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Abstract: The aim of this Master´s thesis is to examine what part and 

importance electronic games play in the life of girls, how the 
girls use electronic games and what the girls think and say 
about their use of electronic games. We also intend to 
examine what girls have to say about electronic games at the 
public library. Our attempt is to illuminate and bring 
knowledge to those who work within the library with the 
selection, purchase and conveyance of electronic games. 
Method used in the survey is focusgroup-interviews with 
girls in the age between 12-14 years in three different 
schools. The findings are related to four different 
perspectives, theory of child development, from a gender 
perspective, theories of understanding how young people use 
computer games and theories to understand the purpose of 
public libraries. The material has been analysed and 
interpreted from these theories and earlier research. 

 
Major findings in the study are that girls prefer to spend their 
time together with friends rather than playing electronic 
games. Girls tend to play electronic games when they 
haven’t anything else to do. The traditional gender roles are 
very distinct when girls talk about electronic games and 
gaming. The girls use the games to act out feelings such as 
anger, frustration and passion. It is very clear in the study 
that girls tend to connect electronic games with violent 
games. The studied girls are doubtful if electronic games at 
the public library will attract girls. 
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1. Inledning 

Den här uppsatsen kommer att belysa ett relativt nytt och uppmärksammat medium som 
under de senaste decennierna utvecklats mer och mer, både beträffande innehåll och 
form. Det medium vi syftar på är elektroniska spel. Begreppet elektroniska spel kommer 
vi att använda som ett samlingsnamn för datorspel, handhållna spelkonsoler och TV-
spel.  

Vi har genom egna erfarenheter såsom mammor till spelande pojkar, litteratur och andra 
medier kommit till insikt om att de elektroniska spelen utgör en viktig del av många 
barns och ungdomars vardag. Elektroniska spel kan vara allt från ett enkelt tidsfördriv 
till en hel livsstil precis som musik, litteratur eller sport. Ämnesområdet känns både 
aktuellt och angeläget till följd av de elektroniska spelens allt större utbredning. Vidare 
är elektroniska spel intressant att studera för oss båda, eftersom vi i vår framtida 
yrkesutövning med stor sannolikhet kommer att möta barn och unga samt olika typer av 
medier som kan tänkas vända sig till denna användargrupp. Ämnesområdet är dessutom 
angeläget att studera då det är mycket aktuellt i vårt samhälle idag. Så gott som dagligen 
konfronteras vi via olika medier med en mängd information och åsik tsinriktningar 
beträffande barn och ungas användande av elektroniska spel. Vi låter de två 
nedanstående citaten ur en kvällstidning exemplifiera denna typ av medierapportering. 

”Fick datorförbud slog sönder huset - 20 000 ungdomar är fast i dataspelen” (Nordström 
2005-05-23).  

”Datorn tog över mitt liv” (Fagerlund 2005-06-19).  

Detta medium har flyttat in i det kulturella finrummet. Spel recenseras på kultursidorna 
i både rikspress och lokalpress och SVT har program om elektroniska spel. Elektroniska 
spel för barn och ungdomar får även en allt större plats på biblioteken. Vi vill tydliggöra 
att när vi talar om bibliotek i vår uppsats, avser vi folkbibliotek. Malmö stadsbibliotek 
har under hösten 2005 och kring årsskiftet 2005/2006 fått mycket uppmärksamhet i 
medierna på grund av att man där är först i landet med att låna ut TV-spel för 
spelkonsolerna Xbox och Playstation2. Det urval av spel som görs från Malmö 
stadsbiblioteks sida riktar sig framför allt till flickor. 

I samband med att vi reflekterade över vilken roll och uppgift folkbiblioteket har med 
hänsyn till barn och ungdomar fann vi det naturligt att begrunda vad bibliotekslagen 
säger om verksamheter och medier på biblioteket som riktar sig till denna 
användargrupp. Vi har funnit att bibliotekslagen inte säger något specifikt om 
elektroniska spel, dock kan vi konstatera att mediet kan kopplas till några punkter som 
behandlas i lagen. Såsom tillgång till kulturell verksamhet för alla medborgare, material 
för utbildning inom grund- och gymnasieskolan via skolbibliotek samt att folk- och 
skolbiblioteken skall erbjuda informationsteknik och andra medier anpassade till barn 
och ungdomars behov (Bibliotekslagen 1996). 

Sedan juli 2001 finns dessutom den vetenskapligt granskade tidskriften Game studies, 
som behandlar aktuell spelforskning. Den svenska speltidningen Super PLAY, som läses 
av många ungdomar har det senast året haft en artikelserie som har behandlat aktuell 
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spelforskning som enligt tidningen vänder sig till ”de av oss som vill gå lite djupare” 
(Blomberg 2005, s. 36-38).   

Vidare har Nordiska ministerrådet beslutat att genomföra en statlig satsning på 45 
miljoner kronor under en 6 års period för att stärka den nordiska datorspelsutvecklingen 
(Munch Hagensen 2006-02-15). Att elektroniska spel ofta är föremål för motstridiga 
känsloyttringar och åsikter visar följande uttalanden på. Enligt kulturminister Leif 
Pagrotsky utgör dessa spel en ”omistlig del av vår kultur” och han menar även att dessa 
underhållningsmedier är viktiga och att de berör många människor (Brandel 2005-11-
01). Ann Katrin Agebäck som är kanslichef på Medierådet, före detta 
Våldsskildringsrådet vilket är underställt utbildningsdepartementet, ifrågasätter i 
Biblioteksbladet  beslutet om att satsa 45 miljoner kronor för att utveckla datorspelen. 
Agebäck menar att ”det vore anmärkningsvärt, framförallt ur jämställdhetssynpunkt, om 
staten inte satsar på det som är intressant och lockande även för flickorna” (Ekström 
2005, s. 33).  

Marknaden för elektroniska spel är stor. Som exempel kan nämnas att den nordiska 
datorspelmarknaden uppskattas till 250-400 miljoner EUR och att den är den sjätte eller 
sjunde största i världen. Enligt samma källa är Norden den fjärde marknaden i världen i 
konsumtion per person av datorspel. Internationellt omsätter datorspelsindustrin 20 
miljarder dollar vilket innebär att den snart är ikapp filmindustrin som omsätter 33 
miljarder dollar (Robertsson 2004, s. 8). År 2009 förväntas spelomsättningen ligga på 
55 miljarder dollar (Schimanski 2005-10-29).   

Det är ingen tvekan om att spela elektroniska spel är en utbredd företeelse bland barn 
och ungdomar. Flera undersökningar visar att det är främst yngre män som spelar 
elektroniska spel och spelutbudet består till största delen av action, sport och militära 
strategispel. Enligt en av medarbetarna på speltidningen Super PLAY är flickor och 
yngre kvinnor en stor potentiell målgrupp som inte nås av spelindustrin i den 
utsträckning som industrin önskar (telefonsamtal 2006-02-08). Simon Egenfeldt- 
Nielsen forskare vid IT universitetet i Köpenhamn, menar att flickor inte är lika 
tävlingsinriktade som pojkar. Därför har spelindustrin försökt att producera spel som 
man tror skall passa flickor där tävlingsmomentet har reducerats till ett minimum. 
Producenterna har i stället koncentrerat sig på ett socialt spelsätt och ett 
relationsskapande innehåll (Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 6).  

På Gotland återfinns projektet SuperMarit. Inom detta projekt arbetar man främst för att 
öka kunskapen kring kvinnor och flickor som utvecklare och användare inom 
spelområdet, då man anser att denna kunskap är eftersatt både nationellt och 
internationellt. SuperMarit är ett treårigt projekt kring kvinnor, spel, teknik och 
företagande vars långsiktiga målsättning är att ”kvinnor skall utgöra en vital och synlig 
del av spelindustrin”. De drivande krafterna bakom projektet tror att detta kan fungera 
som en motpol till den idag mansdominerade spelindustrin och att projektet kan leda till 
att spel med ett annat innehåll når ut på spelmarknaden. Projektet består av två parallella 
verksamheter som samverkar med varandra och tillsammans bildar en helhet. Den första 
enheten är SpelRum. Denna verksamhet vänder sig till flickor i åldersgruppen 13-18 år. 
Enligt de ansvariga på SuperMarit är det bland dessa framtidens spelskapare finns. 
SuperMarit strävar efter att skapa en ”sjudande miljö av tjejer som spelar, diskuterar, 
hittar på och bygger egna spel” genom att arrangera temadagar på högstadieskolor, 
organisera spelföreningar och hålla i enklare workshopar. Den andra verksamheten är 
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SuperMarit Net. Denna verksamhet består av seminarieverksamhet och här är syftet att 
skapa en mötesplats och ett forum för alla kvinnor inom spelområdet. SuperMarit har ett 
långtgående samarbete med Högskolan på Gotland (Olofsdotter Bergström 2006-05-
17).     

I Sverige finns flera framgångsrika företag som producerar elektroniska spel såsom 
exempelvis Digital Illusions som har framställt spelet Battlefield och Vison Park som 
tillverkar spelet Backpacker. 

Samtidigt är vi medvetna om att barn och ungdomar är en särskild målgrupp för rent 
kommersiella intressen, som betraktar dem som en lönsam och attraktiv marknad. Enligt 
Patrik Hernwall pedagog och forskare vid Pedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet, finner man exempel på denna kommersiella marknad inom många olika 
områden som rör den aktuella målgruppen såsom modeindustrin, leksaksindustrin, 
teknikindustrin med flera (2003, s. 18). Ulrika Sjöberg som är medie- och 
kommunikationsforskare vid Lunds universitet, menar i sin studie I dataspelens värld 
(1999) att det är ett allmänt faktum att de flesta elektroniska spel på marknaden riktar 
sig till pojkar. Sjöberg menar vidare att det är just kontakten med elektroniska spel som 
har betydelse för barns fortsatta användning av datorer. Enligt Sjöberg (1999) är det 
därför angeläget att elektroniska spel finns även för flickor, vars innehåll och form 
fångar just denna målgrupp (s. 5).  

Vi har observerat att det bland föräldrar till flickor i vår omgivning finns en tendens att 
ifrågasätta om flickor överhuvudtaget spelar elektroniska spel. Bland dessa föräldrar har 
det framkommit att man likställt elektroniska spel med våldsspel. Efter en stunds 
reflektion har föräldrarna dock tillstått att flickor visst spelar spel, men de har haft 
många åsikter kring vilka spel som är lämpliga att spela, när och hur länge flickorna får 
spela. Detta tolkar vi som att elektroniska spel är ett ämnesområde som engagerar 
föräldrar. Dessutom menar vi att det förefaller som om föräldrar förmedlar sina egna 
värderingar angående elektroniska spel till flickorna genom att exempelvis lyfta fram 
spelens kvalitet, att det är onyttigt och skadligt för hälsan att spela. Vi menar också att 
de vuxnas okunskap om elektroniska spel gör att det lätt bildas en barriär mellan 
vuxenvärlden och barns/ungdomars värld, vilket resulterar i att vuxna och 
barn/ungdomar får svårigheter att förstå varandra.  

Enligt Barbro Johansson som är filosofie doktor i etnologi vid Göteborgs universitet, 
anser föräldrar att barn är lättpåverkade och behöver vägledas och skyddas från det som 
är olämpligt för dem, såsom bland annat våldsspel (2005, s. 68). Föräldrarnas sätt att 
resonera kring flickors användning skulle kunna vara ett sätt att signalera måttfullhet, 
kontroll, gott föräldraskap, anständighet och motvilja mot olämpliga spel med mera 
(ibid., s. 72f.). Enligt Thomas Ziehe, professor i pedagogik vid universitetet i Frankfurt 
skapar dagens ungdomar oftare sin identitet med hjälp av varandra och olika medier, 
snarare än genom sina föräldrars kloka råd (1993, s. 106). 

Det uppsatsproblem vi valt är därför att undersöka vilken roll och betydelse elektroniska 
spel har för flickor i åldersgruppen 12-14 år samt hur de använder och uppfattar detta 
medium. Flickornas ålder har medvetet valts därför att de befinner sig i en händelserik 
fas i sin utveckling både fysiskt och psykiskt. Troligen är det så att flickornas intressen 
och vad som är viktigt för dem förändras under denna utvecklingsperiod. Eftersom vi 
anser att elektroniska spel kan jämföras med en bok, musik eller film som är självklara 
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medier på de flesta folkbibliotek, vill vi även undersöka om flickor anser att 
elektroniska spel är ett medium som ska finnas på biblioteket.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
 

Mot bakgrund av att flickors användning av och uppfattning om elektroniska spel är 
relativt outforskat kommer fokus i vår studie att läggas på användargruppen flickor. En 
följd av detta är att det inte finns mycket kunskap dokumenterad om vilken roll och 
betydelse elektroniska spel har i flickors liv. Vi vill belysa elektroniska spel ur flickors 
perspektiv samt även undersöka flickors inställning till elektroniska spel på biblioteket. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll och betydelse de elektroniska spelen 
har i de undersökta flickornas liv, hur flickornas användning ser ut och vilka 
uppfattningar de har om elektroniska spel samt vad de anser om dessa på biblioteket. 
Vår tanke är att studien skall ge kunskap om flickors förhållningssätt och tankar kring 
elektroniska spel, vilket är viktigt att ta del av för de bibliotekarier som arbetar med 
urval, inköp och förmedling av elektroniska spel. Vi anser också att studien kan vara av 
intresse för fler grupper såsom föräldrar, studenter, forskare och spelproducenter. 

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar utformats:  

• Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut samt vilken roll och 
betydelse har elektroniska spel i flickors liv? 

• Vilka uppfattningar om elektroniska spel ger flickor uttryck för? 
 

• Vad anser flickor om elektroniska spel på biblioteket? 

För att få svar på dessa frågeställningar kommer vi att genomföra fokusgruppintervjuer 
med flickor i åldersgruppen 12-14 år. Vi vill genom vår undersökning göra flickors röst 
hörd inom ett ämnesområde där pojkar oftast får mycket mer uppmärksamhet än flickor. 

1.2 Avgränsningar och definitioner  
 

Vi har avgränsat oss till att studera flickor i åldern 12-14 år. Vår intention är inte att 
jämföra eventuella skillnader beträffande spel och spelande inom de olika åldrarna i 
urvalsgruppen. 

Eftersom vår studie behandlar en begreppsrik värld har vi valt att definiera några 
begrepp som återkommer i uppsatsen. 

Chatta innebär att två eller flera individer samtalar skriftligt via datornät. Karakteristiskt 
för chattning är att alla som deltar sitter vid sin dator samtidigt. Man skriver korta 
meddelanden, som visas direkt på skärmen för alla deltagare. Det finns tusentals olika 
webbaserade chattsidor på Internet, en av de mest använda chattsidorna i Sverige är 
Lunarstorm (Nationalencyklopedin 2006). 

Edutainment betyder ” Utbildning med betydande underhållningsvärde; 
spänningsväckande och lekfull undervisning, ofta via elektroniska medier som TV, 
video, CD-ROM etc. Termen har bildats av engelskans education (”utbildning”) och 
entertainment (”underhållning”)” (Nationalencyklopedin 2006). 
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Ladda ned innebär att ”kopiera (datafil) till den egna hårddisken” 
(Nationalencyklopedin 2006). 

1.3 Studiens relevans 
 
Flickor och elektroniska spel är angeläget att studera ur ett Biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv då det handlar om interaktion mellan användare 
och system. Det är dessutom angeläget att studera detta medium, för att få en ökad 
kunskap om elektroniska spel i större utsträckning skall tillhöra bibliotekets ordinarie 
bestånd för att möta ungdomars, i det här fallet flickors intressen. Vidare är 
ämnesområdet angeläget att studera då det saknas studier om flickor och elektroniska 
spel. 

1.4 Sökprocessen 
 
Vid sökning efter användbart material till vårt uppsatsarbete har vi använt oss av 
följande databaser: Voyager som är Borås högskolebiblioteks lokala bibliotekskatalog, 
LISA (Library and Information Science Abstracts) som är en referensdatabas som 
indexerar ungefär 450 internationella bibliotekstidskrifter, Nordiskt BDI-index som är 
en nordisk referensdatabas för bibliotek, information och dokumentation, Libris som är 
den svenska nationella biblioteksdatabasen, Academic Search Elite som är en 
ämnesövergripande referens- och fulltextdatabas som indexerar cirka 2 900 tidskrifter 
inom främst humaniora och samhällsvetenskap, ERIC (Educational Resources 
Information Center) referensdatabas inom ämnesområdena psykologi, utbildning, 
pedagogik och Bibliotek- och informationsvetenskap, Presstext och Mediearkivet som 
är fulltextdatabaser som innehåller artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter.  
 
Vi har även sökt relevant material via Internet och vid dessa söktillfällen har vi främst 
använt oss av sökmotorerna Google och Google Scholar. Lämpligt material har även 
sökts i andra biblioteks kataloger via Internet. I samband med att vi avhämtat återfunnet 
material i bibliotekshyllorna har vi även passat på att söka efter annat relevant material 
med samma placering i bibliotekens hyllor. Våra egna söner har även konsulterats i 
sökandet efter användbart material, via dem fick vi bland annat tips om den 
vetenskapligt granskade tidskriften Game studies och game.itu.dk som är webbsidan för 
centrum för datorspelsforskning vid IT universitetet i Köpenhamn. Dessa båda källor 
har varit värdefulla vid sökandet efter användbart material i syfte att öka våra kunskaper 
och vår förståelse för elektroniska spel. 

Sökord vi använt oss av är bland andra dataspel, datorspel, elektroniska spel, tv-spel, 
gameboyspel, flickor, barn, ungdomar, bibliotek, bestånd, utvecklingspsykologi, 
pubertet, tonår, genus, könsroller samt dessa begrepps engelska motsvarigheter och 
kombinationer av dessa.  

Med utgångspunkt i de hemsidor vi funnit på Internet exempelvis Medierådet och Fair 
Play har vi sökt vidare genom länkar och även funnit passande material på detta sätt. På 
liknande sätt har vi även följt käll- och litteraturförteckningar, framför allt i 
avhandlingar och uppsatser.   
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1.5 Uppsatsens disposition  
 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel där vi beskriver de elektroniska spelens 
historia, olika spelplattformar och sätt att spela elektroniska spel. Här görs också en 
beskrivning av de elektroniska spelens olika genrer. Dessutom redovisas aktuell ålders 
och lämplighetsmärkning av elektroniska spel. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning.  

I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning och litteratur inom området, vilka 
indelas under de forskningsteman som har identifierats. Dessa teman är: spelforskning, 
barns och ungas användning av elektroniska medier, barns mediekonsumtion och 
utveckling, flickors könsidentitet, bibliotekets roll och uppdrag i samhället samt 
elektroniska medier på biblioteket.  

I det fjärde kapitlet redovisas uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa 
utgångspunkter behandlar olika teoretiska perspektiv såsom utvecklingspsykologi, 
genusteori, en gruppindelning för att förstå barn och ungas användning av datorspel 
samt modeller beträffande folkbibliotekets roll och uppdrag i samhället.  

Uppsatsens metodologiska procedur presenteras i kapitel fem, från val av metod, urval, 
genomförande av den empiriska undersökningen till transkription och analys av det 
insamlade materialet. I detta kapitel presenteras de teman som utifrån uppsatsens 
frågeställningar ligger till grund för resultatredovisning, analys och diskussion. Här 
diskuteras även de problem och svårigheter som uppstod i samband med intervjuerna, 
samt eventuella forskningseffekter vid fokusgruppintervjuerna. 

I kapitel sex redovisas det insamlade materialet, bestående av 6 stycken 
fokusgruppintervjuer på tre olika skolor runt om i landet med sammanlagt 32 flickor i 
åldrarna 12-14 år. Dessa fokusgruppintervjuer redovisas utifrån olika teman som 
identifierats och urskiljts i det insamlade materialet, med utgångspunkt i uppsatsens tre 
frågeställningar. Kapitlet innehåller citat från fokusgruppintervjuerna för att på så sätt 
tydliggöra flickornas röster. Dessa citat kan även ses som en inledande analys. 

I det sjunde kapitlet analyseras och diskuteras det insamlade materialet utifrån de 
teoretiska utgångspunkter som beskrevs i kapitel fyra. Dessutom jämförs det insamlade 
materialet med tidigare forskning och annan litteratur. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de slutsatser som kan dras av studien, samt med några reflektioner 
som gjorts i samband med studien, slutligen ges några förslag på fortsatt forskning inom 
ämnesområdet. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av uppsatsen i kapitel åtta.  
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2. Bakgrund 
 
Nedan följer en beskrivning av de elektroniska spelens historia för att skapa en större 
förståelse och en helhetsbild av de elektroniska spelens utveckling. Vi kommer även att 
ge en beskrivning av de elektroniska spelens olika genrer för att ge läsaren en inblick i 
den variation av spel som finns. I detta kapitel redogörs även kortfattat för olika sätt att 
spela elektroniska spel. Vi redovisar dessutom hur aktuell ålders- och 
lämplighetsmärkning för spel ser ut. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning för 
att underlätta för läsaren.  

2.1 De elektroniska spelens historia 
 
Erik Fjellman, kommunikationsforskare och Jan Sjögren, frilansjournalist har skrivit 
rapporten Interaktiv underhållning inför framtiden (2000). I rapporten beskriver 
författarna vad interaktiv underhållning är. Fjellman och Sjögren förklarar på ett 
överskådligt sätt vad elektroniska spel är, olika spelgenrer och de elektroniska spelens 
historia. Enligt Fjellman och Sjögren kom det första elektroniska spelet Tennis for Two 
redan 1958 och skapades vid ett laboratorium för kärnkraftsforskning i USA, som ett 
försök att göra laboratoriet mer underhållande för sina besökare. Några år senare 
producerades ett elektroniskt spel som kom att kallas Space War. Det här spelet innehöll 
två rymdskepp som sköt raketer mot varandra och skapades av några studenter på 
Massachusetts Institute of Techonogy (MIT) (s. 19f.). 

Det skulle dröja till mitten av 1970-talet innan dessa spel kommersialiserades och då i 
form av så kallade arkadspel. De här arkadspelen var en slags spelautomater ungefär 
som flipperspel, där spelaren fick stoppa i mynt för att kunna spela. Det första 
arkadspelet som lanserades var Computer Space som dock var för komplicerat för den 
publik som fanns på pubar och barer i USA och fick därmed ingen framgång.  Samtidigt 
som arkadspelen förbättrades började elektroniska spel för TV: n att utvecklas. Ett av de 
första framgångsrika spelen för hemmabruk var det elektroniska spelet Pong vilket var 
ett bordtennisspel, som kunde kopplas till TV: n. Pong var en enkel imitation av 
bordtennis, där en boll studsade fram och tillbaka med hjälp av elektroniska bollträn. 
Det här elektroniska spelet började serietillverkas för att marknadsföras till allmänheten 
och det såldes över hela världen, under 1970-talet (ibid., s. 19; Turkle 1984, s. 94.) 

Nästa steg i utvecklingen av elektroniska spel var det japanska arkadspelet Space 
Invaders. Det här spelet skilde sig från sina föregångare genom att det kunde spelas på 
datorn och det krävdes enbart en spelare. Med det tvådimensionella spelet Space 
Invaders blev genren rymdspel väl etablerad. Det här spelet kom att slå 
försäljningsrekord och innebar även att arkadspelen inte längre enbart hörde hemma på 
barer och biljardhallar utan även på restauranger, varuhus, och andra platser där det 
fanns ungdomar. Dessa spel blev även vanliga i Sverige på vägkrogar, 
nöjesanläggningar och kaféer. Detta ändrades dock med en lag som kom 1982 vilket 
innebar att det krävdes tillstånd för automatspel. Den här lagen avsåg att skydda barn 
och ungdomar från att lockas till spel och en åldersgräns infördes som medförde att 
spelen förvisades till spelhallar och nöjesfält (Fjellman & Sjögren 2000, s. 22ff.). 



 8 

Det första framgångsrika företaget inom den elektroniska spelindustrin var Atari som 
konverterade arkadspelet Space Invaders till en version som kunde spelas på TV-
spelskonsoler. Detta blev inledningen till att datorspelsföretag köpte licensrätter för att 
kunna konvertera arkadspel till TV-spel. Atari kom att dominera marknaden för både 
arkadspel och TV-spel under 1970-talet och början av 1980-talet (Fjellman & Sjögren 
2000, s. 22ff.). 

Datorer för hemmabruk dök upp redan under 1970-talet. De var dock inte avsedda för 
att spelas elektroniska spel på. Datorerna hade dåliga grafik- och ljudmöjligheter vilket 
innebar att de första spelen var helt textbaserade (ibid., s. 23). Det var datorerna på 
jobbet som först började användas för elektroniska spel och detta sågs som en slags 
avkoppling. Under 1980-talet ökade försäljningen av persondatorer och det innebar att 
de elektroniska spelen fick sitt intåg i hemmen (Sjöberg 1999, s. 11).  

Under 1990-talet kom den elektroniska spelbranschen att förändra sig till det den är 
idag. Det var många speltillverkare som såg spridningen av detta medium, som en 
möjlig guldgruva och gick därför över till att skapa spel för persondatorer (Fjellman & 
Sjögren 2000, s. 25).  Det som har haft stor betydelse för ökningen och användningen 
av elektroniska spel är skapandet av operativsystemet Windows 95 från Microsoft. 
Detta operativsystem innebar ett stort uppsving för persondatorn som spelplattform, 
eftersom det blev möjligt för allmänheten att kunna installera och spela elektroniska 
spel menar Anna Henriksson i sin magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås 
2001, s. 37). Enligt Sjöberg är utbudet enormt av elektroniska spel och möjligheten att 
kopiera, bränna och ladda ner spel från Internet gör det mycket svårt att få en 
uppfattning om vilken mängd eller mångfald av elektroniska spel som finns (1999, s. 
12). Dagens elektroniska spel har blivit mer avancerade både beträffande form och 
innehåll. För dagens elektroniska spel gäller tredimensionella spelrum, snygg grafik i en 
mångfald färger med hög upplösning och välanimerade rörelser (Fjellman & Sjögren 
2000, s. 26f.). 

De elektroniska spelen finns över hela världen och dessa säljs och utvecklas i de allra 
flesta världsdelar. Den elektroniska spelmarknaden domineras dock fortfarande av USA 
och Japan, men Europa är på frammarsch. Fjellman och Sjögren menar att den nordiska 
marknaden brukar betraktas som den viktigaste efter Tyskland och Storbritannien 
(2000, s. 90f.). Samtidigt som de elektroniska spelen har utvecklas, har även 
målgruppen för speltillverkarna breddats. Det finns till exempel spel för yngre barn, 
speciella spel för flickor och för hela familjen (ibid., s. 27).  

Marknaden för elektroniska spel består av ett fåtal större aktörer. Trots att aktörerna är 
färre är produktionen större och antalet personer som är inblandade i att producera 
elektroniska spel blir bara fler och fler. Under lång tid skapades elektroniska spel av en 
enda person som gjorde allt från ljud och grafik till programmering. Numera kan ett helt 
team sitta och utföra ett arbete med bara en detalj inom dessa delar. När det gäller 
distribution, marknadsförs och säljs inte de elektroniska spelen längre av tillverkaren, 
utan det finns stora distributörer som enbart arbetar med försäljning av elektroniska 
spel. Enligt Henriksson räcker inte ett bra spel lika långt idag som det gjorde förr. För 
att väcka intresse hos en distributör måste tillverkare och producenter skapa spel som 
säljer bra. Därför satsas större summor på spel som är väl etablerade än på mer 
originella spel (2001, s. 37). 
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Jan Christofferson, kontaktperson i frågor som rör dator- och TV-spel vid Medierådet 
före detta Våldsskildringsrådet, har skrivit rapporten Monstermassakern: Datorspelens 
lockande värld (1999). Christofferson är själv en erfaren spelare. I denna rapport 
resoneras utförligt kring de elektroniska spelens lockelse, spelupplevelse, våldsinnehåll 
och den sociala ramen kring spelandet. Enligt Christofferson har försäljningen av 
elektroniska spel ökat, en orsak till detta är bland annat att fler familjer har skaffat 
datorer hemma. De elektroniska spelens innehåll och attraktionskraft på unga har 
diskuterats flitigt bland både föräldrar, lärare och andra vuxna. Få vuxna har dock en 
djupare kunskap eller erfarenhet av spelen. De äldre medierna som TV och film kan alla 
enkelt ta del av, de är passiva medier, som inte kräver någon större aktivitet. De 
elektroniska spelen däremot förutsätter interaktivitet som koordination mellan tanke och 
hand och det krävs ett stort tålamod (Christoffersson 1999, s. 5). 

De elektroniska spelen och andra interaktiva medier får en allt större del av 
underhållningsindustrin och diskussionen kring dessa liknar den om de traditionella 
medierna. Det som spelens kritiker uppfattar som problematiskt är skildringarna av sex 
och våld. Många elektroniska spel innehåller visserligen mycket våld, men det är 
samtidigt viktigt att poängtera att den övervägande delen av elektroniska spel inte är 
våldsamma (ibid., s. 7). 

2.2 Olika plattformar för elektroniska spel 
 
Dagens elektroniska spel har olika plattformar, det vill säga den tekniska utrustning med 
vars hjälp spelen kan aktiveras. Dessa plattformar är persondatorer, TV-spelskonsoler, 
handhållna spelkonsoler och arkadspel (Fjellman & Sjögren 2000, s. 68f.). 
 
Den vanligaste spelplattformen är en persondator för hemmabruk. Persondatorns 
främsta fördel är att den har flera olika användningsområden och att den är 
anpassningsbar och går att uppgradera. Som spelplattform är datorn mer komplex och 
kräver mer datorkunskaper av spelaren och har även en tendens att krångla mer än andra 
spelplattformar (ibid., s. 68). 

Den andra stora spelplattformen är TV-spel som består av en konsol, en basenhet som 
kan kopplas direkt till TV:n i vilken olika utbytbara spel kan användas. En fördel med 
denna plattform är att spelaren slipper alla datorrelaterade problem som exempelvis 
virus (ibid., s. 69f.).  

De handhållna spelen är ”TV-spelens småkusiner” och består av en batteridriven 
basenhet med skärm och inbyggda kontroller. En fördel med de handhållna spelen är att 
de tar liten plats och går att stoppa i fickan eller väskan. Till de handhållna spelen kan 
även små handdatorer räknas, vilka blivit vanligare på senare tid (ibid., s. 70). De 
handhållna spelen har utvecklats mycket de senaste åren både vad det gäller spel, grafik 
och funktioner. Det är även vanligt med spel på mobiltelefoner. 

Arkadspel är en spelautomat där spelaren stoppar i mynt för att kunna spela en stund. I 
Sverige får enligt lag arkadspel endast finnas på nöjesfält och i särskilda spelhallar. 
Arkadspelen hade sin glansperiod på 1970-talet och nästan hela 1980-talet. Under 1990-
talet blev arkadspelen helt överskuggade av persondatorspel och TV-spel. Många av 
dagens arkadspel har ofta en mycket dyr kringutrustning som rörliga förarkarbiner, 
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rattar där spelaren känner motstånd i ratten vid kurvtagningar, pedaler och joystick som 
skakar vid träffar. Dessa funktioner ger en ny dimension i spelandet (Fjellman & 
Sjögren 2000, s. 70). 

Karolin Bodling menar i sin kandidatuppsats som är skriven vid Institutionen för 
informationsvetenskap i Uppsala att de största spelföretagen som producerar 
spelkonsoler är: 

Microsoft - som tillverkar X- box 
Nintendo -  som tillverkar Game Boy och Game Cube 
Sony -  som tillverkar Playstation 2 
 
De här TV- spelskonsolerna har olika användningsområden och täcker olika 
inriktningar. Nintendo har spel för yngre spelare. Playstation har ett bredare utbud och 
X- box har spel för en äldre åldersgrupp. Gameboy är ett exempel på handhållna 
spelkonsoler som är tillverkade av Nintendo (Bodling 2004, s. 11).  

2.3 Tre sätt att spela elektroniska spel 
 
Det finns tre olika sätt att spela elektroniska spel på. Singleplayer, Multiplayer/LAN 
(Local area network) och Onlinespel/Internet. Att spela elektroniska spel är inget som 
de flesta associerar med sociala aktiviteter. Den schablonmässiga bilden av en person 
som spelar elektroniska spel har länge varit den lite inåtvände tonårspojken som he llre 
vill sitta ensam på sitt rum och spela än att träffa andra människor. Idag är den 
fördomen inte sann, om den någonsin har varit det. I och med Internet har det 
elektroniska spelandet fått en ny dimension, där spelarna kan kommunicera och 
interagera med andra människor både i och utanför spelet. Därför kallas Multiplayer/ 
LAN och Onelinespel/Internet idag för de sociala elektroniska spelen (Fjellman & 
Sjögren 2000, s. 51ff.). 

Singelplayer: Som singelplayer är spelaren ensam mänsklig aktör i spelet och sitter 
ensam vid datorn, TV-spelet eller det handhållna spelet och spelar. I många av spelen 
ska spelaren på egen hand bekämpa en ond fientlig makt med hjälp av olika vapen och 
ibland av spelkaraktärer. Svårighetsgraden ökar under spelets gång (Christofferson 
1999, s. 39f.). 

Multiplayer/ LAN: Att spela multiplayer innebär både att spela Online med spelaren 
från hela världen eller att flera datorer kopplas ihop i ett lokalt nätverk. Ofta samlas 
spelarna hemma hos någon eller i en gemensam lokal för att spela. En fördel med att 
koppla ihop datorer i lokala nätverk är att information mellan datorerna kan överföras 
mycket snabbt, vilket kan vara ett problem vid Onlinespel. En annan fördel är att 
spelarna befinner sig fysiskt i närheten av varandra och kan på så sätt föra ett samtal 
under spelets gång och även umgås mellan spelomgångarna. För att kunna spela 
behöver alla spelarna en kopia av spelet och de vanligaste spelen som används i nätverk 
är strategispel som World of Warcraft och rollspel som Diablo (Svensson 2002, s. 16; 
Fjellman & Sjögren 2000, s. 53).  

LAN:  Är organiserade maraton för att spela elektroniska spel, där spelare samlas och 
kan spela under flera dygn. Dessa spelmaraton har blivit en viktig del i spelkulturen där 
det spelas elektroniska spel som till exempel Counter- Strike. LAN-träffar eller LAN-
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partyn har blivit en etablerad företeelse som gör spelandet till en social aktivitet. Det är 
fler och fler spelare som organiserar sig och internationella tävlingar i elektroniska spel 
med stora prispengar medverkar till att gör denna spelform accepterad bland 
allmänheten Detta är en subkultur som domineras av yngre män och har få kvinnliga 
deltagare (Johansson 2004). 

Online på Internet: Under de senaste åren har det blivit mycket populärt att spela på 
Internet. En orsak till detta kan vara att en del av speltillverkarna producerar sina spel 
enbart för att spelas över Internet. Det första Onlinespelet kom redan vid slutet av 1970-
talet. Dessa Onlinespel skapades vid några forskningscentrum och universitet i USA 
och blev de första så kallde MUD:arna. Den här förkortningen står för Multi User 
Dungeon och var ett ganska enkelt textbaserat äventyrsspel som kan ses som en 
föregångare till chatten. Från början var det få människor som hade tillgång till Internet, 
vilket har skapat en känsla av stark samhörighet bland Onlinespelarna och denna 
samhörighetskänsla finns kvar även idag. Att spela över Internet innebär att spelarna har 
både kontakt med varandra i spelvärlden och den verkliga världen (Fjellman & Sjögren 
2000, s. 49f.). 

2.4 Elektroniska spelens olika genrer 
 
De elektroniska spelen kan delas in i olika genrer precis som film och litteratur. Det är 
dock svårt att dra klara gränser mellan genrerna eftersom en del av de elektroniska 
spelen är gränsöverskridande. För att det ska bli enklare att beskriva de olika 
elektroniska spelen kan de dock föras in under gemensamma nämnare som skiljer de 
elektroniska spelen åt (Fjellman & Sjögren 2000, s. 28).  

Vi har valt att använda oss av Fjellman och Sjögrens genreindelning för elektroniska 
spel som de beskriver i sin rapport Interaktiv underhållning för framtiden (2000). Den 
här genreindelningen har vi valt eftersom den omfattar både spel för barn och vuxna. De 
olika genrerna kan delas in i följande grupper: 

Action: Den här genren är bred och därför svårdefinierad. Action kan sägas vara ett 
samlingsnamn för flera olika undergenrer. I dessa spel förekommer ofta en typ av våld 
och spelen har ett mycket högt tempo. De här spelen kräver snabbhet och 
koordinationsförmåga (Fjellman & Sjögren 2000, s. 29). Exempel på spel är Soul 
Calibur och GTA (Grand Theft Auto). En av de största undergenrerna är 
förstapersonspel. I det här spelet tar spelaren del i handlingen ur ett första person 
perspektiv, vilket innebär att de händer och vapen som syns på skärmen är ens egna. 
Spelet är ett 3 dimensionellt spel och spelaren har olika vapen till sitt förfogande och 
ska med hjälp av dessa döda så många varelser/motståndare som möjligt. 
Svårighetsgarden ökar för varje nivå som spelaren klarar av. Exempel på titlar är Half-
life Quake1,2,3 och Unreal (ibid., s. 30f.). 
 
Slå-ner-dem: I de här spelen kontrollerar spelaren en slagskämpe som kan ha 
exempelvis kunskaper i kampsporter. Det gäller för spelaren/slagskämpen att 
oskadliggöra eller döda sin motståndare. I spelen finns några få kvinnliga personligheter 
men de flesta är manliga. Den här spelgenren och förstapersonspel har fått mest kritik 
för sina våldsamma inslag. Exempel på spel är Tekken 3-4 (ibid., s. 30f.). 
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Racingspel: Avsikten med det här spelet är att tävla antingen om att komma först i mål 
eller att få den bästa tiden. Spelaren kan välja att själv sitta i bilen eller att se den på 
skärmen och den vanligaste formen av spel är Formel 1 och Rally. Miljöerna i dessa 
spel kan vara tävlingsbanor, landsvägar eller fantasifulla världar. Exempel på racingspel 
är Rally och Need for Speedserien (Fjellman & Sjögren 2000, s. 33). 
 
Strategi: Huvudsyftet är oftast att bygga upp olika miljöer med städer, industrier, hus 
och andra anläggningar och sedan befolka dessa. Det finns även spel som enbart bygger 
på militära operationer, där det gäller att bygga upp arméer och kriga mot en eller flera 
fiender. I dessa spel betraktas miljöerna uppifrån som på en karta. De här spelen kräver 
både tid och strategisk planering. Exempel på titlar är Simcity och Command & 
Conquer-serien (ibid., s. 34f.). Till denna genre hör även det populära spelet the Sims. 

Äventyrsspel: I de här spelen är det upplevelsen av spelvärlden, som oftast är en 
fantasivärld den huvudsakliga betydelsen. Äventyrsspelen är ofta uppbyggda som en 
film och har en uppgjord handling. Under spelets gång gäller det att lösa en gåta eller ett 
problem och samla in ledtrådar (ibid., s. 36f.). Exempel på spel är Riven och Myst.  

Rollspel: Spelet inleds med att skapa en rollfigur som har varierande och utmärkande 
egenskaper i olika färdigheter. Dessa färdigheter kan vara att utföra olika former av 
magi, socialt umgänge, kunna strida med mera. Färdigheterna kan påverkas under hela 
spelet. Det gemensamma för rollspel är att rollfiguren kan samla på sig erfarenheter och 
på så sätt förbättra sina färdigheter. För att få erfarenhet måste rollfiguren strida och 
lösa olika uppgifter. Rollspel kan även spelas över Internet och det innebär att spelaren 
deltar i en virtue ll värld. I den här virtuella världen kan spelaren möta andra spelares 
rollfigurer för att tävla eller hjälpa varandra. Att spela rollspel över Internet innebär 
även en social interaktion mellan spelarna, där spelandet då är en blandning av spel och 
chatt (ibid., s. 36f.). Exempel på nya spel som bygger på biofilmer är Harry Potter och 
Sagan om Ringen. 

Sportspel: Inom genren sportspel finns både lagsporter och individuella spel. De spel 
som innehåller lagsporter kan vara ishockey eller fotboll och de benämns managerspel. 
De här managerspelen innebär att spelaren kan sätta ihop lag, sälja och köpa spelare, 
lägga upp taktik och utveckla den klubb som valts. I managerspel deltar inte spelaren 
aktivt under matcher, utan har andra uppgifter. I de individuella spelen deltar spelaren 
aktivt och dessa spel kan vara tennis, golf, biljard, skateboard och snowboardspel. 
Exempel på sportspel är Hockey- serien och FIFA- serien (ibid., s. 33f.). 

Simulatorer: Tanken med simulatorspel är att spelaren ska få en så realistisk upplevelse 
som möjligt. De spel som oftast förekommer som simulatorspel är rymdskepp, jetplan, 
stridsvagnar eller attackhelikoptrar. Det går dock inte att göra spelen hur realistiska som 
helst eftersom det inte är möjligt att göra det på enbart en persondator. Ett annat skäl att 
inte göra simulatorspelen för realistiska är att de då skulle bli alltför svåra och tråkiga. 
Det är vanligt att även spela simulatorspel över Internet och nätverk. Exempel på titlar 
är Top Gun och Combat Flight (ibid., s. 35).  
 
Plattformsspel: De här spelen är tvådimensionella och spelaren styr en figur på 
skärmen. Spelfiguren följer en bana där olika hinder ska passeras och fiender ska 
besegras eller undkommas. Under spelets gång blir banorna mer avancerade och i slutet 
lockar någon slags belöning. Exempel på plattformsspel är Super Mario och Crash 
Bandicoot. Fjellman och Sjögren menar att de här spelen är avsedda för mindre barn 
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och är därför ganska beskedliga. De menar även att plattformspelen är mycket populära 
bland flickor eftersom spelen inte är så tävlingsinriktade och våldsamma (Fjellman & 
Sjögren 2000, s. 36). 
 
Pussel och brädspel: Pussel och brädspel är enkla små spel som ofta följer med vissa 
operativsystem eller så kan de inhandlas billigt. Spelen kan även laddas ner från 
Internet. Inom den här genren förekommer olika spel som är datorversioner av vanliga 
spel. I Pusselspelen ska bitar falla ner och fogas samman enligt särskilda regler till en 
enhetlig mur utan sprickor och svårighetsgraden ökar hela tiden. Gemensamt för de här 
spelen är att det går snabbt och enkelt att spela dem. Exempel på pusselspel är Tetris 
och exempel på brädspel är Patiens och Schack (Fjellman & Sjögren 2000, s. 38). 
 
Lek och lär, edutainment: De här spelen kombinerar underhållning med någon form av 
pedagogiskt innehåll. I den här gruppen finns det spel som vänder sig till de mindre 
barnen och miljön i dessa är oftast en sagomiljö som Pettsons snickarbod eller Pippis 
Villa Villerkulla. För de lite äldre barnen har Lek- och lärspelen ett tydligt pedagogiskt 
syfte och spelaren får lösa uppgifter i exempelvis matematik, engelska, rättstavning eller 
historia i olika fantasimiljöer (ibid., s. 38f.). Exempel på speltitlar är Backpacker och 
Matteraketen.  

2.5 Ålders- och lämplighetsmärkning av elektroniska spel 
 
PEGI (Pan European Game Information) är branschens åldersmärkningssystem. 
Märkningen finns på alla nya spel som släppts i Sverige efter april 2003. 
Åldersmärkningssystemet är ett branschinitiativ och skall inte förväxlas med de 
lagstadgade åldersgränser som existerar för exempelvis film på video och bio. 
Märkningen används för närvarande i följande 16 europeiska länder: Österrike, 
Frankrike, Luxemburg, Spanien, Belgien, Grekland, Nederländerna, Sverige, Danmark, 
Irland, Norge, Schweiz, Finland, Italien, Portugal och Storbritannien. 

Det har funnits en stor förvirring kring märkningen av spel ända sedan dessa slog 
igenom stort under mitten av 1990-talet. Spelen var visserligen märkta men märkningen 
var inte enhetlig. Märkningen kunde bestå av allt från åldersmärkning till 
lämplighetsmärkning och i värsta fall kunde till och med en och samma produkt ha flera 
olika och motsägelsefulla märkningar. För den enskilde konsumenten innebar detta att 
det var omöjligt att veta vilken märkning som var relevant.   

EU har gett sina medlemsländer i uppdrag att uppmana spelbranschen till självkontroll 
och återrapportera vad som vidtagits. Målet är att branschen själv skall lösa problemen 
kring spelmärkningen utan att lagstiftande skall vara nödvändigt. 

Flera problem kring detta samarbete har uppstått bland annat till följd av stora kulturella 
skillnader mellan medlemsländerna exempelvis gällande hur man i respektive land 
förhåller sig till grovt språk, sexualitet, användande av symboler av olika slag. Trots 
dessa svårigheter har branschen enats kring en gemensam policy för åldersmärkning 
genom att titta på de olika ländernas åldersgränser för film och video. Märkningen ser ut 
enligt följande: 
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• 3+  Från 3 år och uppåt 
• 7+  Från 7 år och uppåt 
• 12+  Från 12 år och uppåt 
• 16+  Från 16 år och uppåt 
• 18+  Från 18 år och uppåt 

Denna typ av märkning kan tolkas som en icke-lämplighetsmärkning, då märkningen 
talar om att individer under den ålder som anges avråds från att ta del av innehållet i 
spelet.  

Åldersmärkningen kompletteras i PEGI-märkningen av en innehållsbeskrivning så 
kallade content descriptors som talar om för konsumenten vad han/hon kan mötas av när 
varan används. Dessa så kallade piktogram består i tur och ordning av följande: 

 Spelet skildrar någon form av diskriminering, eller innehåller skildringar som 
kan uppmuntra till diskriminering. 

 Spelet skildrar eller refererar till drogbruk. 

 Spelet kan upplevas som skrämmande för små barn. 

 Spelet innehåller grovt språk. 

 Spelet innehåller nakenhet och/eller sexuellt beteende eller sexuella referenser. 

 Spelet innehåller skildringar av våld. 

För närvarande befinner sig PEGI-märkningen i ett övergångsskede eftersom spel som 
släpptes innan april 2003 ännu finns kvar på marknaden men från början av 2007 räknar 
branschen med att PEGI-märkningen bör vara relativt ensam på spelförpackningarna 
(Boije, 2004). 

Sammanfattning 

Elektroniska spel utvecklades redan under 1950-talet och dess syfte var att intressera 
allmänheten för vad datorer kunde göra. 

Under 1970-talet lanserades arkadspelen som spelades på offentliga platser. Under den 
här perioden kom även elektroniska spel för hemmabruk. 

Under 1980-talet fick datorerna sitt intåg i hemmen och det innebar att även de 
elektroniska spelen utvecklades för att anpassas till persondatorer. 
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I mitten av 1990-talet lanserade Microsoft det grafiska operativsystemet Windows, 
vilket  medförde ett uppsving för elektroniska spel för persondatorer. 

Samtidigt med utvecklingen av elektroniska spel för persondatorer har det producerats 
elektroniska spel för TV-spelskonsoler som exempelvis Playstation och X-box. 

Idag finns ett stort utbud av elektroniska spel för persondatorer, handhållna och TV-
spelskonsoler. Det elektroniska spelandet är idag en helt accepterad 
fritidssysselsättning.  

De elektroniska spelen kan spelas på olika spelplattformar som datorer, TV-spel och 
handhållna konsoler. Dessa spel kan även spelas på två olika sätt; singelplayer eller 
multiplayer. Där singelplayer är när man spelar ensam utan några mänskliga motspelare. 
Multiplayer är när man spelar mot andra människor, detta kan göras tillsammans med 
andra människor i samma rum eller över Internet med människor över hela världen. De 
elektroniska spelen kan delas in i olika genrer precis som musik och litteratur. 

PEGI (Pan European Game Information) är branschens åldersmärkningssystem. 
Märkningen finns på alla nya spel som släppts i Sverige efter april 2003. 
Åldersmärkningen kompletteras i PEGI-märkningen av en innehållsbeskrivning så 
kallade content descriptors som talar om för konsumenten vad denne kan mötas av när 
varan används.  
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
För att tydliggöra hur forskning kring spel och spelande bedrivs redovisas inledningsvis 
en schematisk uppställning som beskriver denna forskning. Därefter redogör vi för 
tidigare forskning och litteratur som vi funnit relevant och tagit del av i vårt 
uppsatsarbete. Eftersom ämnesområdet är tvärvetenskapligt har vi tagit del av material 
inom flera olika discipliner. Vår strävan har varit att i möjligaste mån använda 
vetenskapligt material, dock har vi även använt oss av annan litteratur som är väsentlig 
för vår studie.  
 
För att förtydliga och underlätta för läsaren presenteras tidigare forskning och övrig 
litteratur under följande rubriker: Spelforskning, barns och ungas användning av 
elektroniska medier, barns mediekonsumtion och utveckling, flickors könsidentitet samt 
avslutningsvis bibliotekets roll och uppdrag i samhället och elektroniska medier på 
biblioteket.  

Vi har inte påträffat någon studie som specifikt behandlar vårt ämnesområde, flickor 
och elektroniska spel. Däremot finner vi att forskning kring elektroniska spel och 
spelande är relativt stor. Pojkars användning av elektroniska spel har fått ett större 
utrymme i både forskning och medier. Därmed menar vi att pojkar har bildat en slags 
norm för användandet av elektroniska spel. Utvecklingen och förändringen inom 
ämnesområdet elektroniska spel sker med stor hastighet, vilket resulterar i att forskning 
inom området snabbt förlorar sin aktualitet. 

3.1 Spelforskning 
 
I Datorspel och skadlighet – en forskningsöversikt kan spelforskningen, enligt 
medieforskarna och lektorerna vid IT-universitetet i Köpenhamn Simon Egenfeldt-
Nielsen och Jonas Heide Smith, delas in i två huvudinriktningar som schematiskt kan 
illustreras på följande sätt. 
 
 Kultur- och 

medievetenskapliga 
perspektiv 
 

Psykologiska 
effektperspektiv 

Vetenskaplig och 
teoretisk utgångspunkt 

Antropologi, etnografi, 
litteraturvetenskap/semiotik, 
mediehistoria 

Behaviorism, 
socialpsykologi 

Undersökningsmetoder Övervägande kvalitativa 
(intervjuer och observation) 

Övervägande kvantitativa 
(kontrollerade 
försök/experiment) 

Huvudintresse Betydelsebildning, mediernas 
roll och funktion 

Mediernas effekt på 
attityd/beteende 

Figur 1. Forskningsinriktningar inom spelforskning (Egenfeldt – Nielsen & Heide Smith 2003, s. 6).  

Effektforskningen är den forskning som oftast drar till sig störst offentlig 
uppmärksamhet och skapar den största debatten beträffande spel och spelande. Det är 
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dock mycket viktigt att poängtera att de båda perspektiven har väsentliga skilda 
grundläggande antaganden som inverkar på såväl metodval som slutsats (Egenfeldt –
Nielsen & Heide Smith 2003, s. 6). Vi menar att det är viktigt att ha kunskap om hur 
forskningsfältet kring spel och spelande ser ut, och att forskningen har sitt ursprung i 
olika perspektiv. Vi anser att Egenfeldt-Nielsens och Heide Smiths modell (se figur 1 
ovan) är relevant för oss då den tydliggör vår studies kultur- och medievetenskapliga 
perspektiv. 

Egenfeldt-Nielsen, har i sin doktorsavhandling Beyond Edutainment- Exploring the 
Educational Potential of Computor Games studerat datorspelens potential som ett 
hjälpmedel i skolans undervisning. Egenfeldt-Nielsen har studerat, forskat och arbetat 
med datorspel ur ett pedagogiskt perspektiv sedan mitten av 1990-talet. Författaren har i 
avhandlingen försökt att ta reda på om upplevelsen av spelandet i 
historieundervisningen kan förbättra elevernas förståelse för abstrakta begrepp och 
fenomen. Den slutsats som kunde dras av studien var att spelupplevelsen fungerade bäst 
som ett konkret begrepp eller fall, exempel på sådana är begreppet censur eller 
Mellanösternkonflikten som läraren sedan kunde bygga vidare på i undervisningen 
(Egenfeldt-Nielsen 2005, s. 259ff.; Pålsson 2005). Egenfeldt-Nielsen studerar ungdomar 
utifrån en skolkontext, vilken är en av de aspekter som även vi tar upp i vår studie, 
därför finner vi avhandlingen relevant att ta del av.  

Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet som lyder under Utbildnings- och 
kulturdepartementet. Medierådet arbetar med barns och ungas förhållande till och 
påverkan av medier. Mycket av rådets arbete handlar om att ta fram fakta och sprida 
information till skolor och föräldrar. I rapporten Ungar & Medier (2005) har barns och 
ungdomars användning och upplevelse av TV, film, datorspel, TV-spel och Internet 
studerats. Dessutom ger rapporten en bild av hur mediesituationen ser ut i hemmet. Vi 
finner att rapporten är angelägen att ta del av, då den delvis behandlar samma 
åldersgrupper och frågeställningar vilka kan relateras till vår studie. Studien är en 
kvantitativ enkätundersökning med 2000 barn och ungdomar. De åldrar som studerats är 
9-12 år (upp till 12 år) och 12-15 (upp till 16 år). Undersökningen säger mycket om 
barns och ungdomars medievanor och vi har närmare studerat den del som behandlar 
datorspel och TV-spel (s. 5). Följande frågeställningar tas i studien upp beträffande 
datorspel och TV-spel.  

• Hur länge man får spela och vilka spel som får spelas i hemmet? 
• Vilka spel spelar man? 
• Vad tycker man om att spela dator- och TV-spel? 

De slutsatser som kan dras av studien är att flickorna tycker i större utsträckning än 
pojkarna att spelen är trista och spelandet är ett slöseri med tid. Trots detta menar 
knappt hälften av flickorna att det är roligt att spela. Det i särklass populäraste spelet i 
båda åldersgrupperna och bland pojkar och flickor är enligt undersökningen the Sims 
och dess uppföljare (ibid., s. 35ff.). 

Anna Henrikssons magisteruppsats Dataspelsarvet - klassiker och kanonisering (2001) 
tar upp frågeställningen om det finns dataspel som kan räknas som klassiker och om det 
går att tala om en slags dataspelskanon. Uppsatsen har sin utgångspunkt i spelen och 
författaren menar att det ökade utbudet av spel har inneburit att spelens livslängd har 
blivit kortare. Dessutom menar Henriksson att tillgängligheten till spel har ökat till följd 
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av att operativsystemen förbättrats och förenklats. Författaren använder sig av 
metodologisk mångfald i sin studie. Dels består studien av en kvantitativ undersökning 
av korsreferenser i dataspelsrecensioner, där målet är att visa vilka dataspel som 
omnämns oftast och därmed skulle kunna vara klassiker. Dels en kvalitativ 
undersökning utifrån recensioner av de mest omnämnda spelen för att se vad som 
kännetecknar dem. Uppsatsen visar på att det inom fältet finns mycket som talar för en 
dataspelskanon, där vissa spel kan benämnas klassiker och ses som en norm för nya 
dataspel (Henriksson 2001, s. 54). Uppsatsen förtydligar och underlättar vår förståelse 
för datorspel. 

3.2 Barns och ungas användning av elektroniska medier 
 
Vi har i vårt uppsatsarbete tagit del av barnkultur- och medieforskaren David 
Buckinghams forskningsöversikt After the death of childhood: Growing Up in the Age 
of Electronic Media (2000).  Buckingham är verksam vid Londons universitet. I sin 
översikt reflekterar Buckingham kring hur debatten och synen på barn och unga 
kommer till uttryck i allmänhet. Vi anser därför att Buckinghams bok fungerar som en 
bra översikt, för att förstå hur debatten kring barns och ungas användning av olika 
medier ser ut.  

Enligt Buckingham menar vissa vuxna att den barndom som vi känner till är på väg att 
försvinna, och dessa lägger skulden på medierna som anses ha suddat ut gränsen mellan 
barn och vuxna. Andra anser att det är skillnaden mellan barns och deras föräldrars 
kunskaper om den nya tekniken och medieanvändningen som är orsaken till glappet 
mellan generationerna. Här är föräldrarna och de vuxna förlorarna i och med att de inte 
längre klarar av att upprätthålla kontrollen (2000, s. 5). Detta reflekterar Buckingham 
kring i sin forskningsöversikt, där han menar att det har utvecklats olika synsätt på barns 
och ungas förhållande till medier. Enligt Buckingham har det skett en förändring i 
synsättet på barn och unga. Från att under 1980-talet ha fokuserat på barnet som passivt 
och sårbart, vilket är i behov av att skyddas från mediernas skadliga effekter, till att 
under 1990-talet förändras så att barnet betraktas såsom kompetent, med en naturlig 
fallenhet för medie- och tekniktalanger (ibid., s. 34ff., s. 54). 

Enligt Buckingham tydliggörs via forskning och medier två olika perspektiv på barns 
och ungas användning av elektroniska medier. 

• Ett kulturpessimistiskt synsätt. Detta perspektiv betraktar barnet som sårbart, 
och som ett offer som måste skyddas för skadlig påverkan. Förespråkare för 
detta synsätt menar att gränsen mellan barndom och vuxenlivet suddas ut till 
följd av tillgången till information via olika typer av medier, exempelvis TV och 
Internet. Detta perspektiv är särskilt tydligt inom medieforskningen (ibid., s. 
13f.).  

• Ett kulturoptimistiskt synsätt. Detta perspektiv betraktar barnet som kompetent, 
till skillnad från sina föräldrar och andra vuxna, speciellt beträffande hur barnet 
tar till sig de nya medierna, och då framförallt de elektroniska (ibid., s. 16). 

Medierna beskylls för att kommersialisera barndomen genom att göra ungdomarna till 
konsumenter (ibid., s. 4). Enligt Buckingham har forskningen om medias påverkan för 
pojkars och flickors könsrollsmönster visat att det finns ett samband mellan TV- tittande 
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och ett mer traditionellt könsrollstänkande (ibid., s. 107). Buckingham menar också att 
ungdomars medieintressen måste placeras i en större kontext för att förstås, och att 
barns och ungas medieanvändning bör betraktas ur både ett socialt och personligt 
sammanhang (Buckingham 2000, s. 110). 

Följande studier har placerat barns och ungas datoranvändning i en större kontext, vilket 
enligt Buckingham är nödvändigt för förståelsen av barns och ungas medieanvändning. 
 
Barbro Johanssson,  filosofie doktor i etnologi, och verksam vid Institutionen för 
etnologi vid Göteborgs universitet, och författare till doktorsavhandlingen Kom och ät! 
Jag ska bara dö först (2000). Avhandlingen handlar om datorns betydelse i barns 
vardag. Studien utgår från 105 intervjuer med lärare, föräldrar och barn i åldern 6-12 år, 
samt deltagande observationer i hem och skolor. Johanssons avhandling påminner om 
Ulrika Sjöbergs rapport (se nedan) I dataspelen värld (1999) dock finns det skillnader. 
Johansson fokuserar på barns datoranvändning i stort, medan Sjöberg främst har 
intresserat sig för barns datorspelande (2000, s. 14ff.). Johansson analyserar vad barn 
gör vid datorn, vilka program de använder, hur barn och föräldrar ser på 
datoranvändandet, samt hur datorn är en del av familjelivet. Studien visar på att barn 
använder datorn till mycket, som att spela datorspel, chatta, skicka e-post och söka 
information. Johansson menar att föräldrar betraktar datorn som en viktig del i barns 
utveckling, och framhåller det lärorika och nyttiga med datoranvändningen (Johansson 
2000, s. 266ff.). Johansson har även studerat könsaspekter i användandet av datorer, och 
menar att de datorspel som barn spelar är fyllda med symboler som kan kopplas till 
manligt och kvinnligt (ibid., s. 109f.). Avhandlingen är relevant att ta del av eftersom 
den ur ett barnperspektiv tydliggör hur barns och ungas datoranvändning ser ut. 

Medie- och kommunikationsforskaren vid Lunds universitet Ulrika Sjöberg är författare 
till rapporten I dataspelen värld (1999), vilken är en delstudie i avhandlingen Screen 
Rites: a study of Swedish young people´s  use and meaning- making of screen- based 
media in everyday life (2002). Sjöbergs syfte med rapporten är att få kunskap om vad 
barn anser om datorspel, vad ett bra spel ska innehålla samt med vem barnen spelar. 
Sjöbergs rapport är väsentlig, då den delvis tar upp liknande aspekter som vår studie. 
Rapporten har bidragit med inspiration till vår egen undersökning. 

I studien gör Sjöberg en jämförelse både mellan flickor och pojkar, men även mellan 
åldersgrupperna 8-9 år och 12-13 år. Sjöberg har använt sig av åtta gruppintervjuer med 
5-6 barn i varje grupp. Vid intervjutillfällena fick barnen även rita sitt drömspel, som 
sedan analyserades tillsammans med intervjumaterialet (ibid., s. 29ff.). Gemensamt för 
alla de intervjuade barnen och ungdomarna i Sjöbergs studie var att datorspelande var 
en omtyckt aktivitet som genomsyrade deras vardag. Sjöbergs studie visar att barn idag 
kräver att det ständigt finns nya utmaningar för att få sina behov tillfredställda här och 
nu. Datorspelandet uppskattades just för att det kommer ut nya spel hela tiden på 
marknaden. Både pojkar och flickor spelade för det mesta när de inte hade någon att 
leka med eller något annat att göra. Att få spela på datorn eller spela ett visst spel kunde 
innebära konflikter mellan syskon. En av anledningarna till att inte flickorna spelade i så 
stor omfattning som sina bröder, kunde till exempel vara att datorn ofta var placerad i 
brödernas rum, eller att bröderna mer eller mindre lade beslag på datorn. För pojkarna 
fyller datorn en tydlig social funktion, medan flickorna ser datorspelande som en 
bisyssla, som inte direkt kan kopplas till kompisaktiviteter. Pojkarna spelar tillsammans 
och helst i nätverk och de pratar om, byter och lånar spel av varandra. De äldre pojkarna 
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läser även PC-tidningar och på Internet om nya spel som har kommit ut. Könsrollerna 
blev tydliga när olika spelgenrer diskuterades, men även i valet mellan att spela eller 
träffa en kompis (Sjöberg 1999, s. 84f.).  

Enligt Sjöberg hade pojkarna en linjär spelstil där de ville veta målet, och vilka medel 
de hade till förfogande för att kunna avsluta uppdraget. Flickorna däremot hade en mer 
cirkulär spelstil som innebar att slutmålet var inte det viktigaste, utan snarare den miljö 
eller omgivning de befann sig i för tillfället. Enligt Sjöberg kan man bland flickor se 
mer exempel på involveringstyper såsom drömmar, tankar, identifiering, stress med 
mera (ibid,. s. 6). Sjöberg menar att flickorna föredrar en annan form av interaktivitet, 
som kännetecknas av en inre kognitiv involvering som att utforska sin omgivning, 
erhålla kunskap eller lösa mysterium. De använder fysiska rörelser i spelet som inte går 
ut på att döda människor eller att utföra andra våldshandlingar (ibid., s. 55). 

Sjöberg beskriver i sin rapport att det finns fördomar och förutfattade meningar om 
flickor och datorspel, som att flickor inte tycker om att spela datorspel. Däremot är 
datorspelen mer integrerade i pojkarnas vardagsliv och får därmed en mer framträdande 
roll. Hos flickorna är spelandet mer osynligt och de talar inte med varandra om 
spelandet (1999, s. 55). Flickorna i studien menar att våra könsroller gör att vi nästan 
automatiskt sammankopplar datorer med pojkar, medan flickorna ska sysselsätta sig 
med något annat (ibid., s. 55f.). Enligt Sjöberg förstärks de traditionella könsrollerna i 
samhället genom datorspelen. De kvinnor som skildras i datorspelen är ofta små och 
hjälplösa individer som behöver bli räddade av den manlige hjälten. Kvinnorna är ofta 
bifigurer med ringa betydelse, medan männen är hjältar och fiende (ibid., s. 20). 

Patrik Hernwall, pedagog och forskare vid Pedagogiska institutionen på Stockholms 
universitet har skrivit Barn @ com – att växa upp i det nya mediesamhället (2003). 
Enligt Hernwall är dagens barn den första generationen som har vuxit upp i ett redan 
existerande informationssamhälle, där datorer och Informationsteknik och 
kommunikation (IKT) finns överallt (2003, s. 56). Hernwall knyter genom samtal med 
barn samman barns berättelser om sin datoranvändning med teoretiska tankar. Vi menar 
att Barn @ com – att växa upp i det nya mediesamhället bidrar till en ökad förståelse för 
och kunskap om barns villkor i det moderna informationssamhället som förändras i 
snabb takt. Detta anser vi är viktigt för oss när det gäller vår förståelse för flickors 
användning av datorer och IKT.  Enligt författaren håller flickor i allmänhet en lägre 
profil än pojkar med sin datorkompetens.  Hernwall menar att bland pojkar har 
begreppet datanörd hög status, flickor däremot ställer sig frågande till någon som lägger 
ned väldigt mycket tid på sin datoranvändning (ibid., s. 53 ff.).  Författaren menar att 
det bland flickor i åldrarna 12 -13 år finns en tendens att uttrycka att de inte är 
intresserade av datorer, men vad de egentligen menar är att de inte är intresserade av 
datorn eller tekniken som sådan. Tvärtom är flickor ofta flitiga användare av datorer i 
samband med bland annat kommunikation med andra individer (2003, s. 35).  

Sarah L. Holloway, lektor i geografi vid Loughboroughs universitet och Gill Valentine 
professor i geografi vid Sheffields universitet är författare till studien Cyberkids - 
children in the information age (2003). I studien har 753 barn i åldrarna 11-16 år 
deltagit i en enkätundersökning som behandlar deras användning av datorer och 
Internet, både i skol- och hemmiljö. Dessa enkäter har sedan följts upp med 
observationer, gruppdiskussioner och intervjuer. Därefter har 40 familjer valts ut där 
både barn och föräldrar har intervjuats. 
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Holloway och Valentine anser att oberoende av rådande diskurs bör barn ses som aktiva 
medskapare av sina egna sociala liv och villkor. Författarna menar att när det kommer 
till talang och intresse för ny teknik är vissa barn bättre än sina föräldrar, medan vissa 
föräldrar är bättre än sina barn. Barnen ser sig inte som utsatta på Internet, utan litar till 
sin egen förmåga att undvika olämpliga kontakter och tar även kamrater som stöd i 
tveksamma situationer. Att se hemmet som tryggheten och att se Internet som något 
farligt bygger på en uppdelning av verkligheterna Online och Offline. Denna 
uppdelning passar dåligt med barnens egen uppfattning. Holloway och Valentine anser 
att barnen är lika bra eller dåliga som vuxna att ta ansvar för sina relationer och sociala 
liv. Författarna menar att en del vuxna har för lite kunskap om de här medierna och 
faller därför offer för myter och förutfattade meningar (2003, s. 156ff.). Vi anser att 
även denna studie bidrar till en ökad förståelse för och kunskap om barns villkor i det  
moderna informationssamhället vilket förändras i snabb 

Sherry Turkle, doktor i sociologi och psykologi vid Harvarduniversitet i Cambridge, 
Massachusetts har i sin studie Ditt andra jag: Datorn och det mänskliga psyket (1987) 
behandlat olika psykologiska och kulturella aspekter av förhållandet mellan barn och 
datorer, och fokuserar bland annat på spelande av datorspel. Boken är ett resultat av sex 
års långa fältstudier och undersökningar om hur människor påverkas av datorkulturen. 
Turkle har intervjuat två hundra barn mellan åldrarna fyra till fjorton år och två hundra 
vuxna i USA (s. 20). 

Turkle menar att i dagens samhälle utgör datoranvändandet en egen kultur (1987, s. 
19f.). Datorspel kräver enligt författaren att spelaren har mångsidiga färdigheter. Turkle 
anser att barn och vuxna ser på spel på olika sätt. Båda lär sig tolka regler bakom 
spelens uppbyggnad och förbättra koordinationen mellan ögon och händer. De vuxna 
säger sig spela för att öva denna förmåga, medan barnen identifierar sig med spelets 
figurer (ibid., s. 89). Datorspelandet liknar sysselsättningar som meditation eller sport. 
Spelandet görs med hela kroppen och det är en värld som spelaren kliver in i, och i viss 
utsträckning blir en del av (ibid., s. 100). Turkle menar att det finns två perspektiv på 
elektroniska spel som lockar och att det ena är oändlighetens lockelse. Det innebär att 
det enda som begränsar spelet är spelaren själv med sina fysiska behov som att äta och 
sova. Det andra perspektivet av elektroniskt spelande är fulländningens lockelse. Den 
här lockelsen innebär att förbättra sig och prestera bättre resultat i varje spelomgång. 
Det kan även handla om att i datorvärlden kan spelaren vara perfekt, och har 
möjligheter att klara sådant som spelaren inte klarar i den verkliga världen (ibid., s. 104 
ff.). Vi är medvetna om att studien är från 1987 och att den i det här sammanhanget kan 
betraktas som gammal, trots detta menar vi att studien fortfarande har aktualitet och 
relevans för oss och vår förståelse av människors interaktion med datorn.  

Karolin Bodling har skrivit en kandidatuppsats vid Uppsala universitet, Institutionen för 
informationsvetenskap som heter En undersökning av yngre kvinnors spelande av 
dator- och Tv-spel (2004). Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för 
varför yngre kvinnor spelar datorspel i mindre utsträckning än vad yngre män gör. 
Uppsatsen vill även lyfta fram vad som kan förändras för att locka fler yngre kvinnor in 
i spelvärlden. Bodling har genomfört kvalitativa intervjuer med forskare, spelutvecklare 
och yngre kvinnor. Teorier som används i uppsatsen handlar om genus, teknik och 
könsroller i spelen. Uppsatsens resultat visar att orsaken till att yngre kvinnor inte spelar 
lika mycket som yngre män, beror till stor del på att spelen och spelandet är manliga 
miljöer. Både beträffande spelens innehåll och de ställen där det går att få tag på spel. 
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Undersökningen visar även att fler kvinnor behövs i utveckling och produktion av spel, 
där kvinnor har möjlighet att påverka såväl utbud som marknadsföring av spelen 
(Bodling 2004, s. 1). Uppsatsen är relevant då den behandlar dator- och TV-spelande ur 
ett kvinnligt perspektiv. 

Pojkar och dataspel – En enkätundersökning om pojkars spelanvändning (2002) är en 
magisteruppsats skriven av Therese Svensson vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Författaren har gjort en enkätundersökning med 96 pojkar i årskurs åtta, på en tekniskt 
inriktad skola. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför och hur pojkar spelar 
datorspel samt om pojkar anser att datorspel ska finnas för utlån på biblioteket. 
Resultatet av studien visar att datorspelandet tar upp en stor del av pojkarnas liv, och att 
de har stor erfa renhet av spelande. Pojkarna spelar för att det är kul och spännande, men 
de spelar även för att de har tråkigt. Hälften av pojkarna skulle kunna tänka sig att låna 
datorspel på biblioteket (s. 63). Uppsatsen har bidragit till vår förståelse för datorspelen, 
olika spelsätt och genreindelning av dessa. Dessutom har studien på samma sätt som vår 
en koppling till utlån av spel på biblioteket. 

3.3 Barns mediekonsumtion och utveckling  

Björn Wrangsjö, läkare och docent i barn- och ungdomspsykiatri har skrivit Tampas 
med tonåringar (2004). Wrangsjö skriver om tonåringarnas frigörelse, och om den 
känsliga kommunikationen mellan dem och de vuxna. Tampas med tonåringar är 
intressant och viktig för oss att ta del av i arbetet med vår uppsats, då den ger oss en 
inblick i tonåringars liv och utveckling under puberteten. Wrangsjö menar att 
tonårstiden kanske är den största omställningsperioden i en människas liv, med 
undantag för perioden kring födelsen. Tonåringarna har varit barn och ska nu bli vuxna, 
de ska bli könsmogna, lära sig ett vuxet beteende, utbilda sig och ta ett vuxenansvar. 
Den unge ska förutom detta bli en unik vuxen individ. Avsikten med Tampas med 
tonåringar är enligt Wrangsjö att den ska användas som en översiktskarta och handbok, 
för att underlätta förståelsen för tonåringens inre utveckling, och speciella 
förutsättningar i samspelet med vuxenvärlden. Författaren pekar på vilka fallgropar som 
kan finnas i kommunikationen mellan vuxna, föräldrar och tonåringar (s. 10ff.).  

Etnologen Barbro Johansson har även skrivit Barn i konsumtionssamhället (2005) 
vilken är en undersökning som ingår i ett större projekt med titeln Kommersiella 
kulturer i ett etnologiskt-ekonomiskt perspektiv.  Johansson har intervjuat 84 flickor och 
pojkar mellan 8 och 12 år i mindre grupper, där barnen har diskuterat kring olika 
konsumtionsteman som pengar, ägodelar, kläder, stil, mat och reklam. Denna 
åldersgrupp, som även kallas för tweens, är enligt Johansson intressant och attraktiv ur 
ett marknadsföringsperspektiv (s. 17). Syftet med studien är att ta reda på vad barn anser 
om sin egen och andras konsumtion, och hur de beskriver sin plats och sitt utrymme i ett 
konsumtionssamhälle, samt hur ålder och generationstillhörighet samspelar (ibid., s. 
13). Författaren menar att barn idag i allra högsta grad är delaktiga i samma 
kommersiella värld som vuxna är (ibid., s. 27). Resultatet av studien visar på en bild där 
vuxnas inställning till barn och konsumtion är motsägelsefull på många sätt. Johansson 
studie är utförd på något yngre barn än flickorna i vår studie, dock finner vi att den är 
relevant att ta del av då den belyser vilka uppfattningar barn uttrycker gällande sin och 
andras konsumtion. Studien ökar och skapar förutsättningar för oss att förstå barns 
konsumtion i stort, men även av elektroniska spel. 



 23 

Även Philip Lalander, fil.dr i sociologi och forskare vid Stockholms universitet och 
Thomas Johansson professor i socialpsykologi och lektor i socialt arbete vid Göteborgs 
universitet, har i sitt översiktsverk Ungdomsgrupper i teori och praktik (2002) fokuserat 
på ungdomar och konsumtion. Författarna menar att ungdomar genom konsumtion, och 
produktion av symboler försöker skapa mening i sina liv. Enligt författarna har 
ungdomskultur alltid förknippats med någon form av konsumtion och då framförallt av 
fritidsnöjen, musik och olika stilar. Författarna reflekterar bland annat över begrepp 
såsom moralisk panik, vilket Lalander och Johansson menar är en rädsla för det okända 
(s. 40). Författarna menar att det även finns ett nära samband mellan ungdom och 
modernitet. Enligt Lalander och Johansson är tonåren en avgränsad period i livet, som 
utmärks av en uppvaknande sexualitet och utforskande av det motsatta könet, sökande 
efter spänning, idoldyrkan och speciella konsumtionsmönster. Även tonåringens inre 
värld förändras, och en successiv frigörelse från föräldrarna inleds, för att gradvis kunna 
skapa sig en egen identitet (ibid., s.16ff.). Verket är av stor vikt då det ökar vår 
förståelse för ungdomar och hur dessa både som grupp och individ påverkas av de 
mönster och symboler som är utmärkande för denna period i livet. Författarna vägleder 
läsaren in i de teorier och väsentliga begrepp som satt sin prägel på de senaste 
årtiondenas ungdomskulturforskning, där bland andra Ziehe (se nedan) har en central 
ställning.  

Tomas Ziehe, professor i pedagogik vid universitet i Frankfurt. Ziehe räknas som en av 
vår tids viktigaste kultur- och samhällsanalytiker. I essän Kulturanalyser-Ungdom, 
utbildning och modernitet (1993) som bygger på Ziehes föreläsningsmaterial menar 
författaren att barn och unga blivit alltmer indragna i den ökade konsumtionen. 
Dessutom har det blivit allt svårare för den unge att se sin egen betydelse som 
människa. Vidare menar Ziehe att den unge styrs i mycket av trender och 
behovsströmningar efter den senaste stilen (s. 39). Ziehe problematiserar det som verkar 
självklart och hans teorier förklarar inte allting, utan de kan snarare uppfattas som ett 
klargörande av vissa aspekter på det moderna livet. Dessa teorier kan ses som 
tolkningsförslag, om hur ungdomsfenomenen hänger samman med hur samhället i 
övrigt utvecklas. Ziehe anser att det moderna samhälle vi lever i inte enbart är förändrat 
på ett samhällsplan, utan även kulturen har förändrats. Den här moderniseringen 
påverkar vårt sätt att se på världen, och sätter sin prägel på oss. Alla påverkas av dessa 
samhällsförändringar menar Ziehe, men det är troligt att de unga påverkas mest då de är 
i en känslig fas i livet, där de bland annat ska skapa sig en egen identitet (ibid., s. 12f.). 
Enligt Ziehe upplever den moderna människan en slags kulturell friställning, vilket 
innebär att individen kan välja sitt eget liv, och sätter upp sina egna referensramar. Den 
kulturella friställningen innebär dock att det kan uppstå en klyfta mellan drömmar och 
verklighet, och att denna fungerar som en sporre med både positiva och negativa 
effekter för individen (ibid., s. 38). Trots att detta verk är relativt gammalt finner vi att 
det fungerar som en ingång till vår förståelse för och kunskap om hur ungdomar formas 
och hur deras kontext ser ut i samhället. 

3.4 Flickors könsidentitet 
 
Gemensamt för litteraturen under denna rubrik är att den tydliggör skapandet av flickors 
könsidentitet, vilket är viktigt att ta del av och ha kunskap om och förståelse för, då vår 
studie behandlar flickor.  
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Litteraturvetaren Nina Björk, vid Göteborgs universitet undersöker i sin debattbok 
Under det rosa täcket – Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier (1996) 
synen på kvinnor och kvinnlighet, genom att studera olika typer av litteratur och film. 
Från förföriska kvinnomagasin, hyllare av moderskapet till betraktelser av Simone de 
Beauvoirs liv. Björk  tydliggör i sin bok den läroprocess som samtliga kvinnor deltar i 
från den dag de föds till den dag de dör (s. 9). Enligt Björk har vår kultur valt att 
definiera den naturliga och traditionella bilden kvinnan som pysslig, huslig, vänlig och i 
behov av omhändertagande med mera (ibid., s. 10f.). Samtidigt menar Björk att den 
traditionella bilden av kvinnan, tack vare de politiska framgångarna för kvinnorörelsen 
har förändrats (ibid., s. 12). Vi har funnit boken intressant, lärorik och informativ samt 
att den har flera användningsområden. Dels kan boken användas som ett feministiskt 
uppslagsverk, dels kan boken användas som ett debattunderlag.  
 
Fanny Ambjörnsson skriver i sin doktorsavhandling I en klass för sig - genus klass och 
sexualitet bland gymnasietjejer (2004) om hur tjejers vardag och villkor ser ut. Under 
drygt ett år följde Ambjörnsson ett trettiotal flickor mellan 16 och 18 år, som gick på två 
skilda gymnasieprogram i en Stockholmförort. Den metod Ambjörnsson har använt sig 
av är deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Den fråga som Ambjörnsson 
har som utgångspunkt för sin socialantropologiska studie är: Hur blir man tjej?  

Ambjörnssons avhandling visar på en mångfacetterad bild av hur olika grupper ser på 
sig själva och på varandra. I studien belyses hur unga flickor upprätthåller och utmanar 
föreställningen om hur den normala tjejen ska vara. De två skilda gymnasieprogrammen 
visar på tydliga olikheter, när det gäller hur tjejer ska vara och uppträda. Flickorna på 
Samhällsprogrammet som kommer från en medelklassmiljö, har en sval och välvårdad 
kvinnlighet och pratar inte så mycket när killar är i närheten. Flickorna går trippande 
genom korridoren med skolböckerna tryckta mot bröstet. Flickorna på Barn- och 
fritidsprogrammet som har en arbetarklassbakgrund, är däremot långt ifrån lika fina i 
kanten. De tar ofta avstånd från den förväntade kvinnligheten, vilken de upplever som 
tillgjord. Att de båda gruppernas olikhet har med klass och därmed möjlighet är tydligt 
(Ambjörnsson 2004, s. 34ff., 52ff.). Avhandlingen ger en tydlig inblick i och förståelse 
för vilken roll klass, etnicitet och sexualitet spelar i skapandet av genus. Ambjörnsson 
jämför i sin studie hur flickors könsidentitet formas. 

Även Ingemar Gens, beteendevetare studerar hur flickors och pojkars könsidentitet 
formas. I sin debattbok Från vaggan till identitet Hur flickor blir kvinnor och pojkar 
blir män (1998) beskriver Gens hur könsroller formas. Författaren menar att barn är en 
produkt av våra förväntningar, och att de alltid är utan skuld samt att de bör behandlas 
med kärlek och respekt (s. 108). Författaren anser att i ett ojämlikt samhälle, är både 
flickor och pojkar förlorare, fast på olika sätt. Författaren ger konkreta exempel på 
många välbekanta beteenden, som vuxna har gentemot barn, vilka stöper dem i de 
förväntade rollerna, pojke och flicka. Gens menar att könsroller inte är statiska, utan att 
de förändras över tid. Därför skiljer sig industrialismens tidsålder från bondesamhällets. 
När vi nu befinner oss i kommunikationssamhället kommer våra förväntningar, på vad 
kvinnor och män ska kunna, att förändras. För att få mer kompletta människor måste vi 
vara noga med hur vi behandlar våra barn (ibid., s. 89f.).  
 
Enligt Gens måste pojkars liv involvera mer vuxenkontakt, och flickor bör befrias från 
den absoluta lydnaden och tillåtas ha egna behov. Gens menar dock att flickor inte 
längre är lika följsamma, behagliga och till lags, utan att de i allt högre grad övertar 
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pojkars beteenden.  Men flickorna har enligt Gens (1998) trots detta inte övergivit sina 
traditionella förmågor. Flickorna har istället bara lagt till ytterligare kunskaper (s. 68, 
107f.). Enligt Gens är behovet av närhet är mycket stort hos tonårsflickor och oftast går 
de par om par över skolgården. På flickrummet ligger de utsträckta tillsammans på 
sängen och fnittrar och pratar. Toalettbesök genomförs helst i par och förtroligheter 
utbyts hela tiden. Mamma och bästa kompisen är centrala, även om det går att ana 
konflikter med den förstnämnda.  För flickorna är detta en tid av frigörelse och de börjar 
upptäcka att mamma inte alltid har rätt, utan tvärtom kan hon vara hopplös, fordrande 
och förlamande (ibid., s. 67). 

3.5 Bibliotekets roll och uppdrag i samhället samt elektroniska 
medier på biblioteket 

I Biblioteksbladet har Joacim Hansson, forskare och lektor vid Bibliotekshögskolan i 
Borås (BHS), intervjuats. Hansson betonar i artikeln, det nödvändiga i att 
folkbiblioteken ständigt ifrågasätter sin identitet. Hansson menar att folkbibliotekets roll 
har förändrats mycket över tid. Enligt Hansson har den traditionella värdebasen varit 
kultur och bildning, men folkbiblioteken har alltmer även närmat sig en instrumentell 
värdebas. Den tekniska utveckling som ägde rum under 1990–talet har enligt Hansson 
förändrat folkbibliotekets roll i samhället. Hansson menar också att trender kommer och 
går och att folkbiblioteken inte skall vara rädda för förnyelse och förändring (Rabe 
2005, s. 8-9). Vi menar att en sådan trend skulle kunna vara Malmö stadsbiblioteks 
satsning på utlån av TV-spel. Artikeln är intressant och angelägen att ta del av då den 
beskriver hur folkbibliotekets traditionella uppgift har förändrats med tiden. 

Årligen sedan 1999 utarbetar Statens kulturråd en omvärldsanalys på regeringens 
uppdrag. I denna behandlas förändringar, trender och allmänna utvecklingstendenser i 
samhället, som kan ha betydelse för kulturen och den kulturpolitiska utvecklingen. I 
kulturrådets omvärldsanalys för 2004 Om kulturen och den nya tekniken konstateras att 
biblioteken har en betydelsefull roll att fylla både i fråga om både jämlikhet och 
demokrati (s. 20). Därutöver konstateras att det finns många frågor kring barns läsande i 
det nya medielandskapet, men att biblioteken trots detta måste hänga med i 
utvecklingen, och vara öppna för andra medier i sitt bestånd än endast böcker. En av 
barnbibliotekens främsta uppgifter att vägleda barnen i den nya medievärlden (ibid., s. 
32). Dessutom konstateras att biblioteken måste anpassa sig efter de ändrade krav som 
människor ställer. Även om de flesta i vårt samhälle har tillgång till dator i hemmet, så 
finns det alltjämt människor som av olika skäl, exempelvis ekonomiska, inte har 
tillgång till dator hemma. Tillgänglighet är ett nyckelbegrepp inom biblioteksområdet, 
att erbjuda människor en möjlighet att ta del av olika kulturella artefakter är ett 
övergripande mål för biblioteksverksamheter runt om i landet. Den digitala klyftan är ett 
faktum (ibid., s. 20). 

Dessutom poängteras att många barn och unga idag inte nöjer sig med att låta sig ledas 
genom en berättelse som någon annan har skrivit, de vill istället själva ta kommando 
över berättelsen. Interaktiviteten tilltalar många unga idag. Denna önskan att ta 
kommando över fiktionen yttrar sig i fenomen som fan-fiction, vilka innebär 
fortsättningar eller sidospår till redan skapade fiktioner och rollspel. Dessa 
egenproducerade historier kan lika gärna härstamma från bland annat datorpel (ibid., s. 
18). Vi kan idag se många exempel på hur böcker blir film och spel såsom exempelvis 
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Harry Potter, och spel blir film såsom till exempel Lara Croft. Omvärldsanalysen är 
viktig då den bland annat behandlar betydelsen av den nya tekniken på biblioteket, och 
att tekniken finns tillgänglig för alla.  

Hur denna vägledning fungerar och bör fungera i framtiden var temat för en 
internationell kurs med namnet Electronic Media in Library Work for Children and 
Young Adults, som anordnades i Borås vid Bibliotekshögskolan redan för tio år sedan. 
Kursens målsättning var att undersöka biblioteksrelaterade frågor i samband med den 
generella utvecklingen av elektroniska medier på biblioteket. Kursens syfte var att skapa 
en bild av hur folkbibliotekens barnavdelningar möter nämnda medieutveckling. Som 
ett resultat av nämnda kurs gavs översiktsverket Barnbibliotek och informationsteknik – 
Elektroniska medier för barn och ungdomar på folkbibliotek ut. Boken består av 
material som presenterades under kursen (1997, s. 7).  
 
Det genomgående temat i boken är, elektroniska medier för barn och ungdomar på 
biblioteken, och hur biblioteken arbetar med dessa medier. Det uppmärksammas 
exempelvis hur barnbiblioteksverksamheter runt om i landet arbetar med 
medieutvecklingen för barn och ungdomar. Det konstateras bland annat att 
informationsteknik för barn och ungdomar inte diskuterats och debatterats i samma 
utsträckning som det gjorts beträffande bibliotekens vuxenavdelningar (ibid., s. 29). 
Dock kan det konstateras att barns och ungdomars medievanor förändras när utbudet 
och valmöjligheterna blir större (ibid., s. 13). Vi är medvetna att boken är nästan tio år 
gammal och att det den beskriver är en då aktuell lägesrapport, samt att utvecklingen på 
detta område förändrats sedan dess. Trots detta finner vi översikten angelägen att ta del 
av, eftersom den belyser ämnesområdet elektroniska medier på biblioteket för barn och 
ungdomar. 

Vi har konstaterat att spelforskningen har kommit långt i Danmark. Dessutom har den 
danska bibliotekslagen anpassats för det nya informationssamhället och förordar nya 
medier på biblioteket. Därför finner vi nedanstående artikel väsentlig för vårt 
uppsatsarbete. 

I mars 2001 hade DBC (Dansk Biblioteks Center) en temadag. Syftet med dagen var att 
fokusera på den utveckling som skett inom multimedieområdet. Vibeke Storch skribent 
på motsvarande svenska Biblioteksbladet beskriver denna temadag i artikeln 
Computerspil er kommet for att blive – och det er ikke kun for børn!  Enligt Storch 
deltog många barnbibliotekarier, bland annat för att försöka få klarhet i hur olika spel 
skiljer sig, och vilka spel som fungerar på vilka spelkonsoler (2001, s. 26f.).  

Ole Ivanoff, dansk pedagog, familjeterapeut och VD för Ivanoff Interaktive, som är ett 
företag som tillverkar och utvecklar kvalitetsunderhållning för barn och ungdomar i 
Danmark. Enligt Ivanoff söker sig barn och unga till de kulturformer som intresserar 
dem, oavsett vad vi vuxna anser om den. Ivanoff menar också att den ensamme 
datanörden inte längre existerar på samma sätt som tidigare. Idag ingår spelandet som 
en naturlig del i barnens fritidsaktiviteter och det är något som man gör tillsammans 
med andra. Enligt Ivanoff gäller detta för både pojkar och flickor. Spelandet ingår som 
en del av de ungas många olika fritidsaktiviteter  

Inger Høedt- Rasmussen från Medierådet i Danmark, oroar sig inte nämnvärt för 
spelens eventuella skadliga inverkan på den unga generationen. Hon menar att varje 
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tidsålder har sina farligheter att tampas med. För tidigare generationer kunde dessa 
farligheter exempelvis vara att läsa böcker, TV:s inverkan på barn eller serietidningars 
skadliga påverkan på den unga generationen. Enligt Høedt- Rasmussens mening är barn 
kompetenta att skilja mellan vad som är verklighet och fiktion. En annan aspekt kring 
spelen som framgick under temadagen var enligt Storch att spelen och spelandet tidigare 
inte varit helt rumsrent, men idag är detta allmänt accepterat (Storch 2001, s. 26f.).  
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4. Teori 
 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa redogörs för i fyra 
avsnitt. Som ett teoretiskt ramverk kring vår uppsats har vi dels valt att utgå från ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv, och dels ett genusteoretiskt perspektiv. Det första 
avsnittet behandlar olika utvecklingspsykologiska uppfattningar. I det andra avsnittet 
tydliggörs olika genusteoretiska perspektiv. I det tredje avsnittet redogörs för en modell, 
utifrån vilken det är möjligt att förstå barns och ungas användning av datorspel. I det 
fjärde avsnittet beskrivs tre olika synsätt som belyser folkbibliotekets uppdrag och roll i 
samhället. Dessa synsätt har använts som analysverktyg, för att visa på vilka 
uppfattningar och åsikter som synliggörs under fokusgruppintervjuerna. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av hur de teoretiska utgångspunkterna används i 
tolkningsarbetet av det insamlade materialet.  
 
De teoretiska utgångspunkterna har vuxit fram under hela uppsatsarbetet, såsom ett 
samspel mellan tidigare kunskaper, inläsning av ämnesområdet samt vid 
resultatredovisning av det insamlade materialet. Syftet med att använda flera teorier har 
varit att ge vårt insamlade material så stor rättvisa och bredd som möjligt.  

4.1 Utvecklingspsykologi   
 
Det utvecklingspsykologiska perspektivet är angeläget att belysa för att få en förståelse 
för flickors sociala och psykiska utveckling, vilket i sin tur påverkar vilka uppfattningar 
de ger uttryck för, samt vilken roll de elektroniska spelen har i deras liv. Vi vill med 
detta avsnitt ge läsaren en generell insikt i flickornas utveckling under den aktuella 
ålders- och utvecklingsperioden. 

Sociologerna Lalander och Johansson skildrar i sitt översiktverk Ungdomsgrupper i 
teori och praktik (2002), tonåren som en period vilken sträcker sig mellan barndomen 
och vuxenlivet. Ett närbesläktat begrepp är adolescens som hör hemma inom den 
psykoanalytiska traditionen. Det här begreppet används för att analysera hur tonåringens 
inre psykologiska värld förändras, och hur hon eller han stegvis frigör sig från sina 
föräldrar, för att skapa sig en egen någorlunda stabil identitet (s. 16). 

Erik H Erikson (1902-94), dansk psykoanalytiker har vidareutvecklat delar av Sigmund 
Freuds teorier. Den mänskliga utvecklingen kan enligt Eriksons teori delas in i åtta 
karakteristiska livsstadier. Vi har valt att beskriva ett av dessa livsstadier, adolescensen, 
eftersom detta utvecklingsstadium är relevant för vår studie.  
 
Enligt Erikson motsvarar och sammanfaller adolescensen i stort sett med puberteten. 
Under denna period sker en kraftig fysisk utveckling, som innebär stora kroppsliga och 
psykiska förändringar. Ungdomarna blir under detta utvecklingsskede självcentrerade 
och går helt upp i sitt individuella projekt. Samtidigt medför denna självcentrering att 
ungdomarna är känsliga och sårbara. De blir intresserade av det motsatta könet, av nya 
intressen och vad de kan bli som vuxna. Dessa förändringar ställer stora krav på den 
unges självuppfattning och identitetsskapande. I adolescensen börjar individens 
frigörelse från familjen, och kompisar blir betydelsefulla för individens skapande av sin 
egen identitet (Jerlang 1999, s. 91). Frigörelsen från föräldrarna väcker känslor av 
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ensamhet, övergivenhet och beroendet av nära vänner och kamrater ökar under den här 
perioden (Lalander & Johansson 2002, s. 16).  

För flickornas del kan vänninedyaden eller -triaden antingen medverka till att förstärka 
fixeringen vid det egna jaget, eller till att förankra tonåringen i ett tryggt socialt 
sammanhang. Jakten efter oberoende fortsätter under hela den här perioden, men 
utvecklingen är långt ifrån linjär. Tonåringens utveckling av frigörelse och mognad 
förekommer parallellt med längtan efter trygghet och beroende (ibid., s. 16). Flickors 
vänskap odlas framförallt i den privata sfären, i hemmet. Dessa intima sfärer fungerar 
som baser för odlandet av en viss typ av samtal som fokuserar på relationsarbete. Det 
finns även en nära förbindelse mellan flickors estetiska intressen, och odlande av 
förtroliga relationer som exempelvis kan äga rum på flickrummet eller i klädbutikens 
provrum. Samtidigt som flickorna ägnar sig åt mode, smink och kläder skapas det ett 
intimt rum som lämpar sig för diskussioner om känslor, relationer och romantiska 
drömmar (ibid., s. 140ff.).  

Både flickor och pojkar utsätts för könsdiciplinering, det vill säga att ungdomar får på 
mer eller mindre subtila sätt lära sig vad som är passande för respektive kön. Det kan 
exempelvis vara vilka aktiviteter som är lämpliga, eller hur den unge bör klä sig (ibid., 
s. 140). Detta sätt att tala om könsdiciplinering menar vi är ett sätt att socialisera in 
flickor i den roll och de förväntningar som familjen och samhället har på hur flickor ska 
vara. Denna socialiseringsprocess innebär en överföring av värden, normer, 
föreställningar och handlingsmönster.    

4.2 Genusteoretiska perspektiv  
 
” Man föds inte till kvinna, man blir det.” (de Beauvoir, Simone 1949 [2002], s. 325). 

När man studerar elektroniska spel och kön är det oundvikligt med en grundläggande 
kunskap om genusteoretiska perspektiv.  

Genus är ett väletablerat begrepp i vårt språk och i Nationalencyklopedin definieras 
begreppet på följande sätt. 

Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, 
idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 
Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet 
könsroll. Termen genus är en översättning av eng. gender. Genus 
används som benämning på den kulturella process som tillskriver såväl 
människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. 
könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint 
(Nationalencyklopedin 2006). 

Vi vill med detta avsnitt ge läsaren en inblick i två dominerande genusteoretiska 
perspektiv. Den avgörande skillnaden mellan dessa båda perspektiv, består i om 
olikheten mellan kvinnor och män beror på biologiskt kön, eller om vi fostras in i våra 
könsroller.   

Essentialism eller särartsfeminism innebär att när det gäller olikheter mellan manligt 
och kvinnligt tänkande, menar man att sådana skillnader är oupplösligt förknippade med 
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biologiska könet och att skillnaderna ingår i mannens respektive kvinnans natur det vill 
säga att inte beror på exempelvis kulturellt betingade faktorer. Biologiska skillnader är 
orsaken till skillnaderna mellan könen (Nationalencyklopedin 2006). 

Social konstruktivism eller likhetsfeminism innebär att manligt respektive kvinnligt 
beteende är socialt betingade det vill säga att våra könsidentiteter är ett resultat av 
inlärning av kulturella normer. Här är det snarare frågan om ett kulturellt kön och att 
kvinnor och män identifierar sig med de könsroller de skolas in i och att såväl det 
enskilda jaget som de samhälleliga strukturerna är produkter av interaktionen människor 
emellan (Nationalencyklopedin 2006). 
 
Litteraturvetaren Nina Björk klargör i sin debattbok Under det rosa täcket – Om 
kvinnlighetens vara och feministiska strategier (1996) dessa två motsatta feministiska 
perspektiv. Det ena benämner Björk som livmoderfeminism, även kallat 
särartsfeminism. Detta perspektiv fokuserar på skillnader mellan könen och att dessa 
skillnader betraktas som biologiskt givna. Det andra perspektivet benämner Björk som 
stödstrumporna, vilket enligt författaren fokuserar på att kvinnor är en grupp som 
innehar mindre makt i samhället än den andra gruppen av kön, det vill säga männen. 
Genom att tala om skillnader mellan könen, visar man enligt denna feministiska 
inriktning på de uppenbara orättvisor som finns i samhället. Dessa båda feministiska 
synsätt existerar enligt Björk parallellt i vårt samhälle (s. 36ff.). Ett annat vanligt använt 
begrepp synonymt med Björks stödstrumpor är så kallad likhetsfeminism, vilket innebär 
att kvinnligt respektive manligt beteende är socialt och kulturellt skapat, och att kvinnor 
och män identifierar sig med de könsroller de skolas in i.  
 
Enligt historikern Yvonne Hirdman, är ett av de huvudsakliga syftena med att skilja 
biologi från kultur, att tydliggöra att förhållanden mellan könen främst måste betraktas 
som socialt och kulturellt skapade (Hirdman 2001, s. 14ff., 122ff.).  
 
Som utgångspunkt för vårt arbete vid analys och diskussion kommer vi att använda oss 
av det socialt och kulturellt skapade perspektivet, likhetsfeminism. 

4.3 Simon Egenfeldt-Nielsens modell 
 

Medieforskaren vid IT universitetet i Köpenhamn Egenfeldt-Nielsen som presenterades 
i kapitlet tidigare forskning och litteratur reflekterar i sin vetenskapliga artikel 
Computerspil – ven eller fjende (1999) kring forskningen och debatten om datorspel. 
Enligt Egenfeldt-Nielsen framställs såväl forskning som debatt om spel och spelande 
fragmentariskt och förvirrande.  
 
Egenfeldt-Nielsen har i Computerspil – ven eller fjende (1999) även utformat en modell, 
utifrån vilken han menar att användningen av datorspel kan förstås. Denna modell är 
utformad som en gruppindelning av datorspelsanvändarna i ett antal användargrupper. 
Inom dessa grupper menar Egenfeldt-Nielsen att det förekommer olika 
utvecklingspsykologiska skillnader (s. 4ff.). Vi menar att denna modell fungerar som ett 
verktyg för analys och diskussion då den tydliggör hur individers spel och spelande 
skiljer sig åt, både beträffande ålder och kön. 
 
Modellen består av följande grupper. 
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De ointresserade: Denna grupp består framför allt av flickor som möter datorn med 
ointresse och fördomar. Typiskt för denna grupp är att de betraktar datorer som 
utpräglade pojkleksaker, de ointresserade anser dessutom att actionspel och strategispel 
inte är bra. Denna grupp består av ett relativt litet antal individer som minskar i och med 
att flickornas behov av och intresse för datorer ökar, samtidigt som datorspeltillverkarna 
i allt högre grad försöker nå ut till flickorna. Pedagogiska spel har dessutom blivit 
alltmer populära bland flickor. Flickor tilltalas alltmer av Internets möjligheter, vilket i 
sin tur resulterar i ett ökat användande av datorn för flickors del. Egenfeldt-Nielsen 
menar att om flickors syn på datorspelande och datoranvändning ska förändras, måste 
detta ske tidigt i flickornas liv, innan könssteroetyperna blir alltför fastlåsta (1999, s. 
4f.) 

De praktiska: Är en undergrupp till ovan nämnda grupp. Även denna grupp består till 
största delen av flickor, vilka betraktar datorn som ett nödvändigt redskap, som de 
använder för att skolan, föräldrar och samhället i stort förväntar sig det av dem. 
Karakteristiskt för denna grupp är att de spelar spel som är relativt enkla och inte så 
tidskrävande. Det kan exempelvis vara pusselspel, kortspel och pedagogiska spel. För 
övrigt använder de inte mycket av sin tid till spelande (Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 5). 

De vanliga användarna: Är en grupp spelare som spelar till en rimlig gräns, och låter 
inte spelandet gå ut över andra aktiviteter. Barn och unga i denna grupp kan i perioder 
ägna sig mycket åt spelandet. Inom denna grupp spelas alla typer av spel, dock är 
strategi- och actionspel de mest populära spelen. Denna användargrupp besöker ibland 
Internetcaféer, oftast i samband med skollov eller när ett nytt spel har kommit ut på 
markanden. För enstaka individer i denna grupp kan spelandet innebära en viss risk för 
spelberoende (ibid., s. 5). 

De sociala: Denna grupp består främst av pojkar, som i första hand spelar för att 
kompisarna spelar. Denna grupp spelar inte så ofta, men tycker det är roligt och 
underhållande när de väl spelar. Deras spelande äger oftast inte rum i hemmet, utan de 
spelar exempelvis hos kompisar, i skolan eller på Internetcaféer, kanske på grund av att 
de inte har tillgång till en bra dator hemma. Deras spelvanor gör att de sällan spelar 
simulatorspel och äventyrsspel, eftersom dessa typer av spel kräver en hel del tid för 
spelaren att sätta sig in i. Multiplayerspel är det populäraste spelsättet inom denna grupp 
(ibid., s. 5). 

Nördarna: Utgör en grupp av i stort sett enbart pojkar. De har ett innerligt och nära 
förhållande till datorn. Inom denna grupp spelar särskilt de yngre mer avancerade spel 
såsom simulator- och strategispel. Allteftersom nördarna blir äldre blir spelandet mindre 
viktigt, och ersätts av mer seriösa aktiviteter som programmering och skapande av 
hemsidor (ibid., s. 5). 

De utsattas: För denna grupp är spelandet medelpunkten i tillvaron, och de använder 
mycket tid till denna aktivitet. Eftersom spelandet tar mycket tid i anspråk för denna 
grupp kan de betraktas som en riskgrupp, eftersom de riskerar att bli socialt isolerade till 
följd av sitt intensiva spelande. De kan inte vara utan spelen och utsätter sig för stora 
mängder av våldsamma spel. Detta i kombination med en socialt utsatt bakgrund kan 
leda till att gränsen mellan fiktion och verklighet blir otydlig (ibid., s. 5f.). 
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Avvikarna: Detta är ingen särskilt stor grupp, den består av barn och ungdomar som 
spelar actionspel som är våldsamma. Denna grupp kan återfinnas på Internetcaféer eller 
arkadhallar. Fokus för dem är i motsats till de utsatta inte spelen utan gemenskapen 
kring dem. De har inte sällan problem i skolan och med småkriminalitet. Det är inte 
spelandet som är orsaken till denna grupps problem, men spelandet har blivit en 
gemensam nämnare för barn och ungdomar som känner sig utstötta (Egenfeldt-Nielsen 
1999, s. 6).  

De ovan nämnda grupperna är enligt författaren inte permanenta, utan en förflyttning är 
möjlig från en grupp till en annan under olika utvecklingsstadier. Dock går det inte att 
föreställa sig en förflyttning från de ointresserade till nördarna, eftersom dessa befinner 
sig så långt ifrån varandra (ibid., s. 6). Enligt Egenfeldt-Nielsen återfinns flickorna 
främst i de två första grupperna de ointresserade och de praktiska, dock menar vi att 
flera grupper är av intresse i vår studie, eftersom flickorna placerar pojkar inom flera 
grupper. 

4.4 Douglas Rabers modeller  
 
Inledningsvis ges i detta avsnitt en kort beskrivning av det nordiska forskningsfältet 
med avseende på bibliotekets roll i samhället, sett ur i fö rsta hand ett 
litteraturförmedlande perspektiv. 
 
Åse Kristine Tveit, bibliotekarie och lektor vid Biblioteks- och 
informationsutbildningen i Oslo, skriver om litteraturförmedling i handboken 
Innganger- Om lesning og litteraturformedling (2004). Tveit lyfter fram 
litteraturförmedlingen som ett av bibliotekets fackområden, och författaren bidrar på så 
sätt med att professionalisera förmedlingsprocessen. Enligt Tveit kan 
litteraturförmedlaren inta olika roller i sitt förmedlingsarbete.  
 
Även Jofrid Karner Smidt vid Biblioteks- och informationsutbildningen i Oslo 
fokuserar på litteraturförmedlig. I sin doktorsavhandling Mellom elite og publikum 
(2002) undersöker Karner Smidt vilka förhållningssätt bibliotekarier har till 
skönlitteratur, och hur dessa förhållningssätt påverkar bibliotekariernas 
litteraturförmedling. Karner Smitdt konstaterar i sitt avhandlingsarbete bland annat att 
bibliotekets bestånd kan förmedlas till låntagarna ur flera olika perspektiv såsom ett 
pedagogiskt eller att användarnas önskemål och behov får en framträdande betydelse i 
det litteraturförmedlande arbetet.  
 
Jens Thorhauge, direktör för biblioteksstyrelsen i Danmark, reflekterar i Luk up for 
skønlitteraturen (1995) om bibliotekariens förmedlingsarbete. Thorhauge menar att det 
fordras mer än ett brett urval på folkbiblioteket för att inspirera och locka till läsning, 
och talar om fyra förmedlarmetoder för att inspirera läsaren vid valet av skönlitteratur.   
 
Douglas Raber, bibliotekarie och doktor i Biblioteks- och informationsvetenskap i USA, 
fokuserar i sin artikel ALA Goal 2000 and Public Libraries – Ambiguities and 
Possibilities (1996) på bibliotekets roll och uppdrag i samhället. Artikeln tillkom i 
samband med att American Library Association (ALA) presenterade sin femårsplan 
inför framtiden, vilken bland annat bestod av nio övergripande målsättningar för 
bibliotekets verksamhet. Dessa målsättningar skulle enligt ALA fungera som en garant, 
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för att folkbiblioteket förblir den samhällsinstitution som spelar huvudrollen beträffande 
nationell tillgänglighet till information (Raber 1996, s. 224). I artikeln redogör Raber för 
tre olika modeller utifrån vilka bibliotekets verksamhet kan analyseras. Dessa modeller 
belyser olika perspektiv på folkbibliotekets uppdrag i samhället. Raber menar att dessa 
modeller har uppstått som en slags missnöjesyttring gentemot det traditionella synsättet 
på bibliotekets verksamhet, vilket enligt Raber inneburit, att bibliotekets och 
bibliotekariens roll vilat på ett grundantagande, som innebär att biblioteket stått till 
allmänhetens förfogande i utbyte mot allmänhetens stöd (ibid., s. 224).  
 
Den nordiska forskning som beskrivits inledningsvis i detta kapitel tydliggör 
bibliotekets roll ur huvudsakligen ett förmedlingsperspektiv, och visar tydligt på att den 
litteraturförmedlande inställningen och funktionen är personlig och kan skifta från 
förmedlare till förmedlare. Vi menar att Rabers modeller synliggör fler perspektiv än 
det litteraturförmedlande, för att på så sätt stärka bibliotekets och bibliotekariens roll i 
ett framtida samhälle. Modellerna tydliggör var och en på sitt sätt bibliotekets 
verksamhet sett ur olika aspekter exempelvis demokrati, bibliotekets samhälleliga och 
sociala funktion, tydliggör marginaliserade grupper och deras behov med mera, detta 
ger sammanlagt en mer heltäckande bild av bibliotekets roller och uppdrag i samhället, 
därför används Rabers modeller som ett verktyg i analys och diskussion.  
 
Nedan redovisas Rabers modeller. 
 
Den sociala modellen: Enligt Rabers första modell är påståendet om att biblioteket 
skulle vara opolitiskt en myt, och detta synsätt fokuserar på folkbiblioteket som ett 
politiskt instrument i samhället. Raber menar också att frågeställningar kring bibliotek 
och information är av social art. Enligt denna uppfattning består bibliotekets viktigaste 
uppgift i att tillgodose marginaliserade gruppers behov genom att tillhandhålla och 
erbjuda en verksamhet som är lämpade för dessa grupper. Uppsökande verksamhet är 
enligt detta synsätt i fokus, vilket innebär att biblioteket bör vara till för dem som har 
störst behov av det. Det är först när detta uppnåtts som biblioteket kan hävda att man 
verkligen tillgodoser hela samhället (1996, s. 225f.).  

Enligt den sociala modellen har biblioteket misslyckats med att nå ickeanvändarna, 
speciellt dem med låg utbildning och ekonomiskt svaga grupper till följd av att 
biblioteket inte erbjuder tjänster som står i relation till deras förmåga och behov. 
Bibliotekarierna har av förespråkare för denna uppfattning anklagats för att vara 
självbelåtna och ovilliga till förändring. Enligt denna modell har biblioteket istället tagit 
ett konservativt ansvar, och tillgodoser medelklassen anspråk på litteratur, och menar att 
utåtriktad verksamhet har fått stå tillbaka till förmån för starkare grupper i samhället. 
Synsättet har kritiserats för att ha orealistiska och verklighetsfrämmande förväntningar 
på användarna, och detta visar på en skillnad mellan retorik och praktik. Biblioteken har 
inte tillräckligt med resurser och frågan som ställts i samband med denna modell är 
”who will pay for it and how”.  Synsättet har dessutom kritiserats för att ha en 
mästrande attityd gentemot användarna (ibid., s. 225f.).  

Den konservativa modellen: Enligt Rabers andra modell saknar folkbiblioteket ett 
tydligt syfte, och Raber menar att biblioteket i sitt försök att åstadkomma det omöjliga 
förbiser sina verkliga möjligheter. Förespråkare för denna inriktning menar att 
biblioteksverksamheter måste formas och utvecklas för de användare som har kunskap 
och vilja att ta del av bibliotekets utbud. Denna inriktning har ett bildningsideal i 
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förgrunden, och vänder sig främst till seriösa användare ur alla samhällsklasser. De mest 
ivriga förespråkarna för detta synsätt menar att varken social service eller underhållning 
är ett giltigt mål för folkbiblioteket, utan sätter kvalitet före kvantitet. Biblioteket har 
aldrig varit, är inte och kommer aldrig att bli en institution som kan nå alla användare. 
Enligt detta perspektiv kommer sociala ansträngningar inte att ge någon utdelning, 
dessa ansträngningar riskerar i stället att bli ett slöseri med både mänsklig energi och 
ekonomiska resurser. Förespråkare för detta synsätt menar att det finns ett flertal andra 
institutioner som tillgodoser dessa sociala behov i samhället på ett mycket bättre sätt än 
vad biblioteket någonsin skulle kunna göra (Raber 1996, s. 226f.).  

Enligt denna modell står finkulturen i fokus, men modellen utesluter inte nya idéer och 
nya typer av medier på biblioteket, såsom exempelvis film eller musik. Biblioteket skall 
bidra till och öka individens strävan efter kunskap oavsett ålder, social klass, kön eller 
etnicitet. På detta sätt kan biblioteket fungera som en social tillgång för användarna. 
Alla individer har inte samma inneboende förutsättningar, alla är olika, dock skall alla 
ha samma möjlighet och tillgång till information för att kunna lyckas i samhället. Detta 
sätt att betrakta biblioteket är enligt Raber tvetydigt, å ena sidan skall biblioteket bidra 
till ett gott liv å andra sidan moraliserar biblioteket beträffande vad som är finkultur 
(ibid., s. 226f.).  

En av styrkorna med det konservativa synsättet är att detta ger folkbiblioteket en rimlig 
och begränsad uppgift. Med ett litet men högkvalitativt bestånd kan även ett litet 
bibliotek ha en kulturell betydelse i samhället (ibid., s. 226f.).  

Den största svagheten med detta synsätt är att det är bibliotekscentrerat, och att det har 
övergett tanken på att nå alla samhällsmedborgare. Enligt denna modell kan biblioteket 
fungera som en motpol till massmedias ytlighet och kommersialism. De begränsade 
resurserna kan inte räcka till för allt. Enligt detta synsätt får majoriteten av samhällets 
invånare sina kulturella behov tillfredställda av de kommersiella medierna, medan 
biblioteket erbjuder information och kunskap med hjälp av verksamhetens rationella 
och moraliska vägledning (ibid., s. 226f.).  

Den populistiska modellen: Enligt Rabers tredje modell bör biblioteket vara användbart 
och intressant för dem som betalar för verksamheten, det vill säga skattebetalarna. 
Biblioteket måste anpassa sin verksamhet efter det samhälle det är avsett att betjäna. 
Verksamheten skall med andra ord stå till allmänhetens förfogande. Denna inriktning 
har ett kvantitativt synsätt, som är kopplat till faktisk användning och antal utlån. 
Nyttjande av biblioteket är mycket centralt. Folkbibliotekets främsta uppgift är att ställa 
det mest efterfrågade materialet till så många användares förfogande som möjligt, samt 
att fungera som en mötesplats. Enligt denna modell är det viktigt att det finns en plats i 
samhället dit alla människor är välkomna, för att söka information, träffa andra 
människor och utbyta tankar och åsikter, såsom ett slags offentligt vardagsrum (ibid., s. 
227f.).  

Ur ett populistiskt synsätt skall inte bibliotekarien tala om för användarna vad de bör 
och skall läsa. Denna inriktning ifrågasätter inte kvalitet, utan urval och inköp sker 
utifrån vad användarna efterfrågar. En viktig aspekt som förespråkare för detta synsätt 
gör gällande är att inköp och urval på efterfrågan inte behöver betyda att beståndets 
utformning blir sämre (Raber 1996, s. 227f.).  
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Kritiker mot detta synsätt uttrycker farhågor om att vissa typer av medier och 
verksamheter, exempelvis viss referenslitteratur och barnverksamhet skulle kunna hotas. 
Men dessa farhågor bemöts med att finns det bara efterfrågan, så kommer även dessa 
medier och verksamheter att ha en naturlig plats på biblioteket. Material och 
verksamheter som inte utnyttjas bör enligt detta synsätt tas bort och ge plats för det som 
är mer efterfrågat av användarna. Det är allmänhetens vilja som styr och biblioteket 
skall inte lägga några moraliska värderingar angående vad som skall finnas eller inte på 
folkbiblioteket. Detta perspektiv har sitt ursprung ur ett demokratiskt synsätt, där var 
och en utifrån sina förutsättningar har rätt att avgöra vad som är av intresse (Raber 
1996, s. 227f.). 

Denna inriktning kan enligt Raber betraktas som ett postmodernistiskt svar på det 
samhälle vi lever i som består av en flyktig tillvaro där alla självklarheter har ifrågasatts 
och det enda som är bestående är förändring. Kraft läggs på vad biblioteket gör snarare 
än vad det är och målet är att fokusera på samhällets behov. Det kvantitativa sättet att 
mäta bibliotekets användning i bland annat antal utlån gör det rela tivt lätt för biblioteket 
att visa på en stor användning. Vilket i sin tur resulterar i att det är lättare att övertyga 
och bevisa för beslutsfattare om bibliotekets betydelse i samhället. Synsättet har även 
kritiserats för att bortse från olika minoriteters behov. Kritiker menar dessutom att det 
finns en risk att biblioteket frestas att tillfredställa användarna genom att tillfredställa 
deras behov ur ett kortsiktigt perspektiv (ibid., s. 227f.).  

4.5 De teoretiska utgångspunkternas användning i 
tolkningsarbetet 
 
I detta kapitel har uppsatsens teoretiska utgångspunkter presenterats, och nedan följer en 
beskrivning av hur dessa teorier skall användas i tolkningsarbetet av det insamlade 
materialet.  

Som övergripande teorier för samtliga frågeställningar används det 
utvecklingspsykologiska perspektivet, samt det genusteoretiska perspektivet, för att 
skapa ett ramverk kring vår undersökning. Det utvecklingspsykologiska perspektivet 
används för att förstå hur flickorna använder sig av och talar om elektroniska spel, och 
att deras användning och åsikter påverkas av i vilken utvecklingsfas de befinner sig i. 
Det genusteoretiska perspektivet används för att förstå hur könstillhörighet inverkar på 
hur flickor uppfattar elektroniska spel, och vad de säger om dessa.  

För att besvara uppsatsens två första frågeställningar, används Egenfeldt-Nielsens 
modell, kring hur man kan förstå barn och ungdomars användning av datorspel. Vi 
menar att denna modell även är användbar på andra typer av elektroniska spel. Dessa 
frågeställningar är: Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut samt vilken roll 
och betydelse har elektroniska spel i flickors liv? Vilka uppfattningar om elektroniska 
spel ger flickor uttryck för?  

För att besvara den tredje frågeställningen: Vad anser flickor om elektroniska spel på 
biblioteket? används Rabers tre modeller som analysverktyg för att tydliggöra vilka 
uppfattningar och åsikter beträffande elektroniska spel på biblioteket som framkommer 
under fokusgruppsessionerna med flickorna. 
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5. Metod  
 
I följande kapitel beskrivs studiens metodologiska procedur från val av metod, urval, 
genomförande av den empiriska insamlingen samt transkription och analys av det 
insamlade materialet. Studier av forskningsområdet, litteraturgranskning och studier av 
olika metodböcker gällande kvalitativa forskningsmetoder föregick insamlingen av det 
empiriska materialet.     

5.1 Val av metod  
 
Att vara delaktig ger självförtroende och en känsla av att man som 
människa är värd något, att ens synpunkter är viktiga, att man har något 
att tillföra och att man verkligen kan påverka eller förändra något. Att 
vara delaktig ger en känsla av att bli tagen i anspråk och att vara 
respekterad (Svensk ungdomspolitik , se Trondman 2003, s. 14). 

 
För att närma oss den användargrupp som vi avser att studera finner vi att begrepp som 
delaktighet, tillhörighet och inflytande är väsentliga. Om vi skall kunna få en insikt i hur 
flickor tänker och samtalar kring elektroniska spel, anser vi att det är väsentligt att vi 
gör flickor delaktiga och ger dem en möjlighet att känna tillhörighet och inflytande. 
Med dessa tre begrepp i åtanke har vi valt att använda oss av fokusgruppsintervjuer för 
insamling av vårt empiriska material. Vi bedömer denna kvalitativa metod som fruktbar 
för vår studie, eftersom syftet med vår studie är att undersöka vilken roll och betydelse 
de elektroniska spelen har i de undersökta flickornas liv, hur flickornas användning ser 
ut och vilka uppfattningar de har om elektroniska spel samt vad de anser om dessa på 
biblioteket. Ytterligare ett argument som talar för fokusgruppintervjuer är att barn och 
unga känner sig mer avslappnade i en forskningssituation om de är tillsammans med 
kompisar än om de är ensamma med vuxna (Graue & Walsh 1998, s. 114).  

Kommunikationen i en fokusgrupp har ofta karaktären av ett argumentativt samtal där 
åsikter för och emot ett visst ämne diskuteras (Wibeck 2000, s. 34). Fokusgrupper är en 
form av strukturerade gruppsamtal där en mindre grupp människor möts för att på en 
forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med varandra där moderatorn fungerar 
som en samtalsledare (ibid., s. 7). Både det som sägs och interaktionen i gruppen kan 
ligga till grund för olika typer av analyser av det insamlade materialet (ibid., s. 7). 

I praktiken handlar metoden om att rekrytera lämpliga grupper, utarbeta ett 
stimulusmaterial det vill säga material som väcker frågor och diskussion exempelvis 
artiklar eller videofilm och en frågeguide, leda gruppsammankomsterna, spela in 
diskussionerna, transkribera dem samt analysera det insamlade materialet (Wibeck 
2000, s. 10, 66). Fokusgruppintervjuer skiljer sig från individuella intervjuer framförallt 
genom att ett flertal gruppdynamiska faktorer träder in och påverkar hur individerna 
beter sig, dessutom förs ett samtal i grupp på ett annat sätt än ett samtal mellan två 
personer (ibid., s. 12). Fokusgruppen leds av en samtalsledare eller så kallad moderator 
som sätter igång diskussionen och vid behov även lägger fram nya aspekter på ämnet. 
Observeras bör att samtalsledaren inte är en traditionell intervjuare, utan att målet med 
gruppintervjun är att deltagarna skall samtala fritt med varandra.  

Vi anser att fokusgruppintervjuer är en lämplig metod för att skapa en bred kunskap om 
flickors delade kulturella förståelse när det gäller elektroniska spel. Vi är dock 
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medvetna om att individuella intervjuer skulle kunna generera en djupare kunskap om 
ämnet. Fokusgrupper kan dock med fördel användas för att blottlägga föreställningar 
och attityder i en viss kulturell kontext som i vår studie är flickor och elektroniska spel 
(Wibeck 2000, s. 11). 

Resultaten från fokusgrupper är inte statistiskt generaliserbara på samma sätt som 
exempelvis en enkätundersökning är (ibid., s. 43). Vi söker i vår undersökning dock inte 
ett kvantitativt resultat utan vår strävan är istället att visa på hur flickor kan resonera och 
vilka slutsatser de själva kan dra beträffande det givna ämnet. Vi menar därför att en 
kvalitativ forskningsansats är lämplig i den aktuella studien och att flickornas 
värderingar, uppfattningar och syn på ämnet är svårare att blottlägga med kvantitativa 
metoder där svarsalternativen är på förhand givna, då en enkätundersökning snarare 
fryser åsikter och framställer dem som mer fasta än de i själva verket är (ibid., s. 128). 

I sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) menar Steinar Kvale att 
fokusgruppintervjuer ofta används vid marknadsundersökningar (s. 97), men under 
senare tid har metoden använts alltmer inom även akademisk forskning, metoden 
befinner sig i ett expansivt skede och den tillämpas inom olika discipliner och på många 
olika håll (Wibeck 2000, s. 9ff.). Kvale menar att fokusgruppintervjuer ofta leder till 
spontana och känsloladdade uttalanden om det diskuterade ämnet. Intervjuformen 
minskar dock intervjuarens kontroll över intervjusituationen och att risken ökar för en 
kaotisk datainsamling och åsikter som korsar varandra vilket kan försvåra ett 
systematiskt analysarbete (Morgan, se Kvale 1997, s. 97). 

5.2 Urval 
 
I början av februari 2006 tog vi kontakt med tre olika skolor genom rektorer och 
representanter för barn och utbildningsnämnden. Två av skolorna ligger i medelstora 
västsvenska städer, dessa båda skolor har ett blandat upptagningsområde beträffande 
etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Den ena skolan är en kommunal 
Montessoriskola med cirka 150 elever, den andra skolan är en större kommunal skola 
där antalet elever är cirka 1200. Vi har dessutom valt att kontakta en mindre skola i 
glesbygd i södra Norrland med cirka 180 elever för att på så sätt bredda det empiriska 
materialet geografiskt, socialt och kulturellt. Enligt etnologen Barbro Johansson som 
har forskat mycket kring barn och ungdomar, är fokus i såväl forskningen som medierna 
dessutom oftast riktad på barn i (stor) stadsmiljö (2005, s. 19).Vi menar att det är 
angeläget att även studera flickor som är bosatta utanför storstadsregionerna. Enligt 
Johansson är det inte lika självklart med bredbandsuppkoppling i glesbygd som i större 
samhällen (ibid., s. 19) vi bedömer att denna omständighet eventuellt skulle kunna 
påverka våra informanters spelande via datorn.  

Skolledningen på de tre skolorna hjälpte till med att förmedla kontakt med ansvariga 
lärare inom årskurs sex och sju på respektive skola. Efter samtal med skolledningen 
skickades ett brev till skolorna om studiens syfte samt vilka årskurser och åldersgrupper 
som studien gällde (bilaga 2). Vid samma tillfälle bifogades även ett brev till flickornas 
målsman för att få deras tillstånd att låta sitt barn delta i studien (bilaga 3). Klasslärarna 
har hjälpt oss att skapa kontakt med flickor som var intresserade av att delta i vår 
undersökning. Vi betonade för lärarna att det var av stor vikt att flickorna var 
motiverade att delta i studien, vi ville alltså att flickorna självmant skulle uttrycka ett 
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intresse att delta i undersökningen och att inte läraren skulle välja ut dem som hon eller 
han ansåg vara lämpliga att delta. Enligt Byström och Järvelin är det viktigt med 
motiverade deltagare för en studies validitet (1995, s. 211). Dock var vi angelägna om 
att komma i kontakt med flickor som spelar men även de flickor som inte ägnar så 
mycket tid åt spelande. Orsak till detta urval var att få så stor bredd som möjligt i det 
insamlade materialet. 

Enligt Wibeck (2000) är tre grupper ett minimum i en fokusgruppundersökning och hon 
menar att gruppen bör bestå av fyra till sex individer (s. 48ff.). Våra sex fokusgrupper 
bestod därför av fyra till sex deltagare i varje grupp. De deltagande flickorna har valts ut 
i enlighet med studiens syfte vilket är att undersöka vilken roll och betydelse de 
elektroniska spelen har i de undersökta flickornas liv, hur flickornas användning ser ut 
och vilka uppfattningar de har om elektroniska spel samt vad de anser om dessa på 
biblioteket. Flickornas åldrar är fördelade enligt nedanstående tabell. 

  Flickornas 
ålder 

Antal 

12 12 
13 17 
14 3 

 

5.3 Genomförande av fokusgruppintervjuer 
 
Vi har under slutet av februari och början av mars 2006 genomfört sex stycken 
fokusgruppsintervjuer. Det vill säga två gruppintervjuer på tre skolor med flickor i 
åldrarna 12-14 år. Fyra av dem har vi genomfört tillsammans, de andra två genomfördes 
med endast en samtalsledare för att på så sätt utnyttja den tid vi hade till vårt förfogande 
så effektivt som möjligt. Varje intervju pågick knappt en timme och spelades in på 
kassettband och såvitt vi kan bedöma föreföll flickorna vara helt opåverkade av 
bandspelaren. Vi blev mycket väl bemötta av både lärare och berörda flickor på de 
aktuella skolorna. Klasslärarna ordnade med tid för intervjuer och lokaler som var 
lämpliga för dessa. Skolkontexten är en välkänd miljö för flickorna där de är vana vid 
att ställa och besvara frågor, detta menar vi stärker studiens ekologiska validitet 
(Wibeck 2000, s. 122). 

Samtliga intervjuer inleddes med att vi presenterade oss och berättade lite om oss själva. 
Vi berättade bland annat att den kunskap vi har om elektroniska spel kommer från att vi 
båda är mammor till pojkar som spelar. Enligt Wibeck (2000) är det betydelsefullt att 
moderatorn framhåller att han eller hon inte är expert på ämnet och inte tar ställning i 
ämnet (Wesslén 1996, s. 21f.). Vi tror att om flickorna känner till att vi inte är experter 
på ämnet eller kommer att ta ställning för eller emot vad de kommer att ta upp under 
intervjun, är sannolikheten större att de vågar uttrycka sina åsikter uppriktigare än om vi 
inte säger något om detta alls. Vi har inte valt att presentera något stimulusmaterial för 
våra informanter då vi bedömer att det inte behövs eftersom vi har upplevt att 
elektroniska spel är ett ämne som engagerar barn och unga. Vidare informerades 
flickorna om att allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 
att allt insamlat material skyddas noggrant och att samtliga namn kommer att bytas ut. 
Därefter frågade vi efter varje flickas namn och ålder och antecknade detta, för att vid 
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behov lättare kunna hålla isär individerna vid transkriberingen av intervjumaterialet 
även om analysenheten utgörs av gruppen. Eftersom flickorna är klasskamrater och 
redan känner varandra gick vi direkt vidare med att introducera ämnet som skulle 
diskuteras och poängterade att diskussionen gäller datorspel, handhållna spelkonsoler 
och TV-spel. Vi bjöd flickorna på frukt vid intervjutillfället, dels för att skapa en 
avslappnad atmosfär och för att de skulle få förnyad energi och känna sig positivt 
inställda till oss och intervjustunden. Detta visade sig ha en god inverkan då flera av 
intervjuerna genomfördes under eftermiddagen då flickorna var ganska trötta.  

Vid de strukturerade fokusgruppintervjuerna utgick vi ifrån en på förhand formulerad 
intervjuguide (bilaga 1) med breda frågeområden som är intressanta för studien och som 
identifierats på förhand. Intervjuguiden förändrades dock utifrån en aspekt som 
flickorna själva tog upp under intervjuerna och som vi inte hade identifierat på förhand. 
Under samtliga fokusgruppsessioner kom diskussionen att handla om elektroniska spel i 
skolan. Vi kan se att det finns två tänkbara orsaker till detta. En är att vi vid 
intervjutillfällena befann oss i skolans lokaler och den andra är att skolan utgör en stor 
del och roll i flickornas liv. Informanterna diskuterade hur det förhöll sig med spel i 
skolan både i lägre årskurser och hur det är idag. Eftersom vi fann denna aspekt 
angelägen att ta hänsyn till då flickor tillbringar stor del av sin tid i skolan utökades 
intervjuguiden efter första fokusgruppintervjun med denna fråga.  

Under de gemensamma fokusgruppintervjuerna fungerade en av oss som samtalsledare 
medan den andra observerade gruppsamtalet, interaktionen i gruppen, icke verbal 
kommunikation och personlighetsdrag såsom dominans. Detta gjordes på grund av att 
det kunde finnas en risk för att flickorna skulle falla in i de roller de har i den vardagliga 
interaktionen utanför fokusgruppen och att detta beteende skulle kunna påverka 
gruppintervjun. Under de två övriga intervjuerna gjordes detta av en person. 

De flesta intervjuerna avlöpte som planerat men vid en av intervjuerna var det tydligt att 
flickorna var splittrade och inte helt fokuserade på det avsedda ämnet, denna intervju 
genomfördes under ett spännande skede av damernas storslalom under Olympiska 
Spelen. Då vi i förväg anade att detta eventuellt skulle kunna påverka själva intervjun 
försökte vi ändra tidpunkten för men dessvärre var detta inte möjligt. Vi tror dock inte 
att detta har påverkat själva resultatet av intervjun men att intervjun kanske hade blivit 
mer uttömmande om flickornas fokus inte varit splittrat. Vid tidpunkten för en av de 
andra intervjuerna var flera av flickorna i en årskurs sjuka vilket resulterade i att vi var 
tvungna att genomföra en intervju med blandade årskurser för att få ihop tillräckligt 
antal informanter för en fokusgrupp. Enligt Wibeck bör antalet personer i en fokusgrupp 
inte understiga fyra (2000, s. 50). Inte heller denna intervju föreföll påverkas av att 
flickorna blandades utifrån olika åldersgrupper.  En orsak skulle kunna vara att denna 
intervju genomfördes på en av de mindre skolorna där flickorna redan innan kände 
varandra och var vana vid att arbeta tillsammans. 

5.4 Transkription och analys 
 
”Att börja analysera en fokusgruppintervju är som att stå vid ingången till en labyrint.” 
(Kreuger & Casey 2000, s. 127). 
Den stora frågan beträffande hur vi skulle göra vårt insamlade material rättvisa var 
något som vi i ett tidigt skede hade många funderingar och tankar kring. För att kunna 
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hitta rätt i nämnda labyrint återvände vi därför i detta skede till syftet med uppsatsen. Då 
vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilken roll och betydelse de elektroniska 
spelen har i de undersökta flickornas liv, hur flickornas användning ser ut och vilka 
uppfattningar de har om elektroniska spel samt vad de anser om dessa på biblioteket. 
Nästa fas i arbetet blir att utifrån flickornas utsagor finna mönster, normer och 
värderingar som är betydelsefulla för att uppnå kunskap om och förståelse för flickors 
syn på och uppfattningar om elektroniska spel. 

Så fort som möjligt efter att varje fokusgruppintervju var genomförd påbörjades det 
mödosamma arbetet med att transkribera intervjuerna. Flickornas svar skrevs ner ord för 
ord och specifika läten noterades. Direkt efter varje genomförd gruppintervju noterades 
dessutom tankar, intryck och idéer som uppstått i samband med intervjun och som vi 
bedömde kunde vara användbara vid det senare analysarbetet. Wibeck (2000) skriver att 
det alltid är bra att genomföra en fullständig transkription av diskussionerna, och att 
vara öppen för olika analysingångar, även om de medför en ökad komplexitet och att 
det är just detta som är styrkan hos fokusgrupperna (s. 55). Utifrån problemformulering, 
syfte och frågeställningar har därför följande relevanta och intressanta teman 
identifierats och urskiljts i det insamlade materialet:  

• Tillgång och användning  

• Regler kring spelandet, hur länge och med vem flickor spelar 

• Hur flickor får tag på spel 

• Spel i skolan 

• Skillnader mellan flickors och pojkars spelande 

• Föräldrars användning av elektroniska spel 

• Favoritspel, flickspel och spelens innehåll 

• Påverkan och effekter 

• Åsikter om elektroniska spel på biblioteket 

• Flickornas erfarenhet av elektroniska spel på biblioteket 

• Flickornas tankar kring inköp och urval av elektroniska spel till biblioteket  

  

Dessa teman har därefter använts vid det fortsatta arbetet med uppsatsens 
resultatredovisning, analys och tolkning samt diskussion. 

Enligt Wibeck (2000) är datainsamling och analys ett arbete som genomförs parallellt 
(s. 88). Vi menar att detta arbete är en aktivitet och tankeverksamhet som pågår 
oupphörligt och som bygger på helhet och del i hela materialet.  Då vi valt en kvalitativ 
ansats då vi tolkat vårt material, intar vi ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Hermeneutiken bygger på principen om en ständig växling mellan delar och helhet i 
materialet och tolkningen avslutas när man har kommit fram till en rimlig mening utan 
logiska motsägelser (Kvale 1997, s. 50f.). 

Skans Kersi Nilsson, universitetslektor vid Högskolan i Borås menar att harmoni bör 
råda mellan de olika delarna under hela processen med en studie. Denna harmoni 
bygger på att vetenskapligt arbete skall vara en väl sammanfogad konstruktion, vilket 
kan liknas vid en spiralliknande process. Denna process möjliggör att ny kunskap kan 
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genereras vilket i sin tur påverkar helheten. Nilsson betonar att detta bygger på en 
hermeneutisk tankegång, alltså att ”kriteriet på kvalitet är graden av harmoni mellan del 
och helhet” (Nilsson, föreläsning på BHS 2005). 

Utöver vad som sägs är det också intressant att studera hur det sägs. Analyser av form 
och innehåll går därför ofta i varandra (Wibeck 2000, s. 13). Vid gruppintervjuer är det 
viktigt att tänka på att analysenheten utgörs av gruppen dock menar vi att flickor inte 
kan betraktas som en homogen grupp, utan att varje grupp snarare består av ett antal 
enskilda individer, alla med sina specifika tankar och åsikter som kommer till uttryck 
vid fokusgruppsessionerna.  

I resultatredovisning och analys har det varit mycket viktigt för oss att skildra flickornas 
verklighet som de själva upplever den. Därför har vi under hela processens gång varit 
mycket noga med att hela tiden återvända till vårt empiriska material i form av både 
bandinspelningar och transkriptioner av fokusgruppsessionerna.   

Vid transkriptionen av det insamlade materialet reflekterade vi kring eventuella 
forskningseffekter då vi är vuxna och våra informanter är ungdomar. I och med att vi 
presenterar oss som föräldrar till spelande pojkar menar vi att flickornas vetskap om 
detta med allra största sannolikhet har inverkan på hur de talar om sitt spelande. 
Eftersom vad de säger kan påverka vår uppfattning om ungdomars spelande och i en 
förlängning även våra egna ungdomars spelande, kanske är det så att de till och med 
solidariserar sig med sin egen åldersgrupp. Vi bedömer att denna eventuella 
forskningseffekt främst gäller känsliga partier såsom påverkan och effekter av spelande 
samt nedladdning och kopiering av spel. Vi har till exempel noterat att flickorna ibland 
säger sådant som de tror att vi som vuxna vill att de skall säga, att de viskar och fnissar 
lite generat när de nämner spel som är kända för ett våldsamt innehåll och när de pratar 
om nedladdning och kopiering av spel. Enligt Repstad är det väsentligt att man som 
forskare är medveten om och efter hand noterar hur man påverkar aktörerna genom 
exempelvis sin ålder och att man som forskare då kan ta detta i beaktande vid tolkning 
av data (1999, s. 55f.).  
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6. Resultatredovisning 
 
I nedanstående kapitel redovisas vårt empiriska material som består av 6 stycken 
fokusgruppintervjuer bestående av 4-6 flickor i varje grupp. Sammanlagt intervjuades 
32 flickor i åldrarna 12-14 år. Vi har valt att redovisa fokusgruppintervjuerna utifrån 
relevanta teman som identifierats och urskiljts i det insamlade materialet (se uppsatsens 
metodkapitel under transkription och analys 5.4). Dessa teman har sin grund i studiens 
syfte och frågeställningar.  
 

• Syftet är att undersöka vilken roll och betydelse de elektroniska spelen har i de 
undersökta flickornas liv, hur flickornas användning ser ut och vilka 
uppfattningar de har om elektroniska spel samt vad de anser om dessa på 
biblioteket.  

I själva resultatredovisningen är det flickornas röst som står i centrum, därför illustreras 
deras uttalanden och åsikter med hjälp av citat. 

6.1 Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut samt 
vilken roll och betydelse har elektroniska spel i flickors liv? 
 
Nedan redovisar vi vad de intervjuade flickorna säger om tillgång och användning av 
spel och spelenheter, regler de har kring sitt spelande hur länge och vilka de spelar 
tillsammans med, hur flickor får tag på spel, användning av spel i skolan, skillnader 
mellan flickors och pojkars spelande samt hur flickor ser på sina föräldrars användning 
av elektroniska spel.  

6.1.1 Tillgång och användning 
 
En majoritet av flickorna har tillgång till dator och andra spelenheter i hemmet. Det är 
endast några enstaka flickor som inte har tillgång till detta hemma, för dessa flickor 
fungerar skolans elevrum som en möjlighet att få tillgång till en dator. Några flickor har 
en egen dator på sitt rum, men i de flesta familjer delar hela familjen på en eller 
möjligtvis två datorer. Beträffande andra spelenheter såsom exempelvis PlayStation är 
det få av flickorna som har egen tillgång till dessa. Detta medför att de oftast får dela 
dessa spelenheter med syskon eller att de får låna dessa genom syskon och då 
framförallt av yngre eller äldre bröder. 

 
Jag spelar också för att det är kul och när man inte har något att göra och 
eftersom jag har en bärbar dator så kan jag spela lite var jag vill eller så, 
berätta innan jag kommer gå till en kompis eller så. 

Som svar på vår inledande fråga, om flickorna brukar spela elektroniska spel svarar 
flickorna både ja och nej. Några menar att de periodvis spelar relativt mycket, andra att 
de inte spelar alls, medan en del säger att de spelar ibland, men inte så mycket numera 
som tidigare när de var yngre. Samtliga flickor berättar att de nuförtiden oftare använder 
datorn till att vara ute på Internet, där de bland annat chattar med kompisar på olika 
chattforum såsom exempelvis Lunarstorm och MSN, snarare än att spela elektroniska 
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spel. Gemensamt för samtliga flickor är att de mycket hellre är tillsammans med sina 
kompisar, då de umgås och pratar än de spelar elektroniska spel. 

Övervägande antalet flickor säger att de använder sig av datorn som spelplattform när 
de spelar elektroniska spel, några flickor nämner dock att de använder sig av flera typer 
av spelplattformar vid sitt spelande. 

Flickorna säger att de spelar elektroniska spel när de inte har något annat att göra. Enligt 
flickorna spelar de i brist på andra sysselsättningar eller för att de inte har någon kompis 
att vara med. Spelande kan enligt flickorna också vara en lämplig sysselsättning när de 
känner sig trötta eller när de är hemma från skolan och är sjuka.  

Det är till exempel när man är sjuk, man kan ju inte sitta och typ tit ta på 
tv hela dagarna eller läsa eller sova eller vad man nu ska göra, då kan det 
vara kul å ha spel och spela med så man inte bara behöver sitta där å titta 
på tv. 
 
Jag spelar inte så jätteofta, men om jag gör de så blir det PC-spel, det är 
ibland jag bru kar spela det. 
 
Man har typ inget bättre för sig ibland. 

Flickorna berättar också att de spelar när de anser att de har tid med det, efter att läxor 
och olika fritidsaktiviteter är avklarade såsom exempelvis fotboll, gymnastik och 
luftgevärsskytte. Enligt flickorna spelar de dessutom för att det är roligt och spännande. 
De intervjuade flickorna jämför spelandet av elektroniska spel med andra 
sysselsättningar, såsom exempelvis att lägga pussel eller att spela sällskapsspel. Våra 
informanter menar att de föredrar de elektroniska spelen eftersom de anser att dessa är 
enklare, snabbare och lättare att använda sig av. 

Det är ganska lätt och sätta sig och spela spel på datan, istället för och 
sätta sig och plocka fram massa tärningar och allting som man skall ha 
till andra spel, och så här liksom kort som man ska kolla på och såntdär. 
 
Det är som när man, har gjort allting när man så här pussel när man inte 
orkar göra det, då är det roligt att bara sätta sig och spela. 

Ett intresse för teknik är dessutom ett skäl och en orsak till några av flickornas 
användning av de elektroniska spelen. 

Alltså jag spelar för jag gör ingenting på fritiden så jag har liksom inget 
annat att göra, jag tycker det är kul med spel, gillar teknik ganska mycket 
faktiskt.  

Våra informanter menar också att sköta om och ta hand om ett djur i ett spel kan vara ett 
bra sätt att övertyga sina föräldrar om att man även kan sköta om ett djur i det verkliga 
livet. 

Jag vet ett till roligt spel, men det är inte riktigt dataspel, det är ett 
sånthär Playstation Nintendo, där det är en massa man ska ta hand om 
hundar och sådär, det är rätt kul fast jag tror inte det går ut på något det 
heller, men jag har alltid önskat mig en hund och om jag om min mamma 
ska ge mig en hund för jag tjatar jämt om en hund, så kan man ju ta hand 
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om den där [i spelet; vår anm.] kan man uppfostra och träna agility och 
sådär, ja då kanske jag får en hund sen. 

Flickorna påtalar att spelandet av elektroniska spel dessutom kan fungera som ett bra 
sätt att få utlopp för sina känslor såsom exempelvis ilska och frustration, glädje och 
passion.  

Man får liksom arrangera som man vill, om man vill vara arg då kan man 
liksom bli så där jättearg, om man sen vill är lite kär kan man ju va kär. 

Några flickor uttrycker att de är ”Simsnördar” och att de spelar detta spel ofta när de 
inte är ute på Internet. 

Jag spelar Sims varje dag, eftersom jag spelar det jätteofta eftersom jag 
inte är inne på Internet jätteofta. 
 
Jag spelar Sims, jag är Simsnörd, jag är mer inne på Internet nu, men när 
inte Internet funkar så spelar jag alltid Sims. 

Flera av flickorna säger att gameboyspelande är ett bra tidsfördriv när de åker på längre 
resor, eftersom handhållna spelkonsoler är praktiska och enkla att ta med sig. 

Jag spelar dataspel ibland, tv-spel ibland och gameboy ibland, fast mest 
när jag reser spelar jag gameboy för det är lätt att ta med sig. 

Enligt flickorna spelar de mer under helger och skollov än under vardagar, eftersom 
flickorna anser att de har mer ledig tid över under helger och lov för att exempelvis 
spela elektroniska spel.  

6.1.2 Regler kring spelandet, hur länge och med vem flickor spelar 
 
Inledningsvis säger flickorna att de inte har speciellt mycket regler förknippade med sitt 
användande av elektroniska spel. Varken beträffande hur länge de får spela eller vilken 
typ av spel de får spela. Enligt flickorna är de inte i behov av regler kring sitt spelande 
eftersom de inte spelar speciellt mycket. Dock framkommer allteftersom att de flesta 
föräldrar, både mammor och pappor engagerar sig i och bryr sig om vad deras flickor 
spelar för typ av spel samt hur länge de spelar. 

 
Vi har, jag får inte spela vilka spel som helst utan det måste liksom vara, 
inte sånahära mördarspel och inte sånahär ja och högst en timme då. 
 
Mina föräldrar brukar säga till när jag skall sluta, liksom när dom tycker 
det har varit tillräckligt länge. 

Några av flickorna menar att de inte orkar spela speciellt länge för då blir det 
långtråkigt, andra flickor menar att de vill bli färdiga med spelet och spelar tills det är 
klart eller tills någon annan vill spela. 

Jag tycker det är jobbigt att sitta stilla så för mig blir det bara 20 minuter 
eller nåt. 
 
Jag brukar spela en timme för jag vill klara ut spelet innan jag går 
därifrån. 
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Under intervjuerna framkommer att merparten av flickorna tillbringar sammanlagt 
mellan en till tre timmar per dag vid datorn, då de bland annat spelar och chattar med 
kompisar.  

En majoritet av de intervjuade flickorna säger att de vanligtvis spelar ensamma. De 
menar att det är jobbigt och stressigt att spela tillsammans med någon, andra tycker att 
det helt enkelt är roligare att spela ensam. Några av informanterna säger dock att de 
ibland spelar ensamma och ibland tillsammans med tjejkompisar och menar att det 
beror på vilket spel det är som spelas. Somliga spel passar enligt flickorna bra att spela 
ensam, andra spel lämpar sig bättre att spela tillsammans med andra spelare. Endast ett 
fåtal av flickorna berättar att de spelar tillsammans med sina killkompisar, däremot 
säger flickorna att de spelar i sällskap med äldre eller yngre syskon. Dessutom berättar 
flera av flickorna om hur de ser på när framförallt äldre syskon spelar. 

På datorn brukar jag spelar ensam och på TV-spelet brukar jag försöka få 
mina systrar att vara med jaha men de vågar inte jaha för att de är rädda 
att förlora.  
 
[…] jag klår min brorsa hela tiden. 

6.1.3 Hur flickor får tag på spel 
 
Enligt flickorna får de tag på spel på många olika sätt. De köper själva eller tillsammans 
med sina syskon, trots att de vid ett flertal tillfällen poängterar och uppehåller sig länge 
kring hur dyra spelen är att köpa, och menar att de hellre lägger sina sparpengar på 
andra saker som de hellre vill ha. 

 
[…] jag har ingen lust att slösa pengar på nånting som man kanske 
använder i kanske en månad eller nånting.  
 
Jag har ingen lust att satsa pengar på spel och sånt över huvudtaget. 

Någon viskar. 

Satsa på kläder. 

Flickorna berättar också att de får spel i present till födelsedagar eller i julklapp. De är 
även medlemmar i olika klubbar som de får gratis spel genom, dock anser flickorna att 
dessa spels innehåll och kvalité oftast inte är speciellt hög.  

Jag har fått olika hästspel av den klubben som inte går ut på något och så 
brukar jag få av mina föräldrar och släktingar och sånt där. 

De får också överta begagnade spel av äldre syskon och flickorna säger även att de ofta 
använder sig av olika spel via Internet. Dock förefaller det som om flickor inte lånar 
spel av varandra i någon större utsträckning. 

6.1.4 Användning av spel i skolan 
 
Under samtliga fokusgruppsessioner samtalar flickorna en hel del kring användandet av 
datorer och spel på dessa i skolan. Några av flickorna säger att de brukar använda sig av 
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elevrummets datorer på rasterna för att kolla sin e-mail, spela spel och chatta med mera. 
Detta gäller främst de flickor som inte har tillgång till Internet i hemmet. Flickorna 
diskuterade mycket kring hur datoranvändningen såg ut när de gick i de lägre klasserna 
och hur de då brukade använda sig av datorspel i skolarbetet. De berättar om hur de 
brukade lära sig exempelvis geografi och matematik med hjälp av datorspel, och hur de 
inför prov fick låna hem spel för att träna hemma. De pratar också om att barnen i de 
lägre klasserna på deras skola har tillgång till olika pedagogiska spel i skolarbetet. 
Samtidigt som de talar om detta menar de att de själva ibland spelade spel i de lägre 
årskurserna för att smita från skolarbetet.  
 
Enligt flickorna får de numera inte använda sig av spel i skolarbetet i någon större 
utsträckning. De säger att de måste få tillstånd av någon vuxen för att använda sig av en 
dator, samt att de vuxna ständigt kontrollerar vad de gör på skolans datorer så att de inte 
gör något otillåtet. 

 
Men vi får la inte.  
 
Nej då blir man avstängd, om dom upptäcker en blir man avstängd en hel 
vecka.   
 
Man får väl inte gå ut på MSN eller Lunar eller så, men det är ju många 
som gör det ändå, eller många går ut på Tibia och sånt men det, smiter in 
i klassrummet och gör sånt. 

6.1.5 Skillnader mellan flickors och pojkars spelande 
 
När flickorna talade om sitt spelande kom de ofta in på skillnader mellan flickors och 
pojkars användning av elektroniska spel. Enligt samtliga flickor skiljer sig pojkars och 
flickors spelande mycket åt. Enligt flickorna föredrar pojkar att spela olika typer av 
racingspel, actionspel och strategispel. Flickorna tror däremot inte att pojkar är lika 
roade av relationsspel som flickor är. Flickorna menar att pojkar anser att dessa spel är 
ointressanta och barnsliga.  

 
[…] för att killar är mer våldsamma än tjejer, killarna dom är ju sådär i 
verkligheten att dom slåss ju i stället för att sura och tjejerna dom är sura 
på varandra därför är tjejerna inte lika våldsamma för dom surar ju 
istället för att slåss. 
 
Ja det är lite uppdelat eller så för att som det är ju inte många, jag vet typ 
ingen utav killarna i klassen som spelar Sims det är mest tjejer eller så 
och dom  [killarna; vår amn.]  säger, spelar du Sims dom tycker det är typ 
barnsligt eller vad man säger att man inte skall spela det och så där. 
 
Killar har typ lite mer sådär skjutaspel och såntdär, det är inte så mycket 
tjejer som håller på med det. 
 
Jaa, ni [samtalsledarna; vår anm.] som har små pojkar, ni kanske märker 
att dom leker väldigt mycket krig ibland och det, om dom har en massa 
dataspel med sådär krig kanske dom tror att krig är bra liksom, men det 
är det inte.  

Enligt flickorna spelar pojkar mycket spel Online med spelare över hela världen, vilket 
enligt flickorna bidrar till att pojkarna blir duktiga i engelska språket. 
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De intervjuade flickorna menar att pojkars spelande fungerar som en social aktivitet, 
eftersom pojkar ofta lånar spel av varandra samt pratar om spelen och spelandet med 
varandra. Enligt flickorna spelar dessutom pojkarna ofta tillsammans två eller flera, då 
de även hjälper varandra och ser på när andra killkompisar spelar. En del pojkar vistas 
enligt flickorna på Internetcaféer där de träffas och spelar.  

De [killar; vår anm.] brukar vara på Internetcafét och sånt, som finns här 
i stan och sitter där med sina kompisar och spelar. 
 
[…] och så stinker det svett och en röd lampa som […] det är hemskt där 
man kan inte andas. 

Några flickor berättar däremot att de är intresserade av killar och att de därför ibland 
vistas på Internetcafeér för att träffa killar. 

Jag tycker det är roligt där [Internetcaféet; vår anm.], jag brukar typ gå 
dit med min kompis som alltid är där och tittar på killar och så får jag stå 
bredvid. Eller så mobbar man alla som spelar. Det är roligt. 

När flickor däremot träffas för att umgås med varandra talar de inte om spel. Flickorna 
säger att de istället pratar med varandra om vad de gör på Internet, såsom exempelvis 
chattandet på Lunarstorm och MSN. Flickorna säger även att de mycket hellre är med 
kompisar och pratar än att spela spel. 

Om tjejer pratar om det pratar dom mer om såhär Internet kanske typ 
Lunarstorm eller sånt där. 
 
Det är väl mer doms  [killarnas; vår anm.] intresse, för vårat är mer och 
va med kompisar och prata. 

Enligt flickorna laddar pojkar ofta hem spel åt sig själva och till sina kompisar. 
Flickorna anser att pojkar är mer uthålliga i sitt spelande än vad flickor är, och att de 
kan hålla på mycket längre att spela än vad flickor gör. Dessutom menar flickorna att 
pojkar inte ger upp lika lätt i sitt spelande som flickor gör. Dock menar flickorna att 
pojkar inte har lika mycket tålamod som flickor att ta hand om, arrangera och pyssla. 
Enligt våra informanter ägnar pojkar dessutom mycket mer tid åt sitt spelande än vad 
flickor gör.  

Dom [killarna; vår anm.]  tycker liksom inte om och spela frågespel dom 
vill ju liksom mest spela sånahär man ska, dom ska röra på sig hela tiden 
istället för att sitta still och svara på frågor.  
 
Killar kanske inte har så bra tålamod och bygga hus och inreda och så. 

6.1.6 Föräldrars användning av elektroniska spel 
 
En majoritet av flickorna menar att deras föräldrar inte är intresserade av spel och att de 
inte kan någonting om dessa. De flesta säger att deras föräldrar inte kan någonting om 
datorer och därför inte använder sig av dessa. 

 
Min mamma och pappa kan inget om datorer så de tycker bara att det är 
svårt. 
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Inte mina heller, så dom kan ingenting. 

Några av flickorna skildrar dock hur både deras mammor och pappor använder sig av 
datorer. När flickorna talar om sina pappors spelande handlar dessa diskussioner främst 
om att papporna ”arbetar med datorer” och därför är intresserade av att hålla på med 
dessa även under sin fritid. Dessa pappor spelar ibland tillsammans med sina barn eller i 
sällskap med sina manliga kompisar. Informanterna berättar också att deras pappor ofta 
reparerar och fixar med familjens datorer.  

Min pappa jobbar med datorer, så han sitter med datorer hela dagarna 
eller så och typ ibland kör han med en ratt som vi har, man kan köra rally 
med den […]. 

När de talar om sina mammor och spelande skrattar och fnissar flickorna och menar att 
deras mammor inte spelar alls. Om deras mammor överhuvudtaget håller på med 
familjens dator handlar det om att sköta familjens ekonomi, såsom att betala räkningar 
och liknande eller att uträtta andra typer av ärenden med hjälp av datorn. 

Min mamma brukar sitta vid datorn ganska ofta och hon betalar så 
räkningar och sånt där.  
 
Min mamma sitter vid datorn på kvällarna när vi går och lägger oss. 

Under diskussionerna framkommer dock att ett fåtal av flickornas mammor spelar spel 
ibland, men inte i någon särskilt stor utsträckning. I några få fall nämner flickorna att 
man inom familjen spelar elektroniska spel tillsammans.  

6.2 Vilka uppfattningar om elektroniska spel ger flickor uttryck 
för? 
 
Nedan redovisar vi de intervjuade flickornas åsikter om sina favoritspel, flickspel och 
spelens innehåll. Vi redovisar även vad flickorna säger om spelens påverkan och 
effekter på spelaren. 

6.2.1 Favoritspel, flickspel och spelens innehåll  
 
En övervägande del av flickorna säger att de spelar ett strategispel som heter the Sims, 
detta är det absolut populäraste spelet bland våra informanter. När det gäller andra 
favoriter säger flickorna att de spelar olika spel i många olika genrer. Favoriter som 
flickorna nämner är olika actionspel, racingspel, pedagogiska spel, pla ttformspel, 
äventyrsspel och sportspel. Trots att det är ett fåtal flickor som har spel som är kända för 
ett våldsamt innehåll som favoritspel, är det inte denna typ av spelgenre som är den 
mest framträdande. De av flickorna som spelar fightingspelet Soul Calibur och 
actionspelet Grand Theft Auto (GTA) berättar att de gör det tillsammans med sina äldre 
bröder, och menar att det är roligt att vinna över dem i spelet.  

Enligt en majoritet av flickorna vistas de en hel del på Internet där de bland annat spelar 
olika småspel. Internetsidor som är populära bland flickorna är exempelvis Hamsterpaj, 
Blipp och Fun Planet.  
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Samtidigt som flickorna diskuterar sina favoritspel framkommer det att de inte ägnar så 
mycket tid åt spelande, då de anser att det egentligen inte finns så många spel som 
tilltalar flickor i deras åldersgrupp. Enligt flickorna tilltalas de inte av de spel som finns 
på marknaden som specifikt riktar sig till flickor. 

Ofta så när det är sånadär tjejspel så är det nästan bara rosa och blommor 
och […]. 
 
Fjärilar och rosetter och skit. 
 
[…] alltså sånadär äckliga saker.  

Däremot menar flickorna att det finns roliga och bra alternativ för framförallt yngre 
flickor.  

Enligt en majoritet av flickorna är de spel som finns på marknaden för deras åldersgrupp 
mest tilltalande och lämpade för pojkar.  

Några av dem menar dock att det inte finns någon större skillnad mellan spel för flickor 
och spel för pojkar, enligt dessa flickor är det inte spelarens kön som avgör vad man 
fördrar att spela, utan snarare vad man har för intressen. Flickorna menar att det varierar 
från individ till individ vad man föredrar att spela. 

Man kan ju spela lite hur man vill, det är olika från person till person vad 
dom gillar och spela. 

Flickorna tycker att många av spelen som riktar sig till flickor exempelvis Barbiespel 
och My Little Pony är barnsliga och fåniga. De irriterar sig på att spelen inte verkar ha 
någon mening och att de inte verkar gå ut på någonting. En majoritet av flickorna säger 
att de inte är roade av att spela spel med ett alltför våldsamt innehåll.  

I samband med diskussionerna om spelens innehåll framkom ofta olika tankar, idéer och 
förslag på hur roliga och bra spel för flickor i den undersökta åldersgruppen skulle 
kunna vara. Flickorna säger att spelen inte får vara overkliga, utan att de bör spegla det 
verkliga livet. Dessutom bör spelen enligt flickorna vara övertygande, gå ut på 
någonting samt ha en bra handling. Enligt flickorna skall spelen upplevas som om det är 
på riktigt, och spelen skall innehålla problem som man som spelare får lösa. Vidare är 
det enligt flickorna betydelsefullt att det finns känslor med i spelet. Följande citat 
framfördes under stort fnissande bland de intervjuade flickorna.  

Det är liksom bara att inreda och va som en familj, man får ju välja hur 
många barn man vill, vad dom ska ha för kläder och så. 
 
Ja man får bestämma hur många pojkar man ska ha, och så kan man ju 
också 
 
[…] man kan få flera barn genom att dom […]. 
 
[…] och så kan man adoptera. 

Flickorna säger att spelen skall vara händelserika, varierande och spännande dock får de 
inte innehålla alltför mycket vapen och våld. 
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Men jag tycker det skall vara såhär typ att man är en person som typ 
såhär är en tjej på ungefär 13 år då, fast man liksom kan gå på stan med 
sina kompisar och typ fika och va i skolan, sådär att man är den 
personen. 
 
Man får liksom arrangera som man vill och sen att det kan bli förstört 
alltså, inte själva spelet utan att om man till exempel bygger en stad då 
måste den ju kunna bli förstörd, så att det blir liksom känslor i spelet, för 
det finns det ju i riktiga livet också.  

Förutom dessa synpunkter framför flickorna även att spelets grafik är av stor vikt, 
eftersom ett spel blir mer övertygande och verklighetstroget med bra grafik. En av 
flickorna beskriver sitt idealspel på följande sätt. 

Typ som Sims fast lite mer som verkligt alltså, kanske lite bättre grafik.  

Citaten nedan får illustrera några flickors positiva och negativa uppfattningar om spelet 
Backpacker. 

Alltså jag tycker det är kul att man får liksom åka runt i olika länder och 
skaffa ett jobb, först skall man, man får ju göra nån utmaning för att 
kunna få jobbet och så får man lön också tror jag man fick, just det man 
skall klara sånadär typ frågesport, så om man ville bli veterinär så skulle 
man sätt ut olika punkter på en häst kanske och massa sånt, man fick 
massa frågor och så jag tyckte det var bra för man lärde sig ganska 
mycket.  
 
Men oftast på dom så är det sådär jättekonstiga frågor som t.ex. När 
gjordes ehhh bla bla bla vinet i Italien? Liksom såna frågor och liksom 
hur många vindruvor var det på tavlan i Italien? Om man aldrig har varit 
i Italien eller läst om Italien så fattar man inte vad dom snackar om. 
 
Och så finns det såna frågor som man typ svarar fel på en gång så vet 
man rätta svaret är nästa gång.   

Flickorna beskriver att de tycker om spel där de får utlopp för sina idéer och sin 
kreativitet, och berättar också att det är viktigt att man som spelare får vara aktiv, och 
diskuterar här olika typer av karaokespel och racingspel. De pratar också om hur de 
bygger och inreder hus, sköter om en familj och djur. För att spel skall upplevas som 
roliga av flickor bör de vara förknippade med någon form av intresse hos flickorna 
exempelvis sport. Förutom tidigare nämnda grafik anser även flickorna att det skall 
finnas en spelbeskrivning på svenska. De säger också att man ibland måste betala extra 
för att få tillgång till viktiga delar i spelet när man spelar via Internet, vilket flickorna 
säger att de inte tycker om.  

6.2.2 Påverkan och effekter 
 
Under fokusgruppsessionerna uttrycker flickorna vid flera tillfällen farhågor och oro för 
att spelande skulle kunna påverka spelaren negativt på många olika sätt. Flickorna ger 
dock även exempel på positiva effekter av spelandet. Positiva effekter som flickorna ger 
uttryck för är att man som spelare har möjlighet att få utlopp för sitt humör och sina 
känslor i spelandet. En annan positiv aspekt med spelande som flickorna tar upp är att 
man som spelare har möjlighet att påverka, arrangera och ordna i spelet så att det blir 
som man själv vill. Flickorna menar dessutom att spelen gör barn och ungdomar 
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smartare, några nämner till exempel att spelen Backpacker och Se Terra har hjälpt dem i 
geografin i skolan. 

[…] ja men sen har det stått också att dataspelen gör barnen smartare 
Backpacker har hjälpt mig mycket. 
 
Ja det gör nästan det […] på vissa spel. 
 
Jag har inte tänkt på det, Se Terra är ju, man lär om världen, det är 
jättebra. 
 
Sådana spel är jättebra och ha, de gör barnen smartare men dom får ju 
samtidigt inte sitta och käka godis och såntdär det är ju det som barnen 
blir tjocka för.  

 
Flera av flickorna berör även Onlinespelande och säger att denna typ av spelande är 
utvecklande och positivt för barn och ungdomars kunskapsutveckling i engelska 
språket. Några menar dessutom att denna typ av spelande har en positiv social inverkan 
då man ofta spelar tillsammans med andra personer. En av flickorna berättar under 
fokusgruppintervjun om en god vän till sin pappa, som delvis försörjer sig i det verkliga 
livet genom att sälja olika föremål som han har förvärvat i spelvärlden. Dessutom ger 
informanterna uttryck för att de allra flesta människor kan skilja mellan fantasi och 
veklighet, och menar att bara för att man utför våldsamma handlingar i spel behöver 
man inte bete sig på samma sätt i verkligheten.  

Vid diskussionerna flickorna emellan framkom emellertid att påverkan och effekter av 
spelande enligt flickorna, har ett övervägande antal negativa effekter på den som spelar. 
Informanterna visade på negativa effekter såsom spelberoende, en ökad 
våldsbenägenhet och aggressivitet hos spelaren, att spelaren blir skrämd och får 
mardrömmar, att spelande innebär en ökad risk för övervikt och dåliga kostvanor, då 
flickorna menar att man ofta äter onyttigt och dricker läsk i samband med spelandet.  

Jag tycker det är bra med åldersgräns, man blir ju påverkad av det 
[spelandet; vår anm.], för min lillebror innan var han ganska lugn och 
gillade och rita, efter så började han spela GTA och efter det har han 
blivit mycket våldsammare. Han slåss inte så hårt men blir han arg, så 
drar han hårt och slåss på en gång, förr när min lillebror va typ sju eller 
nåt, gillade han typ hästar och när vi var hos farmor och farfar då ville 
han alltid titta på hästar. 
 
[…] att det inte ska vara för mycket våld  [i spelen; vår amn.],  för vissa 
barn kan ju bli såhär att dom tycker det är jättecoolt och går och dödar 
folk själv.  
 
Nej jag har inte fått mardrömmar, men det är en i Stockholm som har en 
son som är sexton som hade laddat hem ett spel som var barnförbjudet så 
spelade han det, jätteläskigt med äckliga gubbar och så var det typ 
asverkligt så såg människorna jätteverkliga ut och så skulle man typ 
skjuta med fåglar och så var det asäckligt […]. 
 
Ja att dom inte får spela för länge, för barnen mår ju inte så bra av att 
spela för länge. Det har varit mycket sånt i TV och så, att barnen spelar 
mycket och att dom blir feta och äter chips samtidigt och sådär, dom kan 
väl äta nån frukt eller nåt istället för godis.   
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6.3 Vad anser flickor om elektroniska spel på biblioteket? 
 
Nedan redovisar vi de intervjuade flickornas åsikter om elektroniska spel på biblioteket, 
flickornas tidigare erfarenheter av elektroniska spel på biblioteket samt flickornas tankar 
kring urval och inköp av elektroniska spel till biblioteket. 

6.3.1 Åsikter om elektroniska spel på biblioteket  
 
På våra frågor om vad flickorna anser om elektroniska spel på biblioteket framkommer 
flera olika åsiktsinriktningar. De allra flesta av informanterna anser emellertid att spel 
skulle kunna finnas på biblioteket i större utsträckning än vad som finns idag. Flickorna 
anser även att det är bra om det finns olika typer av medier att låna på biblioteket.   

 
Det är bra om det finns olika saker att låna på just ett bibliotek. 
 
Ja det skulle vara jättebra, det hade varit roligt för då hade man inte 
behövt gå och köpa spelen som man vill ha hela tiden och sen kan man 
pröva och kolla om det är roligt först, så man slipper köpa nåt dåligt spel. 
 
Det vore väl bra för dem som inte vill lägga så mycket pengar på spel, 
antingen så är det väl gratis eller så är det ganska billigt att låna.  

Flickorna beskriver biblioteket som en plats dit man skulle kunna gå tillsammans med 
kompisar för att spela och låna elektroniska spel. 

Jag skulle nog gå dit om man kunde hyra eller låna där, gå dit med en 
kompis och kolla vad som finns och så. 
 
Dom kan ju ha lite spel […] så man kan gå dit och så ta ett spel och sätta 
sig vid en av dom datorerna och spela. 
 
Men dom borde ha så att man kan kunna, det kan va så att man inte 
behöver låna hem spelen, man skulle kunna spela det där [på biblioteket; 
vår anm.] eller nånting. 

Flickorna poängterar att det skall finnas spel som passar alla, pojkar, flickor och alla 
åldersgrupper. Dessutom framhåller flickorna att biblioteken måste vara noggranna med 
att följa rekommenderad ålders- och lämplighetsmärkning vid utlån av elektroniska 
spel, framför allt till de yngre barnen. 

Så skall det alltid stå på fodralet för hur gamla de är och om det är 
kanske typ från tre till åtta år, kanske de ska stå bland barnböcker och de 
från typ tolv till femton bland ungdom.  
 
Man kanske inte skall vara fem år och spela typ ett krigsspel.  
 
Det är olika åldersgränser på vissa spel, så det typ är från femton år, så 
kanske det är en som är tio år som får låna det, det borde dom inte få. 

Bland flickorna finns det dock några som anser att ett bibliotek endast är till för böcker 
och inga andra medier. Ett fåtal av dem ger dock uttryck för en likgiltig inställning till 
om spel ska finnas för utlån på biblioteket eller ej. Dessa flickor menar att det inte 
spelar någon större roll för dem om det finns elektroniska spel att låna på biblioteket 
eller inte.  
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Men det skall inte vara sådär för mycket, då blir det som en spelbutik och 
det är ju mer ett bibliotek, ett bibliotek skall ju vara böcker på. 
 
Jag tycker inte dom ska ha för mycket spel där egentligen, ett bibliotek är 
till för böcker och inte en massa spel och sånt. 
 
Nej, jag tycker faktiskt inte det, vill man ha spel kan man köpa. 
 
Jag är inte på biblioteket så mycket så det skulle nog inte spela så stor 
roll. 
 
Om jag går dit så lånar jag bara böcker jag kollar inte efter sådär spel. 

I samband med diskussionerna om vad flickorna anser om spel på biblioteket framkom 
tydligt att de hade många funderingar kring svårigheter, problem och risker förknippade 
med utlån av spel på biblioteket. De allra flesta informanterna uttrycker farhågor kring 
sådant som att spelen lätt går sönder, att de kan försvinna, att det finns en risk att spelen 
inte lämnas tillbaka i tid, att man som låntagare inte får ha spelet tillräckligt länge så att 
man inte hinner spela klart spelet, sparande i spelet kan ställa till problem och att det 
ökar risken för att få virus på sin dator hemma. Enligt flickorna ökar dessutom risken 
för kopiering av spelen om dessa skulle finnas att låna gratis eller för en mindre kostnad 
på biblioteket.  

Såna som kanske glömmer att lämna tillbaka spelen.  
 
Ja det kan ju gå sönder.   
 
Om man tappar bort det.  
 
Folk som snor också och sådär. 
 
Så kan det ju bli så att barn blir liksom mer på tv:n på tv-spel och så mår 
dom inget bra och så blir dom för tjocka och så alltså det är både och. 

6.3.2 Flickornas erfarenheter av elektroniska spel på biblioteket 
 
Majoriteten av flickorna har varken sett eller lånat elektroniska spel på biblioteket, flera 
av dem säger att de inte känner till att dessa finns att låna på biblioteket. 

 
Jag har inte sett några spel där. 
 
Jag visste inte att man kunde låna spel där. 

Några av dem berättar dock att när de var yngre brukade de låna pedagogiska spel på 
biblioteket såsom Laban och engelskaspel, och en del av dem berättar också att deras 
yngre syskon brukar låna elektroniska spel på biblioteket exempelvis Björnes magasin 
och Harry Potter. Enligt flickorna finns det inga spel på biblioteket som intresserar 
dem. 

Jag har aldrig lånat spel på biblioteket, det har liksom aldrig varit några 
spel som intresserar mig liksom.  

När flickorna talar om sina biblioteksbesök tillsammans med skolan säger de att de 
endast har tillåtelse att låna böcker. 
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Jag brukar inte vara på biblioteket, jag brukar bara vara där med skolan 
och så, då brukar man inte få kolla på spel. 
 
Nä, man måste hitta böcker som man kan läsa på morgonen, man har inte 
tid och titta på spel. 

Vid fokusgruppsessionerna har diskussionen vid flera tillfällen berört aspekten om detta 
medium skulle kunna vara ett sätt att locka barn och unga till biblioteket. När flickorna 
talar om detta framkommer att de är tveksamma till om spel på biblioteket skulle kunna 
bidra till att locka dit fler flickor. 

[…] annars har vi ganska många spel hemma och jag spelar Sims då eller 
chattar, så att jag har inte behov av fler spel. 
 
Det är inte så många som lånar nu tror jag inte, inte ungdomar det är 
mest sådär lite äldre människor.  

6.3.3 Flickornas tankar kring urval och inköp av elektroniska spel till 
biblioteket 
 
När vi frågade flickorna vad de anser att biblioteken skall uppmärksamma i urvals- och 
inköpsprocessen av elektroniska spel gav de uttryck för många olika åsikter. Vad som 
tydligt kunde urskiljas bland flickornas svar var, att man från bibliotekets sida skall vara 
restriktiv beträffande inköp av spel med alltför våldsamt innehåll. 

 
[…] och så tycker jag att de ska tänka på också att det är mer små, såna 
under femton som lånar spel […] och så ska dom [biblioteket; vår anm.] 
tänka på att inte köpa hem såna som är för att man dödar och sånt.  
 
Alla spel passar liksom inte in så bra där. Alla är ju så lugna där typ sådär 
och så finns det en massa mördarspel som inte är så mycket att låna. 

Vidare skall bibliotekets bestånd av elektroniska spel enligt flickorna präglas av bredd 
och variation, det är viktigt enligt flickorna att utbudet skall passa alla, både flickor och 
pojkar men även alla åldersgrupper. Enligt flickorna är också spel som kan kopplas till 
deras fritid i form av aktiviteter och intressen i det verkliga livet roliga att spela. 
Speltyper flickorna nämner är fotbollsspel, ishockeyspel och hästspel. De intervjuade 
flickorna menar att biblioteket bör ha spel som man lär sig något av, de talar här om 
olika typer av pedagogiska spel.  

Såna spel som kanske passar alla åldrar, både tjej och killspel. Typ Sims, 
lite krigsspel och lite bilspel och så. 
 
Inte alla  [spel; vår anm.], då blir det väl lite väl mycket där. Lite 
flygarspel, Sims, lite hästspel, fotbollspel och sånt. 
 
Jag tycker man ska köra såhära liksom också matte i spelen och engelska 
liksom, lite blandat som skolspel nästan. 
 
Det är rätt, skolspel så man inte bara sitter hemma och spelar spel i stället 
för att göra läxorna. 

Enligt flickorna är olika typer av racingspel en genre som tilltalar både flickor och 
pojkar. Därför menar flickorna att dessa är lämpliga spel för utlån på biblioteket. I 
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samband med att flickorna talar om racingspel uttrycker de att det är själva 
interaktionen med spelet som tilltalar dem. Flickorna beskriver hur de använder sig av 
olika tillbehör i spelandet såsom ratt och gaspedal. 

Ja bilspel, det finns sånadär man kan styra själv, ibland har man sånahär 
rattar och så har man gas och broms det är kul. 

Flickorna betonar att de inte är intresserade av spel som traditionellt betraktas som 
flickspel på biblioteket, såsom exempelvis Barbiespel eftersom de anser att dessa spel är 
ointressanta och barnsliga. Däremot vill flickorna i den intervjuade åldersgruppen gärna 
att spel med ett relationsskapande innehåll skall finnas att låna på biblioteket såsom 
exempelvis the Sims. Flickorna säger att de tilltalas av att få bestämma, sköta om, 
konstruera och inreda med mera. 

Det ska typ inte vara såna tjejspel alltså i alla fall typ för tjejer då i våran 
ålder, att det är typ Barbie som man klär på såhär det är lite fjantigt. 
 
Ja det är typ för mindre barn då, men för äldre barn kan det vara Sims då, 
man bygger upp olika grejer man får bestämma själv, man styr deras liv 
och sådär man liksom är som en familj och bygger upp ett hus och så 
man får göra så mycket det är kul.  
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7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel tolkar och diskuterar vi det insamlade materialet med utgångspunkt i 
studiens syfte och frågeställningar. Analys och tolkning redovisas utifrån de teman som 
identifierats (se uppsatsens metodkapitel under transkription och analys 5.4), med hjälp 
av de teoretiska utgångspunkter som presenterats i teorikapitlet samt utifrån övrig 
litteratur och forskning. Sammanfattande svar på uppsatsens frågeställningar ges i slutet 
av detta kapitel. Kapitlet avslutas med några reflektioner kring studien samt förslag till 
vidare forskning. 
 
Det empiriska materialet analyseras och tolkas utifrån ett teoretiskt ramverk med 
utgångspunkter i utvecklingspsykologi och genusteori. Förutom detta ramverk används 
även modeller kring hur barn och ungdomar använder sig av elektroniska spel samt 
Biblioteks- och informationsvetenskapliga modeller. 

7.1 Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut samt 
vilken roll och betydelse har elektroniska spel i flickors liv? 
 
Nedan analyserar och diskuterar vi vad de intervjuade flickorna säger om tillgång och 
användning av spel och spelenheter, regler de har kring sitt spelande, hur länge och 
vilka de spelar tillsammans med, hur flickor får tag på spel, användning av spel i skolan, 
skillnader mellan flickors och pojkars spelande samt hur flickor ser på sina föräldrars 
användning av elektroniska spel.  

7.1.1 Tillgång och användning 
 
Huvudparten av flickorna har tillgång till dator och andra spelenheter i hemmet. För det 
fåtal av flickorna som inte har tillgång till dator hemma, fungerar skolans elevrum som 
en resurs, där det finns möjlighet att använda en dator. Endast ett fåtal av flickorna har 
en egen dator på sitt rum, och i de flesta familjer får alla i familjen dela på en eller två 
datorer. Om flickorna vill använda andra spelenheter får de oftast dela eller låna dessa 
av sina syskon och då företrädesvis yngre eller äldre bröder. Vi kan konstatera att i 
Sverige idag är det ovanligt att inte ha en dator hemma. Vi lever i ett samhälle som 
förändras hela tiden, och som kännetecknas av ett enormt informationsflöde. Detta 
innebär att vi vill få våra behov tillfredsställda omedelbart, och detta måste även gälla 
spelande av elektroniska spel. Bara det faktum att datorn finns lätt tillgänglig hemma, 
kan nog göra att spelandet blir ett sätt att fylla tomma luckor när andra alternativ saknas. 
Tidigare forskning betonar vikten av att även flickor uppmuntras till spelande, och att 
de har tillgång till en egen dator och andra spelenheter. Det har framkommit att 
spelandet av elektroniska spel är ett lekfullt och lärorikt sätt att lära sig hantera datorn 
(Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 4). Vi menar att om flickorna har goda datorkunskaper, och 
betraktar datorn som en naturlig del i sitt liv, påverkar detta flickornas framtida liv i 
form av studieval och val av karriär. 

Merparten av flickorna menar att de spelar elektroniska spel, men inte i någon större 
omfattning. De går hellre ut på Internet, där de bland annat chattar med kompisar på 
olika chattforum. När flickorna talade om sitt användande av spel, var vi båda 
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övertygade om att de skulle ta upp att de spelar på sina mobiltelefoner, detta togs dock 
inte upp alls vid fokusgruppsessionerna vilket förvånade oss. Den troligaste orsaken till 
att flickorna inte talade om spelande på sina mobiltelefoner är att vi inledningsvis, vid 
samtliga intervjutillfällen tydliggjorde att diskussionen skulle handla om datorspel, TV-
spel och handhållna spelkonsoler. 

Det finns dock några undantag bland flickorna, vilka spelar mer och oftare. Några av 
flickorna är även intresserade av teknik. När flickorna spelar elektroniska spel använder 
de flesta datorn i första hand framför andra spelenheter. Enligt Egenfeldt-Nielsen 
tilltalas flickor alltmer av Internets möjligheter, vilket för med sig ett ökat användande 
av datorn för flickors del (1999, s. 5). Detta måste ses som ett tecken på att flickor idag 
vågar använda och tar för sig mer av den nya tekniken, men trots detta menar vi att 
elektroniska spel fortfarande främst tillhör den manliga världen, då de spel som 
produceras främst når fram till det manliga könet.  

Flickorna berättar att de spelade elektroniska spel i större utsträckning när de var yngre. 
Att flickorna spelade mer när de var yngre kan ha flera orsaker, varav en är att det inte 
finns så många spel på marknaden som riktar sig till flickor i deras ålder. Vi menar att 
spelmarknaden fortfarande inriktar sig i hög grad på pojkar, där spelen som produceras 
bygger på pojkars lek och fantasier. En annan anledning kan vara att flickorna inte har 
så stort behov av att spela utan väljer andra aktiviteter, som att träffa sina kompisar, titta 
på TV och chatta på olika chattforum. Detta sätt att använda spelandet kan även kopplas 
till Egenfelds-Nielsens grupp som benämns de praktiska, vilka betraktar datorn som ett 
nödvändigt redskap som de använder för att föräldrar, skolan och samhället förväntar 
sig det av dem (1999, s. 5). 

Samtliga flickor anser att den sociala samvaron med sina kompisar är mycket viktigare 
än att spela elektroniska spel. Flickorna menar att de spelar elektroniska spel i brist på 
annan sysselsättning, men även för att det är roligt och spännande. Vi anser att flickor i 
denna ålder har ett stort behov av nära relationer för att kunna utbyta förtroligheter. 
Detta överensstämmer med Eriksons och Gens teorier beträffande flickors behov av 
kompisars närhet, vilket är mycket stort hos tonårsflickan, som har börjat sin 
frigörelseprocess från mamma som tidigare var den förtrogna (Jerlang 1999, s. 92; 
Gens1998, s. 67). 

För de intervjuade flickorna förefaller det som om det elektroniska spelandet inte har en 
så viktig roll. Flickorna umgås hellre med sina kompisar och när de spelar är det när det 
finns tid till det efter läxläsning och andra fritidsaktiviteter. Flertalet spel tar tid att 
spela, dels måste spelaren sätta sig in i spelet och sedan är det mycket som ska lösas och 
många spel är uppbyggda i flera nivåer. Flickorna verkar föredra att använda sin tid till 
andra aktiviteter och då finns det inte tid till att spela spel som är för tidskrävande. Dock 
menar flickorna att elektroniska spel i jämförelse med sällskapsspel är ett bekvämt och 
lättillgängligt sätt att spela spel på. Egenfeldt-Nielsen menar att utmärkande för gruppen 
de praktiska är att de spelar spel som är relativt enkla och inte så tidskrävande (1999, s. 
5). Vår tolkning av flickornas spelande är att de använder spelen som en utfyllnad och 
när de inte har något annat för sig.  

För en del av flickorna kan det elektroniska spelandet vara ett sätt att få utlopp för sina 
känslor som ilska och frustration, glädje och passion. Våra informanter befinner sig i en 
utvecklingsperiod med stora yttre och inre förändringar vilket påverkar känslorna som 
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kan skifta snabbt (Jerlang 1999, s. 91). Lalander och Johansson beskriver ungdomarna i 
den här åldern som enormt självcentrerade vilket också för med sig att de är känsliga 
och sårbara (s. 16). Vi menar att för flickor i denna ålder kan spelen innebära en slags 
ventil och en fristad, där de får möjlighet att få utlopp för olika känslor. Till skillnad 
från det verkliga livet då flickor inte förväntas utagera sina aggressiva känslor, vilket är 
en följd av den tidiga socialiseringsprocess som flickor formas av.  

Drömmen om ett eget djur kan även förverkligas genom att spela elektroniska spel 
menar flickorna. Via spelet kanske det går att övertyga sina föräldrar om att de även kan 
sköta om ett djur i verkligheten. Detta sätt att tala om spelandet menar vi visar på 
flickornas nyttobetonade, pragmatiska och ansvarstagande synsätt.  

7.1.2 Regler om hur länge, vad och med vem flickor spelar 

Flickorna menar att eftersom de inte spelar elektroniska spel i så stor omfattning, 
behövs inte så mycket regler kring spelandet. Flickornas föräldrar har dock en ganska 
god insyn i flickornas spelande, både beträffande vilka spel de spelar och hur länge de 
spelar. Flickorna befinner sig visserligen i en period då de ska frigöra sig från 
föräldrarna, men det förefaller som om de tycker det är skönt att ha föräldrarnas insyn 
och godkännande. Enligt Lalander och Johansson förekommer tonåringens frigörelse 
parallellt med längtan efter trygghet och beroende (2002, s. 16).  

Flickorna säger att de vanligen spelar ensamma, och ibland tillsammans med andra 
beroende på vilka spel de spelar. De intervjuade flickorna spelar framför allt med 
tjejkompisar, men även med syskon och undantagsvis med killkompisar. Tidigare 
forskning har visat att flickor tycker att spelandet kräver koncentration och att det kan 
bli stressigt om det finns någon annan som väntar på att få spela, vilket gör att det är 
svårt att fokusera och slappna av (Sjöberg 1999, s. 38). Vi har observerat att spelandet 
och tillgången till spelenheter är starkt hierarkiskt styrt bland barn och unga. Detta 
innebär att yngre syskon ofta får vänta eller se på tills äldre syskon har avslutat sitt 
spelande, innan de själva får tillgång till spel och spelenheter.  

7.1.3 Hur flickor får tag på spel 
 
Flickorna lånar inte elektroniska spel av varandra i någon större omfattning, utan de får 
tag på spel på andra sätt. Oftast får flickorna spel i julklapp och födelsedagspresent, 
eller så köper de spel själva eller tillsammans med syskon. En annan möjlighet att få tag 
på spel är att vara medlem i olika klubbar. Flickorna kommer även i kontakt med olika 
spel på Internet. Andra sätt att få tag på spel är att överta begagnade spel från äldre 
syskon. Flickorna förfasar sig över att spelen är så dyra och har för kort livslängd. Det 
verkar som om flickorna hellre lägger pengar på annat som har en längre hållbarhet 
exempelvis kläder. Vi tolkar detta som att flickor prioriterar sitt användande av sina 
sparade pengar till något annat än att köpa elektroniska spel. Vi menar att det flickorna 
ger uttryck för är att, inom den aktuella åldersgruppen spelar mode, kläder och smink en 
stor roll (Lalander & Johansson 2002, s. 140ff.).      
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7.1.4 Användning av spel i skolan 
 
Flickorna ser en förändring i användandet av elektroniska spel i skolan, och berättar att 
de hade tillgång till pedagogiska spel när de gick i de lägre årskurserna, men att det 
numera inte finns så mycket roligt att göra på skolans datorer. Flickorna upplever att de 
vuxna hela tiden övervakar och kontrollerar vad de gör på skolans datorer, så att de inte 
gör något otillåtet.  

Vi finner det överraskande att skolorna inte använder sig av den potential som spel 
skulle kunna innebära för inlärning. Vi anser att skolan och eleverna skulle kunna vinna 
på att integrera elektroniska spel i undervisningen, speciellt för barn och ungdomar som 
har svårt att ta till sig den ordinarie undervisningen. De elektroniska spelen skulle kunna 
vara ett lockande och roligt verktyg för pedagogisk inlärning i många skolämnen. 
Flickornas upplevelse av att de hela tiden blir kontrollerade när de arbetar med skolans 
datorer, menar vi tydligt visar på hur lärare och andra vuxna betraktar ungdomarna 
utifrån ett kulturpessimistiskt perspektiv och att eleverna måste skyddas från skadlig 
påverkan (Buckingham 2000, s. 34ff.). När flickorna talar om de regler som finns i 
samband med datoranvändningen i skolan, verkar det som om de accepterar dessa. Detta 
menar vi visar på att flickor är fogliga och anpassar sig efter de regler som gäller. Även 
detta menar vi vara är ett exempel på den könsdiciplinering som flickor utsätts för 
(Hirdman 2001, s. 14ff.; Björk 1996, s. 9; Lalander & Johansson 2002, s. 140). 

De vuxnas kontrollerande av ungdomarna i skolan menar vi kan fungera som en 
själuppfyllande profetia, det vill säga att förbjuden frukt smakar bäst. Vi noterade även 
vid flera av våra besök på skolorna att några av lärarna hade en tveksam inställning till 
elektroniska spel, vilket i sin tur inverkar på hur spelen används i skolans undervisning.  

7.1.5 Skillnader mellan pojkars och flickors spelande 
 
Samtliga flickor anser att flickors och pojkars spelande skiljer sig mycket åt. Enligt 
flickorna föredrar pojkar mer våldsamma spel, som olika actionspel. Flickorna tror inte 
att pojkar är intresserade av samma spelgenrer som flickor, då de tror att pojkar anser att 
dessa spel är för barnsliga och ointressanta. 

Enligt flickorna spelar pojkar mycket Online, vilket bidrar till att de får goda kunskaper 
i engelska språket. Pojkars spelande skiljer sig även mycket åt när det gäller hela 
spelkontexten. För pojkar är spelandet en social aktivitet där de lånar spel av varandra, 
pratar om spel, laddar hem spel, vistas på Internetcaféer och spelar tillsammans. 
Flickorna placerar pojkarna i flera av Egenfeldt-Nielsens grupper såsom de vanliga 
användarna, de sociala och nördarna (1999, s. 5). 

Några av flickorna berättar att de ibland besöker ett Internetcafé i staden där de bor, 
men att de inte gör det för att spela utan för att komma i kontakt med killar. Puberteten 
är en avgränsad period i livet som utmärks av en uppvaknande sexualitet och 
utforskande av det motsatta könet (Jerlang 1999, s. 91f.; Lalander & Johansson 2002, s. 
16).  

Enligt flickorna finns det även skillnader i spelpreferenser mellan flickor och pojkar. 
När flickorna talar om skillnader mellan flickors respektive pojkars spelande, blev de 
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traditionella könsrollerna mycket tydliga. Enligt våra informanter har flickor mer 
tålamod när det gäller pyssel och inredningsspel, medan de menar att pojkar föredrar 
andra spelgenrer, och är mer uthålliga i sitt spelande beträffande hur länge och ofta de 
spelar. 

Flickor förefaller ha ett helt annat förhållningssätt till spel och spelande. När flickor 
träffas för att umgås talar de oftast inte om spel, däremot pratar de om vad de gör på 
Internet såsom chattande på olika chattforum. Vi menar att flickors gemenskap bygger 
på ”flickrummets” intimitet och nära relationer. Enligt Lalander och Johansson är 
flickors samtal i hög grad inriktat på relationsarbete där de för diskussioner om känslor, 
relationer och romantiska drömmar (2002, s. 140ff.). 

Flickorna påverkas av de åsikter och attityder som finns i samhället om att spelande är 
en manlig arena. Enligt Lalander och Johansson utsätts både flickor och pojkar för 
könsdiciplinering, det vill säga att de unga får på mer eller mindre subtila sätt lära sig 
vad som är passande för respektive kön. Denna disciplinering kan gälla vilka aktiviteter 
som är lämpliga eller vilka kläder som är passande (2002, s. 140). 

7.1.6 Föräldrars användning av elektroniska spel 
 
Även när flickorna diskuterar sina föräldrars spelande framträder de traditionella 
könsrollerna mycket tydligt. En övervägande del av flickorna menar att deras föräldrar 
inte alls är intresserade av spel, och att de inte heller har kunskap om dessa. De flesta 
menar att deras föräldrar inte kan någonting alls om datorer, och därför inte använder 
sig av dessa i någon större omfattning. Holloway och Valentine menar att när det 
kommer till talang och intresse för ny teknik är vissa barn bättre än sina föräldrar, 
medan vissa föräldrar är bättre än sina barn (2003, s. 156ff.). Några av flickorna 
beskriver dock hur både deras mammor och pappor använder sig av datorer.  

När flickorna talar om sina pappors spelande handlar dessa diskussioner främst om att 
papporna arbetar med datorer, och därför är intresserade av att hålla på med dessa även 
under sin fritid. Dessa pappor spelar ibland tillsammans med sina barn eller i sällskap 
med sina manliga vänner. Informanterna berättar också att deras pappor ofta reparerar 
och fixar med familjens datorer. Vi uppfattar att de flickor som talar om sina pappors 
datorkunnande gör detta med en viss stolthet rösten, vilket skulle kunna innebära att det 
bland flickor finns en viss status med att ha en pappa som är kunnig och insatt när det 
gäller datorer. Vi menar även att pappor och män enligt samhällets rådande könsroller 
och normer tillåts att leka mer synligt med sina barn och ungdomar. Mammor och 
kvinnor förväntas inte göra detta i samma utsträckning. Dessutom visar tidigare 
forskning att det finns en tydlig koppling mellan teknik och manlighet, till exempel 
menar Sjöberg (1999) att våra könsroller innebär att vi nästan automatiskt förknippar 
datorer med pojkar medan flickor ska syssla med något annat (s. 55). 

När flickorna diskuterar sina mammors spelande skrattar och fnissar flickorna och säger 
att deras mammor inte spelar. Flickorna menar att om deras mammor överhuvudtaget 
håller på med familjens dator handlar det om att sköta familjens ekonomi via datorn, 
såsom att betala räkningar eller att uträtta andra typer av ärenden med hjälp av datorn. 
Enligt Egenfeldt-Nielsens uppdelning menar vi att flickorna placerar sina mammor 
inom gruppen de praktiska, som använder datorn som ett nödvändigt redskap för att 
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sköta familjen ekonomi (Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 5). Flickornas sätt att tala om sina 
mammors datoranvändning och spelande menar vi även skulle kunna vara ett uttryck för 
den frigörelseprocess, som flickorna genomgår i sitt förhållande till sin mamma. Enligt 
Gens har mamma tidigare varit det centrala i flickornas liv, men under puberteten börjar 
de alltmer betrakta sin mamma som pinsam, krävande och omöjlig (1998, s. 67). 

7.2 Vilka uppfattningar om elektroniska spel ger flickor uttryck 
för? 
 
Nedan analyserar och diskuterar vi de intervjuade flickornas åsikter om sina favoritspel, 
flickspel och spelens innehåll samt om spelens påverkan och effekter på spelaren. 

7.2.1 Favoritspel, flickspel och spelens innehåll 
 
Tidigare forskning visar, till exempel Egenfeldt-Nielsen (1999) på att flickor föredrar 
spel som inte är så tävlingsinriktade och som har ett relationsskapande innehåll (s. 6), 
vilket även vi kan urskilja i vår studie. På vår fråga om favoritspel nämner flickorna 
många spel i olika genrer. Det i särklass populäraste spelet bland våra informanter är the 
Sims ytterligare favoritspel som flickorna talar om är till exempel Backpacker, Harry 
Potter, Mulle Meck, Första och Andra klass. Flickorna säger att de tycker om spel där 
de får lösa problem för att komma vidare i spelet. Det måste också enligt flickorna vara 
någon mening med spelet, att spelet går ut på något samt att det är verklighetstroget. 
Med andra ord är pedagogiska spel eller så kallade edutainmentspel populära hos 
flickorna.  

Dessa uppfattningar om spelen visar på att flickor har ett pragmatiskt förhållande till 
spel och spelande, samt att flickor förefaller koppla ihop vad de gör i spelvärlden, med 
vad de möter i den riktiga världen. Det verkar dessutom som om 
underhållningsaspekten i sig inte är tillräcklig för flickorna, utan att de också vill få ut 
något nyttigt av att spela, att de lär sig något nytt som de har användning och glädje av i 
det verkliga livet. Flickorna placerar sig enligt Egenfeldt-Nielsens modell i gruppen de 
praktiska, då de föredrar spel som har ett pedagogiskt innehåll (1999, s. 5). Våra 
informanter säger bland annat att de har lärt sig mycket genom att spela Backpacker, 
såsom att söka jobb, resa och att de utökat sina kunskaper om många olika länder. Dock 
är några av flickorna kritiska till detta spel, och säger att vissa frågor är fåniga och 
omöjliga att besvara.  

Några av flickorna berättar att de gillar actionspel som GTA och Soul Calibur. Det är 
dock inte spel av denna typ som dominerar flickornas lista över favoritspel. Vi lägger 
märke till att när flickorna talar om framförallt GTA viskar de och verkar lite generade, 
och vill förtydliga och urskulda sig varför de gillar detta spel. Detta beteende menar vi 
kan ha flera orsaker, ett skulle kunna vara att det bland vuxna och flickor inte betraktas 
som ett lämpligt spel att föredra och att de därför är rädda för att bli stigmatiserade av 
de andra flickorna eller av oss vuxna intervjuare (Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 6). Vi 
menar att det är särskilt känsligt att avvika från mängden och den gängse normen under 
puberteten. Under denna utvecklingsperiod i flickornas liv är könsrollerna starkt 
stereotypa, och de identifierar sig med de könsroller de skolats in i via samhället och 
vuxenvärlden. En annan orsak till deras uppträdande skulle kunna vara att de 
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solidariserar sig med våra egna söner. Det kanske är så att de inte vill upplysa oss om 
detta spel, eftersom det de säger om GTA skulle kunna påverka vår syn på spelet och i 
en förlängning eventuellt våra söners spelande. Deras uppträdande skulle också kunna 
vara ett uttryck för att flickorna är påverkade av det kulturpessimistiska synsätt, som har 
dominerat medierapporteringen under en längre tid beträffande elektroniska spel 
(Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith 2003, s. 6). Detta synsätt har flickorna med all 
sannolikhet kommit i kontakt med, både via medier och föräldrar. En orsak till att de 
spelar denna typ av spel, skulle kunna vara att de vill bevisa för sina bröder att de 
(flickorna) är jämlikar. 

När flickorna talar om sina favoritspel kommer de ideligen in på skillnader mellan 
pojkars och flickors spelpreferenser. Enligt flickorna är spelen och spelandet mycket 
viktigare för pojkarna än för flickorna. Dessutom säger flickorna att pojkarna gärna 
träffas för att spela hemma hos varandra eller på Internetcaféer.  

När flickorna under fokusgruppsessionerna diskuterar olika spel framkommer också att 
flickorna är irriterade över och missbelåtna med att de spel som finns på marknaden, 
inte är tilltalande för deras åldersgrupp. Enligt flickorna riktar sig de spel som finns på 
marknaden snarare till yngre flickor och pojkar i alla åldersgrupper. Våra informanter 
menar att spelproducenterna misslyckats med att identifiera vad flickor i deras 
åldersgrupp vill ha.   

Det i särklass populäraste spelet hos de intervjuade flickorna är the Sims. Detta spels 
stora popularitet visar även tidigare forskning på, exempelvis Medierådets undersökning 
Ungar & Medier (2005, s. 35). Några av flickorna menar till och med att de är 
”Simsnördar”. När flickorna beskriver hur ett bra spel skall vara, framhåller de att 
viktiga beståndsdelar är att det skall finnas ett berättartema, och att spelets karaktärer 
går att utveckla och förändra. Flickorna menar att det är viktigt att få utlopp för sina 
idéer och sin kreativitet genom att de till exempel bygger och inreder hus, sköter om en 
familj och djur. Dessutom anser flickorna att det är angeläget att spelet skall spegla den 
verklighet som flickorna lever i, som ett slags rollspel i verkligheten.  

Flickorna verkar vilja ha kontroll i spelet och att de strävar efter att bygga en egen bättre 
värld utanför den verkliga världen, då blir det realistiska viktigt. Enligt docent Else 
Nygren vid Institutionen för informationsvetenskap på Uppsala universitet är visserligen 
innehållet i exempelvis the Sims väldigt traditionellt, men inom spelets tema finns det 
utrymme för spelaren att tänja på gränserna för det konventionella, till exempel vad en 
familj är. Nygren menar också att denna speltyp är en utveckling av dockskåpsleken, 
vilken ger spelaren en utomordentlig träning i resurshantering och strategiskt tänkande. 
Detta är enligt Nygren ”ett sätt att leka sig till kunskap som kommer att vara väsentlig i 
en nära framtid” (Olson 2005). Viktigt för flickorna är även att det skall finnas en 
pedagogisk grundtanke i spelet, det vill säga att de lär sig något av att spela ett spel. Vi 
anser att flickorna ger uttryck för att de vill vara aktiva och att de vill skapa och påverka 
i spelvärlden (Björk 1996, s. 10f.). Lalander och Johansson menar att flickor i den 
aktuella åldersgruppen fokuserar på relationsarbete, och att det även finns en nära 
förbindelse mellan flickors estetiska intressen och odlande av känslor, relationer och 
romantiska fantasier (2002, s. 140ff.).  

Några av flickorna menar att vad man föredrar att spela inte hänger ihop med kön eller 
ålder, utan att det snarare är beroende av vad man som individ har för intressen. Vi har 
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till exempel observerat att de av flickorna som spelar sportspel även utövar denna sport i 
sitt verkliga liv, detta visar även Sjöberg på i sin studie (1999, s. 52).   

7.2.2 Påverkan och effekter 
 
Under fokusgruppsessionerna kommer flickorna gång på gång in på vilken påverkan 
och vilka effekter som kan tänkas förekomma i samband med användandet av 
elektroniska spel. Vi tolkar detta som att de är påverkade av den så kallade ”moraliska 
panik” som troligen de flesta av oss har kommit i kontakt med på olika sätt. Enligt 
Sjöberg (1999) är detta inget nytt fenomen, utan att det alltid talas om moralisk panik 
när ett nytt medium introduceras på marknaden (s. 42). Lalander och Johansson 
beskriver fenomenet på följande sätt. 

 
Det är för det första frågan om panik i mötet med den nya kulturen. 
Paniken skapas för att man inte vet hur man skall förstå de nya 
symbolerna. Reaktionen blir att försöka stämpla eller stigmatisera det 
nya som ofördelaktigt. Det är för det andra en moralisk panik p.g.a. att 
det är uppfattningar om hur människan och samhället skall vara som sätts 
på spel då de nya ungdomsstilarna gör sitt inträde (2002, s. 40). 

Vi menar att den moraliska paniken är ett uttryck för rädsla och osäkerhet inför mötet 
med det nya och okända. Denna moraliska panik har drabbat många olika medier, ett 
exempel som inte ligger så långt tillbaka i tiden är videovåldsdebatten under 1980- talet. 
De elektroniska spelen har ofta beskyllts fö r sitt våldsamma innehåll och att detta skulle 
kunna vara skadligt för spelaren. Ofta har den allmänna debatten fokuserat på ett 
eventuellt samband mellan våldsamma spel och ett aggressivt beteende hos spelaren 
(Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith 2003, s. 3).  

Även här gjorde sig könsrollerna påminda. När flickorna talar om risker förknippade 
med spel och spelande handlar diskussionen uteslutande om andra individers spelande, 
och då främst pojkar och yngre bröder. Flickorna säger att deras yngre bröder och 
pojkkompisar påverkas av att spela spel som har ett våldsamt innehåll, och de menar att 
dessa inte är lämpliga för dem. Vi tolkar detta som att de våldsamma datorspelen enligt 
flickorna går bortom rimliga sätt att agera och bemöta omvärlden, vilket i sin tur kan 
innebära att spelaren kan få svårigheter med att skilja på verklighet och fiktion. 

Flickorna placerar sina bröder och pojkkompisar i gruppen som Egenfeldt-Nielsen 
kallar för de utsatta, då pojkarna utsätter sig för spelande av våldsamma spel och att 
spelandet kan innebära en risk för att gränsen mellan verklighet och fantasi suddas ut 
(1999, s. 5f.). Eftersom vi inte har någon ytterligare kännedom om de pojkar som 
flickorna talar om, är vi dock inte säkra på om de uppfyller alla kriterierna i Egenfeldt-
Nielsens definition av de utsatta. 

Flickorna ger även utryck för positiva effekter av spelandet, såsom att spelaren har 
möjlighet att få utlopp för sitt humör och sina känslor. Enligt flickorna har man som 
spelare också möjlighet att påverka i spelet, så att det blir som man själv vill. Dessutom 
säger flickorna att spelen gör barn och ungdomar smartare, och att de får lära sig mycket 
genom spelen som de har nytta av i det verkliga livet. Vi menar att det flickorna 
uttrycker är att de är sig själva fast med ett större handlingsutrymme än i det verkliga 
livet. Dessutom kan flickornas uttalanden tolkas som att de betraktar spelandet ur ett 
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nyttoperspektiv. Flickorna kan placeras i Egenfeldt-Nielsens grupp de praktiska då de 
föredrar spel som har ett undervisande innehåll (1999, s. 5). 

7.3 Vad anser flickor om elektroniska spel på biblioteket? 
 
Nedan analyserar och diskuterar vi de intervjuade flickornas åsikter om elektroniska 
spel på biblioteket, flickornas tidigare erfarenheter av elektroniska spel på biblioteket 
samt flickornas tankar kring urval och inköp av elektroniska spel till biblioteket. 

7.3.1 Flickornas åsikter om elektroniska spel på biblioteket 
 
När flickorna samtalar om elektroniska spel på biblioteket är det tydligt att deras 
åsiktsinriktningar skiljer sig åt. Några av flickorna uttrycker bestämt att på biblioteket 
passar det inte med elektroniska spel, utan där skall det endast finnas böcker, eftersom 
utlån av böcker är bibliotekets främsta uppdrag. Dessa åsikter menar vi går att koppla 
till den konservativa modellen enligt vilken varken social service eller underhållning är 
ett giltigt mål för folkbibliotekets verksamhet, utan sätter kvalitet före kvantitet (Raber 
1996, s. 226f.). Enligt flickorna kan de som vill låna spel istället använda sig av butiker 
som lånar ut spel, vilka tillgodoser spelarnas behov på ett mycket bättre sätt än vad 
biblioteket någonsin skulle kunna göra. Vi tolkar detta som att dessa flickor menar att 
eftersom bibliotekets resurser är begränsade, och inte kan räcka till allt, bör bibliotekets 
bestånd fungera som en slags motpol till masskultur och kommersialism (ibid., s. 226f.).  

En majoritet av flickorna uttrycker dock att det vore roligt och bra att kunna låna spel 
genom biblioteket. De säger att det ska finnas olika slags medier att låna på biblioteket. 
Flickorna ser på biblioteket som ett slags offentligt rum, där man kan träffas och umgås 
med andra, exempelvis för att spela och låna elektroniska spel. 

Flickorna framhåller att det är viktigt att det finns spel som passar alla, både pojkar, 
flickor, yngre och äldre barn samt ungdomar. Vi kan observera att dessa flickor tycker 
att biblioteket ska anpassa sin verksamhet och sitt bestånd så att det passar olika typer 
av användargrupper. Enligt den populistiska modellen är folkbibliotekets främsta 
uppgift att ställa det mest efterfrågade materialet till så många användares förfogande 
som möjligt, samt att fungera som en mötesplats. Det är viktigt att det finns en plats i 
samhället dit alla människor är välkomna för att söka information, träffa andra 
människor och utbyta tankar och åsikter, ett slags offentligt rum (ibid., s. 227f.). Våra 
informanter poängterar dock att biblioteken måste vara noggranna med att följa 
rekommenderad ålders- och lämplighetsmärkning vid utlån till framför allt yngre barn. 
Detta anser vi vara ytterligare ett uttryck för den socialiseringsprocess som flickor tidigt 
formas av, vilken medför att flickor reflekterar över och tar ansvar för andra i 
situationer där de inte egentligen behöver göra det (Björk 1996, s. 16). 

När flickorna diskuterade elektroniska spel på biblioteket uppehöll sig de mycket kring 
risker och svårigheter förknippade med dessa. Vilket förvånade oss eftersom vi inte 
hade några specifika frågor kring detta. Flickornas tankar och funderingar kring 
eventuella svårigheter och problem som är förknippade med utlån av elektroniska spel 
på biblioteket, menar vi skulle kunna vara ett uttryck för flickors mognad och att de 
tidigt tar ansvar, är pragmatiskt lagda och visar omsorg. Vi är båda övertygade att om 
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pojkar skulle reflektera kring spel på biblioteket, skulle de inte fundera över svårigheter 
förknippade med detta, utan snarare se till möjligheterna.  

Vi menar att flickor tidigt socialiseras in i vuxenvärldens och samhällets förväntningar 
på hur flickor ska vara, och att de även tar ansvar för sådant som de egentligen inte 
behöver göra (Björk 1996, s. 16). Vi menar också att flickornas sätt att resonera kring 
svårigheter och problem förknippade med utlån av spel på biblioteket är ett resultat av 
den inlärningsprocess av kulturella normer och värderingar som flickor formas av 
(Hirdman 2001, s. 14ff.; Lalander & Johansson 2002, s. 140).  

7.3.2 Flickornas erfarenheter av elektroniska spel på biblioteket 
 
Många av flickorna säger att de inte har sett eller lånat spel på biblioteket. Några av 
dem har dock lånat pedagogiska spel, tillsammans med sina föräldrar och syskon när de 
var yngre.  Troligen förhåller sig så att det inte finns några spel för den aktuella 
åldersgruppen på biblioteket, och detta skulle kunna vara en orsak till att de inte lånar 
detta medium. En minoritet av flickorna menar att för dem spelar det ingen roll om det 
finns elektroniska spel att låna på biblioteket, eftersom de inte besöker biblioteket, och 
sällan eller aldrig spelar spel. Vi finner att dessa flickor ger utryck för att bibliotekets 
utbud inte har något av intresse att erbjuda dem. Därför menar vi att dessa flickor skulle 
kunna representera dem som Raber benämner som ickeanvändare. Enligt den sociala 
modellen har biblioteket misslyckats med att nå ickeanvändarna, speciellt dem med låg 
utbildning och ekonomiskt svaga grupper till följd av att biblioteket inte erbjuder 
tjänster som står i relation till deras förmåga och behov (Raber 1996, s. 225f.). Vi menar 
att de flickor som aldrig självmant besöker biblioteket är en grupp som biblioteket har 
misslyckats med att nå ut till. Enligt kulturrådets omvärldsanalys för 2004 Om kulturen 
och den nya tekniken har biblioteken en viktig roll att fylla både i fråga om jämlikhet 
och demokrati beträffande tillgång och möjlighet att kunna ta del av bibliotekets utbud 
(s. 11). 

Våra informanter berättar att när de besöker biblioteket under skoltid får de endast söka 
efter och låna böcker. Vid dessa tillfällen säger flickorna att de varken har tid eller 
lärarens tillåtelse att titta på spel. Detta sätt att se på och tala om bibliotekets roll i 
samhället menar vi överensstämmer med den konservativa modellen vilken har ett 
bildningsideal i förgrunden, med boken och den så kallade finkulturen i fokus (Raber 
1996, s. 226f.). Det förefaller som om det konservativa synsättet förstärks hos dessa 
flickor genom skolans sätt att genomföra sina besök på biblioteket, vilket i sin tur kan 
medföra att flickorna får en tveksam och omodern syn på bibliotekets verksamhet. 
Emellertid menar vi att hänsyn måste tas till att när flickorna besöker biblioteket under 
skoltid är det i en skolkontext. Vi anser dock att både bibliotek och skola borde 
uppmuntra och inspirera barn och ungdomar att ta del av olika typer av medier på 
biblioteket. 

Vid fokusgruppsessionerna har diskussionen vid flera tillfällen berört frågan om 
elektroniska spel skulle kunna vara ett medium för att locka barn och unga till 
biblioteket. När flickorna talar om detta framkommer att de är tveksamma till om spel 
på biblioteket kan bidra till att locka dit fler flickor. Kanske är det så att detta är något 
som flickorna inte tidigare reflekterat över, och har därför inte någon bestämd åsikt 
angående elektroniska spel på biblioteket. 
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7.3.3 Flickornas tankar kring inköp och urval av elektroniska spel till 
biblioteket 
 
Beträffande inköp och urval av elektroniska spel till biblioteket, kunde vi tydligt lägga 
märke till att flickorna var noggranna med att poängtera att biblioteken skulle vara 
försiktiga och noga överväga inköp av spel med våldsamt innehåll. Detta sätt att 
betrakta elektroniska spel visar tydligt på hur flickorna är påverkade av den negativa 
debatt som förs i medierna. Den debatt som förs här är ofta influerad av ett 
kulturpessimistiskt synsätt. Enligt detta synsätt betraktas barn och unga som sårbara 
offer, som måste skyddas från sådant som är olämpligt för dem (Buckingham 2000, s. 
34ff., s. 54; Rydsjö, föreläsning på BHS 2005-09-26). Urvalet bör enligt flickorna också 
präglas av bredd och variation. Det är dessutom angeläget att utbudet ska passa alla, 
pojkar och flickor, yngre och äldre barn och ungdomar. Även detta är ett exempel som 
tydligt visar på hur flickor visar omtanke och ansvar gentemot andra barn och ungdomar 
(Björk 1996, s. 16). 
 
Enligt flickorna är spel som kan kopplas till deras fritid i form av aktiviteter och 
intressen i det verkliga livet roliga att spela. Speltyper de nämner är fotbollsspel, 
ishockeyspel och hästspel. De intervjuade flickorna menar att biblioteket bör ha spel 
som man lär sig något av, de talar här om olika typer av pedagogiska spel. Enligt 
flickorna är olika typer av racingspel, spel som tilltalar både flickor och pojkar, och de 
menar därför att dessa är lämpliga spel för utlån på biblioteket. Flickorna betonar att de 
inte är intresserade av spel som traditionellt betraktas som flickspel på biblioteket, 
eftersom de anser att dessa spel är för barnsliga och ointressanta för dem. Däremot vill 
flickorna i den intervjuade åldersgruppen gärna att relationsskapande spel skall finnas 
att låna på biblioteket, såsom exempelvis the Sims. Det flickorna ger uttryck för är att de 
typer av spel som bör finnas för utlån på biblioteket, är spel som passar så många typer 
av användare som möjligt. Vi kan här se att flickornas resonemang har kopplingar till 
den populistiska modellen vilken förespråkar att det är allmänhetens vilja som styr 
beståndets utformning, flickorna ger även uttryck för att både rättvisa och demokrati är 
viktiga inslag i urvals- och inköpsarbetet (Raber 1996, s. 227f.). Dessutom menar vi att 
flickorna ger uttryck för den konservativa modellen, då de har ett bildningsideal i 
förgrunden, när de förordar att olika typer av pedagogiska spel är lämpliga för utlån på 
biblioteket (ibid., s. 226f.).  

7.4 Slutsatser  
 
I enlighet med uppsatsens problemformulering har flickors användning av elektroniska 
spel inte fått speciellt mycket utrymme i tidigare forskning. Vi menar därför att vår 
uppsats, trots att den bygger på en mindre studie, bidragit till att öka kunskapen kring 
flickor och elektroniska spel. Nedan sammanfattar vi de slutsatser som dras utifrån 
uppsatsens tre frågeställningar. De två första frågeställningarna har vi valt att redovisa 
gemensamt på grund av att dessa till stor del tangerar och går i varandra. 
 

• Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut samt vilken roll och 
betydelse har elektroniska spel i flickors liv? 

• Vilka uppfattningar om elektroniska spel ger flickor uttryck för? 
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Huvudparten av flickorna har tillgång till dator och andra spelenheter i hemmet. Det 
framkommer även påtagligt att flickorna inte spelar elektroniska spel i någon större 
utsträckning. Därför menar flickorna att de inte har behov av speciellt mycket regler 
kring sitt spelande. Vi har däremot noterat att flickorna tillbringar relativt mycket tid 
framför datorn, dock representerar spelandet endast en liten del av flickornas 
datoranvändning.  

Att flickorna inte ägnar sig speciellt mycket åt spelande av elektroniska spel, har enligt 
vår studie flera olika orsaker. En av orsakerna är att de anser att de spel som finns på 
markanden inte roar och tilltalar dem. En annan orsak är att flickor hellre umgås med 
sina kompisar eller chattar med dem via Internet, än att de spelar elektroniska spel. Vi 
har funnit att när flickor spelar, verkar det som de spelar på olika sätt, beroende på hur 
mycket tid de har till sitt förfogande, vad de har för fritidsintressen samt vilket humör 
de är på. Ibland spelar de väldigt enkla och monotona spel, och ibland spelar de spel 
som kräver mer tid och aktivitet. Flickorna använder dessutom spelen som en slags 
ventil för att få utlopp för sina känslor, framför allt ilska och frustration men även glädje 
och passion. 

Det framkommer tydligt i vår studie att de traditionella könsrollerna blir mycket 
påtagliga när flickorna diskuterar elektroniska spel. Beträffande flickors spelpreferenser 
har det tydligt framkommit att flickor föredrar spel med ett relationsskapande och 
kreativt innehåll, dessutom föredrar flickor att spela ensamma. Men när flickor spelar 
tillsammans med varandra, finner vi att de huvudsakligen spelar i samverkan med 
varandra och inte för att tävla mot varandra.  

Vi har också noterat att flickor på ett tydligt sätt kopplar ihop spelande av elektroniska 
spel med våldsspel, på samma sätt som vi inledningsvis påstår att deras föräldrar och 
andra vuxna gör. Flickorna förefaller vara påverkade av den moraliska panik och debatt 
som har pågått och alltjämt pågår i olika medier. Dessa farhågor gäller uteslutande 
andra personer och då främst yngre bröders spelande. Flickorna har inte nämnt spelande 
på handhållna spelkonsoler speciellt ofta, det är endast några enstaka flickor som har 
talat om sitt spelande på dessa. Kanske är det så att flickorna istället använder sina 
mobiltelefoner när de spelar elektroniska spel på en portabel spelenhet. 

Vi finner det överraskande att skolan inte förefaller ta till vara den potential, som de 
elektroniska spelen skulle kunna innebära i skolans kunskapsförmedlande arbete. Vi 
menar att de elektroniska spelen skulle kunna fungera som ett lämpligt komplement till 
den ordinarie undervisningen.  

Nedan sammanfattas de slutsatser som kan dras från uppsatsens tredje frågeställning. 

• Vad anser flickor om elektroniska spel på biblioteket? 

Endast ett fåtal av våra informanter har egen erfarenhet av att låna elektroniska spel på 
biblioteket. De flickor som kommit i kontakt med spel på biblioteket, nämner att de 
eller deras yngre syskon lånar eller har lånat pedagogiska spel genom biblioteket. 
Flickorna är dessutom tveksamma till om utlån av elektroniska spel skulle vara ett sätt 
att locka användargruppen flickor till biblioteket.  
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En majoritet av de intervjuade flickorna reflekterade över och påtalade risker och 
problem förknippade med lån och utlån. Dessutom bör biblioteket enligt flickorna vara 
restriktivt med inköp och utlån av spel med ett alltför våldsamt innehåll. Flickorna 
betonar att biblioteket måste följa rekommenderad ålders- och lämplighetsmärkning, 
framför allt vid utlån till yngre barn. 

7.5 Metoddiskussion och avslutande kommentarer 

Vi gör här avslutningsvis några reflektioner kring studien, och vill gärna dela med oss 
av några insikter som gjorts under uppsatsarbetet. 

Vår studie har definitivt visat att elektroniska spel och spelande är ett mångfasetterat 
fenomen. Vi finner att det är både möjligt och nödvändigt att belysa detta fenomen ur ett 
flertal olika aspekter, för att skapa en ökad förståelse för spel och spelande. Som novis 
och okunnig om elektroniska spel och spelande, är det lätt att anamma en onyanserad 
syn på elektroniska spel. Vi har båda upplevt att vår syn på spel och spelande utvecklats 
och blivit betydligt mer nyanserad än tidigare.  

Vi har funnit att fokusgruppintervjuer har varit en lämplig metod att använda, för att få 
en inblick i flickors sätt att reflektera och uttrycka sig kring ett ämnesområde som 
engagerar dem. Den åldersgrupp vi har intervjuat visade sig vara väldigt dynamisk och 
spännande att studera, eftersom det var mycket stor skillnad mellan flickorna i årskurs 
sex och årskurs sju. Generellt kan sägas att de yngre flickorna var impulsiva och 
fortfarande barn, medan de äldre flickorna var mer mogna och eftertänksamma.  

Skolkontexten var inledningsvis tydlig vid samtliga intervjutillfällen, då vi bland annat 
noterade att flickorna räckte upp handen och inväntade våra frågor. Detta avtog dock 
relativt snabbt och flickorna diskuterade livligt med varandra. Flickorna höll sig för det 
mesta till ämnesområdet, dock fick vi vid några tillfällen styra upp diskussionen, så att 
denna handlade om det givna ämnet.  

Det enda kriteriet för ett deltagande i studien var att de deltagande flickorna var 
motiverade. Som en följd av detta omfattar studien flickor som spelar i olika stor 
utsträckning, därför menar vi att resultatet har blivit mer nyanserat än om studien endast 
omfattat flickor som spelar mycket. 

Vi har observerat att åldern är väldigt viktigt hos 12-14 åriga flickor. De som hade blivit 
tonåringar ville gärna framhålla detta. Dessutom fann vi det väldigt positivt och 
glädjande att flickorna var mycket frispråkiga, verbala och självständiga och att de 
vågade framhålla och stå för sina egna åsikter och uppfattningar, även om de var 
ensamma om dessa.  

Nedan ger vi några förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

• Studera om och hur flickors användning av elektroniska spel förändras med 
deras ålder. 

• Studera hur och i vilken utsträckning elektroniska spel används för elevernas 
kunskapsutveckling i skolan och om detta skiljer sig åt inom olika årskurser. 
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8. Sammanfattning 
 
Denna uppsats tillkom utifrån vår egen nyfikenhet på, och personliga intressen av, ett 
medium som vi inte hade någon större tidigare kunskap om. Vår uppsats fokuserar på 
flickor och elektroniska spel, då flickors användning av elektroniska spel i enlighet med 
uppsatsens problemformulering är ett relativt outforskat ämnesområde. Det 
huvudsakliga syftet har varit att undersöka vilken roll och betydelse de elektroniska 
spelen har i de undersökta flickornas liv, hur flickornas användning ser ut och vilka 
uppfattningar de har om elektroniska spel samt vad de anser om dessa på biblioteket. Vi 
har valt följande frågeställningar för att uppfylla uppsatsens syfte. 
 

• Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut samt vilken roll och 
betydelse har elektroniska spel i flickors liv? 

• Vilka uppfattningar om elektroniska spel ger flickor uttryck för? 
 
• Vad anser flickor om elektroniska spel på biblioteket? 

 
För att ge en bakgrund till och en förståelse för ämnesområdet redovisas de elektroniska 
spelens historiska utveckling, olika plattformar för elektroniska spel, olika sätt att spela 
elektroniska spel samt de elektroniska spelens genreindelning.  

Den metod som valts för att besvara frågeställningarna är fokusgruppintervjuer. Sex 
strukturerade fokusgruppintervjuer har genomförts, med sammanlagt 32 flickor i 
åldrarna 12-14 år. Det insamlade materialet har därefter redovisats utifrån relevanta 
teman som urskiljts i det insamlade materialet. Analys och tolkning har genomförts 
utifrån samma teman, uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt med hjälp av tidigare 
forskning och relevant litteratur.  

I uppsatsen behandlas tidigare forskning och litteratur som syftar till att ge läsaren en 
inblick i ämnesområdet. Vi kan konstatera att vi inte har funnit någon studie som 
specifikt behandlar vårt ämnesområde, flickor och elektroniska spel. Vi behandlar även 
de olika teoretiska perspektiv som använts i uppsatsen. Som teoretisk ram kring hela 
uppsatsen har ett utvecklings- och genusteoretiskt perspektiv använts. För att besvara 
uppsatsens två första frågeställningar har Egenfeldt-Nielsens modell kring barns och 
ungdomars datorspelande använts. För att besvara den tredje frågan har Rabers tre 
modeller använts som ett analysverktyg, för att tydliggöra vilka uppfattningar och 
åsikter beträffande elektroniska spel på biblioteket, som framkommer under 
fokusgruppsessionerna med flickorna. Studiens resultat visar följande. 

• Majoriteten av de intervjuade flickorna har tillgång till dator och andra 
spelenheter i hemmet.  Flickorna spelar inte elektroniska spel i någon större 
utsträckning, därför har de inte speciellt mycket regler kring sin användning. 
Dock tillbringar flickorna relativt mycket tid vid datorn med andra aktiviteter, då 
de framför allt chattar.  

• Anledningar till att flickorna inte ägnar sig åt spelande av elektroniska spel i 
någon större utsträckning, har flera orsaker. Dels är de spel som finns på 
marknaden idag inte spel som tilltalar flickor i den aktuella åldersgruppen, dels 
för att flickorna hellre umgås med sina kompisar än att ägna sig åt spel och 
spelande.  
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• De traditione lla könsrollerna blir tydliga när flickorna diskuterar spel och 
spelande. Flickorna föredrar spel med ett kreativt och relationsskapande 
innehåll. När flickorna spelar elektroniska spel är det ett sätt att fylla ut sin tid, 
när de inte har något annat för sig och då spelar de helst ensamma. Flickorna 
spelar även på olika sätt beroende på tid, intressen och humör. Ibland spelar de 
väldigt enkla och monotona spel, och ibland spelar de spel som kräver mer tid 
och aktivitet. Flickorna använder även spelen för att få utlopp för sina känslor.  

• Flickorna är tydligt påverkade av ett kulturpessimistiskt synsätt på barns och 
ungas användning av elektroniska spel.  

• Skolan använder sig mycket lite av elektroniska spel som ett komplement till 
den ordinarie undervisningen, inom de aktuella årskurserna. 

• Endast ett fåtal av flickorna har kommit i kontakt med elektroniska spel via 
biblioteket, i dessa fall gäller det uteslutande pedagogiska spel. Flickorna är 
osäkra på om införandet av elektroniska spel på biblioteket skulle bidra till att 
locka dit fler flickor. Flickorna ser svårigheter och problem med lån och utlån av 
elektroniska spel på biblioteket. 
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Bilaga 1 Intervjuguide till fokusgruppintervjuer 

Öppningsfråga 

Brukar ni spela elektroniska spel?  

Introduktionsfrågor  
Har ni några regler hemma kring spelandet? Exempelvis hur länge och vad ni får spela?  
Är era föräldrar intresserade av elektroniska spel? 
Har ni tillgång till dator och/eller andra spelenheter? Vilka? Var? 

Övergångsfrågor 
Berätta om era favoritspel. Vad är det som gör att de är de favoriter?  
Kan ni berätta hur det går till när ni spelar? Ensamma eller tillsammans med någon?  
Hur länge brukar ni spela?  
Varför spelar ni spel? 
Berätta vad ni tycker är viktigt att prata om när det gäller elektroniska spel. Varför? 
Berätta om ni använder elektroniska spel i skolan? När? Hur? 

Nyckelfrågor  
Berätta hur ett bra spel är. Varför? 
Finns det speciella spel för flickor? Vilka? 
Berätta hur ni får tag på spel.  
Berätta vad ni anser om elektroniska spel på biblioteket.  
Har ni sett/lånat spel på biblioteket? Vilka? 
Vad skall de som köper in spel till biblioteken tänka på när de väljer ut vilka spel som 
skall finnas att låna? 
Berätta hur ni skulle vilja att biblioteken förhåller sig till spel. Varför? 

Avslutande frågor 

Här görs en summering av frågorna och vi frågar om det är någon som vill tillägga 
något. 



 77 

Bilaga 2 Brev till berörda skolor 

Vi är två studenter som läser Biblioteks- och Informationsvetenskap på Högskolan i 
Borås. Vi är inne på vår fjärde och sista termin och håller på att skriva vår 
magisteruppsats. Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka flickors användning och 
upplevelse av elektroniska spel (dataspel, tv-spel och handhållna spel). Detta vill vi göra 
genom att intervjua några flickor i grupp som går i årskurs 6 och 7. Vi skulle vilja med 
ert tillstånd genomföra dessa intervjuer på er skola. Intervjuerna kommer att genomföras 
under vecka 9. Allt material vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 
innebär att vi endast kommer att använda det insamlade materialet till vår uppsats, att 
skolans namn inte kommer att framgå i uppsatsen samt att alla namn på elever kommer 
att bytas ut så att det inte kommer att framgå i uppsatsen vem som sagt vad under 
intervjuerna.  

De frågor vi kommer att försöka besvara genom gruppintervjuerna är följande. 
 
Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut? 
 
Vad gör ett spel bra ur flickornas perspektiv? (kvalité, känslor, genus) 
 
Hur får flickor tag på spel? (köper, lånar, byter, kopierar) 

 

Ni får naturligtvis gärna ta kontakt med oss om ni har några frågor. Det är enklast att nå 
oss via e-post.  

Med vänliga hälsningar 
 

Monica Alkebradt och  Anette Mörtberg 
S044218@utb.hb.se S043622@utb.hb.se 
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Bilaga 3 Brev till flickornas målsman 

Vi är två studenter som läser Biblioteks- och Informationsvetenskap på Högskolan i 
Borås. Vi är inne på vår fjärde och sista termin och håller på att skriva vår 
magisteruppsats. Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka flickors användning och 
upplevelse av elektroniska spel (dataspel, tv-spel och handhållna spel). Detta vill vi göra 
genom att intervjua några flickor i grupp som går i årskurs 6 och 7. Vi skulle vilja med 
ert tillstånd genomföra dessa intervjuer. Intervjuerna kommer att genomföras under 
vecka 9. Allt material vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär 
att vi endast kommer att använda det insamlade materialet till vår magisteruppsats, att 
skolans namn inte kommer att framgå i uppsatsen samt att alla namn på elever kommer 
att bytas ut så att det inte kommer att framgå i uppsatsen vem som sagt vad under 
intervjuerna.  

De frågor vi kommer att försöka besvara genom gruppintervjuerna är följande. 
 
Hur ser flickors användning av elektroniska spel ut? 
 
Vad gör ett spel bra ur flickornas perspektiv? (kvalité, känslor, genus) 
 
Hur får flickor tag på spel? (köper, lånar, byter, kopierar) 

 

Ni får naturligtvis gärna ta kontakt med oss om ni har några frågor. Det är enklast att nå 
oss via e-post.  

Med vänliga hälsningar 
 

Monica Alkebradt och  Anette Mörtberg 
S044218@utb.hb.se S043622@utb.hb.se 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Elevens namn 
Målsmans underskrift 



 79 

 
 


