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Abstract: The purpose of this thesis is to examine the quality notions 

used by the library personnel responsible for the video game 
department at Malmo City Library. Furthermore, the thesis 
aims to assess how these notions of quality relate to 
properties of the actual collection of video games. The 
empirical results are based on interviews with the 
responsible library personnel. The result is then analyzed by 
an interpretation of Carl Gustav Johannsen’s library adapted, 
theory-based, model of quality definitions. In order to assess 
relevant properties of the video game collection, we 
performed a categorization according to the genre-based 
framework of Andrew Rollings and Ernest Adams and, to a 
lesser extent, the work on video game genres by Mark J. P. 
Wolf. The results indicate that Johannsen’s proposed 
persepectives on quality correspond well to the views 
expressed by the interviewed personnel. However, the 
properties of the video game catalogue imply a collection 
lacking in multitude, in many ways identical to the current 
ratio of the commercial market. The thesis argues that the 
cause of this discrepancy lies partly in a lack of 
documentation and guidelines concerning on what grounds 
the video games should be acquired. . A more detailed policy 
concerning ways of implementing the available perspectives 
on quality into the routines of acquiring the actual collection 
could perhaps identify problems and remedy the situation 
indicated by the thesis.  
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1. Inledning  
 
För många människor är ordet bibliotek fortfarande enbart förknippat med tusentals 
hyllmeter av böcker. Tyvärr har inte alla bibliotek lyckats marknadsföra att det moderna 
bibliotekets utbud av medier, sedan en lång tid tillbaka, erbjuder betydligt mer än så. 
 
Det skrivna ordet dominerade förvisso biblioteken mer eller mindre fullständigt fram till 
någon gång under 1900-talets andra hälft, när plötsligt andra uttrycksformer började 
etablera sig som kulturella krafter att räkna med. Biblioteken började tillhandahålla 
kombinationer av grafik och text i form av serietidningar, eller rent alternativa medier 
till det skrivna ordet, som musik och film, på helt nya format som LP och VHS, vilka 
senare gradvis ersattes av CD och DVD. För ett par år sedan var det så dags för ännu ett 
nytt medium att ta sig in på biblioteken. I början av 2006 tog Malmö stadsbibliotek det 
första steget vad gällde att introducera tv-spel på bibliotek och i skrivande stund har 
samlingar med tv-spel etablerats på en rad olika bibliotek över hela landet.  
 
Vid en närmare undersökning är inte spel på biblioteken någon helt ny företeelse. 
Pedagogiska ”Lek och lär”-spel för persondatorer och ett och annat schackbräde har 
tillhandahållits av biblioteken sedan ett bra tag tillbaka. Tv-spel har dock på kort tid nått 
en oerhörd popularitet i samhället. Det är bibliotekens första renodlat interaktiva 
medium, där användaren ges en möjlighet att aktivt påverka händelseförlopp och göra 
användaren till en delaktig aktör, eller en skapare, på ett sätt som inom 
biblioteksvärlden saknar tidigare motstycke.1 
 
Oavsett medietyp är kvalitet ett begrepp som intensivt har diskuterats i 
bibliotekssammanhang.2 Det har argumenterats kring vad kvalitet egentligen är och 
vilket förhållningssätt bibliotek borde anlägga i arbetet med detta komplexa och 
mångtydiga begrepp. Tanken med denna uppsats är därför att överföra denna, inom 
andra medier redan etablerade, kvalitetsdiskussion på ett nytt medium; tv-spel. Vi är 
själva väl bekanta med tv-spel som medium, både som intresserade amatörer och på en, 
mer begränsad, akademisk nivå. Då tidigare undersökningar om tv-spelskvalitet i en 
bibliotekskontext är mer än sällsynta anser vi att denna uppsats är en stor möjlighet att 
ta ett av de första spadtagen i skapandet av grunden för ett framtida forskningsområde. 
Vi har därför valt att göra en fallstudie av uppfattningarna kring och arbetet med kvalitet 
vid Malmö stadsbiblioteks tv-spelsverksamhet, det första svenska biblioteket att 
inkludera tv-spel i beståndet. Avsikten är också att våra frågeställningar och våra 
undersökningsmetoder skall vara möjliga att applicera även på andra bibliotek med 
liknande verksamhet så att den därigenom kan utgöra ett förslag på mall för fortsatta 
fallstudier av svensk spelrelaterad biblioteksforskning. 
 

                                                 
1 Med interaktivitet, delaktig aktör och skapare menas här det samspel och utbyte som uppstår mellan 
spelet och spelaren. Den som spelar spelet har en möjlighet, och ett ansvar för, att påverka spelets 
händelser, medan ex. läsaren av en roman i vår definition snarare fungerar som mottagare och tolkare av 
romanens oföränderliga text. 
2 Exempel på detta som tas upp mer ingående senare i denna uppsats är magisteruppsatserna Kvalitet: 
självklar måttstock eller förlegat tankesätt?: Sju inköpsansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i 
musiksammanhang av L. Kvist och L. Lundström Olofsson och Hur väljs spelfilm? Urvals- och 
inköpsprocessen hos Bibliotekstjänstsamt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek av C. Ungerbäck och 
Å. Wiklund. För vidare information se kapitel 2.1  
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Utlåningen av tv-spel blir allt vanligare i Sverige idag. Under det senaste året (2007) har 
bland annat bibliotek i Helsingborg, Norrköping, Kungälv och Gävleborg utökat sitt 
bestånd genom att även inkludera tv-spel och mediet är idag så pass vanligt att det 
rimligen är här för att stanna. Vi anser därför att denna uppsats kan vara ett led i en 
viktig diskussion. En diskussion som inte rör huruvida tv-spel hör hemma på bibliotek 
eller inte, utan hur man på bästa sätt skall kunna fortsätta arbetet med ett, på bibliotek, 
redan existerande medium.  
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka aspekter av                      
tv-spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek. Dessa aspekter berör både de  
tv-spelsansvariga bibliotekariernas bakomliggande perspektiv och resonemang kring 
beståndsutveckling och det faktiska tv-spelsbeståndet. Genom ett mer mångbottnat 
undersökningsområde avser vi ge en mer omfattande bild av tv-spelsverksamheten. 
Uppsatsens första undersökningsområde rör hur de, för tv-spelsverksamheten ansvariga 
bibliotekarierna, ser på och arbetar med det komplicerade begreppet kvalitet. Genom att 
undersöka detta möjliggör vi en förståelse för tv-spelsverksamhetens utgångspunkt. 
Uppsatsens andra undersökningsområde rör egenskaper hos det faktiska beståndet, för 
att på så vis få en bild av det mer konkreta området av tv-spelsverksamheten. För att få 
en ökad helhet vill vi även undersöka hur man kan kombinera resultatet av dessa båda 
problemområden, genom att undersöka vilka likheter och skillnader som genom våra 
undersökningar framkommer mellan de ansvarigas resonemang kring tv-spelskvalitet 
och egenskaper hos det faktiska beståndet.  
 
Uppsatsens relevans tydliggörs genom att kvalitet och medvetenhet om nya medier är 
en viktig beståndsdel i Malmö stadsbiblioteks biblioteksplan. Där går att läsa att: 
”Samtliga bibliotek i Malmö ska ha ett rikt utbud av alla slags medier anpassade till sin 
omvärld.” samt att: ”Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv. 
Samlingarna ska vårdas aktivt. Biblioteket skall även fortsättningsvis ligga långt 
framme i utvecklingen när det gäller nya medier.”3 Detta visar på ett intresse från 
Malmö stadsbiblioteks sida att eftersträva ett kvalitetsutbud.   
 
Uppsatsens syfte har gett upphov till följande fyra frågeställningar: 
 

• Hur ser de tv-spelsansvariga bibliotekarierna på tv-spelskvalitet? 
 

• Hur arbetar tv-spelsgruppen för att skapa ett bestånd av hög kvalitet? 
 

• Hur kan det nuvarande tv-spelsbeståndet kännetecknas? 
 

• Hur avspeglar sig tv-spelsgruppens kvalitetssyn i egenskaper hos det faktiska 
beståndet?  

 
 

                                                 
3 Malmö stadsbibliotek (2005). Malmö stadsbiblioteks biblioteksplan. Reviderad i april 2005. 
http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/biblioteksplan.pdf [2007-05-03] 



 6 

1.2 Avgränsningar 
 

• Vi ämnar enbart undersöka förhållandena på Malmö stadsbibliotek. Valet av 
Malmö stadsbibliotek bottnar i att de var först i Sverige med tv-spelsverksamhet. 
De har därför längst erfarenhet av tv-spelsverksamhet och även det mest 
omfattande tv-spelsbeståndet. 

• Vår undersökning gäller enbart tv-spel och inkluderar inte datorspel, brädspel 
eller andra former av spel. Detta beror på att pedagogiska så kallade ”lek och 
lär”-spel avsedda för datorer har funnits betydligt längre på bibliotek och sådana 
spel uppfyller ett annat syfte än de flesta av tv-spelen. Malmö stadsbibliotek har 
heller inga datorspel utöver ”lek och lär”-spel i sitt bestånd. 

• Uppsatsen avser endast att undersöka kvalitetsperspektiven hos de tv-
spelsansvariga bibliotekarierna, arbetet med beståndsutveckling, samt hur tv-
spelsbeståndet kan kännetecknas. 

 
 

1.3 Definitioner 
 
Alternativa medier – Med detta begrepp syftar vi till de medier som finns till utlåning 
på biblioteket utöver böcker. Inom uppsatsen innebär detta främst film, musik och olika 
former av spel.  
 
Genre – För att skapa en överblick i beståndet använder vi oss av genrebegreppet. 
Genrerna utgår i uppsatsen från interaktivitet eller, mer precist, förhållandet mellan spel 
och spelare. En mer ingående beskrivning av vår användning av genrebegreppet 
återfinns i uppsatsens teorikapitel. 
 
Holdback – Ett begrepp som används av våra respondenter. Beskriver i detta fall hur 
speldistributörer låter biblioteken vänta en viss tid innan de får rättigheter att köpa in ett 
spel.  
 
Konsol – Konsolen är den enhet som tv-spelen spelas på. De konsoler som berörs i 
uppsatsen är Playstation 2, Gamecube, Xbox och Xbox 360. 
 
Spelare – En spelare är i denna uppsats endast en person som spelar tv-spel. Inom 
ramen för denna uppsats är spelare synonymt med användare, förutsatt att användaren 
använder sig av tv-spelsbeståndet. 
 
Tv-spel – I vårt fall syftar vi till spel tillhörande konsolerna Playstation 2, Gamecube, 
Xbox, och Xbox 360 då det är dessa som Malmö stadsbibliotek hade i sin katalog vid 
tidpunkten för vår undersökning. Hade det vid undersökningstillfället funnits spel till 
ytterligare konsoler i katalogen hade vi även inkluderat dessa.  
 
Tv-spelsgruppen – De tv-spelsansvariga vid Malmö stadsbiblioteks egen benämning på 
sig själva. Gruppen består av tre bibliotekarier.  
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1.4 Informationssökning 
 
Det material som vi har fått fram genom vår informationssökning har använts vid 
arbetet med den bakgrund till tv-spelsverksamheten som presenteras i uppsatsens 
resultat. Materialet har använts för att definiera uppsatsens forskningsläge inom ämnet 
samt fungerat som grundstomme till uppsatsens teori- och metodavsnitt. Eftersom det 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap endast finns begränsad forskning 
kring spel i allmänhet och tv-spel i synnerhet har vi även vänt oss till mer spelrelaterade 
forskningsområden som spelvetenskap, ludologi4 och speldesign.   
 
De databaser som använts inkluderar bland annat Elin, Lisa, Google scholar, BDI-index 
och Libris. Inom dessa har de primära sökorden varit: beståndsutveckling, bibliotek, 
genre, tv-spel, urval, urvalskriterier, collection, console, game, gaming, library, quality 
och video game. 
 
Många av referenserna som vi har funnit kommer från tidigare magisteruppsatser inom, 
för uppsatsen, relaterade undersökningsområden. Exempel på sådana områden är 
uppsatser om elektroniska spel och uppsatser som behandlar kvalitetsperspektiv i 
förhållande till alternativa medier. Som stöd i vår informationssökning har vi även haft 
tillgång till en ämnesbibliotekarie för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö 
universitetsbibliotek samt en doktorand i spelutveckling vid Gotlands högskola.   
 
 

1.5 Disposition av uppsatsen  
 
I uppsatsens inledande kapitel definierar och avgränsar vi uppsatsens problem och i 
uppsatsens andra kapitel är tänkt att ge en genomgång av relevant forskning för 
uppsatsens problem. Genom en sådan genomgång ges en möjlighet att visa på 
betydande bidrag inom vårt eget avgränsade ämnesområde. Utöver detta finns här en 
möjlighet att visa på och mer precist identifiera den lucka i forskningsläget som 
uppsatsen har för avsikt att fylla. 
 
I uppsatsens metodkapitel presenterar vi och argumenterar kring de forskningsmetoder 
som används för att undersöka uppsatsens problemområde. För att arbeta med 
uppsatsens samtliga frågeställningar använder vi en flerfaldig forskningsstrategi i form 
av kvalitativa forskningsintervjuer och en kvantitativ katalogundersökning av tv-
spelsbeståndet. För att kunna besvara våra frågeställningar krävs även två teoretiska 
ramverk vilka presenteras i uppsatsens teorikapitel. Den första teoridelen består av en 
modell kring kvalitetsbegreppet och den andra modellen är ett ramverk för 
kategorisering av tv-spel.  
 
Kapitlet resultat och analys inleds med att ge en översiktlig bakgrund till tv-
spelsverksamheten vid Malmö stadsbibliotek. Avsikten är att därmed visa på vilka 
ramar som rått för verksamheten och att uppdatera de läsare som inte är insatta i 
verksamhetens historia. Uppsatsens dubbla forskningsansats gör att resultatet blir 

                                                 
4 Forskningsområdet ludologi definieras av Gonzalo Frasca som: ”[The] discipline that studies game and 
play activities” i artikeln “LUDOLOGY MEETS NARRATOLOGY: Similitude and differences between 
(video)games and narrative.” http://www.ludology.org/articles/ludology.htm [2007-08-13] 



 8 

tvådelat. Först presenteras intervjuerna om kvalitetsbegreppet med de, för tv-
spelsverksamheten ansvariga, bibliotekarierna. Sedan redovisas relevanta mått från 
undersökningen av tv-spelskatalogen enligt det presenterade ramverket för genreteori. I 
uppsatsens diskussion vävs det tvådelade resultatet samman till en helhet. Vi kommer 
här att diskutera hur svaren från intervjuerna förhåller sig till mätningarna av tv-
spelskatalogen. Genom resultat och analys samt den mer djupgående diskussionen av 
det empiriska underlaget dras i sjunde kapitlet ett antal mer övergripande slutsatser med 
utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. Vi kommer dessutom att presentera ett antal 
förslag på vidare forskning. I uppsatsens avslutande kapitel återfinns en sammanfattning 
med en kortfattad genomgång av uppsatsen i sin helhet.  
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som har relevans för våra 
frågeställningar och problemformulering. Syftet med detta är att sätta in vår uppsats i 
den rådande kontexten, samt att visa på den lucka som uppsatsen har för avsikt att fylla. 
Då undersökningar som berör tv-spel på bibliotek ur kvalitetssynpunkt är ett mycket 
begränsat forskningsområde har vi fått göra en bredare definition av vad som utgör 
relevant material. Vi har därför fokuserat på områden som tangerar vårt eget, eller som 
belyser delar av uppsatsens ämne. Kapitlet är uppdelat under de tre rubrikerna 
Kvalitetsbegreppet och urval av alternativa medier på bibliotek (2.1), Elektroniska spel 
på bibliotek (2.2) samt Tv-spelskategorisering (2.3). Vi rör oss således från 
forskningsresultat som enbart har kvalitetsaspekten och biblioteksperspektivet 
gemensamt med vår undersökning till att slutligen gå in på den forskning som berör 
specifikt tv-spelskvalitet men som då har förlorat sin uttalade koppling till bibliotek. 
 
Det är uppenbart att forskning kring elektroniska spel på bibliotek går mot att bli ett allt 
mer aktuellt ämne, såväl i Sverige som internationellt. Denna aktualitet tar sig uttryck i 
att det tillgängliga forskningsläget förändras och utvecklas med allt högre hastighet. 
Detta har främst visat sig genom informationssökningar längre in i uppsatsprocessen där 
vi funnit nypublicerade, för uppsatsen relevanta, vetenskapliga artiklar som inte funnits 
tillgängliga vid uppsatsens inledningsfas. Vi kan därför inte utesluta att för uppsatsen 
relevanta vetenskapliga artiklar och undersökningar kan ha publicerats utan vår vetskap 
under arbetets gång. 
 
 

2.1 Kvalitetsbegreppet och urval av alternativa medier på 
bibliotek 
 
Kvalitet vid inköp och urval har sedan länge diskuterats inom biblioteksforskningen, 
men har oftast varit begränsad till litteratur. Vi fokuserar här på forskning som bygger 
kring Carl Gustav Johannsens teori kring kvalitetsdefinitioner då det är den som vi 
själva utgår ifrån i denna uppsats.5 Johannsens modell har tidigare med framgång 
använts vid undersökningar av andra mer vedertagna alternativa medier som film och 
musik. Eftersom modellen är så pass etablerad och beprövad inom andra medieformer 
upplever vi den som möjlig att anpassa även för forskning kring tv-spelskvalitet. Vi 
avser här att visa på några av de exempel där Johannsens kvalitetsdefinitioner använts 
med framgång. 
 
Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund resonerar kring kvalitetsbegreppet i magister-
uppsatsen Hur väljs spelfilm? Urvals- och inköpsprocessen hos Bibliotekstjänst samt 
urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek. De applicerar Johannsens teori på spelfilm 
och genom enkät och e-postintervju kommer de fram till att biblioteken skulle vinna på 
att utforma en egen inköpspolicy samt att det är ovanligt att biblioteken har en fastställd 

                                                 
5 Johannsens perspektiv på kvalitet presenteras ingående i uppsatsens teorikapitel, 4.1.  
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kvalitetsdefinition och målformuleringar för spelfilm.6 Uppsatsen behandlar förvisso 
inte tv-spel, men då den handlar om hur kvalitetsbegreppet applicerats på en, för 
bibliotek, sekundär medieform upplever vi tydliga paralleller mellan avsikten i 
Ungerbäcks och Wiklunds uppsats och vår egen. 
 
Magisteruppsatsen Kvalitet: självklar måttstock eller förlegat tankesätt? Sju inköps-
ansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i musiksammanhang från 2005 är skriven av 
Linn Kvist och Liv Olofsson. Deras syfte med uppsatsen är, som tydligt framgår av 
titeln, att undersöka kvalitetssynen hos sex bibliotek genom att intervjua sju stycken 
inköpsansvariga bibliotekarier. Även Kvist och Olofsson har, bland annat, använt sig av 
Johannsens kvalitetsteori, vilket ger den ytterligare tyngd som användbar för att tolka ett 
empiriskt underlag. De kommer genom detta fram till att samtliga av bibliotekarierna 
anser att musiksamlingarna är till för användarna och således skall innehålla en 
mångfald som tillfredställer en så bred allmänhet som möjligt. För att ett fonogram ska 
anses vara av kvalitet framgår det, enligt intervjuerna, att den som framför musiken ska 
inneha en viss grad av professionalitet samt att kvalitet enbart kan definieras i mötet 
med användaren.7  
 
Ett sista exempel på Johannsens användbarhet vid kvalitetsbedömning finner vi i Maria 
Andersson och Emma Nilssons magisteruppsats Att ha och inte ha. En studie kring 
bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek. Uppsatsen 
syftar till att beskriva vilka bakomliggande faktorer som styr bibliotekens spelfilms-
bestånd. Våra uppsatser har många gemensamma utgångspunker. Andersson och 
Nilsson utgår även de från bibliotekariers synvinkel som de tillskanskar sig genom 
intervjuer och de undersöker ett alternativt medium utifrån urval och kvalitet. De 
kommer fram till att utifrån Johannsens kvalitetsbegrepp är det transcendenta och det 
användarorienterade synsättet de vanligast förekommande.8   
 
 

2.2 Elektroniska spel på bibliotek 
 
Nära kvalitetsdiskussionen ligger ofta diskussionen rörande en eventuell kanon. Anna 
Henriksson tittar närmare på kanonbegreppet i magisteruppsatsen Dataspelsarvet – 
klassiker och kanonisering från 2001. Som titeln avslöjar berör uppsatsen inte tv-spel 
utan enbart datorspel. Henriksson har undersökt vilka spel som i störst utsträckning 
omnämndes i spelrecensioner från år 2000 inom genrerna äventyr, RPG, action och 
strategi och vilka övriga spel i dessa recensioner som det refererades till. Bland de 
vanligast nämnda spelen letar hon sedan efter gemensamma drag för att på det viset 
finna en tänkbar formel för ett framgångsrikt spel. Henriksson presenterar fyra kriterier 
för att ett spel skall kunna betraktas som en klassiker. Dessa kriterier är originalitet, att 

                                                 
6 Ungerbäck, Cecilia och Wiklund, Åsa (2006). Hur väljs spelfilm?: Urvals- och inköpsprocessen hos 
Bibliotekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska folkbibliotek Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2006:125.  
7 Kvist, Linn och Lundström Olofsson, Liv (2005). Kvalitet: självklar måttstock eller förlegat tankesätt?: 
Sju inköpsansvariga bibliotekariers syn på kvalitet i musiksammanhang. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2005:57. 
8 Andersson, Maria och Nilsson, Emma (2003). Att ha och inte ha: En studie kring bibliotekariers 
värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/ 
Biblioteks- och informationsvetenskap 2003:116. 
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spelet får uppföljare, att spelet ges ut på nytt samt att konceptet i spelet klonas och 
används av andra speltillverkare.9 Henrikssons relation till vårt eget problem är 
dessvärre en aning begränsad. Resonemanget kring vad som gör ett spel framgångsrikt 
är intressant, men av betydligt mer allmän karaktär än bibliotekariers syn på tv-
spelskvalitet. Dessutom inriktar sig Henrikssons uppsats helt på datorspel, medan vår 
egen uteslutande berör tv-spel. Henrikssons uppsats är dock ett möjligt första steg mot 
etablerandet av en spelkanon och som sådant är uppsatsen ett värdefullt verk. 
 
Monica Alkebradt och Anette Mörtberg skrev år 2006 magisteruppsatsen Flickor och 
elektroniska spel – Fokusgruppintervjuer med flickor om deras syn på och användning 
av elektroniska spel. Genom fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 32 flickor i 
åldrarna 12 till14 år har de kommit fram till att flickor inte nyttjar elektroniska spel i 
någon större utsträckning. Som orsaker till detta beskrivs exempel som att för få spel på 
marknaden riktar sig till flickor samt att flickor hellre umgås med vänner än spelar.10 Vi 
har i vår undersökning inte för avsikt att fokusera på kvalitetsuppfattningar hos 
specifika användargrupper, utan lägger istället tyngdpunkten på bibliotekarierna. 
Alkebradts och Mörtbergs magisteruppsats kan dock ge ett visst underlag vad gäller de 
ansvariga bibliotekariernas diskussioner kring bibliotekets tänkta målgrupp för 
spelsamlingen. 
 
En internationell utblick visar att frågan kring flickor och elektroniska spel även 
uppmärksammats i USA. Denise E. Agosto presenterar i artikeln ”Girls and Gaming: a 
Summary of the Research with Implications for Practise” en sammanställning av 
tillgänglig forskning kring flickor och spelande med fokus på lärarbibliotekarier. 
Studierna visar bland annat att flickor i större utsträckning gillar spel som är mindre 
tävlingsinriktade, som går att spela i grupp och som fokuserar på mänskliga relationer. 
Flickor uppskattar också i större utsträckning spel som inte är våldscentrerade och där 
det finns aktiva, centrala, kvinnliga karaktärer.11   
 
I magisteruppsatsen Datorspel – till nytta eller nöje? En intervjuundersökning utifrån 
folkbibliotekariens perspektiv från 2003 undersöker Martina Johansson och Kristin 
Nilsson datorspelen som nytt medium på bibliotek utifrån funktion, urval och 
användarnas roll i urvalsprocessen. De har intervjuat nio bibliotekarier vid två 
folkbibliotek. De kommer fram till att det som avgör hur urvalet sker är framförallt 
bibliotekets policy, budget, inköpskanaler och användarnas efterfrågan.12 Dessa faktorer 
har med största sannolikhet även påverkat beståndet på Malmö stadsbibliotek. 
Johanssons och Nilssons slutsatser har därigenom bildat en tacksam översikt kring ett 
antal faktorer som kunnat influera resultatet i vår egen undersökning. Johansson och 
Nilsson koncentrerar sig även till viss del på diskussionen kring om spel över huvud 
taget skall vara en del av bibliotekens bestånd. Då Malmö stadsbiblioteks satsning, i 

                                                 
9 Henriksson, Anna (2001) Dataspelsarvet: Klassiker och kanonisering. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2001:44. 
10 Alkebradt, Monica och Mörtberg, Anette (2006). Flickor och elektroniska spel: Fokusgruppintervjuer 
med flickor om deras syn på och användning av elekroniska spel. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2006:63. 
11 Agosto, Denise E. (2004). Girls and Gaming: a Summary of the Research with Implications for 
Practise. Teacher Librarian vol. 31, issue 3, s. 8-14. 
12 Johansson, Martina och Nilsson, Kristin (2003) Datorspel – till nytta eller nöje?: En 
intervjuundersökning utifrån folkbibliotekariens perspektiv. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2003:45. 
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vårt fall, redan besvarat den frågan hoppas vi istället kunna tränga djupare in i 
problematiken kring hur ett sådant bestånd kan realiseras.  
 
År 2006 skrev Maria Gezelius och Anna Griph magisteruppsatsen Folkbibliotek och Tv-
spelande ungdomar – en studie i bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller 
ett nytt medium på biblioteket där de gör en jämförande studie mellan tv-spel och 
datorspel på bibliotek.13 Deras syfte påminner om vårt eget, det vill säga att undersöka 
hur bibliotekarier förhåller sig till ett tänkt inköp och urval av tv-spel och vilka 
kvalitetskriterier det grundas på. De jämför med datorspel och fokuserar på ungdomar 
som användargrupp. De har intervjuat nio barn- och ungdomsbibliotekarier vid åtta 
folkbibliotek i södra Sverige och utgår ifrån marknads-, förmyndar- och samspels-
strategin. Eftersom tv-spel inte var etablerade i samma utsträckning som under vår 
undersökning kan vi uppleva tonen för undersökningen som en aning spekulativ. 
Liksom i ovan nämnda Datorspel – till nytta eller nöje? En intervjuundersökning 
utifrån folkbibliotekariens perspektiv14 handlar diskussionen som förs främst om tv-
spelens vara eller icke vara på biblioteken. Då ingen av bibliotekarierna i 
undersökningen har någon personlig erfarenhet av tv-spel upplever vi intervjuerna som 
präglade av skepsis och fördomar. Vår egen uppsats har här en möjlighet att täcka in en 
del av bibliotekariekåren som har större erfarenhet av tv-spel. Detta är möjligt dels 
genom att tv-spel på folkbibliotek vid tiden för vår undersökning är mer etablerade och 
dels genom att de bibliotekarier vi intervjuar arbetar aktivt med tv-spel och därför får 
antas ha en större erfarenhet av tv-spel som medium. 
 
James C. Schmidt ger i ”Sex-and-Violence Ratings: What’s in Them for Libraries?” en 
kortfattad överblick av det amerikanska systemet för åldersrekommendationer på olika 
medier. Schmidt beskriver inte dessa rekommendationer som ett måste för arbetet med 
medier på bibliotek, men framhåller att de kan fungera som ett stöd för biblioteken 
under urvalsprocessen.15 Då det finns ett motsvarande system för 
åldersrekommendationer i Europa16 upplever vi de övergripande slutsatser som Schmidt 
drar som överförbara även till svenska bibliotek. 
 
Donald T. Hawkins och Barbara Brynko beskriver i ”Gaming: The Next Hot 
Technology for Libraries?” ett annorlunda perspektiv på bibliotekens förhållande till 
spelande. De förespråkar användandet av virtuella världar för att nå ut till ungdomar och 
beskriver hur biblioteken kan använda dessa världar som plattform för traditionella 
värden som folkbildning och referensstjänster.17 Vi upplever dessa världar snarare som 
program än som spel, men då de har ungefär samma målgrupp som spelen och använder 
sig av liknande teknologi öppnar det intressanta möjligheter för biblioteken att nå ut till 
användargrupper som mer sällan besöker det fysiska biblioteket. 
 

                                                 
13 Gezelius, Maria och Griph, Anna (2006) Folkbibliotek och Tv-spelande ungdomar: En studie i 
bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket. Borås: Högskolan i 
Borås, Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2006:54. 
14 Johansson och Nilsson (2003). 
15 Schmidt, James C. (2000). Sex-and-Violence Ratings: What’s in Them for Libraries? American 
Libraries vol. 31, issue 4, s. 44-47. 
16 För utförligare information se not 82. 
17 Hawkins, Donald T. och Brynko, Barbara (2006). Gaming: The Next Hot Technology for Libraries? 
Information Today vol. 23, issue 6, s. 1-3. 
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2.3 Tv-spelskategorisering 
 
Ett svenskt försök till genreöversikt har gjorts av Martin Lindell och Lars Hallström i 
En bok om spel - guidad tur i tv- och datorspelens värld.18 Genrerna bygger här i stor 
utsträckning på de begrepp som även används av allmänheten. Vi upplever dock att det 
verkar som om Lindells och Hallströms utgångspunkt för kategoriseringen frångår den 
interaktiva aspekten och stundtals påminner mer om ett system för att kategorisera film, 
med visuella aspekter i fokus snarare än interaktiva. Detta upplever vi som ett problem 
eftersom vi anser att en nyare medieform som tv-spel behöver nya angreppssätt som är 
anpassade för just dem. 
 
För att illustrera den kritik som finns mot att utarbeta genresystem för tv-spel efter 
system hämtade från andra medier vill vi även nämna en artikel av Thomas Apperley. I 
artikeln ”Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres” 
menar Apperley att existerande genremodeller tenderar att utgå från hur genrer 
utformats för andra medier, som filmen. Detta leder till en överdriven fokusering på det 
visuella, där exempelvis ett spel kan kategoriseras som ett renodlat ”skräckspel” oavsett 
vad spelet innehåller för moment utöver försök att skrämma spelaren. Apperley 
argumenterar för att det visuella är av mer primär betydelse inom filmen, men att det 
inom tv-spel endast av sekundär betydelse. Det primära inom tv-spelsgenrer är istället 
interaktiviteten med fokus på hur man aktivt spelar spelet, snarare än hur man passivt 
tittar på det. När Apperley diskuterar tv-spelsgenrer använder han trots sin kritik 
traditionella begrepp som actionspel, strategispel och rollspel när han undersöker 
exempel på genrer mer ingående. Han gör det dock ständigt med interaktiviteten i fokus, 
vilket möjliggör ett resonemang kring tv-spel på bekant mark, men med ett perspektiv 
som passar spelen.19 
 
I The Medium of the Video Game argumenterar Mark J.P. Wolf för att genreteori inom 
andra medieformer visat sig vara ett effektivt sätt att finna mönster och dra slutsatser. 
Han hävdar, liksom Apperley, att en genreteori för tv-spel inte kan utformas på samma 
sätt som för film eller litteratur eftersom spel har en unik interaktiv egenskap i form av 
ett samspel mellan spel och spelare. Han har därför utvecklat ett kategoriseringssystem 
som uteslutande bygger på spelens interaktiva element.20 Vi upplever dock Wolfs 
genreteori som svårapplicerad på vår egen undersökning eftersom spel som har flera 
olika interaktiva egenskaper placeras i samtliga applicerbara kategorier. Detta gör att 
spelen korsrefereras på ett sätt som gör att det snarare handlar om en motsvarighet till 
bibliotekens ämnesord än ett renodlat kategoriseringssystem. Wolfs teori svarar 
stundtals dessutom dåligt mot de konventioner och begrepp som vi upplever används av 
exempelvis tv-spelsrecensenter och användare. Att använda hela Wolfs system skulle 
därför leda till ett alltför svårbegripligt och oöverskådligt resultat. 
 
I artikeln ”Game Classification and Game Design: Construction Through Critical 
Analysis” identifierar Christian Elverdam och Espen Aarseth ett problem med 
traditionella sätt att beskriva spel. Då de vanligaste sätten att beskriva spel är att placera 

                                                 
18 Lindell, Martin och Hallström, Lars (2006) En bok om spel: en guidad tur i tv- och datorspelens värld. 
Stockholm: Sambal. E-bok distribuerad av eLib. 
19 Apperley, Thomas H. (2006) Genre and game studies: Toward a critical approach to video game 
genres. Simulation & Gaming vol. 37, issue 1, s. 6-23. 
20 Wolf, Mark J. P. (2003). Genre and the Video Game. Ingår i Wolf, Mark J. P. (red.) The Medium of the 
Video Game. 2. uppl. Austin: Texas University Press. s. 113-134 
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dem i en genre eller att jämföra spel med andra spel menar de att vissa slutsatser kan 
dras, men att denna metod saknar den precision som krävs för djupare forskning. De 
presenterar istället en modell som tar utgångspunkt i ett antal motsatspar som antingen 
finns eller saknas i ett spel. Dessa kategorier står exempelvis att finna inom hur spelet 
handskas med perspektiv, tid, spelarrelationer eller sparfunktion och ger möjlighet att på 
ett långt mer nyanserat sätt beskriva ett spel.21 Elverdams och Aarseths teoretiska 
ramverk är ett intressant och ambitiöst sätt att analysera spel på spelens egna villkor, 
men vi upplever deras föreslagna tillvägagångssätt för kategorisering som opassande för 
denna uppsats. Detta beror på att modellen undersöker kvalitativa egenskaper hos spel 
och därför lämpar sig bättre för att kunna gå på djupet med ett mindre antal titlar. Med 
ett större antal spel, vilket är fallet i vår egen katalogundersökning, blir en 
kategorisering enligt Elverdams och Aarseths modell alltför omfattande och svår att 
åskådliggöra eftersom den innehåller alltför många variabler. 
 
Slutligen presenterar vi Andrew Rollings och Ernest Adams bok Andrew Rollings and 
Ernest Adams on Game Design. Avsikten med verket är att skapa en heltäckande 
handbok för intresserade av speldesign.22 Verket används även som läromedel i kurser 
om speldesign på Gotlands högskola, vilket ger den en viss vetenskaplig vikt. 
Författarna har här utarbetat en genreteori med färre och mer övergripande kategorier än 
i den ansats av Mark. J. P. Wolf som tidigare beskrivits, vilket gör den behändig att 
använda för vår katalogundersökning. Även hos Rollings och Adams grundas 
kategorierna främst på spelens interaktiva aspekter och vilka egenskaper som förväntas 
av spelaren som spelar dem. De begrepp som används svarar även någorlunda väl mot 
den mer flytande begreppsapparat som vi upplever används av allmänheten vilket 
rimligen gör terminologin lättanvänd och lättförstådd för de flesta med erfarenhet av tv-
spel. 
 
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
I detta kapitel har vi presenterat den tidigare forskning som har relevans för våra  
frågeställningar och problemformulering. I 2.1 presenteras forskning som berör 
kvalitetsbegreppet och urvalet av alternativa medier på bibliotek. Vi redogör här för tre 
magisteruppsatser som samtliga har använt sig av Carl Gustav Johannsens kvalitetsteori. 
Två av dem behandlar kvalitet på spelfilm och en berör musikbestånd på bibliotek. 
 
I 2.2 presenteras relevanta undersökningar rörande elektroniska spel på svenska 
bibliotek. Till största delen består det tillgängliga materialet här av andra 
magisteruppsatser, vilket är en naturlig konsekvens av att tv-spel är en förhållandevis ny 
företeelse på svenska bibliotek. Eftersom området är så pass nytt är det rimligt att anta 
att ingen svensk biblioteksrelaterad forskning på högre nivå har hunnit genomföras, 
varför vi har fått vända oss till internationell forskning. En magisteruppsats gör en 
ansats till att skapa ett kanonbegrepp kring datorspel medan en annan undersöker 
bibliotekariers syn på datorspel. Två uppsatser ser på datorspel respektive tv-spel ur ett 
användarperspektiv. Vi presenterar här även en internationell utblick kring 
                                                 
21 Elverdam, Christian och Aarseth, Espen (2007). Game Classification and Game Design: Construction 
Through Critical Analysis. Games and Culture vol. 2, issue 1, s. 3-22. 
22 Rollings, Andrew och Adams, Ernest (2003). Andrew Rollings and Ernest Adams On Game Design. 
Indianapolis: New Riders. 
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lärarbibliotekariers möjligheter vad gäller flickor och spel, en artikel kring hur 
bibliotekarier kan förhålla sig till system för åldersrekommendationer samt ett 
perspektiv på bibliotekens potentiella framtid i virtuella världar. 
 
I 2.3 presenteras ett urval av tillgängliga sätt att kategorisera tv-spel, samt hur dessa 
existerande modeller förhåller sig till uppsatsen. Vi vill här visa på den mångfald som 
finns vad gäller möjliga perspektiv på kategorisering av spel och även visa på 
existerande alternativ till det val av kategoriseringsmodell, som efter utvärdering av 
samtliga modeller, har gjorts för uppsatsen. Vi nämner fem olika syner på hur tv-spel 
kan kategoriseras som mer eller mindre skiljer sig från varandra. Ett viktigt 
ställningstagande vid skapande av kategorisering av nya medier är vad kategorierna 
baseras på. Flera kategoriseringssystem lånar in benämningar från andra typer av 
medier, som filmen, vilket kan vara problematiskt beroende på syftet med systemet. 
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3. Metod 
 
Avsikten med uppsatsens metodkapitel är att redovisa vilka forskningsmetoder vi 
använder för att undersöka uppsatsens problem. För att ge stöd åt detta val argumenterar 
vi också kring varför dessa metoder är lämpliga för uppsatsens syfte och på vilket sätt 
de kan användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vi redovisar också hur 
arbetet med metoderna har genomförts, med avsikten att verifiera äktheten hos det 
empiriska underlag som redovisas i vårt resultat. Vi redogör även för det urval som 
gjorts vad gäller de områden som metoderna används för att undersöka, samt visar på 
vilka forskningsetiska överväganden som gjorts under arbetet. 
 
 

3.1 Val av metoder  
 
Avsikten med uppsatsen är att göra en fallstudie av tv-spelsverksamheten på Malmö 
stadsbibliotek. Vi upplever denna verksamhet som en potentiellt väldigt informationsrik 
källa för forskning eftersom verksamheten är nystartad och dessutom den första av sitt 
slag i Sverige. För att kunna arbeta med uppsatsens samtliga frågeställningar använder 
vi oss i uppsatsen av vad Alan Bryman kallar en flerfaldig forskningsstrategi genom att 
kombinera kvalitativ och kvantitativ metod.23 För att undersöka de tankar som finns 
kring kvalitetsbegreppet använder vi oss av Steinar Kvales kvalitativa 
forskningsintervju, för att genom halvstrukturerade intervjuer möjliggöra ingående 
tolkningar kring vår frågeställning hur de tv-spelsansvariga ser på tv-spelskvalitet.24 För 
att kunna undersöka uppsatsens frågeställning kring kännetecknandet av katalogen 
använder vi en kvantitativ metod med avsikten att möjliggöra mätning och analys av ett 
stort antal titlar. Det rör sig här om en mätmetod där källan är den sammanställning av 
tv-spelskatalogen som vi erhållit av de tv-spelsansvariga bibliotekarierna. Denna 
mätmetod fungerar som ett komplement till de kvalitativa forskningsintervjuerna och 
möjliggör en jämförelse mellan intervjupersonernas bild av kvalitetsbegreppet och 
egenskaper hos den faktiska tv-spelskatalogen. Avsikten med den dubbla 
forskningsansatsen är dessutom att ge en mer omfattande bild av det område fallstudien 
berör, vilket också möjliggör en större mängd vidare forskning i form av jämförande 
fallstudier på olika områden. Förhoppningen är att sådana framtida studier tillsammans 
med denna uppsats även kan bidra till en ökad generaliserbarhet som kan indikeras vara 
representativa för mer än ett enstaka fall. 
 
 

3.1.1 Kvalitativ metod - intervju 
 
Då undersökningen endast berör ett bibliotek och få personer är inblandade är det ett 
naturligt val att använda intervju som metod. När få personer används som källa är det 
viktigt att verkligen kunna gå på djupet angående dessa personers tankar och 
uppfattningar. I utformandet av vår intervjuguide har vi utgått från Steinar Kvales Den 
kvalitativa forskningsintervjun. Intervjuguiden har konstruerats enligt modellen för 
                                                 
23 Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi. s. 411 
24 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
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halvstrukturerad intervju, vilket innebär att vi har vissa utgångspunkter för samtalet, 
men att vi inte binder oss vid några enstaka specifika frågeställningar, eftersom målet är 
att respondenten skall kunna berätta fritt och otvunget kring utgångspunkter utan att 
känna sig alltför styrd.25 Som stöd i utformandet av vår intervjuguide använder vi Carl 
Gustav Johannsens kvalitetsdefinitioner, för att försäkra oss om att vi ger 
respondenterna möjlighet att resonera kring olika områden av begreppet kvalitet.26 
Intervjuguiden återfinns i bilaga 1.  
 
En möjlig alternativ undersökningsmetod till intervjun som övervägts vore att 
genomföra en enkätundersökning. Användandet av en sådan metod skulle ge ett mer 
lätthanterligt material eftersom vi då haft möjlighet att få en större jämförbarhet mellan 
de ansvariga bibliotekariernas uppfattningar av kvalitetsbegreppet. Vi upplever dock att 
forskningsintervjun genom sin kvalitativa natur har en större potential för att nå djupare 
vad gäller vår frågeställning kring uppfattningar av kvalitetsbegreppet. Om flera 
framtida intervjuer genomförs med utgångspunkt i frågeställningar som liknar de vi 
använder i uppsatsen kan en mer omfattande enkätundersökning visa sig användbar. 
Användbarheten ökar eftersom det då finns möjlighet att operationalisera strömningar 
hos bibliotekariekåren och åskådliggöra en större helhet. För en fallstudie med endast 
ett fåtal möjliga respondenter bedömer vi dock forskningsintervjun som den lämpligaste 
metoden för arbetet med uppsatsens syfte. 
 
 

3.1.2 Kvantitativ metod - katalogundersökning 
 
Då en del av uppsatsens syfte består av att undersöka hur tv-spelsbeståndet kan 
kännetecknas har vi i uppsatsen valt att använda en metod som låter oss göra 
överskådliga sammanställningar av de drygt 200 unika titlarna i bibliotekets tv-
spelsbestånd. En lämplig metod för detta är att genomföra vad Alan Bryman beskriver 
som en mätmetod av en skriftlig källa.27 Den skriftliga källan är i uppsatsens fall den 
statistik över tv-spelskatalogen som vi delgivits av de tv-spelsansvariga bibliotekarierna 
på Malmö stadsbibliotek. Genom de mätningar som görs kan vi redovisa fördelningen i 
tv-spelskatalogen utifrån ett genreperspektiv speciellt framtaget för spel.28 Avsikten är 
att fördelningen i tv-spelsbeståndet tillsammans med en sekundäranalys av statistik från 
en överlappande genrefördelning på marknaden kunna se tendenser i tv-spelskatalogen. 
Dessa tendenser relateras sedan till de kvalitativa intervjuerna för att möjliggöra en 
diskussion kring likheter och skillnader mellan intervjupersonernas bakomliggande 
resonemang kring kvalitet och det faktiska tv-spelsbeståndet. 
 
Ett alternativ till den kvantitativa katalogundersökningen vore att genomföra en 
kvalitativ analys av beståndet genom att undersöka ett färre antal titlar mer ingående. En 
sådan forskningsmetod hade på flera sätt varit enklare att använda tillsammans med 
resultatet av de kvalitativa forskningsintervjuerna eftersom det möjliggjort analyser 
mellan specifikt innehåll i enskilda titlar och resonemangen i intervjuerna. Risken med 
en sådan undersökning är dock att de titlar som inkluderas i urvalet för mer ingående 
analys blir godtyckligt och därmed inte ger en rättvis bild av beståndet. De kopplingar 
                                                 
25 Kvale (1997). s. 121 
26 Johannsens perspektiv på kvalitet presenteras ingående i uppsatsens teorikapitel. 
27 Bryman (2002). s. 217 
28 Detta genresystem presenteras ingående i uppsatsens teorikapitel. 
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som går att göra mellan forskningsmetoderna skulle därför få en låg reliabilitet. Vi har 
därför bedömt att en bredare kvantitativ mätning av hela katalogen är att föredra, även 
om resultatet av en sådan mätning riskerar att minska jämförbarheten mellan uppsatsens 
forskningsmetoder.  
 
 

3.1.2.1 Sekundäranalys av undersökning av tv-spelsmarknaden 
 
För att möjliggöra jämförelser mellan resultatet av vår egen genrebaserade 
katalogundersökning och marknaden gör vi utöver katalogundersökningen även en 
sekundäranalys av Barry Ip och Gabriel Jacobs artikel Quality in the games industry: an 
analysis of customer perceptions. Artikeln avser att göra en sammanställning över den 
av tv-spelsrecensenter upplevda kvaliteten hos de tv-spel som gavs ut i USA mellan 
åren 2000 och 2003. Ip och Jacobs undersöker kvalitetsförhållandena med hjälp av ett 
antal olika utgångspunkter som kronologi, genre, konsol och utgivare.29 Den 
sekundäranalys som görs av Ip och Jacobs material rör fördelningen inom och mellan 
olika genrer och ger en möjlighet att jämföra Malmö stadsbiblioteks tv-spelsbestånd 
med utbudet på marknaden. Att den kategoriseringsmodell som Ip och Jacobs använt för 
att åskådliggöra marknaden svarar väl mot vår egen genreöversikt är ett tecken på att 
vårt val av kategoriseringsmodell har en hög användbarhet. 
 
Möjligheten att jämföra förhållandet mellan genrefördelningen på marknaden och 
genrefördelningen på Malmö stadsbibliotek är högst intressant för vår egen 
undersökning, främst eftersom förhållandet mellan marknaden och bibliotekets bestånd 
ger en viss indikation på hur aktivt de tv-spelsansvariga arbetar för att skapa en 
mångfald i beståndet. Beroende på de tv-spelsansvariga bibliotekariernas perspektiv på 
kvalitetsbegreppet finns därmed även potentiella möjligheter att i större utsträckning 
jämföra resultatet av vår egen katalogundersökning med dessa kvalitetsperspektiv. Ip 
och Jacobs redovisar resultatet av genreundersökningen i följande tabell: 
 
 

 
Figur 1 – Av spelrecensenter upplevd tv-spelskvalitet fördelad över tv-spelsgenre30 
 

                                                 
29 Ip och Jacobs (2006).  
30 Ip och Jacobs (2006). s. 541 
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Av figuren går att utläsa fördelningen av varje tv-spelsgenre inom varje kvalitetsgrad 
och utgår således från de underliggande kategorierna ”Poor”, ”Mediocre” och ”Good”. 
Vår sekundäranalys tydliggörs genom att komplettera denna tabell med en 
sammanställning av det totala antalet spel i varje genre, samt vad detta motsvarar för 
total andel av marknaden. Därigenom kan sedan jämförelser mellan de båda 
fördelningarna göras: 
 

Genre Totalt Totalt% 

Action 698 30,80% 

Family 6 0,30% 

Fighting 80 3,50% 
First-person 
shooter 162 7,10% 

Music 13 0,60% 

Platform 78 3,40% 

Puzzle 34 1,50% 

Racing 273 12,00% 

Role play 154 6,80% 

Shooting 91 4,00% 

Simulation 70 3,10% 

Sport 410 18,10% 

Strategy 198 8,70% 
 
Figur 2 – Total sammanställning av antal/andel tv-spel per genre. 
 
Mätningarna av individuella tv-spelsgenrer i figuren och hur dessa förhåller sig till 
motsvarande genrer från undersökningen av bibliotekets tv-spelsbestånd behandlas mer 
ingående under uppsatsens resultat och analys (kapitel 5). Genom en sådan jämförelse 
möjliggörs sedan, beroende på resultatet av våra intervjuer, olika former av jämförande 
analyser som kan vara ett stöd i undersökningen av våra frågeställningar. 
 
Det är viktigt att vara medveten om att Ip och Jacobs undersökning omfattar åren 2000 
till 2003 och kartlägger utgivningen i USA, varför det inte går att säkerställa att 
marknaden i Sverige idag har samma fördelning. Vi upplever det dock som mycket 
sannolikt att marknadens fördelning idag är snarlik den fördelning som rådde vid Ip och 
Jacobs undersökning och att den vid tiden för uppsatsen därför fortfarande har validitet. 
Ett undantag är dock genren Music, som efter 2003 genom ett antal framgångsrika 
spelserier blivit mer väletablerade. Vad gäller problematiken med utgivningen i USA 
jämfört med den i Sverige för vi ett liknande resonemang, där utbudet på marknaden 
förmodligen är likartat, även om tidpunkterna för tillgängliggörandet av enskilda titlar 
kan skilja sig åt. Ip och Jacobs diskuterar själva denna regionala problematik, men 
konstaterar att en stor majoritet av titlarna på den amerikanska marknaden finns 
tillgängliga globalt.31 En viss problematik kan också finnas i att Ip och Jacobs val av 
genrer i viss mån skiljer sig från de vi använder vid mätningarna av tv-spelskatalogen, 
men vi upplever att systemen har tillräckligt mycket gemensamt för att möjliggöra 
jämförelser. 
 
 

                                                 
31 Ip och Jacobs (2006). s. 535 
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3.2 Urval 
 
Vi avser att här presentera de urval som gjorts, såväl aktiva som passiva, i intervjuerna 
och katalogundersökningen. Vi vill därigenom, på ett mer detaljerat sätt, definiera var 
ramarna går för vad som utgör vårt källmaterial. Då vi vill visa på varför de urval som 
gjorts är av relevans för arbetet med uppsatsens problem presenterar vi även 
bakomliggande faktorer till urvalen, såväl som eventuella konsekvenser av de urval som 
gjorts. 
 
 

3.2.1 Intervju 
 
Vi har intervjuat samtliga av de tre tv-spelsansvariga vid Malmö stadsbibliotek samt tv-
spelsredaktörerna på Bibliotekstjänst (BTJ). Det är således fyra intervjuer som har 
genomförts, då de två tv-spelsredaktörerna valde att bli intervjuade samtidigt. Hade fler 
personer varit inblandade i tv-spelsverksamheten hade det även resulterat i fler 
intervjuer.  
 
Syftet med intervjuerna vid tv-spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek är främst att 
kunna göra en tolkning av på vilket sätt de ansvariga uppfattar och resonerar kring ett så 
mångfacetterat och svårhanterligt begrepp som kvalitet och dess förhållande till tv-spel. 
Vi vill även, genom intervjuerna, få en mer detaljerad bild av verksamheten, för att på 
så sätt kunna identifiera eventuella faktorer utöver, eller i periferin av, 
kvalitetsperspektiven som kan ha påverkat beståndet. Återkommande teman under 
intervjuerna är bland annat de ansvarigas bakgrund, de ansvarigas egen erfarenhet av tv-
spel, arbetet med inköp och förhållandet till bibliotekets inköpspolicy, användarnas 
inflytande samt hur man identifierar ett bra spel. 
 
Då Malmö stadsbibliotek köper in sina tv-spel via Bibliotekstjänst (BTJ) valde vi att 
även intervjua de två som är ansvariga för tv-spel där. Detta gjorde vi i syfte att 
undersöka Bibliotekstjänsts syn på kvalitet och vilket urval de gör vad gäller vilka spel 
som recenseras av deras lektörer då detta kan ha inverkan på vilka titlar Malmö 
stadsbibliotek i sin tur köper in. Frågorna som ställdes berörde samma områden som 
frågorna under intervjuerna vid Malmö stadsbibliotek (se bilaga 1). 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Katalogundersökning 
 
Den information kring tv-spelskatalogen som vi har utgått ifrån vid 
katalogundersökningen är från den 12/2 2007. Katalogen vi delgavs vid detta datum 
innehöll då även titlar som var under inköp. Vi gjorde valet att mäta samtliga titlar som 
vid datumet för undersökningen redan fanns i beståndet. Titlar som beställts men som 
ännu inte inkluderats i beståndet mättes inte då det var osäkert hur lång tid det skulle ta 
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innan sådana beställda titlar blev tillgängliga för utlån. Detta är orsaken till varför 
undersökningen inte mäter spel till Nintendos nysläppta konsol Wii, eftersom spel till 
denna konsol var under inköp men ännu inte fanns tillgängliga för utlån. Sonys konsol 
Playstation 3 var vid tiden för katalogundersökningen ännu inte ute på den svenska 
markanden och är därför inte heller representerad i undersökningen av katalogen. 
 
 

3.3 Genomförande 
 
För att ge en uppfattning om hur vi har behandlat vårt material, beskriver vi i detta 
avsnitt hur det praktiska arbetet med katalogundersökningen respektive intervjuerna har 
genomförts. Genom detaljerad information av processen vid undersökningarna vill vi 
underlätta en förståelse för hur vårt arbetssätt fungerat. Att åskådliggöra genomförandet 
av undersökningarna är dessutom av intresse för att ge en ökad replikerbarhet, samt för 
att kunna verifiera pålitligheten hos vårt empiriska underlag då genomförandet kan visa 
på såväl brister som förtjänster i våra valda forskningsmetoder. 
 
 

3.3.1 Intervju 
 
Samtliga tre intervjuer med tv-spelsgruppen vid Malmö stadsbibliotek genomfördes 
under en dag. Några dagar senare intervjuades Bibliotekstjänst i Lund. Tv-spelsgruppen 
intervjuades en och en medan de två ansvariga vid Bibliotekstjänst ville intervjuas 
tillsammans. Den ena respondenten åtog sig dock en passiv roll och var under intervjun 
snarare medlyssnare än respondent.   
 
Vid ankomsten på Malmö stadsbibliotek förstod vi att de tre tv-spelsansvariga delvis 
hade olika ansvarsområden. Den första respondenten var den som hade minst ansvar för 
inköp och vi fokuserade därför en del av intervjutiden på mer praktiska frågor om 
verksamheten eftersom respondenten var den med minst möjligheter att utveckla 
resonemang kring hur beståndet såg ut. Intervjuerna blev på grund av dessa olika 
ansvarsområden även av olika längd. Den första varade i omkring 20 minuter, den andra 
en halvtimme och den tredje 45 minuter. Intervjun med Bibliotekstjänst varade i lite 
mindre än 30 minuter. Intervjuerna hade inga givna tidsgränser och ingen av 
respondenterna upplevdes vara stressad vilket möjliggjorde att samtliga intervjuer höll 
på tills samtliga teman var uttömda. 
 
Då det fanns en risk att respondenterna under intervjuerna vid Malmö stadsbibliotek och 
vid Bibliotekstjänst kände sig obekväma av att ensamma bli utfrågade av två personer 
valde vi att dela upp ansvaret under intervjun. Vi baserade även detta beslut på att Kvale 
menar att ”aktivt lyssnande – intervjuarens förmåga att lyssna aktivt till vad den 
intervjuade säger – kan vara viktigare än att specifikt behärska tekniken att fråga.” 32 
Intervjuerna utformades därför så att en av oss ställde de enligt intervjuguiden 
förbestämda frågorna medan den andre höll sig mer passiv i utfrågningen och lyssnade 
aktivt för att på så sätt fånga upp områden som missats eller som borde utvecklas mer. 
Intervjuerna spelades in på två separata diktafoner. Respondenterna var informerade om 

                                                 
32 Kvale (1997). s. 126 
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detta i förväg och verkade inte uppleva något obehag av att de spelades in. De dubbla 
diktafonerna användes av säkerhetsskäl ifall problem skulle uppstå med någon av 
inspelningarna. Som komplettering till inspelningarna förde även en av oss 
övergripande skriftliga anteckningar under intervjuerna. Efter att intervjuerna 
transkriberats fick varje respondent ta del av den intervju de medverkat i. På det viset 
gavs de möjlighet att dementera felaktigheter eller rätta till eventuella missförstånd från 
vår sida. Vi har därför en stor tilltro till att intervjuerna verkligen speglar 
respondenternas tankar och åsikter och att reliabiliteten hos vårt material är god. 
 
 

3.3.2 Katalogundersökning 
 
Utgångspunkten för katalogundersökningen var Malmö stadsbiblioteks tv-spelsbestånd 
den 12/2 2007. Spelen gicks igenom och kategoriserades efter ett system för indelning 
enligt genre.33 För att avgöra vilka kategorier ett spel hamnade i tog vi i de fall det var 
möjligt hjälp av vår egen förförståelse, vilken sedan jämfördes med kriterierna för de 
tillgängliga kategorierna för att på så sätt komma fram till hur titeln skulle 
kategoriseras. I de fall ingen av oss hade någon erfarenhet av spelet, eller då det fanns 
rimligt rum för tvivel i våra uppfattningar användes ett antal webbaserade databaser 
över recensioner på spelen. Det rörde sig här främst om sidan Gamespot.34 Med hjälp av 
recensionstexter med tillhörande bilder och videoklipp från spelen var det i de allra 
flesta fall möjligt att med mycket stor säkerhet avgöra hur spelet skulle kategoriseras. I 
de fall där det efter denna process fortfarande fanns oklarheter användes den 
webbaserade tjänsten Gamefaqs35. Här fanns tillgång till mer ingående information 
kring faktorer som spelets uppbyggnad, moment och kontrollsystem. 
 
Under arbetet med katalogen har det med hjälp av samtliga dessa källor utom rimligt 
tvivel gått att avgöra vilken genre som bäst överensstämmer med varje spel. Det har 
dock funnits ett fåtal titlar som inte entydigt passat in i vårt kategoriseringssystem och i 
dessa fall har vi gjort vårt yttersta för att göra en så korrekt och rättvis bedömning som 
möjligt. Våra ansträngningar till trots måste vi acceptera att våra mätningar innebär en 
översättning och därför till viss del går att betrakta som subjektiv. Det är därför möjligt 
för en kritisk bedömare att betrakta reliabiliteten hos resultatet av mätningarna i 
katalogundersökningen som något lägre än önskvärt. För att ge läsaren en möjlighet att i 
detalj granska och verifiera samtliga mätningar som gjorts bifogar vi därför 
katalogundersökningen i sin helhet som bilaga 2 och 3. En intressant möjlighet hade 
även varit att kontrollera mätningarna som gjorts under katalogundersökningen genom 
en oberoende kontrollgrupp som fått göra samma mätningar av katalogen. En sådan 
kontroll hade varit värdefull för att bedöma vad Alan Bryman kallar 
interbedömarreliabiliteten hos undersökningen.36 Det hade därigenom också gett en 
indikation om mätningarnas replikerbarhet. En sådan kontroll är dock praktiskt 
ogenomförbar i denna uppsats då sådana resurser saknats. 
 
 

                                                 
33 Detta genresystem presenteras ingående i uppsatsens teorikapitel. 
34 Gamespot. http://www.gamespot.com/ [2007-08-05] 
35 Gamefaqs. http://www.gamefaqs.com/ [2007-08-05] 
36 Bryman (2002). s 86. 
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3.4 Etik gällande intervjuerna 
 
Redan före intervjuernas genomförande informerades respondenterna om att vi önskade 
att få använda diktafon för att underlätta analysen av materialet. Innan intervjuerna 
efterfrågade respondenterna även kopior av vår intervjuguide som visade på vilka teman 
som skulle behandlas. De fick därför en rimlig tid för att begrunda de teman som 
behandlades vilket möjliggjorde ett mer avslappnat och välreflekterat samtal. 
Respondenterna har dessutom gett sitt medgivande till att vi nämner att fallstudien berör 
Malmö stadsbibliotek. Både de och vi är dock medvetna om att anonymiteten vi kan 
erbjuda inte är speciellt stor med tanke på att vi har intervjuat samtliga tre som är 
ansvariga. Den enda möjliga form av anonymitet vi har att erbjuda är därför att referera 
till dem som Respondent A, B och C istället för med namn. Bristen på skydd får dock 
bedömas som långt ifrån kritisk då såväl vi som de ansvariga respondenterna anser att 
även det faktiska behovet av anonymitet i intervjuerna är lågt. Detta beror på att 
samtliga av de inblandade ansett att inget av de ämnen som behandlas vid intervjuerna 
är särskilt känsligt. 
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4. Teori 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka dels hur ansvariga bibliotekarier ser på 
kvalitetsbegreppet och dels hur det faktiska tv-spelsbeståndet ser ut. I förlängningen vill 
vi även undersöka i vilken utsträckning det går att se samband eller brist på samband 
mellan de tv-spelsansvarigas kvalitetsförståelse och tv-spelskatalogen. Vi har i 
föregående kapitel redogjort för hur katalogundersökningen och forskningsintervjun 
som metoder svarar mot uppsatsens frågeställningar och kommer i anslutning till 
modellerna i detta teorikapitel även att argumentera för hur våra, på dessa metoder 
applicerade, teorier hjälper oss att på ett tillfredställande sätt arbeta med uppsatsens 
syfte.  
 
Till grund för våra intervjufrågor och analys av tankarna bakom inköp använder vi Carl 
Gustav Johannsens kvalitetsdefinitioner37 som bygger på David A. Garvins ”Five 
Definitions of Quality”.38 Johannsens modell är utvecklad speciellt med 
biblioteksvetenskap och biblioteksbestånd i åtanke och har tidigare framgångsrikt 
använts i biblioteksvetenskapliga sammanhang. Ett urval av de undersökningar där 
Johannsens kvalitetsdefinitioner har använts för att undersöka alternativa medier 
presenteras i uppsatsens forskningsläge. 
 
För att möjliggöra en överskådlig bild av Malmö stadsbiblioteks tv-spelskatalog har vi 
använt oss av en kombination av två ramverk för genrekategorisering. Det första är en 
genreöversikt som bygger på Andrew Rollings och Ernest Adams genreindelning i 
Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design.39 Då denna genreöversikt på vissa 
punkter har visat sig otillräcklig för att beskriva delar av beståndet kompletteras den av 
Mark J. P. Wolfs teori för spelkategorisering ur The Medium of the Video Game.40 Vi 
presenterar också en genrebaserad undersökning av tv-spelmarknaden av Barry Ip och 
Gabriel Jacobs.41 Denna undersökning tjänar som stöd och referenspunkt i arbetet med 
uppsatsens frågeställningar. 
 
För att visa på möjliga scenarion för hur våra valda teorier kan komma att samspela 
presenterar vi avslutningsvis en översikt över möjliga sätt att koppla våra valda 
modeller för tv-spelskategorisering med Carl Gustav Johannsens kvalitetsdefinitioner. 
Förhoppningen är att sedan använda dessa möjliga kopplingar i diskussionen av 
uppsatsens kombinerade resultat och analys. 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Johannsen, Carl Gustav (1997) Kvalitetsledelse og materialevalg. Ingår i Hjørland, Birger (red.) 
Faglitteratur: Kvalitet, vurdering og selektion: grundbog i materialevalg. 2. uppl. Borås: Valfrid.   
38 Garvin, David A. (1988). Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge. New York: Free 
Press. s. 40ff 
39 Rollings, Andrew och Adams, Ernest (2003). 
40 Wolf, Mark J. P. (2003). 
41 Ip, Barry och Jacobs Gabriel (2006). Quality in the games industry: an analysis of customer 
perceptions. International Journal of Quality & Reliability Management vol. 23, issue 5, s. 531-546. 
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4.1 Teori kring kvalitet 
 
För denna undersökning har vi valt att använda oss av Johannsens teori som han i sin tur 
har hämtat från David A. Garvin. Vi har i uppsatsens forskningsläge redovisa ett antal 
exempel på hur Johannsens modell tidigare på ett framgångsrikt sätt använts i 
biblioteksvetenskapliga undersökningar. 
 
Garvin presenterar i sin bok Managing quality fem kvalitetsdefinitioner som han kallar 
”Total Quality Management”. Teorin var tänkt som ett hjälpmedel för att uppnå 
förståelse kring varför olika delar av en organisation kunde ha olika uppfattning kring 
kvalitetsbegreppet. Genom en sådan förståelse hoppades han kunna överbrygga de 
klyftor som fanns mellan de olika delarna av organisationen. Han arbetade då vid 
Business Administration vid Harvard och hade således inte bibliotek utan ekonomi och 
marknadsföring i åtanke när han utvecklade definitionerna.42  
 
Carl Gustav Johannsen, prefekt vid institutet för biblioteksutveckling i Danmark, såg 
hur fyra av Garvins fem idéer kunde appliceras på bibliotekets fackboksbestånd. Vi 
kommer i denna uppsats att kortfattat redogöra både för Garvins och för Johannsens 
tolkningar av de fyra första definitionerna av kvalitet. Detta på grund av att Garvin är 
den som ursprungligen utvecklade indelningen medan Johannsen var den som kunde 
tolka Garvins kvalitetsindelning så att den kunde appliceras på biblioteksvärlden.  De 
fyra kvalitetsdefinitionerna är transcendent, produktorienterad, användarorienterad samt 
standardorienterad. Dessa fyra delas i sin tur in i två övergripande grupper, det absoluta 
och det relativa synsättet, beroende på om de inbegriper att kvalitet är ett absolut eller 
ett relativt begrepp.  
 
Garvins femte definition kallar han för Value-based, vilket skulle kunna översättas till 
värdeorienterad. Den värdeorienterade synen på kvalitet handlar kortfattat om att 
objektets kvalitet bedöms efter hur prisvärt objektet är. Garvin beskriver det som ”a 
quality product is one that provides performance or conformance at an acceptable price 
or cost”.43 Eftersom det är gratis att låna på bibliotek är det värdeorienterade sättet att se 
på kvalitet inte applicerbart på den här typen av biblioteksverksamhet och vi har därför 
valt att bortse från det värdeorienterade perspektivet i uppsatsen. 
 
Det absoluta synsättet är objektivt och kännetecknas av en syn på att kvalitet är en 
inneboende egenskap hos föremålet, oberoende av vem som bedömer det, eller i vilket 
sammanhang det bedöms. Hit räknas definitionerna transcendent- och 
produktorienterad. Det relativa synsättet är subjektivt vilket innebär att ett föremål kan 
vara av olika kvalitet beroende på användare eller kontext. Detta gör att föremålets 
kvalitet kan skifta i olika sammanhang. Hit räknas definitionerna användar- och 
standardorienterad.44 
 
 
 
 

                                                 
42 Garvin (1988). s. 40ff 
43 Garvin (1988). s. 45 
44 Johannsen (1997). s. 241 
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4.1.1 Det transcendenta kvalitetsbegreppet 
 
Det transcendenta synsättet bygger, enligt Garvin, på intuition, erfarenhet och 
förnimmelser vilket gör kvaliteten svår att specificera. Kvaliteten hos ett föremål måste 
bedömas från fall till fall, och då som en helhet, genom uppbyggd erfarenhet av 
föremålet hos bedömaren. Garvin menar att kvalitet, enligt det transcendenta synsättet, 
är synonymt med ’innate excellence’ och att kvaliteten kan ses som något tidlöst. Ett 
föremål är därför inte möjligt att analysera och mäta utifrån någon form av 
kvalitetsstandard utan kan enbart klassas som kvalitet genom erfarenhet.45  
 
Johannsen uttrycker även en viss reservation kring det transcendenta perspektivet. Det 
handlar här om att det transcendenta synsättet till viss del föregår det produktorienterade 
synen på kvalitet. Detta gäller situationer när en person ännu inte tagit del av 
existerande vetenskapliga begrepp och ramar som skulle möjliggöra en analys enligt det 
produktorienterade perspektivet. Eftersom experten saknar verktygen för att göra en 
produktorienterad analys av objektets aspekter blir utlåtandet istället av mer abstrakt 
karaktär. Exempelvis kan en användare efterfråga ’en bra bok’ utan att närmare kunna 
förklara vad som gör en bok bra. En mer erfaren läsare kan å andra sidan nämna 
kvalitetsaspekter så som innehåll, aktualitet och vetenskaplig korrekthet. Det 
transcendenta perspektivet är dock inte enbart att betrakta som ett nybörjarperspektiv då 
det alltid kommer att finnas abstrakta egenskaper hos ett föremål som är omöjliga att 
konkretisera. Det exemplifierar Johannsen med förälskelsen – man vet att man är 
förälskad men kan ha svårt att redogöra för vilka variabler som får en att falla.46 
 
För att ge ökad tyngd åt Johansens teori vill vi även dra en parallell till Bengt 
Molanders resonemang kring ”tyst kunskap”. Bengt Molander är docent i teoretisk 
filosofi vid Göteborgs universitet och är författare till boken Kunskap i handling. Tyst 
kunskap handlar i korthet om den kunskap som en person besitter, men som personen 
inte kan beskriva eller formulera med ord.47 Molander argumenterar för att all kunskap i 
grunden är tyst vilket är intressant med tanke på hur nytt tv-spel som medium är i 
samhället i allmänhet, och på svenska folkbibliotek i synnerhet. Det är till och med 
möjligt att mediet inte existerat under tillräckligt lång tid för att användarna av den skall 
ha haft möjlighet att verbalisera alla aspekter. Den tysta kunskapen berör i högsta grad 
det transcendenta perspektivet eftersom det handlar om abstrakta resonemang som i 
vissa fall kan vara fullständigt omöjliga att verbalisera. 
 
 

4.1.2 Det produktorienterade kvalitetsbegreppet 
 
Det produktorienterade synsättet fungerar som en motsats till det transcendenta 
kvalitetsbegreppet. Garvin anser att ett föremåls kvalitet här mäts objektivt utifrån 
mätbara och definierade variabler eller aspekter, vilket gör denna definition mer 
vetenskapligt accepterad. Detta medför ofta en kvantifiering av föremålets egenskaper 
och därför prioriteras de egenskaper som låter sig kvantifieras. Det krävs en viss grad av 
expertis och kunnande för att göra en sådan kvalitetsbedömning. Graden av kvalitet 

                                                 
45 Garvin (1988) s. 41 
46 Johannsen (1997) s. 241ff 
47 Molander, Bengt (2000) Kunskap i handling. 2. uppl. Göteborg: Daidalos. s. 34ff 
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redovisas oftare i siffror än i löpande text. Detta möjliggör en rangordning och således 
en jämförelse mellan föremål med liknande egenskaper. Johannsen tar som exempel upp 
tidningen ”Råd og Resultater” som testar produkter utifrån siffersystem.48 Detta 
resonemang kan med lätthet appliceras på tv-spelskvalitet. I recensioner av tv-spel råder 
en standard att genom givna variabler som grafik, ljud och spelets kontrollsystem 
bedöma spelet utifrån en given gradering. 
 
Ett problem som Johannsen tar upp är att många av dessa graderingar kan vara svåra att 
fastställa och att reliabiliteten därför blir låg. Som exempel nämner han att olika former 
av facklitteratur kräver olika former av checklistor vad gäller vad som ska räknas som 
kvalitet. Inom managementlitteratur klassas exempelvis originalitet och nya vinklar 
högt medan det inom annan facklitteratur snarare handlar om att presentera exakta 
problemformuleringar.49 Även detta går att applicera på tv-spel då exempelvis två 
personer kan uppfatta ett spels egenskaper på olika sätt och det är därför viktigt att klart 
definiera vad det är som skall mätas, på vilket sätt mätningen skall gå till och vad som 
skall tas hänsyn till. Dessutom kan helhetsbilden av produkten försvinna om man endast 
bedömer ett spel utifrån de individuella beståndsdelarna. 
 
Johannsen påpekar även att det som kan uppfattas som mätbara kvalitetsbrister inte 
nödvändigtvis är något som fäller den avgörande domen om föremålets egentliga 
kvalitet om man ser till helheten. Som exempel tar han upp att en fackbok med några 
stavfel och felciteringar likväl kan ha hög kvalitet på andra plan vilket överskuggar 
dessa ”småsaker”.50  
 
 

4.1.3 Det användarorienterade kvalitetsbegreppet 
 
Garvin menar att användarorienterad kvalitet är ett individanpassat sätt att se på kvalitet 
då det är upp till användaren av produkten att avgöra om föremålet är av bra eller dålig 
kvalitet. Bedömningen är följaktligen individuell från person till person samt från 
föremål till föremål och därför högst subjektiv. Detta leder till att det föremål som flest 
anser vara av god kvalitet och som efterfrågas mest anses vara av högst kvalitet. Garvin 
nämner dock att det inte är problemfritt att mäta kvalitet på detta sätt. För att belysa 
detta ger han exemplet att de böcker som oftast ligger högt på försäljningslistan likväl 
oftast, enligt gemene man, inte klassas som den bästa litteraturen.51  
 
Garvin menar vidare att även till synes objektiva aspekter av ett föremål kan vara öppna 
för individuella tolkningar. Han visar detta genom att peka på att vi idag anser att 
produkter med lång livslängd anses vara av hög kvalitet, men att så inte alltid har varit 
fallet. Under senare delen av 1800-talet ansågs lång livslängd vara för fattigt folk medan 
kortlivade föremål var ämnade för rika som hade råd att sedan köpa nytt.52  
 
Enligt Johannsen är denna definition den mest debatterade på bibliotek idag då vissa 
anser att användarstyrning kan urholka bibliotekens uppgift och leda till kulturellt 

                                                 
48 Garvin (1988) s. 42 och Johannsen (1997) s. 244f 
49 Johannsen (1997). s. 246 
50 Johannsen (1997). s. 245 
51 Garvin (1988). s. 43f 
52 Garvin (1988). s. 44 



 28 

förfall, med alltmer passiva bibliotekarier, då det som uppfyller användarens önskningar 
och behov per automatik klassas som hög kvalitet. Han fortsätter dock med att påpeka 
att detta är missvisande och ett missförstånd. Johannsen delar in den 
användarorienterade kvalitetssynen i fyra undergrupper: implicit kvalitet, explicit 
kvalitet, stimulerande kvalitet samt överflödig kvalitet.53 Vi återger här Johannsens 
förklaring av de fyra undergrupperna samt våra egna appliceringar på tv-spel. 
 
Implicit kvalitet är egenskaper som omedvetet tas för givna av användaren och som, om 
de saknas, kommer att ge användaren skäl att beklaga sig. Dessa minimikrav brukar 
dock stämma överens med allmänt givna marknadskrav och professionella standarder. 
Det kan inom facklitteratur handla om kravet på korrekthet. Överfört på tv-spel kan det 
exempelvis vara krav på att spelet inte plötsligt slutar att fungera eller att spelets 
kontrollsystem fungerar som det skall. 
 
Explicit kvalitet är förväntade egenskaper som, om de finns, ökar tillfredställelsen hos 
användaren. Saknas egenskaperna är det dock inte så pass allvarligt att det finns 
anledning att klaga. Tillämpat på tv-spel kan det vara att spelaren efter att ha klarat 
spelet ges möjlighet att spela om spelet med förändrade förutsättningar. Detta kan 
exempelvis röra sig om extra fördelar som underlättar spelandet, eller försvårande 
omständigheter som ger en ökad utmaning. Ett annat exempel är om ett spel främst 
avsett för en person har valbara flerspelarmöjligheter som gör att flera spelare kan spela 
med eller mot varandra. 
 
Stimulerande kvalitet innebär överraskande egenskaper som användaren inte förväntar 
sig, men som bidrar till en positiv upplevelse. Johannsen exemplifierar detta med vackra 
bilder i en fackbok, där inte bilderna utan texten är det centrala men bilderna höjer 
verket. För att på ett direkt sätt överföra Johannsens resonemang kring bilder på tv-spel 
kan vi ge exemplet Ico. När spelaren öppnar förpackningen till spelet Ico finner han 
eller hon två stycken vykort med motiv hämtade från spelet. När spelaren sedan spelar 
spelet finns det en möjlighet att komma till samma platser som avbildats på vykorten.  
 
Överflödig kvalitet är ett begrepp som Johannsen har lagt till själv då han upplevde att 
det i förekom i biblioteksvärlden och att det därför fanns ett behov av att definiera det. 
Överflödig kvalitet är överraskande egenskaper som användaren inte förväntar sig, men 
som skapar irritation och upplevs som negativa. Detta, menar Johannsen, är tyvärr 
vanligt i bibliotekssammanhang. Hans exempel är sökkataloger med för användaren 
alltför avancerade och invecklade funktioner som därför inte kan användas. Inom 
facklitteraturen tar Johannsen som exempel texter där irrelevanta fakta presenteras 
vilket bara irriterar läsaren. Att skapa för avancerade produkter leder dessutom oftast till 
en onödig merkostnad. Applicerat på tv-spel är fenomenet överflödig kvalitet vanligt 
förekommande i olika former av simulatorer. Andrew Rollings och Ernest Adams 
presenterar i Andrew Rollings and Ernest Adams on Game Design ett extremexempel 
där de listar de steg som krävs för att över huvud taget lyfta med ett flygplan i spelet 
Megafortress: 
 
 
 
 
  
                                                 
53 Johannsen (1997). s. 247ff 
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1. Switch on battery power. 
2. Switch on interior lights. 
3. Switch on power to all eight engines. 
4. Fire starter cartridges for all eight engines. 
5. Switch off battery power after the engines are running. 
6. Switch on navigation lights. 
7. Switch on landing lights. 
8. Pressurize the plane to noncombat levels. 
9. Tune radio to correct frequency (this also served as the game’s copy protection). 
10. Lower flaps. 
11. Release brakes. 
12. Throttle up all eight engines (fortunately, this could be done simultaneously) 
13. Pull back on stick. (Plane takes off.) 
14. Raise landing gear 
15. Raise flaps54 

 
Det är nog inte speciellt djärvt att påstå att majoriteten av de som spelat Megafortress 
inte upplevde en sådan procedur som stimulerande kvalitet, även om det förmodligen 
funnits ett fåtal som uppskattat realismen. 
 
 

4.1.4 Det standardorienterade kvalitetsbegreppet 
 
Det standardorienterade perspektivet på kvalitet är det där Johannsens tolkning skiljer 
sig som mest från Garvins originaldefinition. Garvin menar att standardorienterad 
kvalitet utgår ifrån att föremål av samma slag, exempelvis en bilmodell, skall vara så 
lika varandra som möjligt. Om några exemplar av en modell skiljer sig från den tänkta 
mallen för modellen kan de avvikande exemplaren betraktas som opålitliga och är 
därför av lägre kvalitet. Garvin nämner även serviceområden som flygbolag där mallen 
blir den tänka avgångstiden för flygplanet. Ju närmre den faktiska avgången sker den 
tänkta avgången, desto högre kvalitet.55 
 
Om Johannsen direktöverfört Garvins definition hade det förmodligen rört sig om att 
alla tryckta exemplar av en bok skall vara så lika originalmanuset som möjligt. 
Johannsen gör dock en betydligt bredare definition genom att betrakta verk utifrån deras 
egna premisser. Där Garvin använder sig av ett enda originalföremål som övriga 
föremål av samma slag bedöms efter använder Johannsen sig av en övergripande 
kontext som används för att bedöma all facklitteratur som ingår i den kontexten. 
Johannsen förklarar detta genom att ta en doktorsavhandling och ett 
populärvetenskapligt verk om samma ämne och förklara att verkens kvalitet inte går att 
jämföra med varandra. Det populärvetenskapliga verket skall istället bedömas utifrån 
sin egen kontext.56 
 
Beträffande tv-spel handlar denna syn på kvalitet om att spelet skall bedömas efter vad 
som förväntas av det. Vad som förväntas av ett spel bygger ofta på vilken genre det 
utger sig för att vara. Att ett pusselspel har ett ointressant och platt narrativ är därför inte 
ett tecken på dålig kvalitet, eftersom pusselspel traditionellt inte lägger stor vikt vid 
berättelsen. Om däremot samma ointressanta berättelse skulle appliceras på ett rollspel 

                                                 
54 Rollings och Adams (2003). s. 397 
55 Garvin (1988). s. 44f 
56 Johannsen (1997). s. 251 
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skulle det förmodligen vara ett tecken på dålig kvalitet eftersom rollspel av tradition 
lägger stor vikt vid narrativa egenskaper. Det kan även handla om att bedöma ett tv-spel 
efter när det tillverkades. Att jämföra grafiken hos ett tio år gammalt spel med ett från 
idag är enligt det standardorienterade perspektivet inte av intresse om kontexten är 
tidsbaserad eftersom spelen då skall bedömas efter hur deras grafik stod sig när de 
släpptes på marknaden. 
 
Både Garvin och Johannsen argumenterar för att en kombination av dessa perspektiv är 
idealet, eftersom ingen av dem på egen hand uppnår perfektion. Att medlemmarna i en 
organisation är medvetna om existensen av flera olika sätt att betrakta 
kvalitetsbegreppet är således positivt.57 
 
För att sammanfatta och ge en överblick över hur vi förhåller oss till Garvins och 
Johannsens samlade teoriansats kring kvalitetsbegreppet presenterar vi slutligen 
följande modell som vi själva har utarbetat: 
 

Det absoluta synsättet Det relativa synsättet 
Transcendent 

Kvaliteten bestäms genom en erfaren 
experts holistiska upplevelse/förnimmelse 

vid kontakt med föremålet. 

Användarorienterad 
Kvaliteten bestäms genom hur användaren 

av objektet upplever det. Kvaliteten på 
objektet kan variera beroende på 

användarens behov. 
Produktorienterad 

Kvaliteten bestäms genom att bedöma  
objektets mätbara aspekter.  

Standardorienterad 
Kvaliteten bestäms utifrån den kontext 

objektet är skapat för att ingå i. Kvaliteten 
på objektet kan variera beroende på 

sammanhanget. 
Figur 3 - Översikt av fyra perspektiv på kvalitet 
 
 

4.2 Kategoriseringssystem utifrån genreklassifikation 
 
Det finns i dagens bibliotekssverige ingen vedertagen standard för hur man 
kategoriserar tv-spel, vilket förmodligen beror på att tv-spel är en vid tiden för 
uppsatsen förhållandevis ny företeelse på svenska folkbibliotek. Så länge bibliotekens 
tv-spelssamlingar ryms på en enda hylla finns det rimligen inget behov av en mer 
nyanserad översikt än att sortera efter bokstavsordning eller efter vilken konsol spelet 
tillhör. Vad gäller den mätning vi gör av tv-spelsbeståndet på Malmö stadsbibliotek 
handlar det dock om drygt 200 unika titlar och vi behöver därför någon form av 
teoretiskt ramverk för att skapa en överblick av beståndets egenskaper. Vi beskriver i 
uppsatsens metodkapitel mer ingående varför och hur vi genomför 
katalogundersökningen och presenterar här varför och hur vi använder oss av 
genrebegreppet för att kategorisera titlarna.  
 
Mark J. P. Wolf beskriver i ”Genre and the Video Game” ur The Medium of the Video 
Game att genrebegreppet har visat sig vara ett användbart perspektiv inom både 
litteratur och film. Han beskriver också olika former av problematik med användandet 
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av genrer, såsom hur de skall definieras, enskilda verk som överlappar olika genrer och 
att genrer är flytande och i ständig förändring så länge nya verk skapas.58 Det går här att 
dra paralleller till Wittgensteins begrepp familjelikhet. Familjelikhet innebär att ting har 
ett släktskap och han åskådliggör detta genom att exemplifiera med olika former av 
spel: 

 
Fotboll liknar bridge genom att spelas av lag mot varandra. Bridge liknar patiens genom 
att spelas med kort. Vad som gör att vi kallar både fotboll och patiens spel är inte någon  
gemensam natur utan det gemensamma släktskapen med bridge. Det är som när man  
spinner en tråd av fiber: ”trådens styrka beror inte på att någon fiber genomlöper hela dess  
längd utan på att många fibrer i den går omlott”.59 
 

Vi är medvetna om att tv-spelsgenrer, i likhet med Wittgensteins tankar om 
familjelikhet, överlappar varandra men vi anser likväl att vår uppdelning är tillförlitlig 
för analys.  
 
Wolf skriver också att genresystem för film ofta baserar sig på områden som ikonografi, 
struktur eller teman och fortsätter med att inget av dessa områden fungerar 
tillfredsställande vad gäller bedömningen av spel. Wolf menar istället att fokus vid 
genresystem för spel borde ligga på interaktivitet eftersom det styr hela spelets struktur 
och definierar det centrala i varje spel i form av mål och de möjliga tillvägagångssätten 
för att nå dessa mål. Wolf beskriver hur användandet av interaktivitet undviker 
litteraturvetenskapliga och filmvetenskapliga problem med att exempelvis välja ut vilket 
som är verkets centrala tema eftersom spel nästan alltid har ett överordnat konkret mål 
som spelaren strävar efter att uppfylla.60 
 
Avsikten med vår interaktivitetsbaserade genreklassifikation är att genom att undersöka 
varje spels centrala interaktiva aspekter och sedan jämföra dessa element med vår 
genreöversikt kunna ta ett välgrundat beslut angående varje spels genretillhörighet. 
Fördelningen av olika genrer i beståndet bildar sedan en översikt som gör att vi kan 
undersöka uppsatsens frågeställning kring beståndets utformning och kännetecken. I 
förlängningen avser vi även använda genrefördelningen i beståndet för att identifiera 
och diskutera likheter och skillnader mellan beståndet och de ansvarigas perspektiv på 
kvalitetsbegreppet. Vilka slutsatser som går att dra kring denna frågeställning genom 
beståndets genrefördelning är givetvis i stor utsträckning beroende av hur de ansvariga 
resonerar kring kvalitetsbegreppet och hur dessa resonemang styr inköpsprocessen. För 
att stärka användandet av genrer som kategoriseringsverktyg inkluderar vi därför ett 
antal tänkbara kopplingar mellan vårt genresystem och de ansvarigas möjliga 
uppfattningar kring kvalitet i slutet av teorikapitlet. Användandet av ett genresystem 
möjliggör dessutom en jämförelse med marknadsfördelningen i den genrerelaterade 
delen av Barry Ip och Gabriel Jacobs artikel Quality in the games industry: an analysis 
of customer perceptions.61  Förhållandet mellan biblioteksbeståndets och marknadens 
genrefördelning kan sedan möjliggöra jämförelser med våra respondenters resonemang 
kring kvalitetsbegreppet. 
 

                                                 
58 Wolf (2003). s. 113ff 
59 Nordin, Svante (2003). Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 
postmodernismen. Lund: Studentlitteratur. s. 567 
60 Wolf (2003). s. 113ff 
61 Ip och Jacobs (2006).  
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För att kunna åskådliggöra en översikt av tv-spelsbeståndet på Malmö stadsbibliotek har 
vi använt två ramverk för tv-spelskategorisering i vår katalogundersökning. Största 
delen av vår kategorisering baserar sig på Andrew Rollings och Ernest Adams 
genresystem ur Andrew Rollings and Ernest Adams On Game design. Då Rollings och 
Adams teori inte visat sig heltäckande för att kategorisera vissa titlar har vi tagit stöd av 
den indelning Mark J. P. Wolf gör i The Medium of the Video Game. Vi har valt att dela 
in Rollings och Adams kategori action i underkategorierna våldscentrerade actionspel 
och ej våldscentrerade actionspel efter Rollings och Adams underkategorier ”Shooters” 
och ”Non-Shooters”.62 Vi vill speciellt framhålla att anledningen till detta inte är att 
sätta fokus på en moralisk debatt angående våld i tv-spel. Det är istället produkten av en 
insikt att ett actionspel som primärt bygger på våldscentrerade inslag har annorlunda 
mål och interaktiva aspekter än ett actionspel där andra element står i fokus. Det skulle 
därför inte ge en rättvis bild av beståndet om dessa båda kategorier samlades under en 
och samma. 
 
Vi har valt att översätta de genrer vi har använt oss av i den mån det varit möjligt, och 
redovisar nedan vilka svenska och engelska uttryck som svarar mot varandra. 
 
  Action (Non-Shooter) – Ej våldscentrerade actionspel 
  Action (Shooter) – Våldscentrerade actionspel 
  Adventure Games – Adventure-spel 
  Artificial Life Games – Artificiellt liv 
  Vehicle Simulations – Fordonssimulatorer 

Construction and Management Simulations – Konstruktions- och 
managementsimulatorer 

  Puzzle Games – Pusselspel 
  Role-Playing Games – Rollspel 
  Rhythm and Dance Games – Rytm- och dansspel 
  Sports Games – Sportspel 
  Strategy – Strategispel 
 
Utöver dessa har vi även inkluderat de möjliga kategorierna ”Samlingar” och ”Övrigt”. 
Samlingar är titlar som innehåller ett flertal olika spel. Dessa spel kan vara av olika 
genrer och vi har därför inte kunnat göra en entydig mätning av sådana samlingar. I 
kategorin övrigt återfinns spel som av olika anledningar inte varit möjliga att 
kategorisera enligt någon av våra tillgängliga genrer. 
 
Vi presenterar i följande kapitel samtliga genrer mer ingående, med fokus på de 
interaktiva aspekter som är gemensamma för spel i dessa kategorier. Vi har valt att inte 
exemplifiera genrerna genom att nämna enskilda speltitlar då detta kan medföra att man 
som läsare binder upp sig på dessa enstaka titlar istället för att se till helheten. Många 
speltitlar åldras dessutom förhållandevis fort och genom att till största delen undvika att 
nämna exempel på titlar hoppas vi kunna öka möjligheten till förståelse även för 
framtida läsare.   
 
 

                                                 
62 Rollings och Adams (2003). s. 290 och 296 
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4.2.1 Actionspel (ej våldscentrerade) 
 
Den gemensamma nämnaren för samtliga actionspel är att de bygger på att under press 
utsätta spelaren för olika former av utmaningar med fokus på spelarens reaktionstid och 
hand-ögakoordination, dvs. att identifiera vad som händer på tv-skärmen och sedan 
handla efter den information spelaren fått. I actionspelen i denna kategori har 
våldselementen en betydligt mindre central roll, eller saknas helt. Utöver dessa 
egenskaper har spel av den här typen få gemensamma nämnare då spelens uppbyggnad i 
stor utsträckning skiljer sig åt. Förklaringen till detta bottnar förmodligen i att spelaren, 
för att spelet skall vara intressant, måste konfronteras med olika former av svårigheter. 
Eftersom den enklare våldscentrerade lösningen på svårigheterna per definition saknas 
krävs andra former av lösningar. Dessa alternativa lösningar tvingar spelutvecklarna att 
tänka kreativt.63 Vi är medvetna om att det är vanligt att även spel i andra kategorier har 
element som bygger på reaktionstider, men i dessa finns det något överliggande tema 
som för spelet i fråga är mer primärt. 
 

4.2.2 Actionspel (våldscentrerade) 
 
I likhet med kategorin actionspel (ej våldscentrerade) bygger dessa spel på att utmana 
spelarens reaktionsförmåga och hand-ögakoordination. Våldcentrerade actionspel är den 
vanligaste formen av actionspel och definieras av Rollings och Adams som: ”Shooter 
games […] don’t always involve explicit shooting, but they do focus on violence as a 
major game mechanic.”64 Vanliga element hos våldscentrerade spel är att spelaren 
representeras av en avatar (spelarens inkarnation i spelet), att denna avatar har någon 
form av vapen och att målet med spelet är att besegra en eller flera motståndare. Det är 
även vanligt att avataren har ett antal liv att tillgå, där liven motsvarar spelarens antal 
möjliga försök att klara spelet, eller någon form av mätare för livsenergi som minskar 
varje gång avataren skadas. 
 
 

4.2.3 Adventure-spel 
 
Rollings och Adams skriver: 
 
       The term adventure game is a bit misleading because a lot of games about being     
       adventurous aren’t adventure games-and a lot of adventure games aren’t about adventures   
       […]. The reason for the odd term is historical. It’s really short for Adventure-type game,    
       meaning a game similar to the one named Adventure[…].65 

 
Warren Robinett beskriver i The Video Game Theory Reader att Adventure kom år 1976 
och var ett textbaserat spel där spelaren med hjälp av skrivna kommandon utforskade 
och interagerade med föremål i en stor grotta. Genom att använda föremål som spelaren 
kunde hitta i grottan på speciella vis kunde spelaren ta sig in i tidigare otillgängliga rum 
och fortsätta utforskandet. Målet var att hitta alla grottans skatter och sedan ta sig ut från 

                                                 
63 Rollings och Adams (2003). s. 289ff 
64 Rollings och Adams (2003). s. 290 
65 Rollings och Adams (2003). s. 443 
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grottan.66 Rollings och Adams beskriver att dagens Adventure-spel är grafiska, men 
annars ganska lika originalet. Spelaren representeras av en avatar som utan tidspress 
utforskar ett givet område och ställs inför en mängd problem som måste lösas. Genom 
att lösa dessa förs historien framåt och ger spelaren ny information eller nya problem att 
lösa. Vanliga exempel på problem kan vara exempelvis logiska pussel eller olika former 
av interaktion med föremål och andra karaktärer i spelet.67 
 
 

4.2.4 Artificiellt liv 
 
Spel som av Rollings och Adams kategoriseras under artificiellt liv är spel som 
simulerar biologiska processer eller beteende hos påhittade eller existerande organismer. 
En populär underkategori till denna är artificiella husdjur, där spelaren får ta hand om 
och iaktta utvecklingen hos en varelse. Denna varelse kan simulera ett verkligt djur som 
en hund eller en katt, ett påhittat djur, eller en människa. Spelen bygger oftast på att 
spelarens husdjur har en mängd behov som spelaren måste hjälpa den att uppfylla. Det 
finns ofta en möjlighet för djuret att lära sig olika trick eller färdigheter och att utveckla 
en personlighet utifrån hur spelaren behandlar det.68 Vår erfarenhet är att dessa spel 
ibland marknadsförs som mjukvaruleksaker, eftersom de har en väldigt öppen 
konstruktion och därför, till skillnad från de flesta andra spel, saknar ett definitivt slut. 
 
 

4.2.5 Fordonssimulatorer 
 
Rollings och Adams beskriver fordonssimulatorer som: ”Vehicle simulations try to 
create the feeling of driving or flying a vehicle, real or imaginary.”69 Det vill säga, ett 
spel som har som främsta syfte att låta spelaren styra någon form av fordon. Vad gäller 
markbundna fordon handlar ett spel oftast om racing mellan ett antal fordon eller racing 
med ett enstaka fordon under någon form av tidspress. Dessa går i sin tur att dela in i 
organiserad racing, där målet är att simulera en i verkligheten existerande form av 
racing så trovärdigt som möjligt, och imaginär racing, där loppen kan äga rum i för 
racingvärlden icke realistiska miljöer. 70 Vår erfarenhet är att det inte är ovanligt att 
fordonen här uppnår orealistiska hastigheter eller har olika former av fantastisk design. 
 
Vad gäller fordonssimulatorer med luftburna fordon är det vanligaste exemplet olika 
former av civila och militära flygsimulatorer. Civila flygsimulatorer handlar oftast om 
att låta spelaren flyga ett flygplan eller en helikopter och har oftast inga explicita 
utmaningar för spelaren mer än att göra detta.71 I likhet med kategorin artificiellt liv rör 
det sig alltså här om en öppen konstruktion som låter spelaren definiera sina egna regler 
och mål med upplevelsen. 
 

                                                 
66 Robinett, Warren (2002). ”Foreword”. Ingår i The Video Game Theory Reader. Wolf, Mark J. P. och 
Perron, Bernard (red.) (2003). New York: Routledge. s. vii-xix 
67 Rollings och Adams (2003). s. 447 
68 Rollings och Adams (2003). s. 477ff 
69 Rollings och Adams (2003). s. 395 
70 Rollings och Adams (2003). s. 396 
71 Rollings och Adams (2003). s. 400f 
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Militära flygsimulatorer påminner mer om actionspelen i sitt upplägg där det mest 
primära efter att kunna kontrollera fordonet är att besegra någon form av motståndare, 
på marken eller i luften. Fordonssimulatorer kan även inkludera framförandet av t.ex. 
båtar, skepp, stridsvagnar eller rymdskepp, förutsatt att spelets primära fokus ligger på 
att spelaren kör och styr fordonet i fråga.72 
 
 

4.2.6 Konstruktions- och managementsimulatorer 
 
Konstruktions- och managementsimulatorer är spel vars primära fokus är att ge spelaren 
möjlighet att bygga och/eller underhålla en enhet av något slag. Det kan röra sig om 
exempelvis en stad, en byggnad eller en myrstack. Möjliga utmaningar för spelaren kan 
vara att handskas med att skapa en effektiv infrastruktur eller att hantera och skapa 
balans mellan olika resurser och kräver därför ofta att spelaren har en förståelse för 
sådana processer. Rollings och Adams beskriver även renodlade affärssimulatorer där 
inget konstrerande förekommer och som endast behandlar byteshandel, maximerandet 
av tillgångar och att utnyttja spelets ekonomi till sin fördel.73 Vi har, till skillnad från 
Rollings och Adams, valt att även inkludera spel där spelaren har rollen som manager 
för en sportklubb i denna kategori. Dessa spel inkluderar ofta handhavandet av klubbens 
ekonomi och spelarmaterial, men låter inte spelaren kontrollera utförandet av själva 
sporten. De känns därför inte lämpliga att placera under vår definition av kategorin 
sportspel. 
 
Vår erfarenhet säger att det inte är helt ovanligt med hybrider mellan konstruktions- och 
managementsimulatorer och strategispel. Om en sådan hybrid skulle påträffas under vår 
undersökning kommer vi mer ingående att undersöka var spelets primära element ligger 
och därefter ta ett beslut kring spelets genretillhörighet. 
 
 

4.2.7 Pusselspel 
 
Pusselspel är spel där spelarens primära mål är lösandet av själva pusslen, till skillnad 
från exempelvis Adventure-spel som kan inkludera pussel, men där pusslen bara är ett 
sekundärt medel för att föra Adventure-spelet framåt. Pusselspelen bygger oftast på 
olika variationer av ett specifikt tema. Vanligt förekommande är att spelaren har någon 
form av bräde som sätter ramarna för pusselspelet och ett objekt med särskilda 
egenskaper. Spelaren har sedan ofta ett antal tillåtna drag med dessa bitar för att uppnå 
ett antal objektiv som i sin tur utgör spelets mål.74 Vi vill poängtera att renodlade 
pussel-spel skall vara möjliga att spela utan tidspress, eftersom de annars rör sig i 
riktningen mot att bli ej våldscentrerade actionspel. 
 
 

                                                 
72 Rollings och Adams (2003). s. 399ff 
73 Rollings och Adams (2003). s.417f 
74 Rollings och Adams (2003). s. 487 
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4.2.8 Rollspel 
 
Rollspelens två primära element är enligt Rollings och Adams centrerade kring två 
huvudelement. Det första är att spelet skildrar en berättelse, där spelaren har kontroll 
över en eller flera karaktär(er). Spelet kan innehålla moment från exempelvis 
strategispelen som erövring eller utforskande men dessa moment är alltid underordnade 
spelets berättelse och är endast ett sätt att uttrycka och föra denna berättelse framåt. Det 
andra huvudelementet är att spelarens karaktär(er) utvecklas under tiden som spelet 
fortlöper. Detta sker vanligast genom att varje karaktär har ett antal numeriskt 
representerade egenskaper som betecknar hur stark, smidig eller intelligent karaktären 
är och att dessa ökar i värde allteftersom spelet pågår.75 Mark J. P. Wolf beskriver detta 
som: ”The characters description may include specifics such as species, race, gender, 
and occupation, and may also include various abilities, such as strength and dexterity, 
usually represented numerically.”76 
 
 

4.2.9 Rytm- och dansspel 
 
Enligt Mark J. P. Wold är rytm- och dansspel spel som utmanar spelarens förmåga att 
hålla någon form av musikalisk takt. Det är vanligt att dessa spel har speciella 
kontroller, som instrument, dansmattor eller mikrofoner för att öka spelarens 
upplevelse.77 Vi har även valt att inkludera spel som bygger på musik och/eller bedömer 
musikaliska förmågor hos spelaren i denna kategori. 
 
 

4.2.10 Sportspel 
 
Ett sportspel strävar efter att efterlikna en existerande sport. Det är även möjligt att göra 
ett sportspel baserat på en för spelet påhittad sport. Vi har noterat att Rollings och 
Adams väljer att i kategorin sportspel inkludera spel där spelaren inte spelar själva 
sporten, utan bara sköter bakomliggande faktorer som vilka spelare som ingår i 
laguppställningen och lagets finansiella situation.78 Vi anser dock detta beslut som 
felaktigt enligt dessa kategorier eftersom ett sådant spel snarare handlar om 
resurshantering. Vi har därför istället valt att placera dessa under kategorin 
konstruktions- och management-simulatorer. 
 
 

4.2.11 Strategispel 
 
Strategispelen har, enligt Rollings och Adams, sitt ursprung hos brädspelen, men kan 
tack vare datoriseringen inkludera mångfalt mer komplexa regelsystem än vad som är 
vanligt hos brädspelen. Renodlade strategispel har generellt ett turordningsbaserat 

                                                 
75 Rollings och Adams (2003). s. 348 och 359 
76 Wolf (2003). s. 130 
77 Wolf (2003). s. 130 
78 Rollings och Adams (2003). s. 371 
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spelsystem där spelaren och spelarens motståndare turas om att spela tills någon uppnått 
spelets mål. Vanligt förekommande är dock även realtidsbaserade strategispel där 
samtliga spelare spelar samtidigt och snabba beslut har ett större värde. Dessa spel 
närmar sig ibland definitionen för mer renodlade actionspel.79 
 
Rollings och Adams beskriver tre vanligt förekommande teman för strategispel, 
Conquest (erövrande), Exploration (utforskande) och Trade (byte). Dessa kombineras 
ofta inom ett och samma spel. Conquest innebär att två eller flera spelare kontrollerar 
varsin grupp av enheter med olika attribut. Genom dessa försöker spelarna förgöra sina 
motståndares enheter. Exploration kan antingen vara fysisk, det vill säga att upptäcka 
platser, eller teknologisk, det vill säga att forska fram fördelar för spelaren som kan 
hjälpa denna att vinna spelet. Trade ger spelaren möjlighet att omvandla vissa resurser 
till andra resurser. Till exempel skulle en spelare som har tillgång till träd och sten 
kunna omvandla sina resurser till en byggnad, eller en katapult.80 
 
Viktigt för vår undersökning är även att Rollings och Adams poängterar att strategispel 
är vanligast förekommande i datorspelsform.81 Eftersom vi endast undersöker tv-spel är 
detta viktigt att överväga vid analysen av våra mätningar. 
 
 

4.3 Kopplingar mellan valda teorier  
 
För att kunna undersöka likheter och skillnader mellan de tv-spelsansvariga 
bibliotekariernas syn på kvalitetsbegreppet och det faktiska beståndet krävs att våra val 
av teorier går att relatera till varandra. Beroende på resultatet av såväl intervjuerna som 
katalogundersökningen finns olika möjligheter att besvara uppsatsens avslutande 
frågeställning kring förhållandet mellan tv-spelsgruppens uppfattningar av 
kvalitetsbegreppet och de av oss mätta egenskaperna hos tv-spelsbeståndet. Vi vill 
därför presentera några av de potentiella möjligheter som finns för att kombinera våra 
valda teorier, med utgångspunkt i Johannsens kvalitetsdefinitioner. 
 
Det transcendenta perspektivet berör abstrakta egenskaper och upplevelser som inte går 
att definiera. Det är därför mycket svårt att koppla transcendenta resonemang till 
förhållandet inom specifika genrer. Eftersom ett föremåls transcendenta kvalitet är 
tidlöst är det dock möjligt att det tar sig uttryck i ett intresse för äldre titlar som enligt 
det produktorienterade perspektivet på kvalitet skulle kunna ses som utdaterade. 
 
Ett aktivt användarorienterat perspektiv vore förenligt med ett intresse att rikta sig till så 
många olika sorters användare som möjligt. Det är därför rimligt att anta att resonemang 
där kvalitet innebär mångfald och ett mångsidigt utbud på användarnas villkor tar sig 
uttryck genom en genrefördelning som på olika sätt skiljer sig från utbudet på den 
kommersiella marknaden för att på så sätt prioritera användargrupper som inte tilltalas 
av marknadsutbudet. En annan möjlighet är ett, från de ansvariga bibliotekarierna, mer 
passivt användarorienterat perspektiv där kvalitet beskrivs som att låta användarna få 
stort inflytande över beståndet. Om majoriteten av användarna då föredrar spel av en 
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80 Rollings och Adams (2003). s. 325 
81 Rollings och Adams (2003). s. 321 



 38 

viss genre är det även möjligt att detta märks i katalogundersökningen genom att 
fördelningen av olika genrer blir av mer ensidig karaktär. 

Det standardorienterade kvalitetsbegreppet kan kopplas till resonemang kring att 
spelens kvalitet måste bedömas olika i olika sammanhang. Två spel från olika genrer 
som enligt objektiva kvalitetsdefinitioner bedöms som av likartad kvalitet kan vara av 
olika kvalitet om man ser till hur vanliga spel av den genren är på marknaden, eller hur 
spelet passar in i bibliotekskontexten. Liksom i den användarorienterade 
kvalitetsdefinitionen kan detta synas i beståndet genom att på marknaden 
underrepresenterade genrer får en större plats i beståndet, men skiljer sig genom att 
utgångspunkten tas i själva spelet, snarare än i användaren av spelet. 
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5. Resultat och analys 
 
För att ge en bild av tv-spelsverksamhetens historik inleds resultatredovisningen med en 
bakgrundspresentation av tv-spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek. Vi vill 
därigenom visa på de ramfaktorer som haft inflytande över hur tv-spelsverksamheten 
ser ut idag. Förhoppningen är även att ge läsaren en översiktlig förförståelse, som sedan 
kan ligga som grund för att förstå vilken situation som verksamheten befinner sig i. 
Empirin i vår uppsats består dels av ett antal kvalitativa forskningsintervjuer kring 
uppfattningar av kvalitetsbegreppet hos de ansvariga för tv-spelsverksamheten vid 
Malmö stadsbibliotek och vid Bibliotekstjänst. Empirin består också av kvantitativa 
mätningar av Malmö stadsbiblioteks tv-spelskatalog. Resultatet kommer därför att 
presenteras i två delar. Anledningen till att vi håller isär de båda undersökningarna i 
kapitlet är för att presentationen skall bli så enkel som möjligt att följa. Genom ett 
lättöverskådligt resultat kan vi sedan kombinera undersökningarna för en vidare 
diskussion i nästföljande kapitel.  
 
 

5.1 Bakgrund till fallstudie vid Malmö stadsbibliotek 
 
Anledningen till att vi valde att undersöka tv-spelsverksamheten på just Malmö 
stadsbibliotek är att det är det svenska bibliotek som har längst erfarenhet av tv-
spelsutlåning samt att Malmö stadsbibliotek för närvarande även har det största 
beståndet. För att skapa en förförståelse för verksamheten har vi valt att i detta kapitel 
beskriva hur, och till viss del varför, tv-spelsutlåningen startade och hur verksamheten 
därefter har fortskridit. Materialet för denna sammanställning är hämtat från ett paper 
som tv-spelsgruppen har skrivit till en konferens som hölls i Borås oktober 2006 samt 
från den utvärdering av tv-spelsprojektet som ägde rum i september 2006.  
 
Malmö stadsbibliotek var först i landet med gratis hemlån av tv-spel. Verksamheten 
startade i slutet av januari 2006 och erbjöd då tv-spel till konsolerna Playstation 2 och 
Xbox. Efter ett tag utökades samlingen med att även innefatta spel till Gamecube då 
dessa upplevdes i större utsträckning satsa på en yngre målgrupp och innovativa spel.82 
Att verksamheten startade just då anser de vara för att tiden då var mogen. Det visade 
sig att landets speldistributörer under 2005 hade börjat fundera på biblioteken som ny 
marknad och de var således positivt inställda.83   
 
Verksamheten började som ett årslångt projekt som sedan har förlängts. Fyra 
bibliotekarier från olika avdelningar blev ansvariga. I startskedet fanns omkring 300 
exemplar och lånetiden var en vecka. Redan från början krävdes det att användaren hade 
ett vuxenkort, det vill säga var över sexton år, för att få låna spelen. Samlingen 
exponerades på avdelningen Konst & Musik men flyttade i slutet av 2006 till 
avdelningen Natur & Teknik.84   
 

                                                 
82 Jacobson, Susanna; Johansson, Tobias och Nordström, Mats (2006b). Tv-spel på bibliotek - ja tack! 
Paper presenterat vid konferensen Mötesplats inför framtiden 11-12 oktober 2006 i Borås.  
83 Jacobson, Susanna, Johansson, Tobias och Nordström, Mats (2006a). Utvärdering av  
TV-spelsprojektet. 2006-09-11. 
84 Jacobson m.fl. (2006a). samt Jacobson m.fl. (2006b) 
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I september 2006, sju månader efter premiären, utvärderades verksamheten. Malmö 
Stadsbibliotek hade då 489 spelexemplar som sammanlagt hade lånats ut 11138 gånger 
vilket ger ett genomsnitt på 22,8 utlån per exemplar. Spel till Playstation 2 hade visat 
sig vara mest populära följt av spelen till Xbox. Spelen till Gamecube var de som lånats 
ut i minst utsträckning.85 I riktlinje med bibliotekets allmänna inköpspolicy att 
”motverka fördomar och inskränkthet”86 uppger Tv-spelsgruppen att tv-spel med 
rasistiskt och sexistiskt innehåll samt med grovt omotiverat våld har undvikts. Spel som 
enligt PEGI87 (Pan European Game Information) rekommenderas från 18 år köps bara 
in i undantagsfall enligt tv-spelsgruppen. ”Ledstjärnan i urvalsprocessen är att vi vill 
köpa spel av vitt skilda slag så att alla intresserade kan hitta spel som tilltalar honom 
eller henne. Efterfrågan och recensioner påverkar också urvalsprocessen.”88 Flest 
användare har dock visat sig vara killar i åldern 16 till 30 år och barnfamiljer. 
 
I verksamhetens inledningsfas skedde inköpen av tv-spel via Förlag1. I början av 2006 
hade dock hela Malmö Stadsbibliotek en medieupphandling med Bibliotekstjänst vilket 
ledde till att de sedan dess skötte alla sina inköp via dem. Vissa problem uppstod genom 
att speldistributörerna valt att ha en så kallad ”holdback” på vissa tv-spel. Detta har 
stundtals fått stora konsekvenser då det inneburit att spelen varit svårt att över huvud 
taget få tag på då biblioteket slutligen fått rättigheterna att köpa in dem. Diskussioner 
har förts huruvida biblioteket även ska låna ut konsoler. I dagsläget anses det dock vara 
för problematiskt då konsoler är förhållandevis ömtåliga och därför lätt kan få skador. 
Beslutet att inte tillhandahålla utlåning av konsoler kan jämföras med att biblioteken 
inte heller tillhandahåller CD-spelare eller DVD-spelare för musik respektive film. Det 
har dock varit möjligt att provspela inom bibliotekets väggar, genom en monter på 
biblioteket.89   
 
Under tiden för verksamheten har tre program som berört tv-spelskultur hållits vid 
Malmö stadsbibliotek. De teman som behandlats har handlat om genusperspektiv på tv-
spelskulturen, spelande barn och oroliga föräldrar samt Malmö som 
spelutvecklingsstad.90  
 
Verksamheten har fått stor massmedial uppmärksamhet och gott betyg från 
användarna.91  ”När vi i slutet av januari 2006 invigde den nya spelavdelningen väntade 
vi oss en livlig debatt kring TV-spelens innehåll och värde. Debatten uteblev dock 
nästan helt vilket tyder på att TV-spelen har en etablerad och självklar roll i dagens 
samhälle.” menar Tv-spelsgruppen.92  
 
Sedan konferensen och utvärderingen har biblioteket dessutom börjat förbereda utlåning 
av tv-spel till Xbox 360, Wii samt Playstation 3.93 Utav dessa tre är det dock endast 

                                                 
85 Jacobson m.fl. (2006a). 
86 Malmö stadsbibliotek Inköpspolicy http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/manualer/policy.htm#ink 
[2007-05-03] 
87 PEGI – Pan European Game Information. http://www.pegi.info/sv/index/ [2007-08-26] 
88 Jacobson m.fl. (2006b). 
89 Jacobson m.fl. (2006a). 
90 Jacobson m.fl. (2006b). 
91 Jacobson m.fl. (2006a). 
92 Jacobson m.fl. (2006b). 
93 Malmö stadsbiblioteks katalog över tv-spel http://www2.malmo.stadsbibliotek.org/tv-spel/  
[2007-08-05] 
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spelen till Xbox 360 som vid tiden för uppsatsen gjorts tillgängliga för utlån varför spel 
till Wii och Playstation 3 inte inkluderats i uppsatsens katalogundersökning. 
 
 

5.2 Resultat av kvalitativa forskningsintervjuer 
 
Vi presenterar här resultatet av de forskningsintervjuer som genomförts med de tv-
spelsansvariga bibliotekarierna samt med tv-spelsredaktörerna vid Bibliotekstjänst. I 
samtliga intervjuer har vi utgått ifrån den intervjuguide vi presenterar under bilaga 1 och 
resultatet av de tre intervjuerna med Respondent A, B och C redovisas separat för att på 
så sätt försäkra oss om att varje intervju får ett rimligt utrymme i resultatet. Resultatet 
av intervjuerna ligger till grund för analysen, för att med hjälp av Carl Gustav 
Johannsens kvalitetsdefinitioner möjliggöra besvarandet av vår frågeställning kring hur 
de tv-spelsansvariga bibliotekarierna ser på tv-spelskvalitet. 

 

5.2.1 Resultat av intervju med Respondent A 
 
Respondent A har arbetat på Malmö stadsbibliotek sedan 2003 med främst uppgifter 
inom konst- och musikavdelningen. Respondenten har inte varit med i tv-
spelsverksamheten sedan starten och involverades främst dels för att tv-spelssamlingen 
var placerad i konst- och musikavdelningen och dels för att respondenten hade ett 
intresse kring tv-spel. Respondent A beskriver sig själv som den som har minst ansvar 
för inköpsprocessen, men som i större utsträckning är ”på golvet” och har mest kontakt 
med användarna, samt är den som i störst utsträckning anordnar tv-spelsrelaterade 
program och föreläsningar. Respondentens erfarenhet av tv-spel bygger endast på ett 
privat intresse. 
 
Angående inköpsprocessen uppger Respondent A att olika former av nyhets- och 
recensionstexter, i tidningar och på Internet, används som hjälpmedel för att välja ut 
vilka spel som skall köpas in. Det uppges att inköpsförslagen sedan lämnas till förlaget 
Bibliotekstjänst som sedan tar in spelen i sin katalog. Respondent A anser inte att 
Bibliotekstjänsts recensioner har något inflytande över inköpen till beståndet på 
biblioteket eftersom de har andra kanaler för information om spelen. Respondent A 
berättar även att respondenten inte provspelar spelen själv, utöver för att kontrollera om 
spelen har några fel. Det framgår också att respondenten förhåller sig till Malmö 
stadsbiblioteks generella inköpspolicy och att detta bland annat innebär att spelen som 
köps in inte skall innehålla omotiverat våld eller sexism. Respondent A berättar att man 
försöker att lyssna mycket på användarnas önskemål och att ett spels popularitet hos 
användarna influerar hur många exemplar som köps in av det spelet. Den största 
användargruppen uppges vara killar mellan 18 och 30 år, men respondenten framhåller 
också att det även funnits ett intresse från andra användargrupper. På frågan om någon 
användarrelaterad undersökning har genomförts svarar Respondent A att någon sådan 
inte har gjorts. 
 
Respondent A har till en början förståeliga svårigheter att förklara hur man bestämmer 
om ett spel är av god kvalitet, men anser att man skall få något slags utbyte. 
Respondenten upplever att det är väldigt individuellt vad man uppskattar eller inte och 
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att bibliotekarien inte skall ”peka någon på näsan heller och säga att ’det här är kvalitet 
på det här’ eller ’det här är inte det’”. Respondent A framhåller också att enklare 
”partyspel” och mer avancerade strategispel båda kan vara av hög kvalitet, men på olika 
sätt. På frågan om de inom Tv-spelsgruppen använder kvalitet som begrepp resonerar 
Respondent A att ”Jag tror faktiskt att det är så låntagaren tänker, vi gör ju ändå ett 
urval enligt inköpspolicyn. Och på det viset kan man ju ändå tänka att användaren 
tänker att vi gör ett kvalitetsurval. Men jag tänker ju inte att vi gör det.” Respondent A 
uppger också att det till viss del diskuteras inom Tv-spelsgruppen kring kvalitet baserat 
på recensioner. Respondent A anser att det inte finns några spel i samlingen som är av 
sämre kvalitet, men nämner också att det inte går att veta säkert eftersom respondenten 
inte provspelat alla spelen i samlingen. 
 
 

5.2.2 Resultat av intervju med Respondent B 
 
Respondent B har arbetat på Malmö stadsbibliotek sedan början av 2000-talet och har 
haft uppgifter inom avdelningen för science fiction, fantasy och tecknade serier för 
vuxna. Respondenten var med och tog initiativ till tv-spelsverksamheten och har därför 
varit involverad sedan starten. Respondentens tidigare erfarenhet av spel sträcker sig till 
ett privat intresse, både vad gäller datorspel och tv-spel. Respondenten beskriver sin roll 
i tv-spelsverksamheten som den som tillsammans med Respondent C har störst ansvar 
för inköp. 
 
Respondent B uppger att inköpsprocessen till stor del grundar sig på olika nyhetskanaler 
och nämner som exempel hemsidan Gamereactor, tidskrifterna Level och Superplay, 
olika tv-program och Dagens Nyheters kultursidor. Respondenten jämför sedan olika 
recensioner från exempelvis hemsidorna Gamespot och Gamerankings av titlar som 
verkar intressanta. De titlar som verkar intressanta kompletteras sedan av motsvarande 
undersökningar av Respondent C. På frågan om Respondent B provspelar titlarna 
nämner respondenten att det i så fall sker genom att respondenten har tillgång till titeln 
hemma och därmed provspelar på sin fritid, eller genom att respondenten genom sitt 
arbete som lektör för Bibliotekstjänst får tillgång till ett recensionsexemplar. 
Respondent B uppger även att det tas hänsyn till mångfald och att respondenten 
uppskattar användarförslag och även försöker få så stor bredd som möjligt i beståndet. 
Det köps också in extra exemplar av titlar om spelet är populärt. De exemplar som går 
sönder skickas på reparation genom slipning om respondenten upplever att exemplaret 
går att rädda. Respondent B hyser därmed en förhoppning om att spelen skall hålla så 
länge att biblioteket i framtiden kan erbjuda en ”retrosamling” bestående av äldre titlar. 
Respondenten uppger även att utbudet på marknaden är lite enformigt. Det har även i 
samband med utvärderingen av projektet uttryckts en önskan att beståndet i större 
utsträckning skall rikta sig till tjejer, vilket Respondent B upplever som positivt men 
problematiskt. Respondent B uppger efter en stunds reflektion att spel som The Sims 
och Singstar är väldigt populära bland tjejer. Respondent B berättar också att 
bibliotekets generella inköpsplan följs, men att den inte har några exakta parametrar för 
hur mycket våld eller liknande som får förekomma. Respondenten uppger också att det 
inom tv-spelsverksamheten finns en överenskommelse att inte köpa in spel som är 
direkt rasistiska eller pornografiska. 
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På frågan hur respondenten ser på vad som är ett kvalitetsspel har Respondent B till en 
början svårt att formulera sig, men gör sedan ett försök att definiera kvalitet med orden 
”Själv brukar jag prata om spelmagi och det är ju också ett extremt luddigt begrepp, 
men det är när det händer någonting mellan liksom... den som spelar och spelet, att det 
kopplar på något sätt.” Respondenten beskriver det också som viktigt att rollspel känns 
stora och har en episk handling, medan spel som Lego Star Wars bara skall vara väldigt 
roliga att spela. Respondent B berättar att de oftast får lita på hur recensenter bedömer 
sådana aspekter av spelen eftersom de sällan hinner testa spelen innan inköp. 
Respondent B tycker att recensenter ibland fokuserar mycket på områden som spelens 
grafik, men anser själv att begreppet spelkänsla är viktigare i bedömningen av ett spel. 
 
 

5.2.3 Resultat av intervju med Respondent C 
 
Respondent C är i grunden systemvetare och har tidigare arbetat på avdelningen för 
natur och teknik på biblioteket och upplever biblioteksarbetet som att vara en länk 
mellan användare och teknik eller användare och information. Respondent C har varit 
inofficiellt inblandad i tv-spelsverksamheten från starten, genom att fungera som 
bollplank till Respondent B och berättar att tanken med tv-spelsverksamheten var att 
samla folk från olika områden på biblioteket. Respondent C:s tidigare erfarenhet av tv-
spel är ett privat intresse. 
 
Respondent C uppger att det köpts in ganska mycket titlar eftersom man snabbt ville få 
upp ett stort bestånd. En riktlinje har dock varit att spelen inte skall ha fått dålig kritik 
och tanken har varit att köpa in titlar baserade på recensioner. Respondenten berättar att 
spel som köpts in baserat på recensioner stundtals varit mindre populära hos 
användarna. Respondent C uppger vidare att ”man på något omedvetet sätt känner att 
det där spelet är bra och man vet inte riktigt vad man fick det ifrån”. Respondent C är 
också intresserad av vad spelarna själva tycker och detta tar sig i inköpsprocessen 
uttryck genom att respondenten försöker lyssna på användarförslag och läser vad 
spelare skrivit på olika forum. Att användarna efterfrågar en titel ger titeln ett värde i 
sig. Respondent C försäkrar sig även om att spelen som köps in inte är väldigt 
våldsamma eller sexistiska. Respondenten beskriver att det är vanligt med stereotyper i 
spelbranschen men att de genom recensioner försöker finna en balans mellan smalare 
spel som sticker ut lite och mer kommersiella spel. Respondent C resonerar kring att 
spelutveckling idag kan kosta pengar motsvarande en Hollywoodfilm och att detta leder 
till att spelutvecklarna inte vågar ”ta ut riskerna utan man kör på den här skjuta-skjuta”. 
Respondent C uppger också att det är svårt att veta hur länge ett spel håller, både rent 
fysiskt och ur intressesynpunkt. Respondenten utvecklar resonemanget med att många 
äldre spel till äldre konsoler är av intresse än idag och att det varit kul om det blivit 
möjligt att inkludera även sådana äldre titlar i beståndet. Respondenten reserverar sig 
dock mot uttalandet om äldre titlar med att berätta att många äldre titlar som 
respondenten tyckte var bra när de kom inte upplevs som lika bra om respondenten 
spelar dem idag. Respondent C är osäker på vad som väger tyngst vid inköp av 
användarförslag och recensioner, men uppger också att användarna oftast föreslår 
sådant som redan köpts in till beståndet. 
 
När Respondent C reflekterar i intervjun kring sin egen bild av ett bra spel ”så tycker 
jag [Respondent C] att spelkänslan är det som jag fastnar för direkt. Så det är inte så 
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mycket grafiken och inte så mycket det tekniska.” Respondenten upplever det som 
positivt om spelet har bra grafik, bra ljud och att exempelvis sportspel har licensen att 
använda spelarnas och klubbarnas riktiga namn, men att det viktigaste är att spelet är 
kul att spela. Respondent C försöker definiera begreppet spelkänsla, men detta visar sig 
omöjligt att beskriva utförligare detalj än att bra spelkänsla innebär någon slags 
stämning och att det gör spelet roligt. Respondent C anser att det i olika typer av spel 
kan vara viktigt med olika aspekter. I vissa sorters spel är det viktigare med en 
intressant story, medan vissa spel egentligen bara är tv-spelsversioner av brädspel och 
att det därför mer handlar om ifall spelet är kul på exempelvis partyn. 
 
 

5.2.4 Resultat och analys av intervju med Bibliotekstjänst 
 
Under intervjun med de ansvariga för tv-spelsverksamheten på Bibliotekstjänst (BTJ) 
uppgavs det vid ett flertal tillfällen att Bibliotekstjänst inte gör något kvalitetsurval. 
Verksamheten går istället ut på att förmedla och ordna de medier, i det här fallet tv-spel, 
som biblioteken efterfrågar. Talespersonerna för BTJ nämner också att man alltid varit 
öppen för att förmedla tv-spel till biblioteken, men att det inte förrän nu funnits någon 
efterfrågan från bibliotekens sida. 
 
Syftet med att intervjua Bibliotekstjänst var för att undersöka om de på något sätt 
påverkar Malmö stadsbiblioteks tv-spelsbestånd, eftersom vi visste att Malmö 
stadsbibliotek köper in samtliga av bibliotekets medier via Bibliotekstjänst. Resultatet 
av intervjuerna med såväl Bibliotekstjänst som de tv-spelsansvariga bibliotekarierna på 
Malmö stadsbibliotek visar dock att Bibliotekstjänst inte har något inflytande över tv-
spelsbeståndet. Två av respondenterna från Malmö stadsbibliotek är dessutom lektörer 
för tv-spel åt Bibliotekstjänst och är således de som skriver tv-spelsrecensionerna 
tillsammans med ett fåtal andra. Vi väljer att här ändå kort beröra intervjun med 
Bibliotekstjänst eftersom det verifierar att uppfattningen hos de tv-spelsansvariga i 
Malmö, om att Bibliotekstjänst inte har något inflytande över tv-spelsverksamhetens 
urval, stämmer. Med hjälp av denna bekräftelse kan vi slå fast att intervjun med 
Bibliotekstjänst är av mycket lågt värde för att besvara uppsatsens frågeställningar och 
vi kommer därför inte att beröra Bibliotekstjänsts roll mer under det fortsatta arbetet 
med uppsatsen. 
 
 

5.3 Analys av intervjuundersökning 
 
Här presenterar vi en analys av det empiriska material som presenterats under resultatet 
av intervjuerna med Respondent A, B och C. Analysen presenteras tematiskt utifrån 
Carl Gustav Johannsens fyra kvalitetsdefinitioner för att på så sätt möjliggöra 
besvarandet av våra frågeställningar kring hur de tv-spelsansvariga bibliotekarierna ser 
på tv-spelskvalitet samt hur de arbetar för att skapa ett bestånd som bygger på dessa 
kvalitetsperspektiv. Analysen används sedan som underlag för uppsatsens diskussion 
kring frågeställningen hur synen på tv-spelskvalitet avspeglar sig i egenskaper hos det 
faktiska beståndet. 
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5.3.1 Den transcendenta kvalitetsdefinitionen 
 
Det är svårt att göra en säker bedömning av respondenternas förmåga att göra en 
bedömning av tv-spel baserat på den transcendenta kvalitetsdefinitionen. Ingen av 
respondenterna har någon akademisk erfarenhet av tv-spel genom spelrelaterade kurser 
eller utbildningar, men samtliga uppger att de sedan tidigare har erfarenhet av tv-spel 
som ett privat intresse. Det är svårt att finna några resonemang hos Respondent A som 
direkt går att relatera till det transcendenta sättet att bedöma kvalitet. Vad som dock är 
intressant är begreppet spelkänsla som används av både Respondent B och C för att 
beskriva vad det är som gör att ett spels kvalitet går att betrakta som god. Ingen av 
respondenterna kan definiera spelkänsla som någonting tydligare än att det uppstår en 
stämning under spelandet och att en bra spelkänsla också gör att spelet blir väldigt bra. 
Begreppet spelkänsla verkar därför svara väl mot Carl Gustav Johannsens definition av 
transcendent kvalitet som något tidlöst som endast kan bedömas som en helhet av en 
person med stor erfarenhet.94 
 
Det finns här något av en motsägelse mellan Respondent B:s och C:s bakomliggande 
perspektiv på kvalitet och hur de arbetar med att utveckla själva beståndet. Denna 
motsägelse bottnar i att respondenterna under intervjuerna uppger att de inköp som görs 
i stor utsträckning grundar sig på vilka recensioner spelen har fått. Respondent B 
upplever också att vissa spelrecensenter stundtals fokuserar väldigt mycket på konkreta 
aspekter som hur avancerad spelets grafik är, medan respondenten själv tycker att det 
abstrakta begreppet spelkänsla är viktigare för att bedöma spelets kvalitet. Ingen av 
respondenterna uppger att de har något system för att själva provspela tv-spelen, utöver 
för felsökning eller om de själva av ett sammanträffande har privat tillgång till ett spel, 
antingen genom privata inköp eller genom recensionsexemplar från Bibliotekstjänst. 
Det går därför att anta att det inte finns möjlighet för respondenterna att genomgående 
bilda sig en uppfattning av spelens transcendenta kvalitet på egen hand. Det är dock 
rimligt att anta att även tv-spelsrecensenterna har förmågan att bedöma ett spels 
transcendenta kvalitet, men eftersom det transcendenta begreppet spelkänsla är så svårt 
att definiera är det även högst möjligt att det är svårt för recensenten att i text förmedla 
till läsaren hur god spelkänslan är. 
 
Respondent B och C utrycker i intervjuerna också ett intresse för äldre tv-spel. Hos 
respondent B tar detta sig uttryck genom ett intresse att vårda de spel som finns i 
beståndet idag, för att i framtiden kunna erbjuda en samling med äldre spel. Respondent 
C talar om att många spel till äldre konsoler är av högre kvalitet än idag. Resonemangen 
kring äldre spel vittnar om en förmåga att uppfatta och bedöma en tidlös transcendent 
kvalitet hos spel, även om mer konkreta aspekter som spelets grafik och ljud går att se 
som föråldrade. Respondent C talar även om att många av de äldre spelen som 
respondenten tyckte var bra när de kom inte bedöms vara av hög kvalitet idag. Detta kan 
ses som att respondentens förmåga att bedöma transcendent kvalitet har utvecklats 
sedan respondenten senast spelade spelet och att den tidigare bilden av spelen kan 
baseras på nostalgi, eller att spelets mer konkreta aspekter som grafik och ljud idag 
blivit mer eller mindre föråldrade. 
 
 

                                                 
94 Johannsen (1997). s. 242f 
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5.3.2 Den produktorienterade kvalitetsdefinitionen 
 
Liksom i analysen av förekomsten av ett transcendent perspektiv hos respondenterna är 
det svårt att avgöra om respondenterna har tillräckligt stor erfarenhet av tv-spel för att 
på egen hand göra en produktorienterad analys av ett spel. Denna diskussion blir dock 
mindre central eftersom samtliga respondenter snarare förlitar sig på omdömet från 
externa källor. Detta tar sig uttryck i att samtliga respondenter under intervjuerna 
uppger att de tar stor hänsyn till vilka omdömen spelen har fått av recensenter då de 
överväger vilka spel som skall köpas in till beståndet. Då dessa recensenter ofta 
konkretiserar och sammanfattar sina recensioner genom att ge spelen, och ofta ett antal 
av spelens egenskaper, ett betyg svarar detta förhållningssätt till kvalitetsbedömning väl 
mot Johannsens produktorienterade kvalitetsdefinition som bygger på analys av 
föremålets kvantifierbara aspekter. De Internetbaserade recensionskanaler 
respondenterna uppger är Gamereactor95, som i recensioner kvantifierar spelets grafik, 
spelbarhet, ljud och hållbarhet och Gamespot96, som i recensioner kvantifierar hela 
spelet på en skala från 1,0 till 10,0. Tidskrifter som nämns är Level, och Superplay som 
båda kvantifierar spel på en skala från 1-10. Utöver dessa används sidan 
Gamerankings97 vars utformning bygger mer explicit på en kvantifiering som beskrivs 
mer ingående i nästa stycke. Respondent B uttrycker en viss oenighet med vissa av 
recensenternas fokus på kvantifierbara aspekter som hur avancerad ett spels grafik är, 
men berättar också att det är ett antal olika recensioner som ligger till grund för 
bedömningen av varje spel. Genom att på detta vis använda sig av flera olika källor 
borde det vara möjligt för respondenterna att få en mer heltäckande och ingående bild 
av spelets produktorienterade kvalitet. 
 
Vi upplever det som intressant att respondenterna fäster så pass stor vikt vid det 
produktorienterade kvalitetsperspektivet vad gäller urvalet till beståndet, men att ingen 
av dem för några direkt produktorienterade resonemang när de beskriver sin egen 
definition av vad som gör ett spel bra. Att respondent B:s använder sig av sidan 
Gamerankings går att se som ett tecken på den tilltro som finns hos respondenten för att 
använda ett produktorienterat perspektiv på kvalitet under inköpsprocessen. 
Gamerankings syftar till att samla in betyg från olika recensioner och på så sätt räkna ut 
ett medelvärde för hur den samlade kåren av recensenter bedömt ett spel. Sidan erbjuder 
förvisso också länkar till de recensionstexter som används, men vi uppfattar det 
övergripande syftet med Gamerankings som ett verktyg för att rangordna spel enligt ett 
mer renodlat produktorienterat perspektiv.  
 
 

5.3.3 Den användarorienterade kvalitetsdefinitionen 
 
Samtliga respondenter redovisar under intervjuerna resonemang som går att relatera till 
Johannsens beskrivning av kvalitet som ett subjektivt begrepp där ett spels upplevda 
kvalitet kan variera beroende på vem som spelar det. Respondent B och C nämner båda 
att de försöker att tillgodose inköpsförslag från användare och Respondent C uppger att 
det ofta har ett värde i sig om ett spel efterfrågas av användare. Respondent C:s 

                                                 
95 Gamerankings. http://www.gamerankings.com/ [2007-08-05] 
96 Gamespot. http://www.gamespot.com/ [2007-08-05] 
97 Gamerankings. http://www.gamerankings.com/ [2007-08-05] 
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resonemang kring detta kan analyseras som att det därför är svårt att avgöra vad som vid 
inköpsprocessen väger tyngst av användarnas förslag och det mer produktorienterade 
perspektivet som utgår från tv-spelsrecensenternas omdömen, men respondenten uppger 
också att dessa båda perspektiv ofta överlappar varandra genom att de leder till ungefär 
samma titlar. Respondent C försöker även tillgodogöra sig användarnas åsikter genom 
att läsa vad spelarna själva tycker om spelen på olika forum på Internet.  
 
Respondent A ger under intervjuerna intrycket av att gå ett steg längre än de övriga 
respondenterna i sitt användarorienterade resonemang. Respondent A framhåller att det 
är väldigt individuellt vad man uppskattar och att respondenten inte anser det som sin 
uppgift att ”peka någon på näsan” och bestämma vad som är av bättre eller sämre 
kvalitet. Högst intressant är också att Respondent A berättar att användarna förmodligen 
tror att biblioteket gör ett kvalitetsurval, men att respondenten själv inte ser det som att 
man gör det. Denna inriktning mot ett användarorienterat perspektiv kan ha sin 
förklaring i att Respondent A uppges vara den som har mest kontakt med användarna 
och minst ansvar för inköp av titlar. Det förefaller rimligt att en ökad kontakt med olika 
användare skulle resultera i ett större intresse för att tillgodose användarnas individuella 
önskemål, samtidigt som en minskad inblandning i diskussionen kring inköp kan 
resultera i en mindre omfattande inblick i vilka kvalitetsurval som eventuellt görs av 
Respondent B och C. 
 
Respondent B för under intervjuerna även ett intressant resonemang kring det förslag 
som under utvärderingen av tv-spelsprojektet har lagts fram kring att beståndet i större 
utsträckning skulle rikta sig till tjejer. Respondenten var positiv till en sådan utveckling, 
men hade till en början svårt att definiera hur en sådan inriktning skulle kunna omsättas 
i praktiken. Efter en stunds reflektion utvecklade dock respondenten sina tankar och 
konstaterade att spel som exempelvis The Sims och Singstar varit mer populära hos 
flickor än andra titlar. Detta kan vi med hjälp av Johannsens teoriverk analysera som ett 
exempel på en strävan inom tv-spelsverksamheten för att inom beståndet uppnå en ökad 
användarorienterad kvalitet, där av Respondent B upplevda tendenser pekar på att vissa 
spel kan vara av högre användarorienterad kvalitet inom den generella användargruppen 
flickor. 
 
 

5.3.4 Den standardorienterade kvalitetsdefinitionen 
 
Den under intervjuerna mest uppenbara kontexten som respondenterna förhåller sig till 
vid beståndsutvecklingen är bibliotekskontexten. Samtliga respondenter uppger att de 
vid inköp tar hänsyn till i vilken utsträckning spelen förhåller sig till bibliotekets 
inköpspolicy. Det framkommer under intervjuerna att denna policy inte upplevs som 
speciellt tydligt formulerad och att formuleringarna beskriver att material som köps in 
inte får vara överdrivet sexistiskt, rasistiskt, våldsamt eller pornografiskt. Det saknas 
dock definitioner av vad som räknas som överdrivet, vilket kräver att respondenterna 
använder sitt eget omdöme och gör bedömningar från fall till fall. Det uppges också att 
det inte finns någon inköpspolicy som riktar sig specifikt till tv-spelsverksamheten. 
 
Även om det inte finns några detaljerade riktlinjer för beståndet så finns det hos 
respondenterna resonemang kring spelen som går att koppla till ett standardorienterat 
perspektiv på kvalitet. Detta visar sig genom att vissa egenskaper prioriteras annorlunda 
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baserat på vilken sorts spel det är som bedöms. Respondent A beskriver vad 
respondenten kallar ”partyspel” och framhåller att dessa kan vara av hög kvalitet, 
samtidigt som mer avancerade spel också kan vara det. Respondent B beskriver att en 
stor och episk handling är av stor vikt vid bedömningen av ett rollspel, medan ett spel 
som Lego Star Wars bara skall vara kul att spela. Olika sorters spel bedöms alltså olika 
beroende på vilken kontext de är tänkta att ingå i, vilket överensstämmer till förväxling 
med vår tolkning av Johannsens standardorienterade perspektiv på kvalitet. Respondent 
C för ett liknande resonemang där det inom vissa spel är viktigt med en intressant story, 
medan vissa spel egentligen bara är elektroniska versioner av traditionella brädspel. Vi 
upplever att denna syn på kvalitet till stor del bygger på vilka förväntningar spelaren har 
på spelet, vilket i sin tur förmodligen bottnar i vilka konventioner som råder inom den 
kontext som spelaren uppfattar att spelet tillhör. Respondent C uttrycker också ett 
intresse för att beståndet skall innehålla titlar som ”sticker ut” och är lite smalare än de 
spel som toppar försäljningslistorna. Respondent C för även ett relaterat resonemang 
kring att många spelutvecklare på grund av ekonomiska faktorer väljer att ta den säkra 
vägen och därför prioriterar vad respondenten beskriver som ”skjuta-skjuta”-spel. Vi 
tolkar detta som att spel som sticker ut och bryter mot eller utvecklar den förväntade 
kontexten ses som ett tecken på god kvalitet i sig. Intervjuerna innehåller dock inga 
konkreta exempel på hur respondenterna arbetar för att inkludera sådana spel i 
beståndet. 
 
 

5.4 Resultat av katalogundersökning 
 
Här presenteras hur vi har gått till väga för att sammanställa mätningarna i vår 
undersökning av genrefördelningen i Malmö stadsbiblioteks tv-spelskatalog. Vi avser 
att redovisa hur det av metod och teori givna källmaterialet använts dels för att 
sammanställa hur många titlar av varje genre som finns i beståndet och dels för att räkna 
ut värdet för antalet exemplar/konsol/titel i varje genre. De sammanställningar som 
gjorts av resultatet ligger till grund för analysen av katalogundersökningen, med 
förhoppningen att på ett tillfredsställande sätt besvara uppsatsens frågeställning kring 
hur det faktiska beståndet ser ut. Sammanställningarna grundar sig på följande 
statistiska uträkningar för att på så sätt möjliggöra ett numeriskt representerat resultat av 
mätningarna i katalogundersökningen.  
 
Den första uträkningen är en enkel genomgång av hur många titlar av varje genre som 
finns i beståndet. Valet att undersöka antalet titlar istället för antalet exemplar beror på 
att vi vill få fram en klarare bild av hur varierat beståndet är. Skulle uträkningen ske 
baserat på antalet exemplar skulle en titel som köpts in i tre exemplar räknas tredubbelt. 
Informationen kring hur stor mångfald som finns att tillgå inom varje genre eller 
motivation skulle då riskera att bli missvisande. 
 
Den andra uträkningen som gjorts är för att åskådliggöra antalet exemplar/konsol/titel. 
Att uträkningen sker i flera led beror på att resultatet annars skulle bli missvisande. 
Detta beror på att de ansvariga i intervjuerna delgett oss att de, om de bestämmer sig för 
att köpa en titel, alltid köper in minst ett exemplar till varje konsol som titeln säljs till. 
Detta gör en extra uträkning nödvändig för att ge en rättvis bild av hur titlar i olika 
genrer prioriteras under inköpsprocessen, oavsett om en titel är exklusiv för en enda 
konsol eller finns tillgänglig för samtliga konsoler. Uträkningen börjar därför med det 
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aritmetiska medelvärdet för hur många exemplar av varje titel som finns till varje 
konsol. Genom att göra detta får en titel som köpts in i tre exemplar till tre olika 
konsoler värdet ett (3/3=1). Ett spel som köpts in i tre exemplar men bara finns 
tillgängligt till en enda konsol får värdet tre (3/1=3). Sedan räknas ett aritmetiskt 
medelvärde ut baserat på detta värde och antalet titlar inom varje genre. På så sätt nås 
ett mått för antalet exemplar/konsol/titel inom varje genre som inte påverkas av policyn 
att, om möjligt, alltid köpa in ett exemplar till varje konsol. 
 
Vi kommer dessutom att jämföra fördelningen av genrer i beståndet med den 
marknadsfördelning som indikeras av Barry Ip och Gabriel Jacobs i Quality in the 
games industry: an analysis of customer perceptions.98 Detta är möjligt endast i de fall 
där ungefärliga motsvarigheter finns mellan vårt eget genresystem och det som används 
i Ips och Jacobs undersökning. 
 
 

5.4.1 Resultat av antalet titlar per genre 
 
Vi presenterar här en sammanställning av resultatet i form av ett stapeldiagram för att ge 
en överskådlig bild av resultatet av katalogundersökningen. I anslutning till detta 
redogör vi även i detalj för förhållandena för varje genre för att på så sätt möjliggöra en 
djupare förståelse av uppsatsens resultat. 
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Figur 4 - Stapeldiagram över antalet titlar i respektive genre 
 
Vid tiden för undersökningen ingick i Malmös katalog 203 stycken unika tv-spelstitlar 
som i figur 4 fördelats beroende på genretillhörighet. 
 

                                                 
98 För grafisk presentation av Ips och Jacobs tabell hänvisar vi figur 2 och 3 i kapitel 4.3  
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Actionspel (ej våldscentrerade) består av 18 titlar, motsvarande 8,9% av det totala 
beståndet. Genren svarar till viss del mot Ips och Barrys kategori Action, som utgör 
30,8% av marknaden. Ip och Barry skiljer dock inte på våldscentrerade och ej 
våldscentrerade actionspel, även om ett antal av de kategorier vi kategoriserat som 
Action (våldscentrerad) inkluderas i Ips och Barrys kategorier Fighting, First person 
shooter och Shooting. Inkluderar vi titlarna från dessa kategorier i action för att i större 
utsträckning matcha vår egen definition består marknaden till 45,5% av Action. 
Actionspel (våldscentrerade) består av 75 titlar, eller 36.9% av det totala beståndet. Som 
beskrivits under föregående stycke svarar kategorin delvis mot Ips och Barrys action 
som utgör 30,8% av marknaden, eller 45,5% om vi inkluderar genrerna Fighting, First 
person shooter och Shooting. Adventure-spel består av 1 titel, eller 0,5% av det totala 
beståndet. Genren har ingen motsvarighet hos Ip och Barry. 
 
Artificiellt liv består av 4 titlar, eller 2,0% av det totala beståndet. Genren har ingen 
motsvarighet hos Ip och Barry. Fordonssimulatorer består av 24 titlar, eller 11,8% av 
det totala beståndet. Genren motsvaras av Ips och Barrys Racing som utgör 12,0% av 
marknaden. Konstruktions- och managementsimulatorer består av 4 titlar, eller 2,0% av 
det totala beståndet. Genren har ingen motsvarighet hos Ip och Barry. Pusselspel består 
av 1 titel, eller 0,5% av det totala beståndet. Genren motsvaras av Ips och Barrys Puzzle 
som utgör 1,5% av marknaden. Rollspel består av 11 titlar, eller 5,4% av det totala 
beståndet. Genren motsvaras av Ips och Barrys Role play som utgör 6,8% av 
marknaden. Rytm- och dans består av 9 titlar, eller 4,4% av det totala beståndet. Genren 
motsvaras av Ips och Barrys Music som utgör 0,6% av marknaden 
 
Samlingar består av 11 titlar, vilket utgör 5,4% av beståndet. Genren har ingen 
motsvarighet hos Ip och Barry. Sportspel består av 37 titlar, eller 18,2% av beståndet. 
Genren motsvaras av Ips och Barrys Sport som utgör 18,1% av marknaden. Strategispel 
består av 3 titlar, eller 1,5% av marknaden. Genren motsvaras av Ips och Barrys 
Strategy som utgör 8,7% av marknaden. Övrigt består av 5 titlar, eller 2,5% av 
beståndet. Ip och Barry har ingen kategori för titlar som inte passat in i genresystemet. 
För att underlätta en överblick av ovanstående jämförelse mellan fördelningen i Ip och 
Barrys undersökning av marknaden och vår egen undersökning av tv-spelsbeståndet på 
Malmö stadsbibliotek presenterar vi även följande tabell: 
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     Genrefördelningar 

 
Andel av Tv-
spelsbestånd 

Total andel 
av marknad  

Genre % % 
Actionspel (ej våldscentrerade) 8,9%   
Actionspel (våldscentrerade) 36,9% 45,5%99 
Adventure-spel 0,5% e.t.100 
Artificiellt liv 2,0% e.t. 
Fordonssimulatorer 11,8% 12,0% 
Konstruktions- och     
managementsimulatorer 2,0% e.t. 
Pusselspel 0,5% 1,5% 
Rollspel 5,4% 6,8% 
Rytm- och dansspel 4,4% 0,6% 
Samlingar 5,4% e.t. 
Sportspel 18,2% 18,1% 
Strategispel 1,5% 8,7% 
Övrigt 2,5% e.t. 

Figur 5 – Jämförelse av genrefördelning i tv-spelsbestånd och marknad. 
 
 

5.4.2 Resultat av antalet exemplar/konsol/titel 
 
Liksom i redovisningen i föregående kapitel presenterar vi först ett stapeldiagram för att 
ge en översikt av materialet. I anslutning till diagrammet kommer vi att redogöra i detalj 
för förhållandena inom varje genre för att på sätt möjliggöra en djupare förståelse för 
vårt resultat. 
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Figur 6 - Stapeldiagram över antalet exemplar/konsol/titel i respektive genre 
 

                                                 
99 Ip och Barrys genrer Fighting, First person shooter och Shooting har inkluderats i genren Action. 
100 Här står e.t. för ej tillämpbart. 
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Genomsnittet för det totala antalet exemplar/konsol/titel i hela beståndet var vid tiden 
för undersökningen 2,32. Genomsnittet för actionspel (ej våldscentrerade) är 1,98, för 
actionspel (våldscentrerade) 2,27 och för Adventure-spel 3,0. Artificiellt liv har snittet 
2,46, fordonssimulatorer 2,11 och konstruktions- och managementsimulatorer 1,75. 
Pusselspel har snittet 2.0, rollspel 2,55 och rytm- och dansspel 2,67. Samlingar har 
snittet 2,32, sportspel 1,94 och strategispel 2,33. Slutligen finns kategorin övrigt med 
snittet 2,8. 
 
 

5.5 Analys av katalogundersökning 
 
Vi presenterar här en analys av vårt resultat för att på så sätt möjliggöra besvarandet av 
uppsatsens frågeställning kring hur bibliotekets tv-spelsbestånd ser ut. Analysmaterialet 
av katalogundersökningen ligger sedan tillsammans med analysmaterialet av 
intervjuerna med de tv-spelsansvariga bibliotekarierna till grund för en vidare 
diskussion kring frågeställningen om vilka likheter och skillnader det går att se mellan 
dessa båda aspekter av verksamheten. 
 
Resultatet av katalogundersökningen visar på att fördelningen över genrerna i 
bibliotekets tv-spelsbestånd över lag överensstämmer med den totala fördelningen på 
den kommersiella marknaden. Genrer där detta blir särskilt uppenbart är sportspel och 
fordonssimulatorer, som endast skiljer 0,1 respektive 0,2 procentenheter från Ip och 
Barrys motsvarigheter Sport och Racing. Tecken på likartade fördelningar går även att 
se i förhållandena mellan rollspel och Role play där skillnaden mellan fördelningen i 
katalogen och marknaden är 1,4 procentenheter. Noterbara skillnader finns i kategorin 
Rytm- och dans som utgör 4,4% av beståndet medan Ip och Barrys motsvarighet Music 
endast utgör 0,6% av marknaden. Rytm- och dansspelen köps dessutom in i 2,67 
exemplar/konsol/titel, vilket är betydligt högre än genomsnittet på 2,32 
exemplar/konsol/titel. En möjlig yttre förklaring till denna skillnad är att spel inom 
denna genre blivit vanligare sedan 2003 då Ip och Barrys undersökning avslutades, 
främst representerat av spelen i serien Singstar som började släppas först under 2004. 
Värt att notera är även att andelen spel i genren Strategy på marknaden är hela 8,7% 
medan endast 1,5% av tv-spelsbeståndet består av strategispel. Det skulle här kunna röra 
sig om skillnader i definitioner av genrerna mellan de båda undersökningarna. 
 
Genrerna actionspel (våldscentrerade) och actionspel (ej våldscentrerade utgör 
tillsammans 45,8% av beståndet. Detta ligger förhållandevis nära Ips och Barrys 
kategorier Action, Fighting, First person shooter och Shooter som tillsammans utgör 
45.5% av marknaden. Inköpssnittet för actionspel (våldscentrerade) ligger 0,05 enheter 
under snittet med 2,27 exemplar/konsol/titel, vilket i begränsad utsträckning minskar 
vikten av genren, medan snittet för actionspel (ej våldscentrerade) ligger på 1,98 
exemplar/konsol/titel. Ytterligare tecken på likheter mellan marknadsfördelningen och 
fördelningen i bibliotekets bestånd går att finna i genren sportspel. Sportspelen utgör 
18,2% av biblioteksbeståndet och den totala marknadsandelen för Ip och Barrys genre 
Sport är 18,1%. Bibliotekets inköp av genren sportspel ligger dock på 1,94 
exemplar/konsol/titel vilket är betydligt lägre än det totala snittet på 2.32 
exemplar/konsol/titel. Detta indikerar till viss del en något mindre vikt för sportspel i 
beståndet. 
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Noterbart är också förhållandena för genrerna Adventure-spel och artificiellt liv som 
endast har ett fåtal titlar och inte har någon motsvarighet hos Ip och Barry. Då snittet för 
inköp av dessa genrer ligger på 3,00 respektive 2,46 exemplar/konsol/titel finns 
indikationer på att de titlar som finns att tillgå inom dessa genrer värderas högt. 
Exempel på motsvarande förhållande finns dock också, i form av konstruktions- och 
management-simulatorer (4 titlar) och pusselspel (1 titel). Snittet för inköp av dessa 
genrer är 1,75 respektive 2,00 exemplar/konsol/titel, vilket är klart under snittet på 2,32 
exemplar/konsol/titel. Vi noterar också att bibliotekets tv-spelsbestånd till 5,4% består 
av olika samlingar. Samlingarna består främst av äldre titlar och köps in i 2,32 
exemplar/konsol/titel, vilket exakt motsvarar snittet.  
 
 

5.6 Sammanfattning av resultat och analys 
 
Vi har i detta kapitel presenterat resultat och analys av våra undersökningar för att 
därigenom möjliggöra besvarandet av uppsatsens frågeställningar kring de tv-
spelsansvariga bibliotekariernas uppfattningar av och arbete med kvalitetsbegreppet 
samt hur man kan arbeta med att känneteckna det faktiska beståndet. Den kvalitativa 
intervjuundersökningen visade på en mångsidighet inom tv-spelsverksamheten vad 
gäller perspektiv på kvalitet. Frånvaron av en mer teoretiskt inriktad utbildning hos 
respondenterna väckte också vissa tvivel kring i hur stor utsträckning de har förmåga att 
bedöma ett föremåls grad av kvalitet efter de objektiva kvalitetsdefinitionerna. Dessa 
tvivel minskade dock något eftersom respondenterna i stor utsträckning använder sig av 
externa expertkällor för att komplettera sina kunskaper. Sådana kompletteringar är 
givetvis eftersträvansvärda oavsett hur mycket kunskap som finns inom organisationen. 
Mätningarna av katalogen vittnar om att det finns stora skillnader i hur 
välrepresenterade olika genrer är i beståndet. Sekundäranalysen av Ip och Jacobs 
genrebaserade undersökning indikerar att dessa skillnader i fördelning till stor del 
överensstämmer med det övergripande utbudet på marknaden.  
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6. Diskussion 
 
I uppsatsens diskussion vävs resultatet och analysen av intervjuundersökningen samman 
med resultatet och analysen av katalogundersökningen. Vi tar vår utgångspunkt i 
respondenternas perspektiv på kvalitetsbegreppet och hur de använt sig av dessa 
perspektiv i arbetet med beståndsutvecklingen och presenterar diskussionen tematiskt 
med hjälp av Carl Gustav Johannsens fyra kvalitetsdefinitioner. Inom ramen för varje 
kvalitetsdefinition anknyter vi till relevanta egenskaper i beståndet som åskådliggjorts 
genom katalogundersökningens mätningar enligt uppsatsens presenterade genremodell. 
Genom denna kombination av uppsatsens undersökningar syftar vi till att möjliggöra ett 
besvarande av uppsatsens avslutande frågeställning kring hur synen på tv-spelskvalitet 
avspeglar sig i egenskaper hos det faktiska beståndet. Avslutningsvis förs även en 
diskussion kring uppsatsens mått av intresse utöver Malmö stadsbibliotek. 
 
 

6.1 Den transcendenta kvalitetsdefinitionen 
 
Det är svårt att peka på några definitiva gemensamma tendenser mellan de resonemang 
hos respondenterna som i analysen gick att knyta till Johannsens transcendenta 
kvalitetsdefinition och analysen av katalogundersökningen. Denna svårighet är dock 
föga förvånande eftersom det transcendenta perspektivet på kvalitet berör abstrakta 
svårdefinierade helhetsintryck och förnimmelser som mycket väl kan visa sig helt 
omöjliga att på ett fullständigt sätt beskriva med hjälp av vetenskaplig forskning. 
Genresystemet som används i katalogundersökningen har avsikten att beskriva konkreta 
egenskaper hos det faktiska tv-spelsbeståndet och är därför svårt att applicera på 
transcendenta resonemang. 
 
I analysen av respondenternas tankar kring det transcendenta perspektivet framkommer 
dock att det finns ett intresse för äldre spel, till äldre konsoler, och att det finns sådana 
äldre spel som även idag enligt respondenterna håller hög kvalitet. Det finns idag endast 
biblioteksrättigheter till spel för de nyare konsolerna, varför det inte är möjligt att köpa 
in exemplar av de gamla spelen i originalformat. En möjlighet som finns representerad i 
biblioteksbeståndet är dock att erbjuda ett urval av framgångsrika och populära äldre 
spel genom nyutgivna samlingsutgåvor. Dessa samlingsutgåvor har i vår 
katalogundersökning inkluderats i kategorin samling eftersom det inte varit möjligt att 
göra en entydig bedömning av spelen då olika spel i samlingen kan höra till olika 
genrer. Katalogundersökningen visar att samlingskategorin består av 11 titlar, eller 
5,4% av beståndet och inkluderar titlar som Capcom Classics Collection, Sega Classics 
Collection och Namco Museum 50th Anniversary. Denna kvalitativa analys av titlarna i 
samlingskategorin kan vara en tendens till att respondenternas transcendenta perspektiv 
på kvalitet går att koppla till de samlingar som finns i beståndet. Snittet för inköp av 
samlingarna ligger på 2,32 exemplar/konsol/titel vilket motsvarar genomsnittet i tv-
spelsbeståndet. Viss kritik går dock att rikta mot detta resonemang eftersom 
samlingskategorin i vår undersökning även inkluderar nyare titlar som Rayman Raving 
Rabids och Eyetoy Play och därför inte är ett entydigt tecken på transcendent kvalitet i 
beståndet. Det är dock fortfarande en intressant indikation, och något som vi upplever 
kan bli föremål för ytterligare studier. 
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6.2 Den produktorienterade kvalitetsdefinitionen 
 
Analysen av intervjuerna visar på att respondenternas bedömningar av  kvalitet hos tv-
spel enligt den produktorienterade kvalitetsdefinitionen till största delen baserar sig på 
externa källor, genom de omdömen spelen får av tv-spelsrecensenter. Respondenterna 
framhåller dock genomgående att spelets mätbara kvantifierbara aspekter som grafik 
och ljud för dem är underordnade spelets transcendenta kvalitet i form av spelkänsla. 
Detta resonemang och förhållningssätt borde därför resultera i att recensenternas betyg 
inte är av primär betydelse vid arbetet med beståndet. Det finns dock här något av en 
självmotsägelse hos de tv-spelsansvariga eftersom de även uppger att de inte har någon 
praktisk möjlighet att provspela spelen själva. Denna brist på provspelande gör att de i 
sin objektiva kvalitetsbedömning inte har några andra praktiska möjligheter än att förlita 
sig på just tv-spelsrecensenternas utlåtande om spelen. 
 
Vi använder under analysen tv-spelskategoriseringen från Barry Ip och Gabriel Jacobs 
artikel vilket ger oss en möjlighet att jämföra bibliotekets tv-spelsbestånd med 
marknaden. I katalogundersökningen presenteras siffror som indikerar att 
genrefördelningen i biblioteksbeståndet överensstämmer med genrefördelningen på 
marknaden. Det finns genom denna överensstämmelse tendenser som pekar på att 
recensenternas åsikter inte har så stort inflytande över inköpsprocessen och att 
respondenterna därför i större utsträckning baserar beståndsutvecklingen på andra 
kvalitetsperspektiv. Överensstämmelserna mellan den kommersiella marknaden och 
biblioteksbeståndet gör att vi inte heller kan utesluta möjligheten att respondenterna 
omedvetet kan ha påverkats av faktorer som marknadsföring eller en eventuell ojämn 
fördelning i nyhetsrapporteringen kring spel av olika genrer. Biblioteksbeståndets 
överensstämmelse med marknaden blir också särskilt uppseendeväckande då två av 
respondenterna uttrycker upplevelser av marknaden som enformig och med likartade 
spel. Ytterligare en förklaring till tv-spelsbeståndets och marknadens likformighet kan 
finnas i att en av respondenterna uttrycker att de köpt många titlar under en kortare tid, 
med avsikten att snabbt bygga upp ett omfattande bestånd. Ett sådant inköpsbeteende 
kan få konsekvensen att de flesta spel som övervägts för inköp också slutligen köpts in 
till beståndet, eftersom den stora budgeten för projektet har gjort att det inte funnits 
något större behov av att prioritera. Det är troligtvis först nu, när verksamheten har 
blivit permanent och budgeten snävare, som en tydligare prioritering vid 
inköpsrutinerna måste göras.  
 
 

6.3 Den användarorienterade kvalitetsdefinitionen 
 
Resultat och analys av intervjuerna med respondenterna visar på ett genomgående stort 
intresse för användarnas förslag och att dessa förslag till stor del överensstämmer med 
de inköp som respondenterna själva redan valt att göra. Vi diskuterar under det 
produktorienterade perspektivet i föregående kapitel tendenser till att beståndets 
genrefördelning till stor del överensstämmer med fördelningen på marknaden. Vi kan 
inte heller utesluta att en möjlig faktor som kan ha påverkat denna överensstämmelse är 
användarnas önskemål. De vanligaste användarna beskrivs av Respondent A som män 
mellan 18 och 30 år, vilket rimligen innebär att det även är dessa som har lämnat de 
flesta inköpsförslagen. Den vikt som fästs vid inköpsförslag kan därför ha påverkat 
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fördelningen i beståndet i en riktning som i störst utsträckning tilltalar användargruppen 
män mellan 18 och 30 år. 
 
Analysen av intervjuerna utifrån det användarorienterade perspektivet visade dock även 
att det under den utvärdering som gjorts av verksamheten uttryckts ett särskilt intresse 
att samlingen i större utsträckning skulle rikta sig till flickor. Utöver den bild 
Respondent A ger av användarna framgår det av papret Tv-spel ja tack att de primära 
målgrupperna för tv-spelsverksamheten under tiden fram till utvärderingen varit män 
mellan 16 och 30 år samt barnfamiljer.101 Analysen av intervjuerna tyder på att den 
önskade prioriteringen av flickor är en del av det användarorienterade perspektivet, 
eftersom flickor uttrycks vara en användargrupp med behov som upplevts som 
underrepresenterade i beståndet. Respondent B uttryckte till en början att det var svårt 
att definiera vilka sorters spel som var populära bland flickor, men utvecklade sedan sitt 
resonemang och berättade att spel som exempelvis The Sims 2 och Singstar var väldigt 
uppmärksammade av denna användargrupp. Respondentens uppfattning kan verifieras 
med hjälp av Monica Alkebradts och Anette Mörtbergs magisteruppsats Flickor och 
elektroniska spel. 102 I de fokusgruppsintervjuer som Alkebradt och Mörtberg genomfört 
nämns ofta The Sims103 som ett populärt spel. I uppsatsens katalogundersökning ingår 
The Sims 2 i genren artificiellt liv, vilken totalt innehåller fyra olika titlar, eller 2,0% av 
det totala beståndet. Snittet för inköp av genren Artificiellt liv ligger på 2,46 
exemplar/konsol/ titel, vilket är 0,14 exemplar/konsol/titel högre än beståndets 
aritmetiska medelvärde. Singstar är ett rytm- och dansspel, en genre med totalt nio 
titlar, eller 4,4% av det totala beståndet. Snittet för inköp av rytm- och dansspel ligger 
på 2,67 exemplar/konsol/titel, vilket är 0,35 exemplar/konsol/titel högre än det 
aritmetiska medelvärdet. En intressant jämförelse går också att göra mellan genren 
rytm- och dansspel och Barry Ip och Gabriel Jacobs genre Music som endast utgör 0,6% 
av den totala marknaden. Att beståndets genrefördelning här skiljer sig från 
marknadsfördelningen kan ses som en tendens att respondenternas fokus på 
användargruppen flickor fått ett mätbart genomslag i fördelningen i det faktiska 
beståndet. Det går dock även att kritisera detta genomslag då faktorer som nämns i 
analysen av katalogundersökningen gör att tendensen kring ökad satsning på flickor inte 
är entydig. Detta beror på att det i analysen finns vissa tecken på att spel inom genren 
rytm- och musik blivit vanligare sedan Ip och Barry genomförde sin undersökning. 
 
 

6.4 Den standardorienterade kvalitetsdefinitionen 
 
Analysen av intervjuerna visar att det finns indikationer på att respondenterna bedömer 
spelen utifrån spelens förväntade kontext. Detta tar sig uttryck i att respondenterna 
explicit nämner jämförbara motsvarigheter till de genrer vi har använt oss av i 
uppsatsens katalogundersökning och att de till viss del bedömer spel i dessa genrer 
utifrån deras rådande bild av vad som är viktigt för spel inom just den genren, eller 
kontexten. Speciellt intressant för jämförelsen av våra undersökningar är dock 
resonemanget att tv-spelssamlingen skall kunna erbjuda ett alternativ till de spel som 
ligger på försäljningstopplistan genom att erbjuda smalare, alternativa, titlar. För att 
                                                 
101 Jacobson m.fl. (2006b). 
102 Alkebradt och Mörtberg (2006). s. 66 
103 The Sims är föregångaren till The Sims 2 och spelen är så pass likartade att de även borde tilltala 
samma användargrupp.  
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koppla detta till uppsatsens genreindelning av tv-spelskatalogen så vore det rimligt att 
anta att ett arbete med att erbjuda alternativ skulle kunna märkas genom att ge titlar i 
mindre vanliga genrer en större vikt i beståndet. Då vi redan tidigare pekat på tendenser 
att bibliotekets bestånd överensstämmer med marknadsutbudet märks här ett visst glapp 
mellan respondenternas resonemang kring det standardorienterade perspektivet och 
arbetet med beståndsutvecklingen. Vi kan dock också se vissa tendenser kring att spel 
inom genrer som är mer sällsynta i beståndet köps in i fler exemplar. Det rör sig här 
främst om genrerna Adventure-spel och artificiellt liv, där snittet för inköp ligger på 
3,00 och 2,46 exemplar/konsol/titel, vilket skall jämföras med det totala snittet på 2,32 
exemplar/konsol/titel. Eftersom beståndet endast har ett Adventure-spel och fyra titlar i 
genren artificiellt liv utgör detta dock inget starkt underlag. Dessutom finns i beståndet 
även indikationer på ett motsatt förhållande då de mindre genrerna konstruktions- och 
managementsimulatorer och pusselspel har ett inköpssnitt på 2,11 respektive 1,75 
exemplar/konsol/titel vilket är klart under snittet. 
 
En annan aspekt av det standardorienterade perspektivet är hur respondenterna förhåller 
sig till biblioteksstandarden. Den inköpspolicy som finns gäller generella formuleringar 
kring hela verksamheten och respondenterna beskriver formuleringarna som luddiga 
och att det inte finns definierat i inköpspolicyn vad som avses med till exempel för 
våldsamt innehåll. Våra undersökningar pekar på att respondenternas teoretiska vikt vid 
det standardorienterade perspektivet på kvalitet inte gett något genomslag i de av oss 
mätta egenskaperna i det faktiska beståndet. Denna skillnad mellan teori och praktik 
skulle kunna bero på att det finns oklarheter hos respondenterna hur den teoretiska 
förståelsen kan omsättas i det praktiska arbetet med beståndsutvecklingen. En mer 
detaljerad inköpspolicy, specifikt inriktad på tv-spelsverksamheten kan vara ett stöd för 
att överbrygga oklarheterna mellan teori och praktik. En sådan inköpspolicy kan 
beskriva på vilka grunder spelen köps in, på vilka grunder olika sorters spel skall 
bedömas och vilken vikt smalare titlar skall ges i beståndet. 
 
 

6.5 Mått av intresse för tv-spelsrelaterad beståndsutveckling 
 
Eftersom uppsatsen syftar till att göra en fallstudie av tv-spelsverksamheten på Malmö 
stadsbibliotek är de analyser och diskussioner vi presenterat med stor sannolikhet inte 
generaliserbara till ett större område än just Malmö stadsbibliotek. Tv-spel är dock ett 
relativt outforskat medium på svenska bibliotek och vi upplever därför att vår uppsats 
ändå kan vara av intresse även utanför Malmö stadsbibliotek. Vi tänker här speciellt på 
bibliotek som skall påbörja, eller redan har påbörjat, arbetet med att utveckla ett tv-
spelsbestånd. Uppsatsen antyder att det kan vara svårt att hålla uppsikt över beståndets 
innehåll och att en möjlig orsak till dessa svårigheter är avsaknaden av 
biblioteksrelaterade modeller för att åskådliggöra denna nya typ av bestånd. Uppsatsen 
presenterar genom undersökningen av genrefördelning i katalogen ett förslag på en 
kategoriseringsmodell som möjliggör ett antal kopplingar mellan egenskaper hos ett 
specifikt tv-spelsbestånd och inköpsansvariga bibliotekariers resonemang och arbete 
med kvalitetsbegreppet inom beståndsutveckling. Fallstudien kan även användas som 
referenspunkt till framtida undersökningar av tv-spelsbestånd för att på sikt skapa ett 
mer omfattande och generaliserbart forskningsunderlag. 
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6.6 Sammanfattning av diskussion 
 
Vi har under diskussionen berört ett antal möjliga kopplingar mellan uppsatsens 
undersökningar av de tv-spelsansvariga bibliotekariernas uppfattningar av och arbete 
med kvalitetsbegreppet och undersökningen av egenskaper i bibliotekets tv-
spelsbestånd. Diskussionen visar att det i många fall finns en skillnad mellan hur 
respondenterna i teorin resonerar kring kvalitetsbegreppet och hur dessa resonemang 
omsätts i praktiken. Ett tydligt exempel på denna diskrepans är att respondenterna 
upplever att det är svårt att bedöma ett tv-spels kvalitet utan att själv ha spelat det. Vid 
inköpsprocessen beskriver respondenterna dock att det inte finns någon praktisk 
möjlighet att provspela tv-spelen och att man därför förlitar sig på externa expertkällor. 
Det finns även skillnader mellan de bakomliggande resonemangen kring att erbjuda ett 
bestånd som inkluderar titlar som skiljer sig från försäljningstopplistorna och den 
faktiska genrefördelningen i beståndet som har stora likheter med den allmänna 
fördelningen på marknaden. Noterbart är också indikationer på att arbetet med fokus på 
flickor har gett förändringar i genrefördelningen i beståndet. Ett sådan arbete kan, på 
sikt, resultera i ett bestånd av högre användarorienterad kvalitet för just flickor. 
Slutligen framhåller vi att fallstudien av Malmös stadsbibliotek även kan visa sig 
användbar inom framtida beståndsutveckling av tv-spel på andra bibliotek. 
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7. Slutsatser och vidare forskning 
 
Uppsatsens slutsatskapitel syftar till att visa hur de frågeställningar som presenteras i 
kapitel 1.1 har besvarats. Dessa frågeställningar är: 
 

• Hur ser de tv-spelsansvariga bibliotekarierna på tv-spelskvalitet? 
 

• Hur arbetar tv-spelsgruppen för att skapa ett bestånd av hög kvalitet? 
 

• Hur kan det nuvarande tv-spelsbeståndet kännetecknas? 
 

• Hur avspeglar sig tv-spelsgruppens kvalitetssyn i egenskaper hos det faktiska 
beståndet? 

 
Vi presenterar uppsatsens slutsatser med utgångspunkt i dessa frågeställningar, för att 
på så sätt visa hur uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter fungerat 
tillsammans med det källmaterial som utgjort uppsatsens empiriska underlag. 
Avslutningsvis presenteras även ett antal förslag på vidare forskning kring uppsatsens 
ämnesområde för att på så sätt ge inspiration och uppslag till framtida uppsatsskrivare 
kring sådant vi av olika anledningar inte haft möjlighet att inkludera i vårt eget arbete. 
 
 

7.1 Hur ser de tv-spelsansvariga bibliotekarierna på tv-
spelskvalitet? 
 
Vi har undersökt denna frågeställning med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade 
forskningsintervjuer med de tre tv-spelsansvariga bibliotekarierna. Resultatet av 
intervjuerna har analyserats med hjälp av Carl Gustav Johannsens fyra 
kvalitetsdefinitioner och pekar på att det hos respondenterna finns en förmåga att se på 
kvalitet från ett flertal olika perspektiv, såväl som ett subjektivt begrepp som ett 
objektivt. Det transcendenta begreppet spelkänsla är centralt för två av respondenterna 
då de beskriver hur de själva bedömer kvalitet och spelkänslan är för båda dessa 
respondenter av större intresse än ett spels produktorienterade kvalitetsaspekter i form 
av exempelvis grafik och ljud. En av respondenterna uttrycker också en bild av att tv-
spelsrecensenter ibland är för fixerade vid spelens produktorienterade aspekter. Då 
ingen av respondenterna har någon erfarenhet av tv-spel utöver ett privat intresse är det 
dock osäkert hur stor vikt som går att fästa vid respondenternas respektive förmåga att 
bedöma ett spels objektiva kvalitet. Det finns ett intresse hos respondenterna att låta 
användarna ha ett stort inflytande över beståndet och att beståndet skall präglas av en 
mångfald som riktar sig till så många som möjligt. En av respondenterna ser det till viss 
del inte som att tv-spelsverksamheten bestämmer vad som är av god kvalitet, utan att 
verksamheten utgår ifrån användarnas uppfattningar och intressen. Det finns hos en av 
respondenterna även resonemang där kvalitet kan uttryckas genom att beståndet även 
erbjuder ett smalare utbud som skiljer sig från toppen av försäljningslistorna. 
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7.2 Hur arbetar man för att skapa ett bestånd av hög kvalitet? 
 
Respondenternas arbete med beståndsutvecklingen utgår mycket ifrån externa källor i 
form av recensioner och nyhetsartiklar. Denna information ligger sedan som grund för 
inköp av titlar. En intressant skillnad som åskådliggörs här är att respondenternas egen 
definition av kvalitet i större utsträckning utgår från ett transcendent resonemang som 
bottnar i spelkänslan, medan inköpen till stor del grundar sig på information som enligt 
både respondenterna och oss själva indikeras vara mer produktorienterad. En springande 
punkt är här det faktum att respondenterna inte har något system som möjliggör att de 
själva kan provspela spelen och därmed bedöma den abstrakta spelkänsla som upplevs 
som central i deras resonemang kring kvalitetsbegreppet. I dagens läge tvingas 
respondenterna att förlita sig på recensenternas förmåga att i text beskriva den abstrakta 
spelkänslan, vilket vi ställer oss tveksamma till om det ens är möjligt. Vi är dock 
medvetna om att det i dagens läge inte finns någon praktisk möjlighet att vare sig läsa 
alla böcker, se alla filmer eller spela alla spel innan inköp till bibliotek. Problematiken 
kring bedömningen av det transcendenta begreppet leder här till ett dilemma där beslut 
om inköp upplevs vara beroende av ett föremåls transcendenta kvalitet och där ett 
föremåls transcendenta kvalitet kan bedömas först efter inköp. 
 
Vi upplever det också som viktigt att respondenterna på sikt kompletterar sin kunskap 
med någon form av spelrelaterad utbildning. Genom en mer mångfacetterad kunskap 
om tv-spel kan respondenternas resonemang och beslut kring inköp som baserar sig på 
objektiva perspektiv på kvalitet ges en större tyngd än idag. I kombination med något 
slags system för att ge respondenterna en möjlighet att bedöma spelkänslan i spelen kan 
det bli möjligt med en beståndsutveckling som i större utsträckning motsvarar 
respondenternas bakomliggande syn på tv-spelskvalitet. Respondenterna försöker även 
att tillgodose användarnas önskemål i inköpsarbetet och det framkommer att de 
önskemål som kommer in oftast överensstämmer med respondenternas egna 
inköpsförslag. Det finns sedan tv-spelsprojektet utvärderades ett intresse av att 
beståndet i större utsträckning rikta sig till tjejer, vilket upplevs som positivt men svårt 
att omsätta i praktiken. Det finns dock en kunskap hos respondenterna om ett antal olika 
spel som varit mer populära hos användargruppen tjejer, vilket kan möjliggöra ett 
fortsatt arbete med beståndsutvecklingen utifrån denna användargrupp. 
 
 

7.3 Hur kan det nuvarande tv-spelsbeståndet kännetecknas? 
 
Arbetet med frågeställningen kring hur beståndet kan kännetecknas har i uppsatsen 
utgått från fördelningen mellan olika genrer. Genrerna baserar sig på spelens interaktiva 
egenskaper och mäter dels förekomsten av varje genre i beståndet och dels det 
aritmetiska medelvärdet för antalet exemplar/konsol/titel inom varje genre. 
Undersökningen av katalogen visar på ett bestånd med en ojämn fördelning med en 
fokusering på action-spel, sportspel och fordonssimulatorer. Vi har även jämfört 
fördelningen i beståndet med den allmänna fördelningen på marknaden. Denna 
jämförelse visar att bibliotekets fördelning mellan genrer i mycket stor utsträckning 
överensstämmer med fördelningen av motsvarande genrer på marknaden. Den 
kvantitativa utgångspunkten i åskådliggörandet av beståndet enligt ett genresystem har 
här varit en väldigt användbar metod i arbetet med beståndet. Denna användbarhet blir 
tydlig eftersom det gett oss en möjlighet att skapa en överblick kring generella 
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tendenser i bibliotekets tv-spelsbestånd. Genresystemet möjliggör dessutom en 
sekundäranalys av material kring fördelningen av genrer på marknaden och skapar 
därmed en referenspunkt till yttre faktorer som vi med endast de kvalitativa 
forskningsintervjuerna inte hade haft någon möjlighet att uttala oss om. Det ger också 
en möjlighet att i framtida undersökningar jämföra genrefördelningen i beståndet för vår 
fallstudie med andra tv-spelsbestånd och att därigenom bygga en grund som gör det 
möjligt att dra slutsatser kring generaliserbarheten av vårt resultat i förhållande till andra 
tv-spelsbestånd. 
 
 

7.4 Hur avspeglar sig synen på tv-spelskvalitet i egenskaper 
hos det faktiska beståndet? 
 
Avsikten med denna frågeställning är att jämföra resultatet av våra annars mer separata 
undersökningar. Vi har i uppsatsens diskussion redogjort för de möjliga kopplingar vi 
noterat mellan respondenternas syn på tv-spelskvalitet och olika egenskaper i det 
faktiska beståndet och vill nu anknyta till dessa. Vi kan i jämförelsen se tendenser kring 
att den bakomliggande bilden av kvalitet hos respondenterna i flera fall inte har fått ett 
förväntat mätbart genomslag i de mätta egenskaperna i beståndet. En trolig förklaring 
till detta är de skillnader mellan de bakomliggande kvalitetsperspektiven och 
arbetssättet i beståndsutvecklingen som vi pekat på tidigare i detta kapitel, men även 
mellan det beskrivna arbetssättet vid inköp och själva beståndet finns skillnader. 
Särskilt noterbart är här den vilja som uttrycks hos respondenterna att köpa in spel som 
har fått bra recensioner och att bygga ett bestånd som erbjuder alternativ till en marknad 
som upplevs som enformig. Trots dessa resonemang pekar vår undersökning på att 
beståndets genrefördelning till stor del överensstämmer med den allmänna 
genrefördelningen på marknaden. Som tidigare nämnts, kan detta bero på att de  
tv-spelsansvariga bibliotekarierna snabbt ville få ett relativt stort bestånd till uppstarten 
av projektet. Detta, i kombination med att tv-spelsprojektet hade en väl tilltagen budget 
och således kunde köpa in ett stort bestånd utan att behöva reflektera, kan vara en 
bidragande orsak till att bibliotekets utbud är så likt marknadens. Nu när verksamheten 
har blivit permanent vill vi här särskilt trycka på vikten av att det utvecklas en 
inköpspolicy till bibliotekets tv-spelsverksamhet som möjliggör ett tydligare arbetssätt 
där respondenternas bakomliggande perspektiv på tv-spelskvalitet i högre grad 
verbaliserats. En verbalisering av tankarna kring ett så mångsidigt begrepp som kvalitet 
skulle kunna verifiera om de skillnader mellan bakomliggande teorisk uppfattning och 
praktiskt arbete som uppsatsens undersökningar indikerar verkligen existerar. Genom 
att åskådliggöra dessa skillnader får respondenterna också en bättre möjlighet att 
förändra sitt inköpsarbete och bibliotekets tv-spelsbestånd på ett sätt som bättre 
motsvarar respondenternas egna kvalitetsperspektiv. 
 
Vi vill också trycka på den konkreta koppling en av respondenterna gör mellan en ökad 
användarorienterad kvalitet för flickor och titlar som The Sims 2 och Singstar. Det finns 
här tendenser till att de genrer som dessa titlar ingår i prioriteras i beståndet, både 
genom antalet titlar i förhållande till marknaden och genom snittet för exemplar/konsol/ 
titel. Ett möjligt sätt att med dessa populära titlar i åtanke fortsätta arbetet med den 
användarorienterade kvaliteten på beståndet vore, baserat på vår katalogundersökning, 
att ha en ökad uppsikt över nya spel i genrer som användargruppen flickor, eller andra 
underprioriterade användargrupper, upplever vara av högre kvalitet. Genom en sådan 
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uppsikt kan det vara möjligt att på sikt ge olika användargrupper ett utbud av upplevd 
högre kvalitet. En reservation mot detta resonemang är givetvis att den av flickor 
upplevda kvaliteten på beståndet inte garanterat ökar av att en stor mängd The Sims-
liknande eller Singstar-liknande spel köps in. Detta skulle inte heller nödvändigtvis leda 
till ökad mångfald i beståndet eftersom det endast skulle finnas flera versioner av 
samma sak att välja på. Istället kan det krävas att de tv-spelsansvariga bibliotekarierna 
mer ingående håller uppsikt över nya strömningar inom dessa genrer. På det viset ökar 
möjligheterna att prioritera spel som utvecklar populära egenskaper och teman på nya 
sätt och därigenom skapa ett bestånd av potentiellt högre grad stimulerande kvalitet för 
flickor. Det kan även underlätta att ha flickor som användargrupp i åtanke även vid 
inköp av andra genrer då speldesign av för flickor hög användarorienterad kvalitet kan 
finnas representerade även utanför den förväntade sfären. Ett möjligt sätt för 
respondenterna att komplettera sin kunskap om kvinnor och spelande är även de 
vetenskapliga studier av ämnet som finns tillgängliga. Genom sådan kunskap kan 
respondenterna få ytterligare uppslag kring vilka egenskaper som flickor upplever som 
populära. Ett användbart komplement till sådana studier vore att genomföra en 
användarundersökning specifikt inriktad mot flickor och kvinnor för att därigenom få 
information kring användargruppens spelintressen och spelvanor.  
 
 

7.5 Förslag på vidare forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi stött på problem som skulle ha varit av stort intresse 
att undersöka, men som inte har fallit inom ramen för vår egen undersökning. Då det 
vore beklagligt om dessa problem aldrig undersöktes vill vi lämna ett bidrag genom 
förslag på forskning som på olika sätt berör vår egen. Förhoppningen är att följande 
uppslag skall kunna tjäna som inspiration till kommande uppsatsskrivare, så att vi i 
framtiden kan få ett långt mer mångfacetterat tv-spelsrelaterat forskningsläge inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Det första exemplet berör en i grunden lika klassisk fråga som kvalitetsdiskussionen, 
nämligen bibliotekets roll vad gäller tv-spel. Vad finns det för uppfattningar kring hur 
biblioteket bör förhålla sig till tv-spel? Vad är avsikten med samlingarna? Skall 
biblioteken fokusera på förvaring av tv-spel som ett slags tidsdokument och ska de i så 
fall tillhandahålla även konsoler? Är tv-spelen lämpade för idealet om folkbildning eller 
handlar det snarast om en demokratisk rättighet? Det vore även intressant att se till 
användarnas roll för inköp och deras syn på kvalitet. Varför lånar de tv-spel, vilken typ 
av spel efterfrågar de och hur använder de tv-spelsbeståndet? I uppsatsens analys av det 
transcendenta kvalitetsbegreppet återkommer det svårdefinierade ordet spelkänsla. Hur 
kan biblioteken arbeta med att bedöma abstrakta begrepp och egenskaper hos tv-spel 
och finns det möjligheter att genom kvalitativa studier av enskilda spel undersöka vad 
spelkänsla egentligen är? 
 
Vidare efterlyser vi ytterligare forskningsansatser vad gäller kanonbegreppet. Kan man 
redan nu tala om en tv-spelskanon, och på vilka kriterier kan man i så fall grunda en 
sådan? I vilken utsträckning är det möjligt att diskutera tv-spelsklassiker?  
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Vi har i uppsatsen berört möjliga former av tv-spelskategorisering, men inte berört 
frågan hur man bör sortera spelen på bibliotekshyllorna. Hur utvecklar man ett hållbart 
kategoriseringssystem för biblioteksverksamhet på tv-spelens egna villkor? Är SAB-
systemet applicerbart, eller kräver nya medier nya system? Hur gör man systemet 
lätthanterligt för användarna, samtidigt som det blir detaljerat nog för att åskådliggöra 
skillnader? Vad innebär avsaknaden av standard för klassificering av alternativa medier 
i form av status och prioriteringar? 
 
Ett annat förslag på vidare forskning för att undersöka kvaliteten och urvalet på 
bibliotekens tv-spelsbestånd är att göra en jämförelse med utgivningen av tv-spel på den 
svenska marknaden. På så vis får man en tydligare bild av vilken typ av spel som 
biblioteken har att välja mellan vid inköp. Detta kräver dock ett gediget och omfattande 
arbete och lämpar sig därför troligtvis bättre för högre nivå än en magisteruppsats.  
 
Vi vill givetvis även framhålla att diskussionen kring tv-spel och kvalitet på svenska 
folkbibliotek är långt ifrån avslutad, utan snarare bara påbörjad. Att göra om vår egen 
undersökning på en annan spelsamling hade varit av stort intresse, inte bara som en 
egen uppsats, utan även som ett verktyg för att undersöka validiteten hos vår egen. 
Likaså hade en upprepning av vår egen undersökning av Malmö stadsbibliotek varit 
intressant ett antal år in i framtiden. 

 



 64 

8. Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar till att genomföra en fallstudie av den nystartade  
tv-spelsverksamheten vid Malmö stadsbibliotek. Uppsatsen fokuserar på 
beståndsutveckling genom att undersöka bakomliggande resonemang kring 
kvalitetsbegreppet hos tv-spelsansvariga bibliotekarier, arbetet med inköp av titlar samt 
det faktiska beståndet. Eftersom både tv-spel på svenska folkbibliotek och själva tv-
spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek är tämligen nya forskningsområden hoppas 
vi att med uppsatsen kunna belysa delar av ett fält som tidigare inte undersökts inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Vi studerar uppsatsens syfte genom att utgå ifrån 
följande fyra frågeställningar:  
 

• Hur ser de tv-spelsansvariga bibliotekarierna på tv-spelskvalitet? 
 

• Hur arbetar tv-spelsgruppen för att skapa ett bestånd av hög kvalitet? 
 

• Hur kan det nuvarande tv-spelsbeståndet kännetecknas? 
 

• Hur avspeglar sig tv-spelsgruppens kvalitetssyn i egenskaper hos det faktiska 
beståndet? 

 
Innan arbetet med uppsatsens frågeställningar påbörjas presenteras en sammanställning 
av det aktuella forskningsläget som berör uppsatsens tänkta område. Arbetet med 
informationssökning visar att den tillgängliga forskningen vid tiden för uppsatsen är en 
aning begränsat, men även att ämnet för uppsatsen är aktuellt då forskningsläget präglas 
av förändring. Denna förändring tar sig uttryck i att för uppsatsen relaterad forskning 
publicerats under själva arbetet och vi har därför ansträngt oss för att göra förnyade 
informationssökningar vid olika stadier i arbetet. 
 
För att kunna undersöka uppsatsens samtliga frågeställningar används i uppsatsen en 
dubbel forskningsansats. Arbetet med att förstå tankarna kring och arbetet med 
kvalitetsbegreppet inom tv-spelsverksamheten möjliggörs med hjälp av den kvalitativa 
halvstrukturerade forskningsintervjun. Intervjuerna med de tv-spelsansvariga 
bibliotekarierna har utformats efter en biblioteksanpassad modell för kvalitetsförståelse 
utvecklad av Carl Gustav Johannsen. Johannsen baserar i sin tur denna modell över 
kvalitetsdefinitioner på en modell framtagen av David A. Garvin. Arbetet med hur det 
nuvarande tv-spelsbeståndet kan kännetecknas möjliggörs genom att en kvantitativ 
metod används som komplement till den kvalitativa forskningen. Det rör sig här om en 
mätmetod av samtliga exemplar som ingår i uppsatsens tv-spelskatalog. För att 
undersöka fördelningen i katalogen använder vi oss av verktyg för genrekategorisering 
utvecklade av Andrew Rollings och Ernest Adams, samt i mindre utsträckning Mark J. 
P. Wolf. Genreteorin tar sin utgångspunkt i egenskaper som baseras på det interaktiva 
samspelet mellan spel och spelare och har därför en större möjlighet att åskådliggöra 
strömningar och indikationer i ett tv-spelsbestånd än vad som vore möjligt med ett 
genreverktyg som baseras på litterära eller filmiska egenskaper. 
 
Uppsatsens resultat- och analyskapitel presenteras tvådelat med avsikten att hålla 
uppsatsens kvalitativa och kvantitativa empiriska underlag åtskiljda. Analysen av 
intervjuerna beskriver en välutvecklad medvetenhet hos respondenterna kring olika sätt 
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att se på kvalitetsbegreppet. Det visar sig också att ingen av respondenterna har någon 
erfarenhet av tv-spel i form av utbildning eller kurser, med att samtliga har en viss 
erfarenhet genom ett personligt intresse. Detta leder till en osäkerhet i uppsatsen kring 
respondenternas förmåga att bedöma tv-spel efter de objektiva kvalitetsdefinitioner som 
Johannsen presenterar, även om de visar en medvetenhet om att sådana perspektiv på 
kvalitetsbegreppet existerar. Analysen av den kvantitativa katalogundersökningen tyder 
på en ojämn fördelning av olika tv-spelsgenrer där beståndet domineras av actionspel, 
sportspel och fordonssimulatorer. Genom en sekundäranalys av Barry Ip och Gabriel 
Jacobs sammanställning av den totala genrefördelningen på marknaden framgår att den 
ojämna representationen i tv-spelskatalogen till stor del överensstämmer med 
fördelningen på marknaden. 
 
Avsikten med uppsatsens diskussion är att kombinera uppsatsens båda undersökningar 
för att därigenom undersöka hur synen på kvalitet och arbetet med beståndsutvecklingen 
avspeglar sig i de egenskaper som genom genrefördelningen framträtt hos det faktiska 
beståndet. Diskussionen pekar vid ett flertal tillfällen på att det bakomliggande 
perspektivet på kvalitet inom tv-spelsverksamheten skiljer sig från vad det faktiska 
beståndet indikerar. Främst rör dessa skillnader den del av respondenternas avsikter som 
syftar till att erbjuda ett bestånd präglat av mångfald med smalare alternativ och därmed 
erbjuda alternativ till spelen på försäljningstoppen. Denna avsikt borde rimligen 
resultera i en genrefördelning som skiljer sig mer från fördelningen på marknaden. 
Utöver detta finns även indikationer som tyder på att det hos respondenterna finns en 
vilja att erbjuda något för alla användargrupper och att detta gett ett visst genomslag i 
beståndet genom ett större antal spel inom de genrer som respondenterna upplever som 
populära bland kvinnliga spelare. 
 
I uppsatsens slutsatser presenteras, utöver de av analysen och diskussionen givna svaren 
på uppsatsens frågeställningar, även förslag på potentiella lösningar kring de problem 
som uppsatsen indikerar. Möjliga tillvägagångssätt för att behandla dessa problem och 
därmed utveckla verksamheten berör främst en mer detaljerad inköpspolicy, med fördel 
speciellt inriktad på tv-spelsverksamheten. Fördelar med en sådan policy vore att lättare 
kunna relatera de inköp av tv-spel som görs till tv-spelsverksamhetens upplevda syfte 
och att därmed underlätta en fördelning i det faktiska beståndet som bättre motsvarar tv-
spelsgruppens egentliga mångfacetterade uppfattningar av god kvalitet. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Huvudfrågorna är de som ligger längst till vänster. De stödord som står en nivå in är de 
ämnen vi gärna vill att respondenterna berör genom huvudfrågan. Om respondenten inte 
spontant tar upp ämnena själv kommer vi således att ställa följdfrågor för att fånga upp 
de aspekterna.   
 

• Vad gjorde du innan? 
§ Yrkesmässigt  

• inom biblioteksvärlden och erfarenhet av andra yrken 
§ Erfarenhet av tv-spel? Privat och yrkesmässigt. 
 

• Hur kommer det sig att du är involverad i tv-spelsverksamheten här? 
 
• Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er som är ansvariga? 
 
• Varför började ni på Malmö stadsbibliotek med tv-spel? 

 
• Hur går det till när ni väljer ut en titel?  

§ Diskuteras det mycket er emellan? 
§ Provspelar ni? 
§ Vilken roll spelar användarförslag? 
§ Finns en inköpspolicy och/eller riktlinjer? 

• Om ja, följs den? 
• Vem har skrivit den? 

 
• Hur går det till när ni köper in en titel? 

§ Titlar med fler än ett exemplar: köps alla samtidigt eller köper ni 
fler in fler senare på grund av popularitet? 

§ När en titel finns till fler än en konsol: köps det in till alla 
konsoller på marknaden eller görs någon form av bedömning? 

§ Hur skyltas spelen?  
 

• Vad klassar du som ett kvalitetsspel? 
§ Skiljer sig din syn från andras (bibliotekarier och allmänhet)? 
§ Har ni några spel som inte är kvalitet och varför har ni i så fall 

köpt in dem? 
 

• Hur fungerar samarbetet med BTJ? 
§ Hur har det förändrats i jämförelse med FörlagEtt?  
§ Hur stor betydelse har recensionerna för ert urval?  
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• Framtiden: 
§ För de gamla konsolerna (ps2/xbox/gamecube)? 
§ Bärbara konsoler? 
§ Ska verksamheten vara i ett år till eller för evigt? 
 

• Har du någon avslutande fråga/tillägg? 
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Bilaga 2: Katalogredovisning i bokstavsordning  
 
Katalogbilaga utifrån bokstavsordning, konsol samt antal exemplar/konsol/titel. GC är 
förkortning för Gamecube och PS2 betyder Playstation 2. 
 
Titel Konsol Antal  Ex/konsol/titel 
007 nightfire  PS2 2 2,00 
24 the game  PS2 3 3,00 
Advent rising  XBOX 2 2,00 
Aeon Flux PS2 1  
Aeon Flux XBOX 1 1,00 
Ape escape 3  PS2 1 1,00 
Armed and dangerous XBOX 3 3,00 
Batman begins GC 3  
Batman begins  PS2 2 2,50 
Battlefield modern combat XBOX 360 1 1,00 
Blazing angels XBOX 1 1,00 
Brave - the Search for Spirit Dancer PS2 3 3,00 
Brothers in arms - road to hill 30 XBOX 3 3,00 
Burnout 3 Takedown XBOX 2  
Burnout 3 Takedown  PS2 2 2,00 
Burnout revenge XBOX 360 1 1,00 
Buzz  PS2 4 4,00 
Buzz the big quiz  PS2 3 3,00 
Buzz the Sports quiz inkl buzzers  PS2 2 2,00 
Call of duty - finest hour  PS2 3  
Call of duty - finest hour  XBOX 3 3,00 
Call of duty 3  PS2 2  
Call of duty 3  XBOX 360 2  
Call of duty 3  XBOX 2 2,00 
Call of duty. 2, big red one XBOX 3 3,00 
Canis Canem Edit  PS2 3 3,00 
Capcom classics collection XBOX 2  
Capcom classics collection  PS2 2 2,00 
Carmen Sandiego  XBOX 2 2,00 
Castlevania : curse of darkness  PS2 3  
Castlevania : curse of darkness  XBOX 3 3,00 
Chicken little XBOX 1  
Chicken little  GC 1 1,00 
Chronicles of Narnia  GC 2  
Chronicles of Narnia  PS2 3  
Chronicles of Narnia  XBOX 1 2,00 
Colin McRae Rally 2005   XBOX 3  
Colin McRae Rally 2005    PS2 1 2,00 
Crash tag team racing  PS2 2  
Crash tag team racing  XBOX 2 2,00 
Crazy Taxi  PS2 1 1,00 
Cricket 2005  XBOX 1 1,00 
Dancing stage unleashed  XBOX 2 2,00 
Dead rising  XBOX 360 2 2,00 
Destroy all humans  PS2 2  
Destroy all humans  XBOX 1 1,50 
Destroy all humans 2   PS2 2  
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Destroy all humans 2   XBOX 1 1,50 

Doom 3  XBOX 4 4,00 
Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King  PS2 3 3,00 
Elder scrolls 4 : oblivion  XBOX 360 2 2,00 
Enchanted arms  XBOX 360 2 2,00 
Enter the matrix  XBOX 2 2,00 
Eragon  PS2 2  
Eragon  XBOX 360 1  
Eragon  XBOX 1 1,33 
ESPN - NHL Hockey 2K4  PS2 2  
ESPN - NHL Hockey 2K4  XBOX 2 2,00 
Eye toy play Sports inkl kamera  PS2 2 2,00 
Eyetoy Antigrav  PS2 3 3,00 
Eyetoy kinetic  PS2 3 3,00 
Eyetoy play  PS2 2 2,00 
Eyetoy play 2  PS2 3 3,00 
Fable  XBOX 4 4,00 
Far Cry Instincts Evolution  XBOX 2 2,00 
Fifa 06  XBOX 3  
Fifa 06   PS2 3 3,00 
Fifa 07  GC 1 1,00 
Fifa 2006 - World cup  GC 1 1,00 
Fifa football 2005  GC 2  
Fifa football 2005  PS2 4  
Fifa football 2005  XBOX 4 3,33 
FIFA street  PS2 2 2,00 
Fight night round 2  PS2 2 2,00 
Fight night round 3 XBOX 360 1 1,00 
Final fantasy X  PS2 2 2,00 
Flat out 2  PS2 2 2,00 
Formula One 05  PS2 3 3,00 
Franklin - a birthday surprise  PS2 2 2,00 
Garfield  PS2 3 3,00 
Gears of war  XBOX 360 2 2,00 
Ghost recon advanced warfighter  XBOX 2 2,00 
GoldenEye - rogue agent  GC 2  
GoldenEye - rogue agent  PS2 4  
GoldenEye - rogue agent  XBOX 2 2,67 
Gran Turismo 4  PS2 3 3,00 
Gudfadern  PS2 3  
Gudfadern  XBOX 360 1  
Gudfadern  XBOX 2 2,00 
Halo  XBOX 2 2,00 
Halo 2  XBOX 4 4,00 
Harry Potter och de vises sten  XBOX 2 2,00 
Harry Potter och den flammande bägaren  PS2 3 3,00 
Harry Potter och fången från Azkaban  PS2 1  
Harry Potter och fången från Azkaban  XBOX 2 1,50 
Ice Age 2  GC 1  
Ice Age 2  PS2 2  
Ice Age 2  XBOX 1 1,33 
Ico  PS2 3 3,00 
James Bond 007 - everything or nothing  XBOX 2  
James Bond 007 - everything or nothing    PS2 3 2,50 
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Just Cause  PS2 2  
Just cause  XBOX 360 2 2,00 
Karaoke stage  PS2 2 2,00 
Kingdom hearts 2  PS2 2 2,00 
L.A. rush  XBOX 1 1,00 
Legend of Spyro  GC 1  
Legend of Spyro  PS2 2  
Legend of Spyro  XBOX 1 1,33 
Lego star wars II  PS2 3  
Lego star wars II  XBOX 360 2  
Lego star wars II  XBOX 2 2,33 
Lego star wars platinum  PS2 2 2,00 
Lemmings  PS2 2 2,00 
Lemony Snicket's a series of unfortunate events  PS2 3  
Lemony Snicket's a series of unfortunate events  XBOX 3 3,00 
Let's make a soccer team  PS2 1 1,00 
Links 2004  XBOX 1 1,00 
LMA Manager 2006  XBOX 2 2,00 
Madagascar  PS2 3  
Madagascar  XBOX 2 2,50 
Madden 2005   GC 2 2,00 
Madden NFL 07 XBOX 360 1 1,00 
Madden NFL 2005  PS2 1  
Madden NFL 2005  XBOX 1 1,00 
Men of valor  XBOX 2 2,00 
Metal Gear Solid 3 - Snake Eater  PS2 3 3,00 
Metal Gear Solid 3: Substinence  PS2 3 3,00 
Metal Slug 5  PS2 1 1,00 
Monkey mania  PS2 3 3,00 
Namco Museum 50th Anniversary  PS2 1  
Namco Museum 50th Anniversary  XBOX 1  
Namco Museum 50th Anniversary   GC 1 1,00 
Nascar 06 total team control  XBOX 2 2,00 
NBA 2K6  PS2 3  
NBA 2K6  XBOX 2 2,50 
NBA 2K7  PS2 1 1,00 
NBA live 2005  XBOX 3 3,00 
NBA Street v3  XBOX 3 3,00 
Need for speed most wanted  PS2 3  
Need for speed most wanted  XBOX 3 3,00 
Need for speed underground 2  GC 2  
Need for speed underground 2  PS2 3  
Need for speed underground 2  XBOX 3 2,67 
NFL street 2  GC 2  
NFL Street 2  PS2 1 1,50 
NHL 06  GC 1  
NHL 06  PS2 3  
NHL 06  XBOX 2 2,00 
NHL 07 XBOX 360 1  
NHL '07  XBOX 1 1,00 
NHL 2005  GC 1 1,00 
NHL 2K7  PS2 2  
NHL 2K7  XBOX 360 1 1,50 
Ninja gaiden  XBOX 2 2,00 
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No one lives forever  PS2 2 2,00 
Out Run 2006: Coast 2 Coast  PS2 3 3,00 
Outrun 2  XBOX 5 5,00 
Over the hedge (på andra sidan häcken)  GC 1  
Over the hedge (på andra sidan häcken)  PS2 3 2,00 
Over the hedge (på andra sidan häcken)  XBOX 2  
Pac-Man World 3  GC 1  
Pac-Man World 3  PS2 1  
Pac-Man World 3  XBOX 1 1,00 
Perfect dark zero - classics  XBOX 360 2 2,00 
Peter Jackson's King Kong  GC 2  
Peter Jackson's King Kong  PS2 3  
Peter Jackson's King Kong  XBOX 3 2,67 
Pikmin  GC 2 2,00 
Pirates (Sid Meiers)  XBOX 2 2,00 
Pirates of the carribean - the legend of Jack Sparrow  PS2 2 2,00 
Play 3  PS2 3 3,00 
Prince of Persia - the two thrones  PS2 3  
Prince of Persia - the two thrones  XBOX 3 3,00 
Prince of Persia trilogy  PS2 3 3,00 
Pro evolution soccer 4  PS2 4  
Pro evolution soccer 4  XBOX 4 4,00 
Pro evolution soccer 5  PS2 4  
Pro evolution soccer 5  XBOX 3 3,50 
Pro Evolution Soccer 6  PS2 3  
Pro evolution soccer 6  XBOX 360 2 2,50 
Pro evolution soccer managment  PS2 2 2,00 
Project Gotham racing 2  XBOX 2 2,00 
Psychonauts  PS2 2  
Psychonauts  XBOX 2 2,00 
Rally evolved  PS2 3 3,00 
Ratchet gladiator  PS2 3 3,00 
Rayman: raving rabbids  PS2 2 2,00 
Ridge racer 6 XBOX 360 1 1,00 
Robots  PS2 2  
Robots  XBOX 2 2,00 
Rugby 2005  PS2 1 1,00 
Sagan om de två tornen - Härskarringen  PS2 2 2,00 
Sagan om Konungens återkomst - Härskarringen  PS2 6  
Sagan om Konungens återkomst - Härskarringen  XBOX 3 4,50 
Sega classics collection  PS2 2 2,00 
Shadow of the colossus  PS2 4 4,00 
Shamu's deep sea Adventures  PS2 3  
Shamu's deep sea Adventures  XBOX 2 2,50 
Shrek 2  PS2 3  
Shrek 2  XBOX 3 3,00 
Shrek super slam  GC 1  
Shrek super slam  PS2 2  
Shrek super slam  XBOX 1 1,33 
Silent Hill 4 - the room  PS2 3  
Silent Hill 4 - the room  XBOX 2 2,50 
Simpsons - Hit and run  PS2 3  
Simpsons - Hit and run  XBOX 3 3,00 
Sims 2- djurliv  PS2 2 2,00 
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Singstar  PS2 3 3,00 
Singstar 80's  PS2 3 3,00 
Singstar party  PS2 3 3,00 
Singstar pop  PS2 3 3,00 
Singstar Rocks (inkl. mikrofoner)  PS2 2 2,00 
Singstar svenska hits  PS2 3 3,00 
Singstar svenska klassiker  PS2 3 3,00 
Ski racing 2006  XBOX 1 1,00 
Sly 3  PS2 3 3,00 
Sonic mega collection plus  PS2 3  
Sonic mega collection plus  XBOX 3 3,00 
Sonic riders  PS2 1  
Sonic riders  XBOX 1 1,00 
Spiderman 2  PS2 2 2,00 
Splinter cell double agent (Tom Clancy's)  XBOX 360 2  
Splinter cell double agent (Tom Clancy's)  XBOX 2 2,00 
Spongebob Squarepants & friends unite  GC 2  
Spongebob Squarepants & friends unite  PS2 2 2,00 
SSX 3  GC 2  
SSX 3  PS2 3  
SSX 3  XBOX 3 2,67 
Star Wars - Battlefront  PS2 2  
Star Wars - Battlefront  XBOX 2 2,00 
Star Wars - Battlefront 2  PS2 3  
Star Wars - Battlefront 2  XBOX 3 3,00 
Star wars : knights of the old republic  XBOX 2 2,00 
Star wars : knights of the old republic 2 - the sith lords XBOX 4 4,00 
Star Wars Episode III - Revenge of the Sith  PS2 3  
Star Wars Episode III - Revenge of the Sith  XBOX 3 3,00 
Stuart little 3 : big photo Adventure  PS2 2 2,00 
Suikoden - Tactics  PS2 2 2,00 
Suikoden V  PS2 3 3,00 
Super Mario sunshine  GC 2 2,00 
Supermonkey ball Adventures  PS2 1 1,00 
Svamp Bob fyrkant : tystnad tagning tvättsvamp  PS2 3  
Svamp Bob fyrkant : tystnad tagning tvättsvamp  XBOX 2 2,50 
Svampbob fyrkant: varelse från den krångliga krabban PS2 2 2,00 
Sword of Etheria  PS2 1 1,00 
Syberia 2  XBOX 3 3,00 
Table tennis  XBOX 360 2 2,00 
Tak 3  XBOX 2 2,00 
Teenage Mutant Ninja Turtles 3 - Mutant nightmare  PS2 2  
Teenage Mutant Ninja Turtles 3 - Mutant nightmare  XBOX 2 2,00 
Test drive unlimited XBOX 360 1 1,00 
The chronicles of Riddick  XBOX 3 3,00 
The Hobbit  XBOX 1 1,00 
The incredibles : rise of the underminer  XBOX 2 2,00 
The lord of the rings - the third age  GC 2 2,00 
The lord of the rings - the two towers  XBOX 2 2,00 
The Sims : bustin' out  GC 2 2,00 
The Sims 2  PS2 3  
The Sims 2   GC 2 2,50 
The urbz : sims in the city  GC 2  
The urbz : sims in the city  PS2 4  
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The urbz : sims in the city  XBOX 4 3,33 
Thief - deadly shadows  XBOX 2 2,00 
Tiger Woods PGA tour 2005  GC 2  
Tiger Woods PGA tour 2005  PS2 3  
Tiger Woods PGA tour 2005  XBOX 4 3,00 
Time splitters future perfect  XBOX 3 3,00 
Toca race driver 3  PS2 2 2,00 
Tomb Raider Legend  PS2 2  
Tomb Raider Legend  XBOX 2 2,00 
Tony Hawk's american wasteland  GC 2  
Tony Hawk's american wasteland  PS2 3  
Tony Hawk's american wasteland  XBOX 2 2,33 
Tony Hawk's project 8  PS2 2  
Tony Hawk's project 8  XBOX 360 1 1,50 
Tony Hawks Underground  PS2 3 3,00 
Tony Hawks Underground 2  XBOX 3 3,00 
Top spin 2  XBOX 360 2 2,00 
Tourist Trophy  PS2 1 1,00 
UEFA champions league 2004-2005  GC 2  
UEFA champions league 2004-2005  PS2 3 2,50 
Ultimate spiderman  GC 1  
Ultimate spiderman  PS2 2  
Ultimate spiderman  XBOX 2 1,67 
We love Katamari  PS2 2 2,00 
Viewtiful Joe 2  GC 2 2,00 
Viva Pinata  XBOX 360 2 2,00 
Worms 3D  PS2 3  
Worms 3D  XBOX 3 3,00 
X-men the official game  XBOX 1 1,00 
Zathura  PS2 1  
Zathura  XBOX 1 1,00 
Summa:  494 372,66 
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Bilaga 3: Fullständig katalogredovisning utifrån genre 
 
Action (ej våldscentrerad) Action (våldscentrerad) (forts.) 
Ape escape 3  GoldenEye - rogue agent  
Chicken little Gudfadern  
Garfield  Halo  
Ice Age 2  Halo 2  
Legend of Spyro  Harry Potter och de vises sten  
Lemony Snicket's a series of unfortunate events  Harry Potter och den flammande bägaren  
Madagascar  Harry Potter och fången från Azkaban  
Over the hedge (på andra sidan häcken)  Ico  
Pac-Man World 3  James Bond 007 - everything or nothing  
Robots  Just Cause  
Shamu's deep sea Adventures  Lego star wars II  
Sly 3  Lego star wars platinum  
Stuart little 3 : big photo Adventure  Men of valor  
Super Mario sunshine  Metal Gear Solid 3 - Snake Eater  
Supermonkey ball Adventures  Metal Gear Solid 3: Substinence  
Svampbob fyrkant: varelse från den krångliga krabban Metal Slug 5  
We love Katamari  Ninja gaiden  
Shrek 2  No one lives forever  
 Perfect dark zero - classics  
Action (våldscentrerad) Peter Jackson's King Kong  
Psychonauts  Pirates of the carribean - the legend of Jack Sparrow  
The Hobbit  Prince of Persia - the two thrones  
007 nightfire  Prince of Persia trilogy  
24 the game  Ratchet gladiator  
Advent rising  Sagan om de två tornen - Härskarringen  
Aeon Flux Sagan om Konungens återkomst - Härskarringen  
Armed and dangerous Shadow of the colossus  
Batman begins Shrek super slam  
Battlefield modern combat Silent Hill 4 - the room  
Brave - the Search for Spirit Dancer Spiderman 2  
Brothers in arms - road to hill 30 Splinter cell double agent (Tom Clancy's)  
Call of duty - finest hour  Spongebob Squarepants & friends unite  
Call of duty 3  Star Wars - Battlefront  
Call of duty. 2, big red one Star Wars - Battlefront 2  
Canis Canem Edit  Star Wars Episode III - Revenge of the Sith  
Carmen Sandiego  Sword of Etheria  
Castlevania : curse of darkness  Tak 3  
Chronicles of Narnia  Teenage Mutant Ninja Turtles 3 - Mutant nightmare  
Dead rising  The chronicles of Riddick  
Destroy all humans  The incredibles : rise of the underminer  
Destroy all humans 2   The lord of the rings - the two towers  
Doom 3  Thief - deadly shadows  
Enter the matrix  Time splitters future perfect  
Eragon  Tomb Raider Legend  
Far Cry Instincts Evolution  Ultimate spiderman  
Gears of war  Viewtiful Joe 2  
Ghost recon advanced warfighter  X-men the official game  



 78 

Action (våldscentrerad) (forts.) Rytm- och dansspel (forts.) 
Zathura  Singstar pop  
 Singstar Rocks (inkl. mikrofoner)  
Adventure-spel Singstar svenska hits  
Syberia 2  Singstar svenska klassiker  
  
Artificiellt liv Pusselspel 
Sims 2- djurliv  Lemmings  
The Sims : bustin' out   
The Sims 2  Rollspel 
The urbz : sims in the city  Dragon Quest VIII Journey of the Cursed King  
 Elder scrolls 4 : oblivion  
Fordonssimulatorer Enchanted arms  
Blazing angels Fable  
Burnout 3 Takedown Final fantasy X  
Burnout revenge Kingdom hearts 2  
Colin McRae Rally 2005   Star wars : knights of the old republic  
Crash tag team racing  Star wars : knights of the old republic 2 - the sith lords 
Crazy Taxi  Suikoden - Tactics  
Eyetoy Antigrav  Suikoden V  
Flat out 2  The lord of the rings - the third age  
Formula One 05   
Gran Turismo 4  Samlingar 
L.A. rush  Capcom classics collection 
Nascar 06 total team control  Eye toy play Sports inkl kamera  
Need for speed most wanted  Eyetoy play  
Need for speed underground 2  Eyetoy play 2  
Out Run 2006: Coast 2 Coast  Monkey mania  
Outrun 2  Namco Museum 50th Anniversary  
Project Gotham racing 2  Play 3  
Rally evolved  Rayman: raving rabbids  
Ridge racer 6 Sega classics collection  
Simpsons - Hit and run  Sonic mega collection plus  
Sonic riders  Svamp Bob fyrkant : tystnad tagning tvättsvamp  
Test drive unlimited  
Toca race driver 3  Sportspel 
Tourist Trophy  Cricket 2005  
 ESPN - NHL Hockey 2K4  
Konstruktions- och managementsimulatorer Fifa 06  
Let's make a soccer team  Fifa 07  
LMA Manager 2006  Fifa 2006 - World cup  
Pro evolution soccer managment  Fifa football 2005  
Viva Pinata  FIFA street  
 Fight night round 2  
Rytm- och dansspel Fight night round 3 
Dancing stage unleashed  Links 2004  
Karaoke stage  Madden 2005   
dancing stage unleashed  Madden NFL 07 
Singstar 80's  Madden NFL 2005  
Singstar party  Madden NFL 2005  
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Sportspel (forts.) 
NBA 2K6  
NBA 2K7  
NBA live 2005  
NBA Street v3  
NFL street 2  
NHL 06  
NHL 07 
NHL 2005  
NHL 2K7  
Pro evolution soccer 4  
Pro evolution soccer 5  
Pro Evolution Soccer 6  
Rugby 2005  
Ski racing 2006  
SSX 3  
Table tennis  
Tiger Woods PGA tour 2005  
Tony Hawk's american wasteland  
Tony Hawk's project 8  
Tony Hawks Underground  
Tony Hawks Underground 2  
Top spin 2  
UEFA champions league 2004-2005  
 
Strategispel 
Pikmin  
Pirates (Sid Meiers)  
Worms 3D  
 
Övrigt 
Buzz  
Buzz the big quiz  
Buzz the Sports quiz inkl buzzers  
Eyetoy kinetic  
Franklin - a birthday surprise  
 

Sammanställning (unika titlar) Antal Exemplar/konsol/titel 
Actionspel (ej våldscentrerade) 18 1,98 
Actionspel (våldscentrerade) 75 2,27 
Adventure-spel 1 3 
Artificiellt liv 4 2,46 
Fordonssimulatorer 24 2,11 
Konstruktions- och 
Managementsumulatorer 4 1,75 
Pusselspel 1 2 
Rollspel 11 2,55 
Rytm- och dansspel 9 2,67 
Samling  11 2,32 
Sport 37 1,94 
Strategispel 3 2,33 
Övrigt 5 2,8 

 


