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Abstract: This Master’s thesis concerns computer games in Swedish public libraries. We
have investigated the opinions of public librarians concerning what they think
about computer games, and to what extent they believe it should be a part of the
public library.

The method we have chosen is qualitative interviews. The theory we have used
is a pedagogical literature strategy, which we have reformulated so that it fits
our investigation.

The results show that the interviewed public librarians think that the library
should offer computer games for children and youths to use at the library, and
that they should offer computer games for lending, to all the library users. Some
of them also think that computer games can be used to lure new users to the
library. The librarian’s opinions about computer games play a big part in which
computer game genre the library offers. Some of the librarians think that
computer games should be only pedagogical while others think they should be
both pedagogical and entertaining. Other things that affect the selection of
computer games available at libraries is the library’s budget, available purchase
places and the way the librarians adopts to the demands of the users.
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1. Inledning

Denna uppsats behandlar ett relativt nytt medium som under de senaste decennierna har
utvecklats mer och mer, både vad gäller form och innehåll. Samtidigt ökar populariteten och
fler och fler får upp ögonen för mediet, så även vi. Det medium vi syftar på är datorspel. Vår
erfarenhet och kunskap om datorspel är inte stor, men vår förhoppning inför arbetet med
denna uppsats var att lära oss mer. Vi hoppades även att vi genom vår uppsats skulle bidra till
att väcka ett intresse för datorspel inom olika områden, men framförallt inom biblioteks- och
informationsvetenskap, eftersom vi upplever att datorspel är ett relativt outforskat ämne inom
B&I.

Erik Fjellman och Jan Sjögren har skrivit om datorspel i boken Interaktiv underhållning inför
framtiden (2000). Denna bok har gett oss en givande introduktion i ämnet datorspel och har
även i ett inledande skede av uppsatsarbetet hjälpt oss att komma vidare i våra tankegångar
kring mediet. Författarna säger så här om mediets betydelse och utveckling:

Tack vare informationsteknologins utveckling kan dagens spel [datorspel] däremot
förmedla enorma mängder information i form av text, bild och ljud. På ett mer abstrakt plan
kan man säga att den moderna interaktiva underhållningen är full av mening, och att den i
bästa fall kan förmedla nya men gemensamma verkligheten till miljontals människor, och
därigenom påverka det kollektiva medvetandet för hela generationer, precis som TV, filmer
eller böcker gör. (Fjellman & Sjögren 2000, s. 18-19)

Fjellman och Sjögren sätter stor tilltro till mediet datorspel, vilket är en del av den interaktiva
underhållningen, och menar att mediet går en ljus framtid tillmötes. Eftersom författarna på
sätt och vis likställer datorspel med böcker förmodar vi att de tror att datorspelens status
kommer att stärkas framöver. I dagens läge ser det inte riktigt ut på det viset, men vi tycker att
det är en intressant tanke. Många förknippar datorspel med enbart underhållning och lek och
då oftast i samband med barn. Det finns även en ”seriös” sida av mediet som kan handla om
kunskapsförmedling, träning i koordination och koncentration. Synen på datorspel ser olika ut
beroende på om mediet ska vara till nytta eller nöje.

Vi har, genom personliga erfarenheter, litteratur och andra medier, insett att datorspel utgör en
viktig del av många barn och ungdomars vardag idag, men det finns även en hel del vuxna
som intresserar sig för dessa aktiviteter. Åsikterna går isär om vad som är positivt och
negativt med datorspel. Det finns de som anser att användandet av datorspel kan leda till en
ökad kunskap i hur datorn fungerar. Dessutom kan det upplevas positivt att datorspel ger en
möjlighet för användaren att leva sig in i nya, förut helt okända, världar och därmed
tillgodogöra sig nya kunskaper. Citatet nedan illustrerar detta:

Dataspelen har givit mig chansen att leva mig in i medeltiden, jag har levt otaliga liv. Jag
har varit kung Arthur, häxan Morgane La Fay, jag har varit en arabisk alkemist jagad av
inkvisitionen, en sjörövare i Karibiska havet på 1600-talet, en flygare under Andra
världskriget, en rymdresenär i en avlägsen framtid, en trollkarls lärling, en spion, en läkare,
en skådespelerska. Kombinationsmöjligheterna är oändliga och spelens komplexitet
begränsas bara av datorernas minne. (Valdés 1992, s. 81)

De som är negativa till datorspel pekar ofta på det våldsamma innehållet i vissa genrer.
Debatten, i bland annat medierna, har främst handlat om hur våld i datorspel påverkar barns
utveckling och beteende. Det finns även de som menar att datorspel kan konkurrera ut andra
”viktigare” medier som boken och att detta är förödande för framförallt barn och ungdomars
läsning. Vi valde att undersöka det omdebatterade mediet datorspel i vår magisteruppsats
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eftersom vi kände oss nyfikna på det och eftersom vi var tveksamma till hur vi ställde oss till
ovan nämnda positiva och negativa aspekter kring mediet.

Vi tycker det är intressant, ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, att
undersöka datorspel och dess funktioner på ett bibliotek, eftersom det är ett relativt nytt
medium för både bibliotekarier och användare. Dessutom anser vi att det är ett medium som
bör uppmärksammas, inom B&I, när det gäller forskning kring interaktion mellan användare
och informationssystem. Vi ställer oss frågan vad bibliotekarierna har för åsikter om
datorspel, samt om de tycker att det ska förekomma på bibliotek. Med tanke på detta vill vi i
vår uppsats undersöka vilken status datorspel har på folkbibliotek, eftersom de erbjuder
datorspel till utlån eller nyttjande på biblioteket. Vi är även intresserade av att undersöka hur
utbudet ser ut, hur bibliotekariernas urvalsprocess går till samt vad detta kan innebära för
användarna.

1.1 Syfte, frågeställningar och metod

Syftet med vår uppsats är att studera datorspel på folkbibliotek utifrån bibliotekariers
perspektiv. Vi vill veta vilka funktioner datorspel bör ha för användarna på folkbibliotek
enligt bibliotekarierna, samt hur utbudet och urvalet av datorspel påverkas av bibliotekarierna.
I samband med detta vill vi undersöka vad bibliotekarierna tror att urvalet innebär för
användarna.

Våra frågeställningar är:
• Vilka funktioner tycker bibliotekarierna att datorspel ska ha för användarna på

folkbibliotek?
• Vad är det som påverkar bibliotekariernas urval av datorspel?
• I vilken utsträckning tar bibliotekarierna med användarnas intressen i beräkningen vid

urval av datorspel?

Bibliotekariernas perspektiv har vi fått fram genom att använda oss av en kvalitativ, empirisk
metod. Vi har intervjuat 9 bibliotekarier på två större folkbibliotek och kommer att presentera
urval och utförande närmare i kapitlet 5. Metod. I uppsatsen har vi även en
litteraturgenomgång, dels i kapitlet 2. Bakgrund för att ge en bakgrund till den empiriska
undersökningen och för att ge en orientering i ämnet datorspel samt datorspel och
folkbibliotek, och dels i kapitlet 3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång, där vi tar upp
forskning och annan litteratur som berör vårt ämne och sätter in vår undersökning i ett
sammanhang.

1.2 Avgränsningar och definitioner

Vi har i vår magisteruppsats valt att inte studera någon speciell användargrupp, utan är
intresserade av alla som använder datorspel samt potentiella användare av mediet. Vi har valt
att koncentrera oss på folkbibliotek. Denna form av bibliotek passar för vår undersökning
eftersom folkbibliotek enligt Bibliotekslagen ska göras tillgängliga för alla medborgare.
Folkbibliotek finns bland annat till för att gynna tillgängligheten till information, upplysning
och utbildning samt kulturell verksamhet. När det gäller barn och ungdomar ska folkbibliotek
ägna särskild uppmärksamhet till dem och erbjuda böcker, informationsteknik och andra
medier anpassade till deras behov för att bland annat främja språkutvecklingen. (Sveriges
Riksdag, 2003)
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Vi har valt att i denna uppsats enbart koncentrera oss på persondatorspel och har därmed valt
bort andra datorspel som exempelvis spel på Internet. Detta val har vi gjort på grund av att
folkbiblioteken enbart lånar ut persondatorspel i form av CD-romskivor. Vi inriktar oss på
persondatorspel för barn, ungdomar och vuxna.

För att underlätta läsningen av uppsatsen anger vi här vilka begreppsdefinitioner vi valt att
använda oss av.

Interaktiv underhållning
För att något ska kunna klassas som interaktiv underhållning måste två kriterier vara
uppfyllda. Det ena är att den interaktiva underhållningen ska upplevas med digital teknik.
Integrerade kretsar och deras förmåga att behandla och presentera enorma mängder
information är centralt i detta fall. Det andra kriteriet som måste uppfyllas är att den digitalt
framställda underhållningen ska erbjuda aktiv medverkan och inte passiv. Passiv medverkan
kan innebära att titta på en film, medan aktiv medverkan egentligen är samma sak som att
spela någon form av datorspel det vill säga att själv styra handlingen. (Fjellman & Sjögren
2000, s. 15)

Plattform
Den interaktiva underhållningsmarknaden har flera olika plattformar, det vill säga teknisk
utrustning med vars hjälp det går att spela datorspel: Internet, persondatorer, TV-spels
konsoler, handhållna spel, arkadspel, lokala nätverk med sammankopplade datorer som inte
går via Internet, spelcentra bestående av lokala nätverk och liknade. (Christofferson 1999,
s. 9; Fjellman & Sjögren 2000, s. 121-122)

Multimedia
Multimedia är ett samlingsnamn för olika användningsområden som har det gemensamt att
skiftande informationstyper blandas i ett och samma system. Det hela hålls samman av en
dator med ljudkort och CD-romspelare vars bildskärm och högtalare utgör gränssnittet mellan
mediet och användaren. (Lööf 1997, s. 21)

Persondatorspel
En persondator är en dator för hemma- eller kontorsbruk, vanligtvis en PC eller en Macintosh.
(Fjellman & Sjögren 2000, s. 121) PC, IBM-kompatibla datorer med operativsystem
Windows eller DOS, är den dominerande plattformen för spel. De datorspel som diskuteras är
därför oftast PC-spel, men det finns även spel för Macintosh. (Christofferson 1999, s. 9)

CD-rom
CD-rom skivan är ett distributionsmedium. Det finns olika varianter som bygger på olika
standarder. Beroende av standard kan en CD-rom skiva innehålla både stora textmängder,
databaser, bilder och multimediaapplikationer. (Lööf 1997, s. 21)

Datorspel
I den litteratur vi tagit del av förekommer det två begrepp som står för samma sak, det vill
säga dataspel och datorspel. Vi har dock valt att använda begreppet datorspel genomgående i
uppsatsen. Detta trots att den vanligaste benämningen i litteraturen är dataspel. Valet av
begreppet datorspel har vi gjort på grund av att vi anser det vara en mer logisk benämning
eftersom  det handlar om spel som spelas i en dator.
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1.3 Sökprocessen

När vi har sökt material till vår uppsats har vi använt oss av följande databaser: Voyager, som
är bibliotekskatalogen på Högskolebiblioteket i Borås, Nordiskt BDI-index, som är en nordisk
referensdatabas för bibliotek, dokumentation och information, Libris, som är Sveriges
nationella bibliotekskatalog och LISA (Library and Information Science Abstracts), som är en
referensdatabas med referenser till artiklar ur fler än 500 internationella bibliotekstidskrifter,
böcker med mera Vi har även sökt information på Internet och har då använt oss av
sökmotorn Google.

De sökord som vi bland annat har använt är: dataspel, datorspel, computer games, multimedia,
CD-rom och interaktiv underhållning. Dessa ord kombinerade vi med: bibliotek, bibliotekarie,
library, librarians, urval och funktion.

Utifrån de hemsidor vi har hittat på webben, till exempel Nordicom, MDTS, Bibsam1 med
mera, har vi sökt vidare genom olika länkar och hittat ytterligare material. På samma sätt har
vi använt oss av källförteckningar i magisteruppsatser och annan litteratur.

Vi har hittat material från olika länder, främst från Sverige, Danmark, USA, England samt
även en del ifrån Norge. Det material som vi hittade från USA och England berörde inte
främst det område som vi var intresserade av, utan behandlade till exempel innehåll i
datorspel med tanke på grafik och liknande samt datorspelsbranschen. Vi var mer ute efter
nyare användarundersökningar kring datorspel samt material om datorspel och bibliotek och
hittade främst nordiskt material inom dessa områden. Vi tycker dock inte att detta är en
nackdel eftersom förhållandena i Sverige vad det gäller datorspel och bibliotek påminner en
del om de nordiska länderna. Något vi lade märke till var att Danmark har kommit långt när
det gäller forskning kring datorspel samt datorspel och användare, men att det även i Sverige
har gjorts en del forskning kring datorspel och användare.

1.4 Uppsatsens disposition

Denna uppsats börjar med en inledning där vi beskriver syfte, frågeställningar och nämner
metoden. Vi tar även upp våra avgränsningar och definitioner samt beskriver vår sökprocess.

Sedan följer kapitlet 2. Bakgrund där vi först kort beskriver datorspelens utveckling, och
datorspelens genrer samt belyser datorspel på folkbibliotek, med tanke på informationsteknik,
lagar och åldersmärkning. I kapitlet 3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång, behandlar
vi först litteratur kring datorspel och dess användare, det vill säga barn, ungdomar och vuxna.

Efter det tar vi upp datorspel och folkbibliotek med tanke på funktioner och urval.
Teorikapitlet som följer sedan beskriver vår teoretiska ansats samt utarbetade analysredskap.
Därefter kommer kapitlet 5. Metod där vi tar upp urval och utförande rörande vår empiriska
undersökning.

Materialet från denna undersökning redovisar vi sedan i kapitlet 6. Redovisning av våra
intervjuer. Detta kapitel innehåller även en kort presentation av de bibliotek och bibliotekarier
                                                                
1 www.nordicom.gu.se,
MDTS (Multimedia, Dator- och TV-Spel) www.mdts.se
www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
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som ingår i vår undersökning. I följande kapitel, 7. Analys, analyseras det empiriska
materialet med hjälp av våra analysredskap samt den litteratur som nämnts i 3. Tidigare
forskning och litteraturgenomgång. Kapitlet innehåller även våra slutsatser utifrån
undersökningen.

Sedan följer kapitlet 8. Diskussion som innehåller reflexioner kring vår undersökning. Sist
följer en sammanfattning av hela uppsatsen, samt en källförteckning och en bilaga.
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2. Bakgrund

I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund, dels till kapitlet 3. Tidigare forskning och
litteraturgenomgång, men framförallt till vår empiriska undersökning. Först kommer en kort
översikt om datorspelens utveckling fram till våra dagar. Efter det följer ett avsnitt där
datorspelen delas in i olika genrer. Det sista avsnittet handlar om datorspel på folkbibliotek,
där tar vi bland annat upp vilka lagar och bestämmelser som gäller för utlån av datorspel.

2.1 Datorspel då och nu

Det är svårt att göra en översikt över datorspelens utveckling utan att räkna in TV-spel och
arkadspel i begreppet. Därför gör vi här ett undantag, eftersom vi i övrigt bara koncentrerar
oss på persondatorspel, och tar även med dessa två former av datorspel i detta avsnitt.
Anledningen till att vi har tagit med detta avsnitt är för att dels belysa hur fort utvecklingen
har gått inom datorbranschen och dels för att ge en bakgrundsförklaring till mediet.

Datorspelens historia tar sin början redan 1958. Detta år utvecklades, enligt Fjellman och
Sjögren i TELDOK- och KFB-rapporten2 Interaktiv underhållning inför framtiden (2000), det
första datorspelet Tennis for two, som gick ut på att ”studsa en boll med hjälp av små
fyrkanter”. (s. 20) Spelet blev till vid ett kärnkraftforskningslaboratorium i USA som ett
försök att göra laboratoriet mer underhållande för besökare. Detta datorspel var början till det
som så småningom, efter ett tiotal år, skulle utvecklas till en stor industri. (ibid)

I början av 1970-talet utvecklades arkadspel, vilket är spelautomater som man stoppar pengar
i, till exempel Space Invaders. Strax efter detta släpptes det första TV-spelet för hemmabruk.
Flera aktörer insåg att det fanns pengar att tjäna, men det första riktigt framgångsrika företaget
var Atari som kom att dominera under 1970-talet och början av 1980-talet, både vad gällde
arkadspel och TV-spel. Atari konverterade arkadspelet Space Invader till en version som
kunde spelas på TV-spelkonsoler. Denna nya taktik som innebar att datorspelsföretag köpte
licensrätten för att konvertera ett arkadspel till ett TV-spel var framgångsrikt och togs efter
inom hela datorspelsindustrin. Detta innebar sämre kvalité, enligt Fjellman och Sjögren,
eftersom det var namnet som sålde och därmed skars utvecklingskostnaderna ner. Författarnas
åsikt är att detta är vanligt än idag, gällande konversioner mellan olika format exempelvis från
Playstation till PC, men kanske framförallt när det gäller licensiering av filmrättigheter till
datorspel. (ibid, s. 22)

TV-spelen och arkadspelen fortsatte att utvecklas in på 1980-talet, men omkring år 1984
tappade TV-spelen nästan all sin kraft av flera skäl. Ett av dessa var en överskattning från
branschens sida när det gällde livslängden på TV-spel, med tanke på det ökade medieutbudet.
Enorma pengar satsades på enstaka speltitlar som inte blev någon succé vilket ledde till stora
förluster. (ibid, s. 23) 1985 kom TV-spelen tillbaka fast i en helt ny form, men de fick inte
tillbaka sin tidigare ställning som bäst säljande plattform, menar Anna Henriksson i
Dataspelsarvet - klassiker och kanonisering (2002). Denna position hade nu persondatorerna,
som fick en ökad popularitet i världen. En av anledningarna till detta var att persondatorerna
erbjöd flera olika funktioner, medan TV-spelen endast var för spel. (s. 36) De första

                                                                
2 TELDOK och KFB (Kommunikationsforskningsberedningen) startade våren 1999 programmet Telematik 2004
för att finansiera och publicera studier av tidiga IT-användare och användningsområden. Fjellman och Sjögrens
rapport Interaktiv underhållning inför framtiden har publicerats inom Telematik 2004. (Fjellman och Sjögren
2000, s. 3-4)
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persondatorerna för hemmabruk dök upp redan under 1970-talet. De var inte alls avsedda för
att spela spel med. Datorerna hade dåliga ljud- och grafikmöjligheter, om de hade några som
helst, så de första spelen var därför helt och hållet textbaserade. (Fjellman & Sjögren 2000,
s. 23)

Under 1980-talet tog dock persondatorbranschen fart på allvar, menar Henriksson, och ett
flertal företag skapade egna persondatormärken. Till dessa utvecklades sedan spel. Vid denna
tid var dagens ledande dator, PC:n, inte ett namn det talades om då det gällde spel. Tvärtom
menade IBM och Microsoft att deras datorer var nyttomaskiner som inte var menade att
använda till spel. De ledande märkena var istället Commondore och Atari, samt till viss del
även Apple. I takt med att datorerna blev kraftigare och bättre utvecklades även ljud- och
grafikmöjligheterna vilket ledde till att även spelen blev bättre. De var dock fortfarande
primitiva och marknaden var, enligt dagens standard, amatörmässig och liten. (2002, s. 34-35)

Det var under 1990-talet som datorspelsbranschen förändrades till det den är idag. De
tendenser som präglade datorspelsbranschen då är i stort sätt de samma som nu. Det hela
startade med att PC: n började ta över marknaden, vilket berodde på denna dators stora
spridning på både arbetsplatser och i hem. Många speltillverkare såg denna spridning som en
möjlig guldgruva och gick därför över till att skapa spel för PC: n. (ibid, s. 36)

Försäljningen av datorspel under slutet av 1990-talet ökade mer för persondatorerna än för
TV-spelen. Operativsystemet Windows 95, från Microsoft, innebar ett stort uppsving för
PC: n som spelplattform eftersom det helt plötsligt blev möjligt för alla att installera och starta
datorspel. PC: n blev dessutom mer attraktiv på grund av den stora lagringskapaciteten hos
CD-rom, något som blev standardutrustning hos PC: n, samt grafikkortens kraftiga utveckling
under andra delen av 1990-talet. Fördelen med PC: ns genomslag var att marknaden blev mer
koncentrerad, vilket innebar att speltillverkare kunde göra bättre och mer optimerade spel för
denna plattform, eftersom de endast hade en datortyp att anpassa sig till. Den enda konkurrens
PC: n har på datorspelsmarknaden idag kommer från Apple Macintosh, men på grund av
PC: ns stora utbredning och dominerande ställning har denna konkurrent haft svårt att hävda
sig och de flesta spel som släpps för denna plattform är konverteringar av tidigare släppta PC-
spel. (ibid, s. 37)

Datorspelsmarknaden består nu till stor del av ett fåtal större aktörer. Trots att aktörerna är
färre är produktionen större och antalet personer som är inblandade i produktionen av ett
datorspel blir bara fler och fler. Länge skapades datorspelen av en enda person som gjorde
allt, det vill säga grafik, ljud och programmering. I dag kan ett helt team sitta och arbeta med
bara en av dessa aspekter. När det gäller distributionen, marknadsförs och säljs spelen inte
längre av tillverkaren, utan det finns stora distributörer som endast arbetar med att sälja spel.
Ett bra spel räcker inte lika långt idag som det gjorde förr. För att få en distributör intresserad
måste tillverkare och producenter ha en hit. Därför satsas större summor på spel som är
etablerade koncept än på originalitet. Nytänkandet får därför stryka på foten eftersom
företagets bästa går i första hand, menar Henriksson. (ibid)

Den interaktiva underhållningen finns idag i hela världen och det säljs och utvecklas datorspel
i de allra flesta världsdelar. Marknaden domineras dock fortfarande av USA när det gäller
persondatorspel och Japan när det gäller TV-spel, men Europa är på framryckning. Den
nordiska marknaden brukar betraktas som den viktigaste efter Storbritannien och Tyskland,
menar Fjellman och Sjögren. Även spelutvecklingen kommer mer och mer i Europa och
Norden. Spel skapas på flera håll, så även i Sverige. (2000, s. 90-91) Fler och fler människor
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skaffar dator hemma, mycket tack vare Internets genomslagskraft. Samtidigt breddas
målgrupperna hos speltillverkarna, till exempel utvecklas spel för yngre barn, spel speciellt
för flickor och för hela familjer. Den snabba utvecklingen på PC-sidan möjliggör även graden
av realism i spelen, med hjälp av grafik och ljud. (Fjellman & Sjögren 2000, s. 27)

Alla europeiska länder har, enligt Kirsten Drotner i boken Medier for fremtid - Børn, unge og
det nye medielandskab (2001), en stor tillgång till digitala och rörliga medier. Barnfamiljer
tillhör de grupper i Europa som först köper nya medier, exempelvis datorspel samt äger fler
medieapparater än genomsnittet av befolkningen, som persondatorer. Drotner har framförallt
studerat barn och ungdomar i Danmark och deras användning av medier, men har även tittat
på befolkningen i Europa i stort, däribland Sverige. Både Danmark och Sverige har en
utbredd tillgång och användning, i alla åldrar, av nya medieteknologier som kabel- och
satellit-TV, PC och Internet. (s. 38-39) Nordicom har i Media Trends 2001 tagit fram statistik
angående hur tillgången till bland annat PC och CD-rom har förändrats i hemmen från år
1995-2000 i de nordiska länderna. År 1995 hade 27 % tillgång till PC i Sverige jämfört med
år 2000 då 64 % av befolkningen hade det, vilket visar hur snabbt utvecklingen har gått. Det
kan man även se när det gäller CD-romspelare. År 1995 hade 6 % tillgång till medieapparaten
i Sverige, medan 52 % hade tillgång till CD-romspelare år 2000. (Nordicom 2003)

I dag finns det tusentals olika datorspel menar Ulrika Sjöberg i boken I dataspelens värld - En
studie om hur barn använder och upplever dataspel (1999). Utbudet är enormt. För en
nybörjare kan ett besök i en datorspelsaffär liknas vid en upptäcktsfärd där guidning är en
nödvändighet. Möjligheten att kopiera, bränna CD-romskivor, ladda ner spel från Internet gör
det svårt att uppskatta den mängd och mångfald av spel som finns tillgängliga. (s. 11-12) Den
interaktiva underhållningen har blivit en storindustri som omsätter tiotals miljarder dollar
årligen. Enligt Fjellman och Sjögren är datorspel här för att stanna och dess utveckling har
just börjat. (2000, s. 27)

2.2 Datorspelens olika genrer

Vi kommer här att beskriva de genrer som går att urskilja bland de olika persondatorspel som
finns på marknaden just nu. Vi kommer även att beskriva olika undergenrer, som kan vara bra
att känna till, inom de genrer där det förekommer. För att ge en bättre bild av vilka genrer och
undergenrer vi menar tar vi även upp ett antal exempel på datorspel under varje genrerubrik.
Eftersom vi här vill ge en överblick över datorspel kommer vi att beskriva genrer som i
dagsläget inte förekommer på folkbibliotek, likväl som vi beskriver genrer som idag finns
representerade på folkbibliotek. Denna överblick vill vi ta med för att ge en bakgrund till den
empiriska undersökningen samt för att kunna föra ett resonemang om datorspel längre fram i
uppsatsen.

Enligt Jan Christofferson som har skrivit Monstermassakern - Datorspelens lockande värld
(1999), en rapport från Våldsskildringsrådet som handlar om våldsamma inslag i datorspel, är
det svårt att dra klara gränser mellan genrer:

Det är svårt att dra gränser mellan genrer; likväl som att ett spel ansluter sig till en tradition
kan det vara gränsöverskridande. Det blir emellertid enklare att beskriva spelen om man för
in dem under vissa gemensamma nämnare som skiljer dem från andra spel. (Christofferson
1999, s. 13)

Vi har valt att använda Erik Fjellman och Jan Sjögrens genreindelning som rubriker över
varje avsnitt. Fjellman och Sjögren beskriver denna genreindelning i rapporten Interaktiv
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underhållning inför framtiden (2000). Denna indelning har vi valt på grund av att den
innefattar spel för både barn och vuxna. En av rubrikerna, Knep och knåpspel, kommer dock
från Ulrika Sjögrens text I dataspelens värld (1999).

Datorspel kan delas in i följande nio genrer:

1. Actionspel
2. Racingspel
3. Sportspel
4. Strategispel
5. Simulatorspel
6. Äventyrsspel/Rollspel
7. Plattformsspel
8. Knep och knåpspel
9. Pedagogiska spel

Actionspel
Dessa spel har ofta smeknamnet ”kuta-och-skjuta”, enligt Henriksson, vilket är en ganska bra
förklaring till vad det handlar om. Den som spelar har rollen som hjälte. Denna hjälte ska,
enkelt förklarat, döda så många fiender som möjligt så snabbt som möjligt. Problem löses
med hjälp av knytnävarna, eller ännu hellre, ett effektivt vapen. Ständig uppmärksamhet och
snabb reaktionsförmåga krävs, men inte någon direkt analytisk förmåga menar Henriksson.
(2002, s. 39) Enligt Fjellman och Sjögren är actionspel en väldigt stor och bred genre och
därför något svårdefinierad. De menar att det egentligen är ett samlingsnamn för flera olika
subgenrer (vilka vi här kallar undergenrer). (2000, s. 29)

En av de två största undergenrerna är förstapersonspel, eller som de ofta kallas FPS (First
Person Shooter). Här är spelaren en karaktär sedd ur ett ”förstapersonsperspektiv”, det vill
säga han/hon ser en tredimensionell värld ur spelkaraktärens ögon. I de allra flesta spelen är
spelkaraktären utrustad med en större eller mindre arsenal vapen. (ibid, s. 29-30) Spelets
handling går oftast ut på att ta sig igenom olika nivåer eller så kallade ”banor” fyllda med
fiender, monster och liknande och därmed bekämpa en bakomliggande ondska som spelaren
möter i slutet av spelet. (ibid, s. 15) Spel inom genren som fortfarande är marknadsledande är
Quake, Quake 2 och Quake 3: Arena. Andra populära förstapersonsspel är Unreal och Half-
life. (ibid, s. 30-31)

Den andra av de största undergenrerna är tredjepersonspel eller TPS (Third Person Shooter).
Grundkonceptet här är att spelaren ser sin spelkaraktär utifrån en extern kameravinkel. Detta
perspektiv är mer filmiskt och gör det lättare att hoppa, klättra och upptäcka. Ett av de mest
populära spelen inom undergenren är Tomb Rider-serien, där huvudrollsinnehavaren och
spelets hjältinna Laura Croft är en av de få icke-existerande personer som har uppnått
idolstatus i datorspelsvärlden, enligt Fjellman och Sjögren. (ibid, s. 31)

Racingspel
Dessa spel går ut på att köra olika typer av fordon så fort det går. Det vanligaste är Formel 1
och rally, men även sportbilar, motorcyklar, motorbåtar eller rymdskepp förekommer. Oftast
kör spelaren en viss bana på tid eller tävlar för att komma först i ett lopp. Det går att spela mot
datorn eller mot någon annan motspelare. De allra flesta spel eftersträvar inte realism utan är
ute efter en fartfylld upplevelse. Några välkända racingspel är Colin Mcrae Rally och Need
for Speed-serien. (ibid, s. 33)
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Sportspel
Två av de mest populära sporterna som folk vill spela i elektronisk form är enligt Fjellman
och Sjögren fotboll och golf. Andra exempel på datorspels sporter är ishockey, tennis
snowboard, skateboard och biljard. Det finns även en form av jaktspel där spelaren springer
runt i skogen och skjuter hjortar och annat vilt. Inom sportspelen finns det även en inriktning,
eller undergenre, som kallas managerspel. Här äger spelaren exempelvis ett fotbollslag och
ska köpa och sälja spelare, lägga upp taktik, laguppställningar och så vidare Oftast kan
han/hon inte själv delta aktivt i själva matcherna, utan syftet är själva planeringen och
spelstrategin. Populära titlar inom genren sportspel är till exempel FIFA-serien (fotboll), EA
Sports NHL Hockey-serien och Links-serien (golf). (Fjellman & Sjögren 2000, s. 33-34)

Strategispel
Fjellman och Sjögren menar att strategispelen kan ta många olika former, men det
gemensamma för dem alla är att de betonar långsiktig planering, tänkande och taktik. Det
krävs en hel del tålamod och tid. Spelaren ska ha överblick och kontroll över myriader av små
enheter som är utspridda på stora kartor. Ofta innehåller dessa spel krigföring, men på en
högre nivå än förstapersonsspel. Alla strategispel handlar dock inte om militär strategi, utan
det finns en rad spel där spelaren exempelvis ska bygga upp affärsimperium eller till och med
hela städer. Strategispelen är stora på persondatorsidan och har också en något äldre publik,
enligt Fjellman och Sjögren. Exempel på strategispel är Command & Conquer-serien och Sim
City-serien. (ibid, s. 34-35)

Simulatorspel
Simulatorspelen brukar, enligt Barbro Johansson i Kom och ät! Jag ska bara dö först…-
Datorn i barns vardag (2000), räknas till en genre där spelaren, precis som i några av
racingspelen, placeras vid instrumentbrädan på ett åkdon. Det är vanligtvis ett flygplan eller
ett rymdskepp. Det förekommer ofta inslag av strid. Exempel på spel är Top Gun och Combat
Flight. (s. 60) Meningen med simulatorspel är att spelaren ska få en simulerad men en nästan
realistisk upplevelse av hur det känns att köra olika typer av fordon. Simulatorspel ställer,
precis som förstapersonsspel höga krav på hårdvaran eftersom det ska vara så
verklighetstroget som möjligt. Inlevelse och närvarokänsla är centrala komponenter i dessa
spel. Simulatorspelare är, enligt Fjellman och Sjögren, ofta lite äldre än genomsnittliga
spelare av datorspel. (2000, s. 35)

Äventyrsspel/Rollspel
Äventyrsspelen är tredimensionella spel där spelaren inte styr en figur på skärmen, utan själv
vandrar omkring i spelmiljön, går genom dörrar, uppför trappor med mera En gåta eller ett
problem ska lösas och ledtrådar samlas upp under spelets gång. Anvisningarna är ofta mycket
få. Spelaren måste själv undersöka och upptäcka vad som ska göras. Dessa spel kräver mycket
tid och tankemöda. Exempel på titlar är Myst och Riven. (Johansson 2000, s. 59)

Äventyrsspel och rollspel brukar vanligtvis delas upp i två separata genrer men skillnaden
dem emellan är ganska liten enligt Fjellman och Sjögren. Inlevelsen i spelvärlden, fantasi eller
”här och nu”, är den huvudsakliga behållningen och inte att vara snabbast eller skjuta flest.
Skillnaden mellan rollspel och äventyrsspel brukar definieras som att spelaren i rollspelet kan
välja att utveckla olika förmågor och egenskaper hos karaktären eller karaktärerna som
spelaren kontrollerar under spelets lopp, medan i äventyrsspelet är personen som spelaren
kontrollerar mer statisk och spelets uppbyggnad är mer som en film. En viktig
utvecklingstrend inom denna genre är att en del av äventyrsspelen kommer att bli som
interaktiva filmer och kommer i och med detta, anser Fjellman och Sjögren, att hitta en
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bredare publik som kanske vanligtvis inte skulle spela de mer traditionella datorspelen.
(Fjellman & Sjögren 2000, s. 36-37) Exempel på nya datorspel inom genren som bygger på
biograffilmer är Harry Potter och Sagan om ringen.

Plattformsspel
I plattformsspelen styr spelaren en figur på skärmen. Spelet är tvådimensionellt och figuren
färdas längs en bana där olika hinder ska passeras och fiender undkommas eller
oskadliggöras. Med jämna mellanrum kommer en ny svårare bana och i slutet hägrar någon
form av belöning. Exempel på titlar är Super Mario och Hugo. (Johansson 2000, s. 59)

Enligt Fjellman och Sjögren är dessa spel i regel avsedda för en lite yngre publik och är därför
ganska snälla och gulliga. Plattformsspelen är mycket populära bland flickor eftersom spelen
inte är så tävlingsinriktade och våldsamma. Denna genre är mycket vanligare som TV-
konsolspel än som persondatorspel. (2000, s. 36)

Knep och knåpspel
Inom denna genre förekommer undergenrerna pusselspel, labyrintspel och brädspel.
I pusselspelen ska bitar som faller ner fogas samman enligt vissa regler till en jämn mur utan
sprickor. Svårighetsgraden ökar efter hand. Exempel på titlar är Tetris. I labyrintspelen styr
spelaren en figur runt i en labyrint och samlar poäng. Ofta förekommer fiender som utgörs av
till exempel katter eller mordiska tomater. Exempel på titlar är PacMan och Snakebar.
Vanliga brädspel finns också som datorspel. Motståndaren kan vara datorn eller en annan
spelare. Exempel på titlar är Schack och Patiens. (Johansson 2000, s. 60)

Denna enkla typ av interaktiv underhållning, menar Fjellman och Sjögren, är för många det
första mötet med datorspel just genom dess spridning tillsammans med persondatorerna på
arbetsplatser och i hemmen. Spelen kommer alltid att finnas kvar som ett komplement till den
mer upplevelsebaserade interaktiva underhållningen. (2000, s. 38)

Pedagogiska spel
Spelen kombinerar underhållning med någon form av pedagogiskt innehåll. (ibid, s. 38)
Johansson skiljer mellan undergenrerna Lek och lär och Peka och klicka. Peka och klicka är
spel som även de allra minsta barnen kan spela. Miljön är ofta en sagomiljö till exempel
Pippis Villa Villerkulla eller Pettsons snickarbod. Roliga effekter visar sig när spelaren klickar
på föremål i bilden. Exempel på spel är Pippi Långstrump. Lek och lärspel har ett uttalat
pedagogiskt syfte. I fantasifulla miljöer får spelaren lösa uppgifter i matematik, stavning och
engelska eller utöka sina färdigheter i historia, geografi eller biologi. Exempel på titlar är
Matteraketen och Backpacker. (2000, s. 59)

För de minsta barnen, 3-7 år, krävs det oftast, enligt Fjellman och Sjögren, att en vuxen är
med och hjälper till. Flera av spelen riktas dock mot mellanstadiebarn och dessa spel kan vara
ganska avancerade och kräva lite datormognad. Målgruppen totalt är från 3 år och upp till
mogen ålder. Lek och lärspelen är oftast inte så datortekniskt krävande. Det betyder att det
inte krävs en alldeles ny dator för att spelen ska fungera bra. (2000, s. 38-39)
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2.3 Datorspel på folkbibliotek

Vi kommer här att ta upp några av de informationstekniska framsteg som har gjorts på
folkbiblioteken de senaste decennierna. Detta är av intresse för att visa på att det även inom
biblioteksvärlden har skett en förhållandevis snabb utveckling som följer samhällets
informationstekniska utveckling. Vi kommer även att ta upp några juridiska perspektiv på
multimedia, eftersom denna kunskap är viktigt just i anknytning till hanteringen av datorspel
på folkbibliotek. Klassificering och åldersgränser på datorspel anser vi också vara viktigt att
belysa i detta avsnitt, eftersom det idag finns så många olika märkningar och klassificeringar
av datorspel som kan te sig mycket förvirrande för användarna.

2.3.1 Folkbibliotek och informationsteknik
Staffan Lööf menar i texten Informationsteknik, folkbibliotek och medieutveckling (1997), att
informationsteknikens utveckling inom biblioteken har skett i minst två etapper. Den första
etappen skedde under 1980-talet och syftade till att automatisera bibliotekssystemen. Det
handlade då om att utforma standardiserade katalogdata, organisera kataloger och cirkulation
med mera, vilket ledde till att de flesta bibliotek i dag har datoriserade bibliotekssystem. De
rikstäckande katalogerna LIBRIS och BURK/Bok-sök anses vara två hörnstenar i den svenska
utvecklingen. Redan på 1980-talet talades det om det ”elektroniska biblioteket” som då
inräknade både interna datorrutiner, kundinriktade tjänster och nya medier, menar Lööf.
(s. 16-17)

Den informationsteknologiska utvecklingens andra etapp inom biblioteksvärlden behandlar
information som integreras, digitaliseras och distribueras genom elektroniska nätverk eller
genom optiskt läsbara medier. Lööf talar om att det på 1980-talet fördes en debatt om
folkbiblioteken skulle datoriseras eller inte. Ett inlägg i denna debatt gjorde den dåvarande
riksbibliotekarien Lars Tyrell i boken På väg mot det elektroniska biblioteket . Lööf menar att
den dåvarande debatten kan jämföras med den diskussion som, enligt honom fördes 1997 på
folkbiblioteken, gällande de nya medierna och vilka konsekvenser dessa har för bibliotekets
verksamhet och tjänsteutbud. (ibid) De nya medier som det handlar om benämns interaktiva
medier. Det kan exempelvis vara uppslagsverk på CD-rom eller datorspel. De flesta bibliotek
erbjuder idag datorer med multimedia och ett CD-rombestånd. Folkbibliotekens bruk av
Internet är också starkt växande och flera bibliotek har egna webbplatser. (ibid, s. 20-22)

2.3.2 Lagar och regler för multimedia
Ola Silberman menar i Upphovsrätt till datorprogram - Sverige i ett internationellt perspektiv
(1990), att den nya dator- och informationsteknologin har fått en allt viktigare och mer
framträdande roll i samhället och detta ställer också krav på den rättsliga regleringen. Dessa
lagar ska skydda de olika parterna på marknaden och skapa ordning och vägledning till hur
dessa ska kunna handla utan att kränka varandras eller någon annans rätt. (s. 14)

Dator och informationsteknologin skyddas, enligt Henry Olsson i Copyright - svensk och
internationell upphovsrätt (1998), av upphovsrätten som tillhör en del av det rättsområde som
kallas för immaterialrätten. Upphovsrätten handlar om upphovsmännen och författares rätt till
sina alster och skydd av dessa så att de inte utnyttjas utan lov. Med upphovsrätt menas att
upphovsmannen har rätt att bestämma hur hans/hennes produkter ska utnyttjas. (s. 19) Detta
kan jämföras med datorspel som regleras som multimedia. Den rättsliga regleringen kring
multimedia är komplicerad, eftersom sådana verk för det mesta är sammanställningar av
digitaliserade texter, bilder och ljud. Det kan vara svårt att avgöra vilket verk multimediaverk
tillhör, det kan vara samlingsverk, audiovisuella verk eller också kan multimediaverk ingå i
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ett datorprogram3. Alla dessa verk står under upphovsrättens reglering. (Olsson 1998, s. 65-
66)

Det är förbjudet att kopiera multimedia för enskilt bruk. Detta beror på att sådan kopiering är
lätt att utföra, kopian är av samma kvalité som originalet och att denna sortens kopiering är
ekonomiskt lönsam. Det finns undantag där ett visst medgivande finns för kopiering, till
exempel på Internet där det kallas ”share-ware”. (ibid, s. 143) För utlåning av multimedia
måste ett godkännande från upphovsmannen finnas. Detta gäller endast om det handlar om
verk i maskinläsbarform, förekommer de i någon annan form får de fritt lånas ut. (ibid, s. 172)
För att få låna ut datorspel på folkbibliotek krävs det att man har en så kallad bibliotekslicens
på datorspelet. Med detta menas att man sluter ett licensavtal och att man då ger en viss
summa till upphovsmannen, vilket i detta fall kan vara olika parter inom datorspelsbranschen.
([1] Bibliotekstjänst 2003)

2.3.3 Åldersgränser på datorspel
Det finns idag i Sverige, enligt Jan Christofferson i Monstermassakern - Datorspelens
lockande värld (1999), ingen nationell lagstiftning för klassificering av datorspel, vilket kan
vara förvånande eftersom Sverige har en av världens äldsta statliga förhandsgranskningar av
film. Genom denna statliga granskning sätts åldersgränser, och filmerna kan även censureras
och förbjudas enligt olika kriterier. (s. 75-77)

I Europa finns det en mängd varianter på klassificering av datorspel, som branschanknutna
klassificeringsorgan, speltillverkares egen klassificering med mera Detta har lett till att ett
datorspel kan ha flera olika märkningar samtidigt, vilket kan vara mycket förvirrande för
köparen eller användaren på ett bibliotek. Ett europeiskt organ med störst genomslag är
branschorganet ELSPA (European Leisure Software Producers Association). Deras
markeringar finns på de flesta större spel som distribueras i Västeuropa. ELSPA:s
klassificering bygger på ett ”icke lämplighets” kriterium, där det som anses vara icke lämpligt
är våld, sex eller grovt språk. Markeringen delas in i fyra åldersgrupper som visas med fyra
rutor, 3-10 år, 11-14 år 15-17 år och 18+. När ett spel inte är lämpligt för en viss
ålderskategori, som 3-10 år, så förses denna ruta med ett rött kryss. När ett datorspel anses
vara lämpligt för den aktuella åldersgruppen förses rutan med en grön bock. Dessa
markeringar visar dock inte hur ett spel passar en viss åldersgrupp. Ett komplicerat datorspel
som flygsimulatorspel, som varken innehåller våld eller grovt språk, får gröna bockar i alla
ålderskategorierna men är alldeles för svårspelat för en treåring, menar Christofferson. (ibid)

I Sverige finns ingen myndighet som ansvarar för klassificering eller konsumentinformation
om datorspel. Däremot har branschföreningen MDTS (Multimedia Datorspel och TV-spel),
där de största distributörerna och producenterna i Sverige ingår, en gemensam åldersmärkning
på alla spel som de distribuerar. Märkningen sker i samarbete med återförsäljarna. MDTS
följer ELSPA:s rekommendationer och deras symboler består av en gul triangel med den
aktuella åldersrekommendationen inuti. Ålderskategorierna är 11, 15, 18 år, men här ses 11-
årsmarkeringen som en ”spelvärdemarkering”, med detta menas att spelet är för komplicerat
för en person under elva år. Åldersmarkeringarna 15 och 18 år är endast ”våldsmärkeringar”
som talar om graden av våldsinnehåll och att spelen då är olämpliga för personer under
respektive ålder. (ibid, 79-80) MDTS vill att åldersmärkningen dels ska vara en hjälpande
guide för föräldrar och andra vuxna som köper datorspel till sina och andras barn, samt dels
                                                                
3 Datorprogram ingår i begreppet mjukvara/software och utgörs dels av det som styr datorns interna system,
operativsystem och dels det som utför specifika uppgifter, applikationer som ritprogram och spel. (Silberman
1990, s. 11)
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vara ett stöd till detaljhandeln så att de kan vägleda sina kunder. Märkningen ska vara en
fingervisning om vilken typ av material som en produkt kan innehålla, vilket ger kunden en
möjlighet att välja bort detta. MDTS arbetar för att i framtiden få fram en gemensam
åldersmärkning av datorspel i Norden. (Sveriges Branschförening, MDTS 2003)
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Här följer en genomgång av forskning och studier som gjorts kring datorspel och dess
användare samt datorspel och folkbibliotek, dels för att få en bakgrund till vår empiriska
undersökning och dels för att vi ska kunna sätta in vår undersökning i ett sammanhang.

3.1 Datorspel och dess användare

Vi har upptäckt att det finns en hel del forskning om datorspel och barn, samt datorspel och
ungdomar, men så vitt vi kan förstå ingen forskning om datorspel och vuxna. Den litteratur vi
har hittat om vuxna som spelar datorspel är till viss del populärvetenskaplig, men eftersom
detta kapitel behandlar både forskning och annan litteratur av värde för vår undersökning, så
tar vi även med sådan litteratur här. I detta avsnitt kommer vi först att ta upp datorspel i barn
och ungdomars vardag och då även belysa våldet i vissa datorspel och hur det möjligtvis kan
påverka dessa användare. Sedan studerar vi fenomenet datorspel och vuxna.

3.1.1 Datorspel i barns och ungdomars vardag
En undersökning om medievanor genomfördes i Sverige av Ulla Johnsson-Smaragdi, vilket
hon beskriver i Young people & new media in Sweden (2001). Mer än 1600 barn och
ungdomar mellan 7-16 år deltog i undersökningen under våren 1997. Johnsson-Smaragdi
menar att när ett nytt medium presenteras är det familjer med barn och ungdomar som först
skaffar sig ny mediautrustning. (s. 3,6) Demografiska aspekter spelar roll när det gäller
tillgång. Om föräldrarna ligger på en hög yrkesnivå, har hög utbildning och hög inkomst
innebär detta fler nya medier i hemmet. Johnsson-Smaragdi studerade i sin undersökning hur
användningen av medier såg ut i hemmen, år 1997, i förhållande till ålder och kön. När det
gällde datorer använde 80 % av barnen detta medium jämnt fördelat mellan åldrarna, men
något fler pojkar än flickor. Om det fanns en CD-romspelare till datorn använde 72 % av
barnen den. I genomsnitt användes datorn i 43 minuter per dag. (ibid, s. 8-10)

När det gäller aktiviteter vid datorn kunde det, vid tiden för undersökningen, exempelvis vara
att skriva och skicka e-post, rita, göra läxor och surfa på Internet. Den mest vanliga aktiviteten
vid datorn när det gällde alla åldrar och båda könen var att spela datorspel. Intresset minskade
dock ju äldre barnen blev. Det var stor skillnad mellan den tid som tillbringades framför
datorn till att göra läxorna, ungefär 11 % av tiden, än den tid som fördrevs till att spela spel,
ungefär 86 % av tiden. (ibid, s. 22)

I dag, i början av 2000-talet, har en majoritet av svenska hushåll med barn tillgång till dator i
hemmet. Detta menar Johnsson-Smaragdi bland annat beror på den debatt som förekommer i
samhället gällande hur viktigt det är att kunna behärska en dator i framtidens yrkesliv. Många
arbetsorganisationer har försökt påverka de sociala skillnaderna mellan hushållen när det
gäller datorer genom att erbjuda sina anställda subventionerade datorpaket. Stora summor har
även satsats på skolor och ny datorutrustning, inte minst i områden med sämre ekonomi. Det
visar sig i undersökningen att en stor majoritet, 85 % av barnen, känner sig bekväma med
datorer om de så används i hemmen eller i skolan. (ibid, s. 19)

Enligt Johnsson-Smaragdi ser många vuxna enbart datorer som redskap för arbete och studier,
för information och kunskap och inte som underhållning och tidsfördriv. Barn och ungdomar
ser på datorer på olika sätt beroende på vad de används till, det vill säga till både arbete och
nöje. (ibid, s. 29)
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Ulrika Sjöberg, som är doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds
universitet, har skrivit I dataspelens värld - En studie om hur barn använder och upplever
dataspel (1999), som handlar om hur barn använder och upplever datorspel. I boken redovisar
Sjöberg en studie hon gjorde i början av februari 1999 med hjälp av 42 enskilda intervjuer av
barn i åldrarna 8/9 och 12/13 samt 8 gruppintervjuer. Barnen fick, vid intervjutillfället, rita sitt
drömspel och sedan berätta mer ingående om sin teckning/spel. Intervjuerna genomfördes på
en skola, vars upptagningsområde består av en blandning av olika sociala grupper med tanke
på utbildningsnivå, förvärvsinkomst, etniskt ursprung med mera. Lärare på skolan fick välja
ut elever från sina klasser med den enda riktlinjen att det skulle vara en blandning av barn,
både vad gällde personlighet samt gällande deras intresse för datorer och datorspel. (s. 29-31)

En av de saker Sjöberg kom fram till i sin undersökning var att eftersom vi lever i ett samhälle
som konstant förändras och som kännetecknas av ett obegränsat informationsflöde, ställer
barn idag krav på att få ny och utmanande input och att få sina behov tillfredsställda här och
nu. Datorspel uppskattas för att det hela tiden kommer ut nya spel på marknaden. När barnen
inte alls är motiverade till att spela beror detta inte på själva spelandet i sig utan snarare på att
alla banor är avklarade eller att ett spel helt enkelt är för svårt och komplicerat. Att spela
datorspel är en fritidsaktivitet som många andra. Denna aktivitet konkurrerar inte ut de andra
utan är snarare ett alternativ när andra saknas till exempel när barnet inte har någon att leka
med eller när det inte är något på TV. (ibid, s. 84)

Gemensamt för de intervjuade barnen var att spela datorspel upplevdes som en mycket
omtyckt aktivitet som mer eller mindre genomsyrade deras vardag. Könsskillnaderna är
uppenbara i studien. Skillnaderna mellan flickor och pojkar dominerar snarare än likheterna
dem emellan. För pojkarna, i båda åldersgrupperna, fyller datorspelen en tydlig social
funktion. Datorspel har en central roll i kamratgruppen. För flickorna handlar det mer om en
bisyssla som inte direkt ses som en speciell kompisaktivitet. Pojkarna spelar tillsammans,
helst i nätverk, pratar om, byter och lånar olika spel sinsemellan. Förutom att datorspel öppnar
nya portar till socialt umgänge utnyttjar även de äldre pojkarna andra medier som PC-
tidningar och Internet för att läsa om nyutkomna spel, dess innehåll och grafik. (ibid, s. 85)

Sjöberg menar att det inte är någon tvekan om att vårt samhälles etablerade könsroller, vad vi
uppfattar som manligt och kvinnligt, kommer till uttryck i studien om barns användning och
upplevelse av datorspel. Detta blev inte minst tydligt när populära speltyper diskuterades.
Pojkarna betonade möjligheten med att utföra uppdrag, att bygga upp en civilisation, att
anfalla och försvara samt att använda ”coola” vapen. Medan flickorna tyckte om spel med
pedagogiska inslag, att lösa frågor och mysterier med mera Förutom att pojkar och flickor
föredrar olika spel visar studien också att spelandet i sig är olika. Pojkarnas sätt att spela
kännetecknas av en linjär spelstil. De vill från början veta målet och vilka medel de har till sitt
förfogande för att följa sitt uppdrag. Flickornas spelstil är mer cirkulär i den mening att det
viktigaste inte är spelets slutmål utan snarare den omgivningen/miljö de befinner sig i för
tillfället. (ibid)

Barbro Johansson har i sin etnologiska avhandling Kom och ät! Jag ska bara dö först…-
Datorn i barns vardag (2000), undersökt datorns betydelse i barns vardag. Hon har i sitt
forskningsprojekt satt barnens datorbruk som utgångspunkt och har utifrån detta studerat lek,
arbete och lärande, ensamsysselsätting och socialt samspel. Hon har genom sin studie fått
fram materiel för diskussion kring värderingar, känslor, status och maktstrategier samt
avgränsningar och överskridanden vad gäller kön och generation. Det material som ligger till
grund för avhandlingen har insamlats under en fältarbetsperiod på två och ett halvt år, som tog
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sin början hösten 1996. Hon har exempelvis gjort 105 intervjuer med lärare, föräldrar och
främst barn i åldrarna 6-12 år, deltagande observationer i hem och skolor, samt fört
fältdagbok. (Johansson 2000, s. 14-21)

Det som Barbro Johansson behandlar i sin avhandling påminner om det som Ulrika Sjöberg
har studerat, men en av skillnaderna är att Johansson är intresserad av barns datorbruk i stort,
medan Sjöberg intresserar sig först och främst för barns spelande av datorspel. Johansson
undersöker vad barn gör vid datorn, vad det är för program som de använder, hur barn och
föräldrar ser på datorn och datoranvändandet, hur datorn är en del av familjelivet. Hon menar
att datorn är ett viktigt och återkommande element i många familjers liv, som arbetsredskap,
leksak eller tidsfördriv. Barnen använder datorn till mycket. De spelar datorspel, använder
Internet för att chatta, söka information, skicka e-post och ladda hem spel. De skriver brev
och historier, målar, gör musik och läxor. Hur länge barnen använder sig av datorn per dag är
olika, och skiljer sig från barn till barn. En del sitter framför datorn flera timmar om dagen,
medan andra barn inte använder sig av datorn alls. (ibid, s. 266-267)

Både de barn och föräldrar som Johansson har intervjuat, talar om datorns många fördelar och
möjligheter, men lägger tyngdpunkten på olika aspekter. Föräldrarna ser datorn som en viktig
del i barnens utveckling och framhåller det nyttiga och lärorika. De talar om vikten av
datorvana som de anser vara nödvändig i det framtida datorssamhället, medan barnen talar om
förnöjelse och datorns många möjligheter. Undersökningen visar på att barnen lägger olika
vikt på tillgång till datorer i hemmet, en del anser att de skulle klara sig bättre utan, medan
andra tror att deras liv skulle vara väldigt tråkigt utan datorer. Datorn är mer konstruerad till
att användas av endast en person, medan TV:n är ett medium som uppmuntrar till samvaro
mellan flera användare. Johansson menar att barnen ofta sitter ensamma vid datorn eller
tillsammans med några vänner. Det är väldigt sällan hela familjen samlas kring datorn, det
händer bara vid enstaka tillfällen som när någon har funnit en intressant webbplats på Internet.
Barbro menar att barn i skolålder, som ofta spenderar tid ensamma hemma innan föräldrarna
kommer hem från jobbet, ser datorn som en del av hemmets ”vuxenfriazon”. (ibid)

Barbro Johansson har även studerat könsaspekten i användandet av datorer. Hon menar att de
datorspel barnen spelar är fyllda med symboler som relaterar till både manligt och kvinnligt
och de får olika betydelser beroende om det är pojkar eller flickor som spelar datorspelen.
Barnen är oftast medvetna om att det finns könsskillnader i både samhället runt dem och i
användandet av datorer och i olika spel. Johansson anser att barnen inte bara upprepar och
imiterar det de har lärt sig från vuxna, andra barn och media/datorspel utan de funderar,
förhåller sig och framställer sig själva i olika situationer utifrån de ramar som varje
sammanhang erbjuder. Hon menar att kön inte bara framstår som något med givna mönster,
utan även som något aktivt och förhandlingsbart, där nya förståelser uppstår och reflekteras
över. (ibid, s. 109-110)

Simon Egenfeldt-Nielsen, som har en fil.kand. i psykologi, har i sin artikel Computerspil -
ven eller fjende? (1999), försökt ge ett förslag på hur man kan förstå barn och ungdomars
användning av datorspel. Han menar att barnens lek alltid har varit en förberedelse till
vuxenlivet. Datorer är idag en del av de vuxnas vardag, så därför menar författaren att spela
datorspel är barn och ungdomars sätt att förbereda sig för vuxenlivet. Dessutom menar han att
det är viktigt att föräldrarna är insatta i barnens datoranvändande. De behöver inte
nödvändigtvis spela datorspel, men de bör i alla fall veta vad spelen går ut på samt ha sett
några av dem. Problemet med åldersmärkning och vuxendeltagande, menar författaren kan
vara att det först och främst är de utsatta grupperna som går miste om det. (ibid, s. 2-3)
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Egenfeldt-Nielsen har försökt göra en grov uppdelning av olika spelare av datorspel som
finns. Inom dessa grupper finns det utvecklingspsykologiska skillnader när det gäller både
ålder och kön:

En grupp kan definieras som ”De ointresserade” och består främst av flickor som är likgiltiga
till datorspel och möter dem med fördomar. De tycker att actionspel och strategispel är dåliga
och att datorer är typiska pojkleksaker. Detta är idag en relativt liten grupp eftersom många
flickor känner ett behov av att lära känna datorn och datorspel. Dessutom försöker
datorspelstillverkarna locka flickorna till sig med olika förslag på spel. Lek och lärspelen har
blivit mer och mer populära bland yngre flickor. Författaren menar att om man ska ändra på
dessa flickors syn på datorspel bör man göra det före ungdomsåren då könsstereotyperna
kring datorspel fastslås. (Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 3)

En undergrupp till den ovan är ”De praktiska”. De flesta i denna grupp är också flickor som
ser på datorerna som nödvändiga redskap som de använder för att skolan, föräldrarna och
samhället i stort uppmuntrar till det. Denna grupp spelar mindre och lättare spel som
pusselspel, kortspel och lek och lärspel. Annars lägger de inte ner så mycket tid på datorspel.
(ibid, s. 4)

”De vanliga användarna” spelar datorspel till en rimlig gräns och låter det inte gå ut över
andra aktiviteter. Barn och ungdomar i denna grupp spelar sällan länge åt gången utan i
perioder. De spelar alla typer av spel men mest action- och strategispel. De kan ibland besöka
Internet café, oftast i samband med lov eller när ett nytt spel har kommit ut. För några av
barnen kan spelandet innebära att skolan blir lidande, men inte ofta. (ibid)

”De sociala” består enbart av pojkar där majoriteten spelar för att kompisarna gör det. De
spelar inte så ofta men tycker att det är kul och underhållande när de gör det. Spelandet
försiggår ofta på andra ställen än i hemmet, som på Internet café eller hos vänner, kanske för
att de inte har tillgång till en bra dator hemma. Spelvanorna gör att de sällan spelar
simulatorspel och äventyrsspel eftersom de kräver en hel del tid. Multiplayer spel4 står istället
högt i kurs. Det är inte relevant att tala om besatthet i denna grupp i förhållande till datorspel.
Det kan mycket väl tänkas att föräldrarna försöker styra lite av datorspelandet inom gruppen.
(ibid)

”Nördarna” utgör en grupp av i stort sätt bara pojkar. De har ett nära och innerligt
förhållande till datorerna. Särskilt de yngre inom gruppen spelar datorspel som är mer
avancerade, som simulator- och strategispel. Med åren träder spelandet mer och mer i
bakgrunden och ersätts av mer seriösa aktiviteter som programmering och tillverkning av
hemsidor. (ibid)

Gruppen ”De utsattas” medelpunkt är datorspel, som det lägger ner mycket tid på. De är rent
socialt en riskgrupp, eftersom datorspelen tar mycket tid och barnen kan ha svårt att styra
användandet. De kan inte undvara spelen och utsätter sig för stora mängder av våldsamma
datorspel. Detta i kombination med en socialt dålig bakgrund kan leda till att gränsen mellan
fiktion och verklighet suddas ut. Särskilt barn med hög grad av spelmissbruk och en
förtjusning i våldsamma actionspel ligger i riskgruppen. (ibid)

                                                                
4 Det engelska uttrycket för flerspelarspel. Det handlar om att flera individer spelar CD-romspel, spel på Internet
eller TV-spel tillsammans samtidigt. (Fjellman & Sjögren 2000, passim)
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Gruppen ”Avvikarna” är, enligt författaren, inte särskilt stor i hans hemland Danmark, men
det handlar om en grupp barn och ungdomar som spelar actionspel som oftast är våldsamma.
De kan bland annat befinna sig på Internet café eller i arkadhallar. Medelpunkten för dem är i
motsats till ”De utsatta” inte datorspelen utan samvaron omkring dem. De har ofta
skolproblem och kan även vara småkriminella. Det är inte datorspelen som är orsaken till
deras problem, men det har blivit en referensram för barn och ungdomar som känner sig
utstötta. (Egenfeldt-Nielsen 1999, s. 4)

De olika grupperna är inte absoluta, utan det går att sakta över tid förflytta sig från den ena till
den andra. Det går dock inte, enligt författaren, att föreställa sig att barn och ungdomar
förflyttar sig mer än två nivåer. En förflyttning från ”De ointresserade” till ”Nördarna” är
exempelvis otänkbar eftersom de ligger så pass långt ifrån varandra. Det är också, enligt
Egenfeldt-Nielsen viktigt att vara uppmärksam på att det inom grupperna finns olika normer
och förhållande. (ibid, s. 3-4)

Ett problem, enligt författaren, är att vissa föräldrar och andra vuxna helt tar avstånd ifrån
datorspel. Men samtidigt innebär detta att barnen har ett eget universum i datorspelet, vilket
idag är ovanligt för barn och ungdomar, eftersom de blir övervakade och styrda dygnet runt
av bland annat föräldrar och skolan. Med detta som bakgrund passar datorspel in som en värld
de vuxna inte har tillgång till. En värld som de vuxna inte riktigt känner och ett ställe där
barnen vet mest och kan vara ifred både för sig själva och tillsammans med vänner. (ibid, s. 5)

3.1.2 Våldsskildringar i datorspel
Rapporten Monstermassakern - Datorspelens lockande värld (1999), av Jan Christofferson,
innehåller en genomgång av vissa våldsamma dator- och TV- spel som finns och har funnits
på den svenska marknaden. Den innehåller inte några utsagor om våldsamma spels eventuella
skadlighet, eftersom det inte enligt författaren finns några forskningsresultat på det området.
(s.7) Christofferson koncentrerar sig på en undergenre inom actionspel i sin rapport, kallad
First person shooter eller förstapersonsspel, som vi tidigare nämnt i avsnittet om datorspelens
genrer. Denna undergenre omfattar de spel som kvalitativt sett innehåller mest
våldsskildringar och har därför debatterats och jämförts med våldsamma spelfilmer, menar
han. Trots att många av dessa spel, till exempel Quake och Doom, har fått uppföljare och
utvecklats med tanke på grafik och mer ”realistiskt” våldsamt innehåll, menar Christofferson
att de flesta av spelen i denna undergenre inte utvecklats nämnvärt sedan de tidigaste spelen.
Det handlar om att spelaren rör sig genom korridorer och rum och skjuter på allt som rör sig.
(ibid, s. 14-15)

Författaren ställer sig därför frågan vad det är som gör dessa spel så populära, vilka
egenskaper som krävs för att spela, hur våldet ser ut och var utmaningen ligger i spel som har
en förhållandevis enkel handling. Det han bland annat kommer fram till är att spänningen
inför varje situation i spelet är en viktig ingrediens. Det är inte själva dödandet som är källan
till känslan av välbehag, utan att man genom snabba beslut har klarat en till en början omöjlig
uppgift på ett tillfredsställande sätt. Detta stärker självförtroendet. Tålamod är en
grundförutsättning, men dessa spel kräver även perception, snabb koordination och god
simultankapacitet. Även det analytiska kommer in i bedömningen av en situation, till exempel
när det gäller bedömningen av vilket hot fienderna innebär. Spelen är strategiska i den mån att
det handlar om förflyttningar, målprioritering och att hushålla med ammunition. (ibid, s. 37-
39)
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I takt med att grafiken har förbättrats har också våldsskildringarna blivit mer ”realistiska”.
Christofferson menar dock att det är viktigt att komma ihåg att det än idag handlar om en
animerad stil i denna undergenre, det är alltså inte frågan om spelfilmsrealism, utan snarare
har detaljnivån på ”animeringsvåldet” ökat. Christofferson menar att blodigheten ganska snart
kommer i skymundan eftersom spelarens mål är att klara utmaningar och göra det på ett så
skickligt sätt som möjligt. Spelen bygger på kampen mellan gott och ont, vilket är det
vanligaste temat i genren. Det goda representeras dock av en gammaltestamentlig ”öga för
öga” inställning. Ondskan möts med dess eget vapen, det vill säga våld. (Christofferson 1999,
s. 43, 46-48)

En artikel av Carsten Jessen och Birgitte Holm Sørensen som heter Computerspil i
børneperspektiv - Børn og medievold i ny belysning (ingår i NORDICOM-information 2002),
redovisar en undersökning med fokus på barn och datorspel med våldsamma inslag. Dessa
datorspel är idag enligt författarna väldigt populära. De har försökt se det våldsamma
innehållet i datorspel i relation till barnens vardagsliv och kultur och intresserat sig för vilken
mening dessa typer av datorspel fyller för barn. Detta har de gjort utifrån en tes om att
datorspelens inflytande på barns välfärd är beroende av vilken mening barnet lägger in i spelet
och inte beroende av vad som verkligen händer på skärmen. De har med andra ord varit på
jakt efter att finna svaret på hur barnen uppfattar olika elementen i datorspel, det vill säga vad
de uppfattar som våldsamt eller inte och vilken betydelse de lägger in i detta. I denna form av
undersökning är det enligt författarna viktigt att utgå helt och hållet från barnens perspektiv
och sätta sig in i deras sociala och kulturella situation. Detta har de försökt göra genom att
intervjua och observera 31 barn i åldrarna 5-17 år i deras hem och på olika fritidsinstitutioner.
Författarna fokuserar särkilt på barns intresse för datorspel i relation till flera aspekter som
dels fenomenet att spela datorspel, dels den sociala situation som skapas kring spelen och dels
spelens våldsamma innehåll. (s. 57-59)

Jessen och Holm Sørensen kom fram till att barns intresse för att spela datorspel kan bero på
olika saker. Antingen kan det bero på att barn upplever en spelglädje genom att vara den
aktivt handlande och mest viktiga personen för utgången av spelet, men även att de stöter på
utmaningar och därmed känner tillfredsställelse över detta. Även konkurrens kan vara en
drivkraft. (ibid, s.59) Detta påminner till viss del om det som Christofferson tar upp i sin
rapport när det gäller tillfredsställelsen av att ha klarat av en situation. Viktigt för många barn
är den sociala situation som omger spelandet av datorspel. Nästan alla barn tycker om att
spela med någon annan, enligt författarna. Detta kan helt enkelt vara ett sätt att umgås eller ett
annat sätt att leka. Barn skapar så kallade ”sociala rum” kring datorspelandet beroende på
vänskap, känslor, intressen och behov. Datorspelen blir ett sätt för de äldre barnen, som säger
att de inte leker mer, att ändå fortsätta den lekande samvaron men på ett annat sätt. (ibid,
s. 64-65)

Under tiden undersökningen ägde rum visade sig att det våldsamma innehållet i datorspelen
fick mindre och mindre betydelse som en självständig faktor för barns intresse. Våldsamma
spel är något som tydligt skiljer pojkar från flickor, vilket blir mer och mer tydligt ju äldre
barnen blir då flickorna, ungefär i 11-12 års ålder, ofta tar helt avstånd från de våldsamma
spelen, medan pojkarna fortsätter med actionspel och strategispel. Författarna menar dock att
man ska vara försiktig med att tolka det stora intresset för vapen och explosioner och liknade
som ett egentligt intresse för våld. Det handlar istället om ett intresse för effekter som likväl
kan handla om effekter i olika sportspel. Barnen i undersökningen refererar ofta till den
orealistiska och överdrivna sidan av datorspelen, vilket gör att de kan hålla en distans till
våldsframställningarna. Det som en vuxen, genom att betrakta datorskärmen, beskriver som
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äkta våld, ser barnen istället som enbart fiktion och lek. Detta, anser författarna, kan förklaras
som en form av den ”våldslek” som är en del av pojkars lekkultur. (Jessen & Holm Sørensen
2002, s. 64-65)

3.1.3 Datorspel och vuxna
Henrik Arnstad, som är en hängiven spelare av datorspel, har skrivit boken En liten bok om
spel (1999). Han behandlar spelandet av datorspel som fenomen bland framförallt vuxna och i
både arbets- och hemmiljö.

Arnstad menar att nyttan är vår tids förbannelse. Förr var leken en del av livet även för vuxna,
men fr.o.m. industrialismen på 1800-talet är det arbete som prioriteras. Leken har idag
förpassats till barndomen. Detta hoppas Arnstad kommer att förändras, kanske med hjälp av
datorspel. När det gäller spelandet av datorspel är det något som enligt myten enbart
sysselsätter tonårspojkar. Författaren vill dock slå hål på denna myt och menar istället att det
är män mellan 30 och 40 år som är de mest hängivna spelarna. Detta menar han inte är så
konstigt med tanke på att ett spel kostar runt 500 kronor, vilket inte många ungdomar har råd
med. (s. 7-9)

Enligt Arnstad är det få kvinnor som spelar datorspel och menar att det är en del av
patriarkatet, det vill säga en del av männens förtryck. Om onyttig lek är skamligt för en man,
menar författaren att det snarast förbjudet för en kvinna. Dessutom menar han att det ser
likadant ut på arbetsplatserna där männen lär sig den senaste tekniken genom lek, vilket
Arnstad uppmuntrar, och får högre lön, medan kvinnorna arbetar resultatorienterat med sina
uppgifter och har lägre lön än männen. Dessutom, menar författaren, har kvinnor inte samvete
nog att lägga ner tid på att sätta sig in i svåra spelmanualer, varken på arbetstid eller på
fritiden. Författaren är medveten om att han generaliserar, men anser att han har fog för sitt
påstående eftersom han har sett det hända på ett flertal arbetsplatser och bland sina bekanta.
Arnstad hoppas på en förändring och att kvinnor börjar spela mer. Äventyrsspel är ju trots allt
en genre som traditionellt tilltalar kvinnorna. (ibid, s. 20-22) I texten ges följande exempel, ur
ett kvinnligt perspektiv, på att kvinnor och män är olika när det gäller datorspel:

Visst kan jag tycka om att spela dataspel, säger hon. Men jag anser nog ändå att
fantasivärlden är alltför begränsad. Jag gillar inte de fasta ramarna och det tror jag är
kvinnligt. Män tycker om att följa begränsningarna och spela enligt spelets regler. Spel är
gjorda för män. Av män. Jag vill bryta mot reglerna – men tillåts inte göra det. Det gör
spelandet trist i längden. (Arnstad 1999, s. 22)

En anledning till att Arnstad är så positiv till datorspel, är att han menar att de kan hjälpa till
att förstärka vissa egenskaper hos spelaren som bland annat kan vara av nytta i arbetslivet.
Äventyrsspel ger erfarenhet i att prova till synes helt orimliga lösningar på vad som tycks vara
ogenomförbara problem. Strategispel ger färdigheter i att hantera konflikter, dra viktiga
slutsatser, definiera svårigheter och lägga upp projekt. (ibid, s. 33-35)

Även Erik Fjellman, kommunikationsforskare, och Jan Sjögren, frilansjournalist, menar i sin
rapport Interaktiv underhållning inför framtiden5 (2000), att män spelar datorspel dubbelt så
mycket som kvinnor. Detta behöver dock inte, enligt författarna, innebära att det finns fler
män än kvinnor som spelar, utan det kan istället innebära att män spelar mer regelbundet.
Författarna tror att fler och fler kvinnor börjar upptäcka och uppskatta datorspel, framförallt
                                                                
5 Syftet med rapporten är att på ett lättfattligt och övergripande sätt förklara vad datorspel och datorspelande
innebär idag, och hur den interaktiva underhållningen kommer att förändras och påverka oss i framtiden.
(Fjellman & Sjögren 2000, s. 11)
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på persondatorsidan. Förmodligen sker detta i samband med att de använder datorn till andra
syften. (Fjellman & Sjögren 2000, s. 45-46) I åldersgruppen 25-44 år spelas det mer och mer
datorspel överlag, enligt författarna. Men från åldern 45 år och uppåt är användningen av
interaktiv underhållning, som datorspel, praktiskt taget obetydlig. (ibid, s. 43) Tidigare studier
har enligt Fjellman och Sjögren visat att folk i övre medelåldern visar ansatser till att ta till sig
ny medieteknologi och nya medievanor långsammare än den yngre delen av befolkningen i
Sverige. Dessutom har spelindustrin inte satsat speciellt hårt på åldersgruppen 50+, menar
författarna vilket kanske påverkar att intresset för datorspel i denna åldersgrupp är något
svalare. (ibid, s. 46-47)

3.2 Datorspel och folkbibliotek

Vi har tyvärr inte funnit många studier kring datorspel och folkbibliotek. De studier och texter
som vi har hittat är ganska gamla och är först och främst inriktade på barn- och
ungdomsverksamheten på biblioteken. En annan aspekt är att texterna oftast handlar om
datorverksamhetens intåg på folkbibliotek, där CD-romspel/PC-spel och ”lekfulla
datorprogram”6 blir en del som nämns i utvecklingen av bibliotekens datorverksamhet.

3.2.1 Datorspelens funktioner på folkbibliotek
Anette Eliasson, som är universitetsadjunkt inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga institutionen på högskolan i Borås, har i Pedagogiska aspekter på
datorprogram för barn (1997), sammanställt några tänkbara övergripande syften och
målsättningar till varför man på folkbibliotek ska tillämpa datorer och elektroniska medier.
Det första målet är ”Det demokratiska målet”, vilket innebär att folkbibliotek, som är öppet
för alla, ska kunna erbjuda användarna tillfälle att lära känna den nya tekniken. Med
demokrati menas här en tillgång till alla funktioner som den nya tekniken erbjuder,
exempelvis kommunikation, databaser för informationssökning och program, datorspel för
underhållning och utbildning. ”Jämlikhetsmålet” liknar ovan nämnda mål, men skiljer sig
genom att prioritera särskilda grupper i samhället. Detta innebär att kunskap om datorer och
dess nya medier ska göras tillgängligt för särskilda grupper som har särskilda behov eller inte
har möjlighet att få tillgång till detta på annat sätt, till exempel handikappade och personer
med läs och skrivsvårigheter. Ett annat mål enligt Eliasson är ”det kulturella målet”, detta
liksom de tidigare nämnda målen är ett mål som alltid har funnits på folkbibliotek. Författaren
menar att utifrån detta mål tänker man sig att elektroniska medier inte ska inta någon
särställning, utan all form av kultur ska finnas på biblioteken. Utifrån ”det pedagogiska
målet”, strävar man efter att alla ska få tillgång till bildning och kunskap. Här är inte bara
tillgången till tekniken och medierna viktig, utan författaren menar också att det är
bibliotekets uppgift att lära användarna hur teknik och medier som finns på biblioteket
fungerar. ”Marknadsföringsmålet” syftar till att locka till sig nya användare till biblioteken.
Folkbiblioteken visar genom att erbjuda datorer och nya medier att de följer samhällets
utveckling och ger folk vad de vill ha och behöver. Ett annat mål enligt författaren är,
”lustmålet”, att bibliotekarierna tycker att det är roligt och spännande att arbeta med något
nytt. Eliasson menar att ett bibliotek kan arbeta utifrån flera av dessa mål, när man sätter
igång sin datorverksamhet. ([1]Eliasson 1997, s. 91-93)

Nedslag i verkligheten - Exempel på datorverksamhet för barn på folkbibliotek (1996), en text
författad av Anette Eliasson, visar några praktiska exempel på hur datorverksamheten kunde
se ut på folkbibliotek i slutet av 1996. Denna text, som är en sammanställning av ett antal
                                                                
6 Dessa datorapplikationer innehåller spel, men det huvudsakliga innehållet utgörs av något annat, till exempel
fakta och sagor. (Antonsson & Niklasson 1996, s. 1)
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rapporter om datorverksamhet på folkbibliotek skrivna av studenter på Bibliotekshögskolan i
Borås, ger en bild av hur man kan arbeta på olika sätt med informationsteknik på
folkbibliotek. Syftet med texten är att med utgångspunkt från de besökta biblioteken resonera
kring hur personalen har valt att organisera arbetet, vilka möjligheter som finns och vilka
problem som uppstått med verksamheten. 10 bibliotek har studerats, utspridda över hela
Sverige. Utifrån rapporterna från de olika biblioteken konstaterar man att datorverksamheten
på folkbibliotekens barn- och ungdomsavdelningar ser mycket olika ut. Vissa bibliotek har
satsat stort medan andra är försiktiga och har startat i en liten skala. ([2]Eliasson 1997, s. 45-
47)

Ett av biblioteken som studerades var Gävle stadsbibliotek. De startade 1995 ett projekt som
kallades IT-torget. Där placerade man ett antal datorer i mitten av biblioteket där
biblioteksbesökare kunde surfa på Internet eller spela datorspel. Två datorer placerades även
på barnavdelningen. Eftersom det uppstod en del konflikter vid datorerna, infördes vissa
regler för datoranvändningen. Barnen fick endast använda datorerna om det fanns personal i
barnavdelningens informationsdisk. Datorerna skulle bokas i förväg och fick användas i 30
minuter åt gången. Gävle stadsbibliotek beslutade att inte låna ut program eller spel dels på
grund av att det var för dyrt och dels för att man är rädd för att de skulle skadas. Vid en
utvärdering av projektet kom det fram både positiva och negativa aspekter.
Bibliotekspersonalen ansåg att det var bra att barn som inte har tillgång till datorer hemma
kunde få chansen att testa på biblioteket. De hade också upptäckt att projektet förde med sig
nya biblioteksbesökare, som barn med invandrarbakgrund och mödrar med små barn. Några
negativa aspekter var att arbetet med datorerna tog för mycket tid ifrån annan verksamhet, att
det hade blivit en stökig och hög ljudvolym på biblioteket, och att folk kom enbart för
datorernas skull. Personalen påpekade det svåra med att få dessa besökare intresserade av
annan biblioteksverksamhet. (ibid, s. 53-56)

Utifrån de sammanställda rapporterna från de olika biblioteken ser Eliasson att de flesta
biblioteken har startat datorverksamheterna för att främja allas rätt till den nya tekniken.
Förutom tanken om demokrati anger några av biblioteken att biblioteket är till för användarna
och ska erbjuda det som efterfrågas. Andra bibliotek ser datorverksamheten som ett led i
utvecklingen av biblioteksverksamheten. Flera av biblioteken anser även att det är
folkbibliotekets uppgift att erbjuda barn och ungdomar ett alternativ till skolans utbud av
medier, och menar att biblioteken ska erbjuda en pedagogisk verksamhet men samtidigt en
fritidsverksamhet. Nytta och nöje ska förenas. (ibid, s. 58-59)

Personalens attityder till satsningen på den nya verksamheten är för det mesta positiva, trots
att det finns många brister och problem med datorverksamheten. De flesta ser det som ett
positivt komplement till den övriga verksamheten. Utifrån rapporterna konstaterar Eliasson att
de flesta biblioteken använder samma eller likartade program. Det handlar mycket om lek och
lär som Pippi Långstrump, Krakel Spektakels ABC med mera. Övriga program som
förekommer är olika uppslagsverk på CD-rom och databaser med bland annat musik och
böcker. Många bibliotek erbjuder också datorspel av olika slag. De flesta bibliotekarier anser
att det finns alldeles för få biblioteksorienterade program. Bibliotekarierna tycker att det är
svårt att få en överblick över utbudet av datorprogram/spel. De använder sig av
Bibliotekstjänsts recensioner eller recensioner i datortidskrifter eller dagspress. Eliasson
menar att de använder sig av samma urvalskriterier vid inköp av datorprogram/spel, som för
litteratur och annan media. Det ska vara god kvalité. Författaren frågar sig dock vad detta kan
vara. De flesta av biblioteken köper datorprogram/spel från Bibliotekstjänst (BTJ) och ibland
från någon lokal datorfirma eller direkt från distributörerna. (ibid, s. 62-63)
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Av de tio biblioteken var det bara två som lånade ut CD-romskivor. Författaren tror dock att
denna verksamhet kommer att öka i framtiden, då hon hoppas att förlag och producenter av
CD-rom i större utsträckning kommer att medge utlåning. Önskemål inför framtiden uppger
de undersökta biblioteken vara bland annat mer tid för personalen att lära sig om datorerna
och dess applikationer och mer pengar för att köpa in fler datorer, programvaror och spel.
([2]Eliasson 1997, s. 64-65)

Ett annat exempel på en undersökning kring datorspel på folkbibliotek är magisteruppsatsen,
Från DOOM till Krakel Spektakels ABC - Datorspel och lekfulla datorprogram för barn och
ungdom på svenska folkbibliotek (1996), av Frida Antonsson och Karin Niklasson. De har
med hjälp av textstudier, observationer och intervjuer med 8 bibliotekarier och tre
representanter från olika datorföretag studerat några folkbiblioteks datorverksamheter. (s. 1)

Utifrån sin studie kom de fram till varför biblioteken erbjuder datorspel och lekfulla program.
Det var för att öka tillgången till den nya tekniken, visa upp ett utbud av kvalitetsmässigt bra
datorspel och förmedla upplevelser och kunskap. Bibliotekens utbud av datorspel och lekfulla
program var skiftande. Lekfulla program som leksagor och kreativa datorprogram var vanligt
förekommande, datorspelens förekomst var inte lika stor men många av biblioteken erbjöd
även detta medium. Bara ett av biblioteken hade ett datorspel med våldsinslag, vilket var
Doom.7 Bibliotekarierna eftersträvade roliga och pedagogiska datorprogram och datorspel
utan våldsinnehåll. De intervjuade bibliotekarierna ansåg att det var främst pojkar som
använde sig av datorspel, men att även många flickor var intresserade. Barnen spelade oftast
tillsammans och många barn hade även med sina föräldrar. När Antonsson och Niklasson
skrev sin uppsats erbjöds det inga datorspel eller program för utlån, dels för att biblioteken
ansåg att det krävdes mer resurser och dels för att det finns problem med det upphovsrättsliga,
då man måste få upphovsrättsinnehavarens samtycke för utlån. Det finns dock företag som
erbjuder utlåningslicenser, men biblioteken ställde sig avvaktande till detta. Författarna menar
att biblioteken har insett att de i framtiden liksom nu måste erbjuda ny teknik för allmänheten.
Antonsson och Niklasson tror att datorprogram/spel och multimedia kommer att bli ett vanligt
inslag på svenska folkbibliotek. (ibid, s. 98-99)

I artikeln Compterspil er kommet for att blive - og det er ikke kun for børn! (2001), diskuteras
utvecklingen av multimedia på folkbibliotek de senaste åren. Artikeln bygger på en temadag i
ämnet, hållen av Dansk Biblioteks Center i mars 2001. Det som bland annat diskuterades
under temadagen var vad biblioteket ska satsa på i framtiden och hur det kommer att påverka
barnens spelande. Enligt artikeln köper många bibliotek datorspel idag, men de vet inte hur de
ska ställa sig till våldet och actioninnehållet i vissa spel. Artikeln tar upp Ole Ivanoff, som
talar om datorspelens utveckling och att mediet är här för att stanna. Han menar att det är både
barn och vuxna som spelar interaktiva spel, men att barnen är de första att söka sig till, den för
tidpunkten nya kulturen. Artikeln tar även upp Inger Høedt-Rasmussen, som talar om det
skadliga inflytandet som vissa anser att datorspelande kan ha på barn. Hon anser dock att
detta inte stämmer. Detta framgår, menar hon, i undersökningen Det er bare noget der er
lavet - Børn, computerspil, vold og verklighed, från Medierådet. Denna undersökning visar på
att barn oftast spelar tillsammans med andra och är kompetenta nog att kunna skilja mellan
vad som är våld i datorspel och vad som är våld i verkligheten. Dessutom talar hon även om
olika klassificeringar och märkningssystem för datorspel, för att på detta sätt skydda barnen
från att komma i kontakt med våldsamma spel. Artikeln tar även upp att intresset för datorspel
                                                                
7 Detta var på ungdomsbiblioteket ”Det lila rummet” i Alingsås, där ungdomarna valde ut detta datorspel trots
bibliotekariens protester. Så småningom fick ungdomarna dock ta bort spelet, eftersom det blev en rå stämning
på biblioteket när det spelades. (Antonsson & Niklasson 1996, s. 57-58)
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inte enbart finns hos barn utan att även många vuxna spelar. Därför borde man på
folkbibliotek satsa mer på ett utbud för vuxna. En annan aspekt som behandlas är att det är
viktigt att biblioteket för en kvalitetsdebatt kring datorspel med användarna på biblioteket.
(Storch 2001, s. 26-27)

3.2.2 Urvalsarbete på folkbibliotek och bibliotekariers smak
Här kommer vi att ta upp texter och studier kring materialurval, oavsett medium, på
folkbibliotek och även om hur bibliotekariers smak och attityder kan påverka denna process.
Vi har valt att ta med dessa texter eftersom vi anser att de är av intresse för vår egen studie,
dels för att vi behandlar urval och dels för att vi även är intresserade av bibliotekariers åsikter
och attityder.

Birger Hjørland har i sin bok Faglitteratur, kvalitet, vurdering och selektion - Grundbog i
materialvalg (1997), samlat allmänna teorier, metoder, kriterier och förutsättningar kring
materialurval på bibliotek. Han anser att materialurvalet utgör en livsnerv i alla
biblioteksprocesser. Författaren menar att det inte spelar någon roll om katalogiseringen,
presentationen och uppställningen är perfekt utförda i ett bibliotek, om inte själva samlingen
har valts ut så att den på bästa sätt motsvarar användarnas behov och bibliotekets funktion. (s.
11)

Ett bibliotek består av böcker, tidskrifter och annat material, men det är ett biblioteks samling
som utgör huvudskillnaden mellan olika bibliotekstyper. Fackbibliotek väljer material som
faller inom deras ämnesområden, medan ett folkbibliotek väljer material inom alla väsentliga
fackområden som är intressanta för dess användargrupper med mera Det finns skillnader i
själva urvalsarbetet när det gäller olika bibliotekstyper. På folkbibliotek görs urvalsarbete
oftast av bibliotekarier, medan det på skolbibliotek och institutionsbibliotek kan vara
lärare/forskare i samarbete med bibliotekarie som sköter urvalet. (ibid, s. 11-13)

Hjørland menar att det finns många faktorer som har stor betydelse för materialurvalet på
folkbibliotek. Han talar om påverkande faktorer från den offentliga sektorn och menar att
staten har en direkt påverkan genom bibliotekslagen och en mer indirekt påverkan via
fastställande av villkor för kommunernas ekonomi och administration. (ibid)

Påverkande faktorer från den privata sektorn, är förlag och mediesektorn. Dessa påverkar
främst utbudet av material och därmed vad biblioteket kan välja mellan vid inköp. Författaren
menar att detta har en central betydelse i urvalsarbetet, eftersom ett bibliotek inte kan bli mer
mångsidigt eller inneha en högre kvalité än vad utbudet tillåter. Förlag och mediesektorn
påverkar också genom att göra reklam och marknadsföra vissa titlar. Denna reklam inspirerar
både användarnas och bibliotekariernas behov, intresse och efterfrågan. En annan påverkan
från den privata sektorn, enligt Hjørland, är Dansk Biblioteks Center och
Indbindningscentralen. (ibid s.14) Den svenska motsvarigheten till dessa är Bibliotekstjänst
och BTJ-häftet/sambindningen ([2] Bibliotekstjänst, 2003). Dessa institutioner producerar
flera hjälpmedel för bibliotekens materialurvalsarbete. Bland dessa hjälpmedel anses lektör8

recensionerna vara en viktig källa, eftersom de ger information om det nyutkomna materialet.
(Hjørland 1997, s. 14)

                                                                
8 BTJ har valt ut lektörer, eller ämnesexperter, bland lärare, bibliotekarier och andra med specialkunskaper inom
något eller några områden. De recenserar vuxenböcker, barnböcker, datorspel med mera och skriver omdömen
om varje medium. ([3] Bibliotekstjänst 2003)
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Andra viktiga faktorer som enligt Hjørland påverkar materialurvalsprocessen kan vara
bibliotekets ekonomi, organisation, materialurvalspolitik, användarna samt
bibliotekspersonalen. Ett folkbiblioteks materialurvalspolitik kan vara mer eller mindre
implicit eller explicit. Enligt författaren är idealet att den är så explicit som möjligt, eftersom
vid en tydlig materialurvalspolitik har användarna större möjlighet att förhålla sig till den och
vet då vad de kan begära och vad de kan förvänta sig av biblioteket. Han menar även att det
krävs en explicit materialurvalspolitik för att ett bibliotek ska kunna analysera sin egen
funktion. Bibliotekspersonalens betydelse via kunskaper, åsikter och intresse kan inte
undervärderas vid urvalsprocessen. Författaren menar att materialurvalsprocessen inte är
någon mekanisk process utan bygger på engagerade bibliotekariers fackliga och allmänna
kunskaper. Kvaliteten i urvalsarbetet är begränsad av de fördomar och kunskaper som dessa
människor äger. (Hjørland 1997, s. 15-16) Hjørland menar att även användarnas behov och
intresse påverkar bibliotekets materialurval både direkt och indirekt. Bibliotekets
materialurvalspolitik kan vara mer eller mindre styrt av efterfrågan eller styrt av normer.
Författaren menar att inget bibliotek till 100 % kan vara styrt av efterfrågan, men att de
politiska tendenserna idag går mot en mer av efterfrågan styrd urvalspolitik. Användaren kan
också påverka materialurvalet genom att skriftligen och muntligen ge inköpsförslag. (ibid,
s. 16-17)

För att visa på hur materialurvalsarbete praktiskt kan gå till på svenska folkbibliotek har vi
valt att ta med Linda Sörensen och Magdalena Zawilas magisteruppsats, Barnbibliotekariers
urvalsarbete - Praktiska rutiner och hjälpmedel från 1940-talet till idag (1997). De har
undersökt vilka hjälpmedel för bokurval det finns och har funnits för barnbibliotekarier. För
att studera detta fenomen har de gått igenom Biblioteksbladet från 1940-talet och framåt, för
att finna artiklar om olika hjälpmedel för bokurval. De har även gjort 6 intervjuer med
barnbibliotekarier samt gjort litteraturstudier. (s. 5-6)

Utifrån sin studie fann författarna några hjälpmedel som bibliotekarier har använt och
använder sig av vid bokurval. Ett viktigt hjälpmedel är sambindningsrecensioner från BTJ
som har funnits sedan 1952. Dessa presenteras i sambindningshäften som skickas till
biblioteken varannan vecka. Barnbokskritik i dagspress och tidskrifter är ett annat hjälpmedel
som används, till exempel Opsis Kalopsis, som är en barnkulturtidsskrift. Ett annat
hjälpmedel är att vissa lokala bokhandlarna erbjuder biblioteket påseendeservice, vilket
innebär att bibliotekspersonalen får låna och läsa böcker innan de beslutar om inköp. (ibid,
s. 75-76)

I sin undersökning kom författarna fram till att det inte finns eller har funnits särskilt många
hjälpmedel för urval av barnböcker. De flesta ovan nämnda hjälpmedel har inte använts i
någon större utsträckning, förutom BTJ:s sambindning som så gott som alla barnbibliotekarier
i undersökningen har använt och använder i dag. Detta för att det inte har funnits eller finns
något annat hjälpmedel som bevakar hela barnboksutgivningen. Författarna har också funnit
andra viktiga faktorer som påverkar en bibliotekariers bokurval. Dessa är bibliotekets
ekonomi, trender och debatt kring barn och ungdomslitteratur och bibliotekariers utbildning.
(ibid)

Ann-Sofie Hjernstedt och Anna Wennerlund har i sin magisteruppsats, Om synen på en genre
- Vad tycker ett antal av Btj:s lektörer och några bibliotekarier om fantasy? (2000), undersökt
vad anställda på folkbibliotek har för attityder mot genren fantasy. Denna studie har vi tagit
med för att visa på hur bibliotekariers attityder mot olika genrer kan te sig och hur detta kan
påverka materialurvalet. Studien visar även hur stor BTJ lektörernas påverkan är på
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bibliotekens åsikter kring genrer och hur fantasy hanteras på de tre utvalda biblioteken. De
metoder som författarna har använt i sin undersökning, är källanalys genom att studera
utlåtande om fantasyböcker för vuxna i BTJ:s sambindningshäften, bedömda mellan 1988-
1994. De har även gjort 6 kvalitativa intervjuer med bibliotekarier, samt gjort observationer
på de tre biblioteken med avseende för att studera inköp, hantering och exponering av fantasy.
(Hjernstedet & Wennerlund 2000, s. 2-3)

Författarna kom i sin undersökning fram till att sambindningsomdömena gällande fantasy
visar på positiv attityd gentemot genren från lektörernas sida. Det är kriterier som miljö och
personbeskrivningar som väger tungt. Även de bibliotekarier som intervjuades ansågs enligt
författarna vara välvilligt inställda till genren. Dessa ansåg liksom lektörerna att det var
person och miljöbeskrivningarna som avgjorde om en bok var bra eller inte. Fantasys litterära
kvalité bedömdes av de flesta bibliotekarier i undersökningen, i förhållande till övrig
populärlitteratur. Olika synpunkter på orsaker till genrens popularitet framkom i
undersökningen. Respondenterna menade att fantasy eventuellt kunde ses som ett modernt
svar på den klassiska äventyrsromanen. I undersökningen framkom det att alla tre biblioteken
hade en mycket liberal policy när det gällde inköp av fantasy. Allt som efterfrågades av
användarna köptes in till biblioteken, eftersom användarna ansågs vara mer insatta i genren.
Lektörernas omdömen från sambindningen användes mest som ett hjälpmedel för orientering
inom genren. Författarna tror att en av orsakerna till bibliotekariernas positiva inställning kan
vara den ställning som fantasy har som lockbete. Genom att erbjuda genren på biblioteket
hoppas de kunna nå en svåråtkomlig grupp, killar i åldern 15-25 år. Förhoppningen verkar
vara att de så småningom ska börja läsa annan litteratur, bara man först får dem till
biblioteket. (ibid, s. 72-73)

Jofrid Karner Smidt vill i sin undersökning Bibliotekariens smak og litteraturformidlingens
normer (2001), studera vad det är som utmärker bibliotekariers litterära smak och hur denna
påverkar litteraturförmedlingen på folkbibliotek. Författaren är även intresserad av att
undersöka hur bibliotekariers smak skiljer sig från andra aktörer inom det litterära fältet. Hon
är speciellt intresserad av bibliotekariers smak, eftersom de befinner sig i en sorts
mellanposition mellan allmänheten och den litterära akademiska världen. De har dels ett
professionellt förhållande till litteratur och kan dels påverka biblioteksanvändarna genom
förmedling av litteratur. (s. 292)

I sin undersökning har Smidt använt sig av både en enkät och gjort djupintervjuer. Genom att
skicka ut enkäter till en stor mängd folkbibliotekarier i Norge fick hon fram information kring
bibliotekarier som yrkesgrupp. Här undersöktes utöver läsning, litterär kvalité och
litteraturförmedling även den sociala, geografiska, könsmässiga och åldersmässiga
rekryteringen i yrket. Utifrån enkätsvaren såg författaren att kön och geografisk bakgrund inte
direkt påverkade den litterära smaken i någon större utsträckning, men däremot var åldern
viktig i de särskiljande åsikterna kring smaken. Författaren kunde även utläsa tre olika
smakprofiler: en ”populär” profil där populärlitteratur inkluderas i den personliga smaken, en
”seriös” profil som representerar en mainstream-profil, med en otydlig gräns mellan hög och
låg och den ”experimentella” profilen som inkluderar den experimentella litteraturen. Vid
djupintervjuerna fanns informanterna representerade inom alla tre smakprofilerna och det
fanns även en viss spridning i ålder. (ibid, s. 292-293)

Det finns enligt Smidt en åsikt inom bibliotekarievärlden att folkbibliotekens restriktiva
hållning till inköp av populärlitteratur hör samman med att rekryteringen av bibliotekarier
kommer från sociala skikt med motvilja till populärlitterära former. Här kopplas alltså vad



31

och i vilken utsträckning man läser samman med social bakgrund. Enkätundersökning visar
ingen entydig social bakgrund bland bibliotekarierna och författaren anser också att det inte
heller går att finna några klara mönster eller skillnader i den litterära smaken utifrån social
bakgrund. Orsaker till detta kan enligt Smidt vara att Bibliotekarieutbildningen formar de
blivande bibliotekariernas litterära smak och att den professionella miljön förstärker det
estetiska sättet att betrakta på. (Smidt 2001, s. 294-295)

Undersökningen visar på att bibliotekarierna anser att litteraturens underhållande funktion är
viktig och ska prioriteras framför andra. Även funktioner som kunskapsutveckling och läsning
för att kunna ge biblioteksanvändarna en god vägledning anses som viktiga. Det finns en
motsättning mellan underhållning och kvalité i det litterära fältet. Informanterna skiljer mellan
vad som är populär/underhållningslitteratur och vad som de själva anser vara underhållande
litteratur av kvalité. (ibid, s. 296-298)

Smak är ett relationsbetonat begrepp, som alltid definieras i motsättning eller avgränsning till
andra gruppers smak. Inom det litterära området kan man finna olika avgränsningar. Dessa
speglar vilken roll litteraturen spelar i den egna sociala identiteten. I analysen framkommer
det att bibliotekariers smak ses som en mellansmak, med avgränsningar mot både hög och låg.
Undersökningen visar att bibliotekarierna gör avgränsningar mot det akademiska, både när det
gäller akademisk litteratur, läsmått och språkuttryck kring litteratur. Avgränsningen mot det
akademiska kommer i uttryck både i behovet att kunna definiera sig själv som läsare och som
något annat än akademisk läsare. De distanserar sig från det akademiska och gränsdragningen
grundar sig i en hänvisning om vad som är viktigt i praktiken på biblioteket och för
bibliotekens användare. (ibid, s. 306-308)

Avgränsningen mot populärlitteratur är av en annan karaktär än avgränsningen mot den
litteratur som den akademiska världen föredrar. Denna avgränsning är tvetydig och osäker.
Undersökningen visar på skillnader i hållning till den populära genren och författaren har
endast funnit förklaringen att en persons sociala miljö och ideologiska ställningstagande
påverkar personens smak. Åldern spelar också en viktig roll, de yngre bibliotekarierna har en
genomgående mer liberal inköpspolitik och läser mer populärlitteratur. Den positiva
hållningen till populärlitteratur angår först och främst inköpspolitiken och förmedlingen av
litteratur till användarna och är inte i samma grad beskrivande för deras egen smak. (ibid,
s. 308-310)

Bibliotekarierna är mer solidariska med och förstående för den breda allmänna smaken än den
akademiska. Enligt författaren ser bibliotekarierna sig som användarnas försvarare. De vill
ersätta bilden av folkbiblioteket som en institution för fin litteratur och istället erbjuda ett
folkbibliotek med en samling som erbjuder något för hela befolkningen. (ibid, s. 313-314)
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4. Teori

I detta kapitel kommer vi att beskriva den teori som vi har valt att använda till analysen av vår
empiriska undersökning. Eftersom det inte, vad vi kan förstå, finns någon utarbetad teori som
behandlar mediet datorspel i någon form, kommer vi att använda oss av litteraturpedagogiska
strategier.

Staffan Thorson9 beskriver tre litteraturpedagogiska strategier i sin rapport Tendenser i
efterkrigstidens läroböcker i svenska (1988). Författarens syfte är att skapa debatt om
läroboken som fenomen, dess kvalité och funktion. Han har studerat 50 läroböcker, i form av
läseböcker och studieböcker från efterkrigstiden och framåt. (s. 112-113) Thorson har utifrån
studien kunnat skönja tre huvudmodeller för litteraturundervisning och använder dessa för att
analysera läroböckerna. De tre modellerna är 1) den traditionalistiska10 strategin, 2) den
pragmatiska11 strategin och 3) den emancipatoriska12 strategin. Dessa tre modeller har från
början utvecklats av Aant Elzinga13, men Thorson har omarbetat dem för att de ska kunna
fungera för hans studie. (ibid, passim)

Även Johan Hultberg14 hänvisar till dessa tre strategier i texten Om humaniora, litteratur och
tradition från 1988. Här försöker Hultberg sätta in litteraturen i skolan i ett sammanhang.
Frågor ställs om vad som ska räknas in i en litteraturtradition och vad litteraturen ska
användas till. (s. 172) Något som är intressant med texten, förutom att den hänvisar till de tre
strategierna, är att Hultberg nämner något om teknologiska produkter som är bra för
utvecklingen. I detta sammanhang nämner han interaktiva datorspel som enbart är
textbaserade och fungerar som interaktiva romaner där läsaren styr handlingen istället för
berättaren. En viktig fråga blir hur den ”traditionella kulturen” påverkas av den ”teknologiska
kulturen” och om det går att se någon förändring i till exempel litteratursynen, eller i
litteraturen.
(s. 175-176)

Beroende på var tyngdpunkten ligger går det, enligt både Thorson och Hultberg, att beskriva
synen på humaniora, litteratur och så vidare på följande sätt:

1.) Den traditionalistiska strategin, menar både Thorson och Hultberg, främst hävdar
bildningsfunktionen och kulturarvet i litteraturundervisningen och vänder sig mot det
teknokratiska nyttoperspektivet. Konsten, musiken och litteraturen har ett egenvärde och det
har mindre betydelse vad olika grupper i samhället har för intressen i olika perioder. Det
förekommer ingen nytto-aspekt, förutom att litteraturen är nyttig genom att man fostras in i
traditionen. (Thorson 1988, s. 127; Hultberg 1988, s. 180-181) Denna strategi associeras till
en politisk konservativ hållning och ett fostrande förhållningssätt med ”fastare normer”, enligt
Thorson. Humaniora och litterära klassiker, i form av en speciell kanon, har ett värde i sig
                                                                
9 Staffan Thorson var 1988 lektor och undervisade  i svenska på gymnasienivå. Han har skrivit en
doktorsavhandling, Barnbokens invandrare, som behandlar invandrarmotiv i svenska barn- och ungdomsböcker
från 1945 till 1980. (Tid att läsa tid att tänka - Om litteraturarbete i skolan 1988, s. 185)
10 Traditionell: något som äger rum eller förekommer i enlighet med traditionen. (Traditionell, NE 2003)
11 Pragmatisk: något som har att göra med praktisk nytta eller resultat. (Pragmatisk , NE 2003)
12 Emancipera: att frigöra från rättsligt eller socialt förtryck. (Emancipera , NE 2003)
13 I den opublicerade rapporten Humanistisk forskningsetik under förändrade forskningsvillkor, 1986,
Institutionen för vetenskapsteori i Göteborg
14 Johan Hultberg arbetade 1988 på en doktorsavhandling i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Den
behandlade ”de två kulturerna”, den naturvetenskapliga och den humanistiska. (Tid att läsa tid att tänka - Om
litteraturarbete i skolan  1988, s. 184)
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som är viktigt att förmedla och föra vidare. (Thorson 1988, s. 157) Thorson menar att inom
denna strategi är undervisningen i skolorna förutbestämd för både elever och lärare, när det
gäller vilka skönlitterära texter och författare som ska behandlas. Varje text betas av efter ett
förutbestämt schema. (ibid, s. 170) Bland de skönlitterära verken finns, eller fanns det vid
tiden som rapporten är skriven, en överrepresentation av texter som skildrar borgerliga
miljöer, medan det inte förekom lika många texter av arbetarförfattare. Detta kan enligt
Thorson innebära att elever med arbetarbakgrund har sämre möjligheter till förståelse och
identifikation. (ibid, s. 162)

2.) I den pragmatiska strategin är nyttoaspekten central, menar Thorson. Man läser för att öva
upp läsförmågan och utveckla sitt språk. Därför är urvalet av texter av mindre betydelse. Det
är dock viktigt att texterna är lätt att läsa och att svårighetsgraden, språkligt sätt, ökar efter
hand. Strategin innebär att formen, metoden och nyttan är viktigare än innehållet i texten. Ett
uttryck för denna strategi är, enligt Thorson, betoningen av mängd det vill säga att barnen
läser så många böcker som möjligt. (ibid, s. 127, 136) Thorson menar att de läroböcker som
tillhör denna strategi har en liknade uppbyggnad: text + frågor + facit. Det kan exempelvis
innebära att barnen först läser en kortare text och sedan får besvara frågor till texten som
oftast ger ett antal olika svarsalternativ att välja mellan. Syftet med böckerna är att i första
hand lära barnen att förstå innehållet i en given text. Thorson menar dock att det snarare
handlar om mekanisk avkodning istället för läsinlärning med intellektuell bearbetning. Inget
utrymme lämnas i uppgifterna för spontanitet, inspiration eller intressen och behov. (ibid,
s. 140, 142) När det gäller läsning av olika typer av litteratur, som fack och skönlitteratur,
skiljer man inom denna strategi mellan ”informationsläsning” och ”upplevelseläsning”.
Därmed görs en åtskillnad mellan nytta och nöje. Antingen läser man för att tillgodogöra sig
information eller så läser man enbart för underhållningens skull vilket innebär läsning av
skönlitteratur. (ibid, s. 150)

Inom den pragmatiska strategin ska humaniora vara nyttigt i samhället i konkurrens med
teknik med mera, menar Hultberg. Vad som är nyttigt bestäms dock av den teknologiska
kulturen. Läsförmågan är viktig i första hand, vilket Thorson nämner ovan, men i andra hand
innebär denna strategi, enligt Hultberg, att man förser eleverna med litteratur som ger dem
kunskaper att hantera den teknologiska kulturen. Ett tredje sätt att argumentera kan vara att
hävda att litteraturen liksom teknologin ger oss konkurrenskraft. Inom näringslivet hade man
vid denna tid uppmärksammat nyttan med kulturen. En kännedom om de stora klassikerna
kunde ge fördelar vid förhandling av nya kontrakt. Hultberg menar att litteraturen då fungerar
som ett redskap för att uppnå andra mål än att få kunskap om de stora traditionerna. (1988,
s. 179-180)

3.) I den emancipatoriska strategin är, enligt Thorson och Hultberg, den kritiska
verksamheten central. Varken bildning eller nytta utesluts, utan det viktiga är att se
litteraturen i sitt politiska och sociala sammanhang. Auktoriteten och traditionens makt
ifrågasätts och frigörelse och omprövning eftersträvas. Litteraturen ses inte som ett mål i sig,
utan som ett medel att exempelvis vara en inspirationskälla för svaga grupper i samhället.
(Thorson 1988 s. 128; Hultberg 1988, s. 182)) Thorson menar att denna strategi utgår från ett
friare förhållningssätt till klassikerbegreppet. Istället efterfrågas bra texter, som eleverna kan
identifiera sig med, antingen texterna är från 1800-talet eller 2003. (1988, s. 164) Inom
strategin betonas sammanhang och samband i texten. Eleven ska engageras i textens
erfarenhet och samtala om boken med sina klasskamrater och med läraren. Detta ska mynna
ut i ett ställningstagande och en handling. (ibid, s. 167, 169)



34

Louise Limberg tar i sin text Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt (2002),
upp hur en bibliotekarie, i detta fall en skolbibliotekarie, kan anpassa sitt bokprat till var och
en av dessa strategier. För en bibliotekarie som är angelägen om att samspela med läraren går
det lika bra att bokprata om klassiker för att passa den traditionalistiska strategin, som om
vilka böcker som helst som kan passa den pragmatiska strategin. Hon/han kan givetvis också
anamma en emancipatorisk strategi och sträva efter att finna meningsfulla texter för eleverna.
(Limberg 2002, s. 40) I detta fall handlar det inte om vilken strategi som bibliotekarien väljer
att arbeta inom, utan hur hon/han kan anpassa sig till lärarna.

4.1 Analysredskap

Vår undersökning handlar inte om skolan och lärare utan om folkbiblioteket och
bibliotekarier. Vi undersöker inte urval av litteratur i skolan utan urval av datorspel på
folkbibliotek. Därför har vi omvandlat de tre ovan nämnda strategierna så att de passar vår
undersökning om datorspel och kommer sedan att använda dessa strategier som ett
analysredskap för att besvara våra frågeställningar. Vi förklarar detta närmre efter
presentationen av våra strategier som följer här:

1. Den traditionalistiska strategin
Denna strategi har en konservativ hållning och värnar om traditionen. Detta innebär att
bibliotekarier inom strategin arbetar för ett beskyddande av boken och dess ställning som det
viktigaste mediet. Boken är en viktig kunskapskälla eftersom den slussar in individen i
traditionen och värnar om kulturen. Det finns en skepsis mot nya medier som datorspel,
eftersom dessa medier inte kan leva upp till detta. Bibliotekets resurser ska i första hand satsas
på medier med kvalité enligt traditionen, som böcker, medan datorspel inte riktigt passar in på
den benämningen. Det finns dock en möjlighet att datorspel så småningom når en högre status
inom strategin. Det handlar i så fall om datorspel vars innehåll påminner om bokens
uppbyggnad, till exempel vissa äventyrsspel samt spel som bygger på sagor. Mediet datorspel
kommer dock aldrig att uppnå samma status som boken. Inom denna strategi är det viktigt att
medierna håller en hög kvalité, därför köper bibliotekarierna sällan in det som användaren
efterfrågar.

2. Den pragmatiska strategin
Inom denna strategi dras en klar skiljelinje mellan nytta och nöje. När det gäller datorspel kan
nytta symboliseras av pedagogiska spel, medan nöje symboliseras av andra genrer som
äventyrsspel och sportspel. Bibliotekarier som tillhör denna strategi är positiva till mediet i
den mån det handlar om pedagogiska datorspel. De pedagogiska spelen har vissa likheter med
ovan nämnda läroböcker inom denna strategi eftersom det handlar om att välja mellan olika
svarsalternativ/handlingsmöjligheter. Spelen är därför inte interaktiva i så stor utsträckning att
spelaren styr handlingen framåt genom sina beslut, utan valmöjligheterna är färre. Tanken är
att spelaren ska lära sig något av nytta, som att läsa, om det handlar om språkutvecklande
spel, eller att räkna, om det handlar om matematikspel. Det viktiga är att spelet är av en viss
kvalité, vilket likställs med pedagogiskt. En annan nyttig aspekt är att spelaren övar sina
färdigheter i användandet av datorer, vilket är viktigt att kunna i vårt samhälle. Inom den
pragmatiska strategin innehar datorspel på bibliotek samma position som andra AV-medier15.
När det, inom strategin, gäller att lyssna på användarna vid inköp av medier, görs detta inom

                                                                
15 BTJ erbjuder bland annat dessa AV-medier: kassettböcker, spel-, fakta- och musikvideo på DVD och VHS,
språkkurser på kassett och DVD, musik på CD och kassett, multimedia på CD-rom och noter.
([4] Bibliotekstjänst 2003)
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vissa gränser. De inköpsförslag som är aktuella att tillmötesgå, när det gäller datorspel, är
framförallt pedagogiska spel.

3. Den emancipatoriska strategin
Här utesluts varken nytta eller nöje, utan det handlar om att sätta in en text eller ett medium i
ett socialt sammanhang. Traditionen ifrågasätts och en frigörelse eftersträvas. Bibliotekarier
inom strategin är öppna mot nya medier. När det gäller datorspel är ett blandat bestånd
eftersträvansvärt, med både pedagogiska spel och andra mer underhållande spel. Strategin
uppmuntrar till intellektuell bearbetning och spontanitet. Även mer underhållande spel kan
vara till nytta eftersom spelaren kan lära sig en hel del faktakunskaper, men även att hantera
datorn på ett bra sätt. Det kan handla om träning i koordination, koncentration och snabb
reaktionsförmåga. Samtidigt kan pedagogiska spel vara underhållande och göra läroprocessen
lättare. Det är inom strategin viktigt med självständigt tänkande, vilket interaktiva spel
uppmuntrar till. Inom denna strategi likställs datorspel med alla andra medier på bibliotek, när
det gäller status och position. Denna strategi försöker tillmötesgå användarnas efterfrågan så
långt det går och uppmuntrar till inköpsförslag.

Genom vår undersökning vill vi utifrån bibliotekariers perspektiv ta reda på vilken funktion
datorspel ska ha på folkbibliotek, vad som ligger bakom bibliotekariernas urval av datorspel
och vad detta urval kan innebära för användarna. Vi har formulerat tre rubriker, utifrån våra
frågeställningar, som vi har med i kapitlet 6. Redovisning av våra intervjuer:

Datorspelens funktioner på folkbibliotek
Bibliotekariernas urval av datorspel
Urvalets konsekvenser för användarna

Materialet vi samlat in från vår empiriska undersökning placeras in och redovisas under dessa
tre rubriker i kapitlet 6. Redovisning av våra intervjuer. I kapitlet 7. Analys kommer vi att
analysera vårt material utifrån våra tre omarbetade strategier, vilka även fungerar som
rubriker. Vi hoppas på detta sätt kunna placera respondenternas svar, det vill säga vårt
empiriska material, inom någon eller några av de tre strategierna och möjligtvis skönja vissa
mönster. Dessutom vill vi på detta sätt besvara våra frågeställningar.
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5. Metod

Här kommer vi att beskriva den metod vi valde att använda för vår undersökning. Vi kommer
även att berätta om urval och genomförande, samt reflexioner kring undersökningen.

Vi har i vår magisteruppsats valt att undersöka datorspel på folkbibliotek utifrån
bibliotekariers perspektiv genom att göra en empirisk undersökning i form av intervjuer. Vi
valde en kvalitativ metod eftersom vi ansåg att denna metod var det bästa alternativet, dels
med tanke på vårt teorival och dels för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi ville i vår
undersökning ta reda på vilka funktioner datorspel ska ha på folkbibliotek enligt
bibliotekarierna, vad som påverkar urvalet av datorspel och vad detta urval innebär för
användarna genom bibliotekariers perspektiv. Därför var vi inte intresserade av kortfattade
svar, som vi tror att man ibland kan få till exempel genom en enkät, utan ville samla på oss ett
material av djupare karaktär och ansåg att kvalitativa intervjuer kunde ge oss detta.

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer. Vid denna form av intervju utgår
intervjuaren från en färdig lista med ämnen eller frågor som ska tas upp under intervjun, men
är flexibel och låter respondenten utveckla sina idéer. Frågorna och svaren blir då mer öppna
och tyngden i intervjun ligger på att respondenten får utveckla sina synpunkter kring ämnet.
(Denscombe 2000, s. 134-135) Vi tyckte att denna form av intervju passade för våra
frågeställningar eftersom vi var intresserade av bibliotekariers funderingar och åsikter och
därför gärna ville uppmuntra till en dialog mellan oss och respondenten. Eftersom vi ville ta
reda på varje enskild bibliotekaries åsikt och inte var ute efter kollektiva resonemang, ville vi
intervjua varje bibliotekarie för sig. Vid gruppintervjuer tror vi att respondenterna möjligtvis
kan bli påverkade av varandra.

5.1 Intervjuer, urval och genomförande

Vid intervjuer är urvalet av intervjupersoner viktigt. Huvudkriteriet i urvalet är att
intervjuaren kan räkna med att de tänkta respondenterna har viktig och relevant information
att ge när det gäller ämnet som ska studeras. Det kan till exempel vara åsikter, attityder,
erfarenheter som eftersträvs. En viktig urvalsprincip är att intervjupersonerna ska vara så olika
varandra som möjligt. (Repstad 1999, s. 67)

Inför vår undersökning bestämde vi oss för att intervjua 8 bibliotekarier med olika
arbetsuppgifter på två större folkbibliotek, belägna i södra och mellersta Sverige. Anledningen
till att vi valde två större folkbibliotek var att vi ansåg det var lättare att finna ett passande
antal bibliotekarier med någon kunskap och framförallt med åsikter kring datorspel på dessa
bibliotek. Det var dessutom viktigt för vår undersökning att det fanns ett bestånd av datorspel
för utlåning på biblioteken. Vi försökte välja ut bibliotekarier med olika arbetsuppgifter till
exempel barnbibliotekarier, bibliotekschefer och bibliotekarier med ansvar för datorer och
teknik, så långt det gick för att skapa en bredd i vår undersökning. För att uppnå en möjlig
informationsmättnad valde vi att intervjua 8 bibliotekarier. Vi ansåg inte att vår
magisteruppsats gav utrymme för analys och bearbetning av fler semistrukturerade
djupintervjuer än detta valda antal.

Vi ville inte göra någon jämförelse mellan de två folkbiblioteken utan var enbart intresserade
av bibliotekariernas uppfattningar och idéer. Vi var införstådda med att vi inte kunde dra
några generella slutsatser utifrån det empiriska material som vi skulle få ta del av genom våra
intervjuer, men däremot att vi kanske kunde skönja olika mönster.
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Vi önskade hitta två folkbibliotek som låg bra till geografiskt för oss för att vi skulle ha en
möjlighet att besöka dem under tiden för arbetet med uppsatsen. När vi hade bestämt oss för
vilka två bibliotek vi ville kontakta för intervjuer, tog vi via bibliotekens webbplatser reda på
vilka avdelningar som fanns på biblioteken. På webbplatserna undersökte vi sedan om det
möjligtvis skulle kunna finnas någon bibliotekarie med ansvar för datorspel på någon av
avdelningarna som vi kunde kontakta.

På biblioteket som är beläget i mellersta Sverige, vi kallar det Bibliotek A, fick vi via e-post
så småningom kontakt med tre bibliotekarier som hade någon erfarenhet av datorspel. I vårt e-
postmeddelande berättade vi vilka vi är och vilken utbildning vi går samt vårt ärende, det vill
säga att vi skulle skriva en magisteruppsats om datorspel på folkbibliotek. De var positiva till
att ställa upp på intervju. Vi fick även per telefon kontakt med bibliotekschefen som också var
intresserad av att ställa upp på en intervju. Intervjuerna genomfördes sedan under två dagar i
mars, vecka 10, 2003.

På biblioteket som är beläget i södra Sverige, kallat Bibliotek B, tog vi genom e-post kontakt
med en av avdelningarna med ansvar för inköp av medier. Vi fick dock aldrig något svar, utan
bestämde oss istället för att kontakta bibliotekschefen via e-post. Vi skickade ett liknande e-
post meddelande som det vi har beskrivit ovan. Bibliotekschefen hörde inte av sig personligen
utan delegerade till den biträdande bibliotekschefen som hade större erfarenhet av ämnet
datorspel. Han hörde av sig per telefon till en av oss och berättade att deras kunskaper om
datorspel på biblioteket var något begränsade men att vi ändå var välkomna. Eftersom vi inte
var ute efter några djupare kunskaper i ämnet datorspel utan mer efter åsikter och reflexioner
så bestämde vi oss för att boka in intervjuer. Den biträdande bibliotekschefen hjälpte oss med
att finna ytterligare tre bibliotekarier med viss erfarenhet av datorspel för intervju.
Intervjuerna genomfördes under en dag i mars, vecka 13, 2003.

Inför intervjuerna hade vi förberett frågor som utgick från våra frågeställningar. Dessa frågor
skickades inte ut i förväg. Vi försökte hålla frågorna så öppna som möjligt, efter
semistrukturerat mönster.16 Vi ställde samma frågor till samtliga intervjupersoner. Detta för
att vi så småningom i analysen skulle kunna göra jämförelser mellan bibliotekarierna och
skönja mönster. Respondenterna fick svara efter sin förmåga, vilket innebar att vi fick hoppa
över ett antal frågor vid ett par intervjuer. Några av respondenterna var till exempel inte
involverade i urvals- och inköpsförfarandet av datorspel, som bibliotekschefen, och kunde
därför inte besvara alla frågor kring detta område.

Båda uppsatsförfattarna var närvarande vid samtliga intervjuer. Vid intervjuerna användes
bandspelare. Vi alternerade genom att en av oss ställde frågorna, medan den andra förde
anteckningar. Vi valde detta arbetssätt eftersom det innebar större närvaro och medverkan
från en av oss hela tiden. Samtliga intervjuer varade mellan 25 och 45 minuter. På Bibliotek A
genomfördes varje intervju för sig. Två av intervjuerna ägde rum i ett i förväg bokat
sammanträdesrum. Intervjun med bibliotekschefen genomfördes på dennes kontor. Den fjärde
intervjun försiggick i ett gemensamt kontorsutrymme. På Bibliotek B var situationen något
annorlunda. Trots att vi hade önskat att intervjuerna skulle ske enskilt blev det inte riktigt så
till en början, utan vid den första intervjun satt, förutom den intervjuade, en av de andra
bibliotekarierna med som inte skulle intervjuas förrän senare. Vi förtydligade då våran önskan
att göra varje intervju enskilt och detta accepterades. Alla intervjuer ägde rum i ett
sammanträdesrum. En annan sak som gjorde situationen på Bibliotek B annorlunda än på
Bibliotek A var att förutom de fyra inbokade intervjuerna fick vi även möjlighet att intervjua
                                                                
16 Våra intervjufrågor finns med sist i uppsatsen som en bilaga.
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ytterligare en bibliotekarie. Hon ansågs, av den biträdande bibliotekschefen, ha intressanta
åsikter angående datorspel. Vi blev tacksamma för att få ytterligare intervjumaterial. Vår
tanke från början var att intervjua 8 bibliotekarier med åsikter om och viss erfarenhet av
datorspel. Dessa 8 blev istället 9.

5.2 Reflexioner

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. Detta gjorde vi på grund av att vi dels
ville undvika att ta del av i förväg formulerade svar, och dels eftersom bibliotekarierna inte
skulle få möjlighet att diskutera frågorna innan intervjuerna ägde rum, eftersom vi var
intresserade av bibliotekariernas enskilda åsikter. Eftersom det blev ett missförstånd vid den
första intervjun på Bibliotek B, finns det en chans att ett par av bibliotekarierna blev
påverkade av varandras svar, men det kan även vara så att de helt enkelt delade samma åsikt.

Naturligtvis går det inte att garantera att det material vi har tagit del av vid intervjuerna är helt
och hållet trovärdigt, det vill säga att vi har fått ta del av bibliotekariernas verkliga åsikter till
fullo. Många aspekter kan påverka hur svaren kommer att bli. Under intervjuns gång kunde vi
till exempel påverka genom att ställa ledande frågor. Det var inte vår avsikt från början, men
det blev så ibland när respondenten inte riktigt förstod vår fråga. Även det faktum att vi
använde bandspelare vid intervjuerna kan ha påverkat hur bibliotekarierna svarade på
frågorna. Alla respondenter var positiva till att vi använde bandspelare, men ett par av dem
påpekade att de kände att de behövde tänka mer på hur de formulerade sina svar eftersom de
spelades in på band. Därför blev svaren inte alltid helt och hållet spontana. Det finns flera
faktorer som kan ha påverkat det empiriska material som vi har tagit del av, men trots detta
tror vi ändå att vår empiriska undersökning har god reliabilitet.

Under intervjuerna kunde det hända att vi kände ett behov av att ställa kompletterande frågor.
Detta berodde inte på oklarheter, utan på att vi var intresserade av att få veta mer om för oss
okända områden som bland annat handlade om bibliotekens verksamhet kring datorspel. Det
kunde innebära att vi fick ta del av information som gick utanför vår undersökning, men även
att vi fick reda på information som gav nya infallsvinklar till analys och diskussion.

Respondenterna utryckte vid intervjutillfället en önskan om att få vara anonyma, vilket vi inte
hade något att invända emot. Därför har vi valt att använda figurerade namn i uppsatsen.
Respondenterna ville inte ta del av det transkriberade materialet från intervjuerna, utan de var
istället intresserade av att få ta del av den färdiga uppsatsen.

När vi hade bearbetat vårt empiriska material upptäckte vi att det skulle bli svårt att besvara
vår första frågeställning, som vid denna tidpunkt löd: Vilka funktioner uppfattar
bibliotekarierna att datorspel har för användarna på folkbibliotek? De svar vi fick från
bibliotekarierna i anknytning till denna fråga handlade mer om vilka funktioner de tyckte att
datorspel ska ha för användarna. Därför ansåg vi att det var nödvändigt att omformulera denna
frågeställning till vår nuvarande: Vilka funktioner tycker bibliotekarierna att datorspel ska ha
för användarna på folkbibliotek?

Vår undersökning är relativt liten, men vi menar att den trotts detta har validitet. Den kan visa
tendenser på hur synen på datorspel kan se ut hos bibliotekarier på folkbibliotek i Sverige,
samt vilka åsikter kring mediet som kan finnas inom denna yrkesgrupp.
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6. Redovisning av våra intervjuer

I detta kapitel kommer vi att redovisa det empiriska material som vi har samlat på oss under
våra intervjuer. Vi börjar med en kort presentation av de två folkbiblioteken samt de nio
intervjuade bibliotekarierna. Sedan följer en redovisning av intervjuerna, indelat i olika
teman, utifrån våra frågeställningar:

• Vilka funktioner tycker bibliotekarierna att datorspel ska ha för användarna på
folkbibliotek?

• Vad är det som påverkar bibliotekariernas urval av datorspel?
• I vilken utsträckning tar bibliotekarierna med användarnas intressen i beräkningen vid

urval av datorspel?

Det empiriska material vi redovisar här är enbart de intervjuade bibliotekariernas åsikter kring
datorspel på folkbibliotek. Vi har endast påverkat materialet genom att sammanföra vissa
åsikter som är lika, samt genom att gruppera åsikterna under olika rubriker. Dessutom har vi
valt att presentera och redovisa det empiriska materialet genom att dela upp biblioteken i A
och B och ge bibliotekarierna på respektive bibliotek namn på A eller B. Detta val har vi inte
gjort för att uppmuntra till jämförelser mellan biblioteken, utan för att underlätta läsningen
och göra det lättare att skilja bibliotekarierna åt. För att underlätta läsningen ytterligare, har vi
dessutom omformulerat bibliotekariernas svar något, men det förekommer även direkta citat
för att förstärka åsikterna.

6.1 Presentation av biblioteken och bibliotekarierna

Bibliotek A är ett stadsbibliotek som ligger i mellersta Sverige. Deras barn och
ungdomsavdelning har ett utbud av datorspel till utlån och nyttjande på biblioteket. På en
fackavdelning för vuxna med inriktning mot teknik och naturvetenskap med mera finns ett
utbud av datorspel till utlån.

Bibliotek B är ett stadsbibliotek som ligger i södra Sverige. Deras avdelning för barn och
ungdomar har ett utbud av datorspel till utlån och nyttjande på biblioteket. På en
fackavdelning för vuxna med inriktning mot natur och teknik finns ett utbud av datorspel till
utlån.

Astrid är barnbibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen. Hon arbetar för tillfället med
medier för tonåringar och har även hand om den mångkulturella avdelningen, samt sysslar
med programverksamhet. Astrid har ansvar för inköp av CD-rom och eftersom hon
undersöker recensioner kring datorspel, blir hennes röst utslagsgivande vid inköpsmöten.
Bibliotek A där Astrid arbetar, har haft utlån av datorspel i ungefär fem år. I början provade
hon alla spel som barn- och ungdomsavdelningen köpte in, men nu går det inte längre på
grund av att beståndet har ökat.

Agda är avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen. I hennes arbetsuppgifter ingår
budgetansvar och personalansvar. Hon har även ansvar för faktaböcker samt vuxenserier, som
är en del av barn- och ungdomsavdelningen, vad gäller inköp, bestånd och bevakning. Agda
har, precis som de andra bibliotekarierna på avdelningen, yttre tjänst i informationsdisken.
Hon anser inte att hennes kunskaper om datorspel är så stora, men hon kommer i kontakt med
mediet i sitt yrke, vid utlån samt under inköpsmöten.
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Adam är bibliotekarie och arbetar på en av fackavdelningarna med inriktning mot bland annat
natur och teknik. Han köper in medier, bevakar sina ämnesområden, sitter i
informationsdisken, har visningar samt hjälper till att sköta webbplatsen. Eftersom han har ett
barn som är intresserad av datorspel har detta automatiskt gjort att även han har blivit
intresserad av mediet. Han spelar inte själv, men anser att hans kunskaper om mediet är
hyfsade. I yrket kommer han bland annat i kontakt med datorspel några gånger i veckan då
användare frågar efter något speciellt spel.

Alice är bibliotekschef och hennes arbetsuppgifter är enbart administrativa. Hon arbetar inte
ute i informationsdiskarna. Hon spelar inte datorspel själv, eftersom det ”inte ligger för
henne”, men vet att biblioteket lånar ut mediet, samt har sett när både barn och ungdomar har
använt det. Dessutom har hon ett vuxet barnbarn som spelar datorspel.

Barbro arbetar som barnbibliotekarie på barn- och ungdomsavdelningen med bland annat
tjänstgöring i informationsdisken, men har även hand om CD-romspelen. Tidigare var hennes
kunskaper kring datorspel inte så stora, men eftersom hon har fått detta uppdrag har hon satt
sig in i mediet och har därmed lärt sig mer. På fritiden kommer hon i kontakt med datorspel
eftersom hon har två barn som spelar.

Berit arbetar som enhetschef på barn- och ungdomsavdelningen. Hennes arbetsuppgifter är att
leda och fördela arbetet på avdelningen. Hon har inget personligt intresse för datorspel, men
följer sina barns spelande. De datorspel hon kommer i kontakt med i sitt yrke är mest
pedagogiska och skiljer sig från dem som hon stöter på privat.

Beatrice är bibliotekarie och arbetar på en vuxenavdelning med inriktning mot skönlitteratur
och språk. För närvarande arbetar hon även tio timmar i veckan med ett ungdomsprojekt med
inriktning mot språk för ungdomar i ålder 15-25 år. Projektet pågår egentligen i hela
biblioteket, men de har även en egen liten hörna där det finns tidskrifter, kassetter, talböcker
och en anslagstavla, men inga datorer. Beatrice har nästan inte alls provat på att spela
datorspel, men har barn hemma som spelar väldigt mycket så hon ser en hel del av mediet.
Hon har försökt att intressera sig för mediet, men tyvärr lockar det inte. I sitt yrke kommer
Beatrice inte i kontakt med datorspel, förutom de språkkurser som de har på hennes
avdelning.

Bodil är bibliotekarie på en fackavdelning med inriktning mot data och teknik, där hon
tjänstgör i informationsdisken, köper in medier, katalogiserar samt arbetar med bibliotekets
webbplats. Hon har spelat lite olika datorspel och känner till de vanligaste, men sitter inte
hemma och spelar särskilt mycket. I yrket kommer hon i kontakt med datorspel genom inköp
av mediet samt genom datortidskrifter och datorspelstidningar.

Bosse är enhetschef på avdelningen med inriktning mot skönlitteratur och språk. Han är
dessutom biträdande bibliotekschef. Bosse är för det mesta arbetsledare, men ”har även en del
timmar ute i biblioteket”. Han spelar inte mycket datorspel, förutom en del schack på Internet.
Däremot spelar hans barn väldigt mycket. Den enda kontakt som Bosse har med datorspel i
sitt yrke är att ”vissa användare envisas med att spela spel på Internet” vilket inte uppmuntras
på avdelningen. Dessa användare rekommenderas istället att vända sig till Internet café. Bosse
har tidigare arbetat på ett bibliotek där han var en av de första i Sverige att köpa in
pedagogiska CD-romspel.
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6.2 Datorspelens funktioner på folkbiblioteken

Astrid och Agda berättar att det finns ett datortorg på barn- och ungdomsavdelningen där
barnen kan spela datorspel på en av datorerna. Det finns fyra permanenta spel, varav ett är för
de riktigt små, ett för de lite äldre och de andra två är spel som flera åldrar kan använda.
Enligt Astrid finns det en bokningslista vid datorn där barnen kan boka sig för en halvtimme
per dag. Är det inte mycket folk på avdelningen kan barnen sitta kvar i mer än en halvtimme,
men får vara beredda att resa på sig så fort det kommer någon ny som vill spela. Hon berättar
även att det i datortorget finns något som heter Ordverkstaden, som är en dator med
pedagogiska program bland annat för läsinlärning. Förutom detta finns det även datorer för
informationssökning med olika databaser, vilket är det som prioriteras enligt Astrid. Hon
menar att speldatorn kräver utrymme och att det ibland kan haka upp sig. När barn- och
ungdomsavdelningen började med att erbjuda nyttjande av datorspel hade de fler skivor i CD-
växlaren än vad de har idag, vilket innebar att det kunde bli blockering eftersom barnen inte
avslutade ett program innan de började på ett nytt. Nu fungerar det ändå förhållandevis bra.

Astrid berättar att avdelningen har CD-rom till utlån, vilket är kostnadsfritt. För att få låna
måste man vara 15 år, eller ha tillgång till vuxenkort. Om barn under 15 år vill låna innebär
detta att de måste ha en förälder med sig. Detta är mycket för föräldrarnas skull, för att skydda
dem mot stora avgifter ifall datorspelen skulle gå sönder eller försvinna vid barnens hantering.
Hon berättar också att lånetiden är två veckor och att man får låna max 4 CD-rom åt gången.
Agda menar att de på barn- och ungdomsavdelningen har valt att ha pedagogiska spel och inte
våldsspel, vilket hon tycker är naturligt. Även Astrid berättar om de pedagogiska spelen och
menar att de kan bidra till att utveckla barnens förmåga till att både läsa, skriva, räkna och öva
upp sin språkförmåga. Agda tycker att avdelningens utbud av datorspel är tillfredsställande,
men att det möjligen finns en lucka vad gäller barn över 10 år. Många av barn- och
ungdomsavdelningens användare, kanske framförallt föräldrarna, tycker enligt både Astrid
och Agda att det är en fördel att kunna låna datorspel på bibliotek. Detta eftersom de kan testa
ett flertal spel och sedan avgöra om det är något de kan köpa till sina barn till exempel i
födelsedagspresent och därmed behöver de ”inte köpa grisen i säcken”. Agda menar att en del
datorspel är så lätta att spela, att barnen spelar ut dem snabbt och att det då inte är kul att gå
tillbaka i spelet, medan en del datorspel är så avancerade att användaren bara kan lösa första
och andra problemet och sedan har kanske tio problem kvar. De sistnämnda spelen håller för
föräldrarna att satsa på, eftersom de ger barnen en större utmaning och vara längre, menar
Agda.

Datorspelen är placerade tillsammans med andra AV- medier berättar Astrid, med bok och
band på ena sidan och CD-skivor och kassetter på den andra. Anledningen till placeringen är
att bibliotekarierna vill ha viss kontroll på mediet. Det finns dock inga skivor i fodralen, utan
de finns bakom informationsdisken hos personalen. Detta tycker Astrid är tidskrävande och
berättar att personalen på barn- och ungdomsavdelningen funderar på att släppa CD-
romskivorna ”fria”, men att det i så fall krävs ett bra stöldskyddssystem.

Adam som arbetar på en vuxenavdelning säger att datorspel är väldigt populära att låna. Flera
av exemplaren är nästan alltid utlånade och det står alltid användare på kö. Även Alice menar
att det lånas ut mycket datorspel och att de exemplar de har, lånas ut oftare än böckerna.
Adam tycker att utbudet, på den avdelning där han arbetar, är alldeles för litet och skulle
önska att det var större. Han berättar att de har placerat datorspelen tillsammans med video
och annan multimedia på en synlig plats för användarna. Dessa medier är de första man möter
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på avdelningen. Förut var CD-romen utplacerad efter ämne på hyllorna, men Adam tycker att
det är bättre att ha dem samlade på ett ställe.

Barbro som arbetar på barn- och ungdomsavdelningen säger att det lånas mycket datorspel.
Även Berit menar att det lånas ut väldigt mycket datorspel och att mediet under ett fåtal år
blivit en naturlig del av mediebeståndet med stor efterfrågan. Barbro berättar att det finns
datorspel på avdelningen som kan ses som läromedel som språkkurser eller matematikträning,
vilket hon tycker är bra. Hon tycker att man kan lära sig på olika sätt, både genom traditionell
inlärning och genom datorer och att biblioteket kan vara med och bidra till detta genom att
erbjuda datorspel. Hon menar även att biblioteket ska ha ett brett utbud, och även erbjuda
underhållande datorspel. Många tycker, enligt Barbro, att biblioteket inte bör ha detta, men
hon menar att underhållande datorspel kan var ett bra sätt för barn att vänja sig vid datorer,
vilket anses vara viktigt i dagens samhälle. Hon tillägger även att de inte köper in
underhållande spel som går ut på att ”mörda varandra hela tiden”, utan de kan istället
exempelvis handla om skattletning i en historisk miljö eller Mulle Meck som bygger något.
Berit tycker inte att man ska erbjuda datorspel som innebär ”..skjut ner alla i gränderna och så
rejsa med bilarna och så´nt..”. Den typen av datorspel tycker hon att användarna kan köpa
själva. Däremot menar hon att de pedagogiska spelen med lästräning och annat som
möjligtvis kan utveckla barn och ungdomar, känns bra på biblioteket och ”detta följer vår
policy”, säger Berit. Hon menar att de flesta pedagogiska spel är gjorda på ett roligt sätt så att
barnen inte uppfattar dem som skolträning, utan de lär sig genom att ”leka sig fram”. CD-
romspelen är ju ganska dyra, menar Berit, därför kan det vara en fördel för föräldrar att kunna
låna hem datorspel och testa om de är bra. Detta innebär att de inte behöver köpa hem ett spel
i onödan.

Barbro tycker att barn- och ungdomsavdelningen har ett någorlunda tillfredsställande utbud av
datorspel, med tanke på de funktioner hon tycker de ska fylla för användarna. Hon tror att
användarna förstår att biblioteket inte är rätt forum för krigsspel och liknande Många av de
yngre barnen och deras föräldrar söker sig till hennes avdelning just för de lärande spelen.
Däremot anser Barbro att det saknas något för ungdomarna upp till 16 år, då de har kommit in
i ett läge då man vill ha en annan typ av spel, det vill säga mer underhållande.

CD-romskivorna är placerade i mitten av barn- och ungdomsavdelningen, berättar Barbro,
vilket innebär att de finns i närheten av informationsdisken. I detta mittenrum är datorspelen
placerade på en hylla längst en hel vägg, tillsammans med andra AV-medier som video och
diabilder. Barbro menar att det är naturlig att sammanföra medier som inte är böcker.

Bodil berättar att på den vuxenavdelning där hon arbetar finns det inte speciellt många
datorspel. Datorspelen står under sina respektive ämnesområden. Tanken med denna
placering är att om man är intresserad av sport så är man intresserad av sportspel.
Hon tycker att datorspel är svårt att definiera, men säger att deras avdelning erbjuder CD-rom
som är mer läromedel än spel och att de lånas ut väldig mycket. De lånar även ut alla lösa
CD-romskivor som kommer med datortidningarna, vilka ibland innehåller spel, men hon
berättar att det inte är så många som lånar dem. Bodil tycker inte att avdelningen ska erbjuda
datorspel som är enbart underhållande, eftersom hon tycker att deras avdelning ska syssla med
fakta och att datorspel inte innehåller så mycket fakta. Hon tycker att underhållande datorspel
på bibliotek ”är en nisch som vi inte behöver fylla, eftersom det är väldigt dyrt och jag vet inte
hur det skulle funka med licenser och sådant”. Bosse menar att de pedagogiska spel som de
har på vuxensidan passar ihop med de ämnen och övriga medier som erbjuds på biblioteket.
Han tycker att det är svårt att lägga till ytterligare en genre, som mer underhållande datorspel,
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på bibliotekets verksamhet som det ser ut nu. Det skulle i så fall innebära att biblioteket skulle
tvingas att ta betalt för utlån av datorspel. Detta, menar Bosse, strider mot folkbibliotekets
gratisprincip som de håller väldigt hårt på i andra sammanhang, som exempelvis när det gäller
programverksamhet.

6.2.1 Datorspelens framtida funktioner och position på folkbibliotek
Astrid tror inte att datorspel kommer att försvinna på folkbibliotek, varken när det gäller utlån
eller nyttjande. Hon menar att mer och mer kommer att komma på CD-rom och tycker att
datorspelen blir bättre och bättre både vad gäller pedagogiska och underhållande spel. Astrid
tycker även att det är positivt med pedagogiska spel som språkträning eftersom de inbjuder till
ett aktivt lärande. Datorspel kommer framöver att ha en liknande position på folkbibliotek
som övriga AV-medier säger Astrid och de kommer bland annat att kunna ses som ett
komplement, till exempel kan pedagogiska spel komplettera och variera faktaböckerna. Det
blir då fakta under lite andra former som kan både inspirera och stimulera.

Även Agda är övertygad om att datorspel har en framtid på biblioteket, eftersom efterfrågan
är stor och det har blivit ett medium bland andra som video och boken. Hon tycker redan att
datorspel har en position liknande övriga medier, även vad gäller boken. Det är dock ett
dyrare medium att köpa in, vilket innebär att biblioteket inte köper in lika många exemplar av
ett datorspel som av en bok. Agda tror att det är svårare ekonomiskt för filialbiblioteken att
satsa på datorspel, men kanske måste de ändå göra det i framtiden, eftersom mediet blir
viktigare.

Adam, som är väldigt positiv till datorspel, tycker det är självklart att biblioteket ska erbjuda
ett kvalitetsurval av mediet för utlån, eftersom det är ett medium som många andra, och han
tror att utlåningen förhoppningsvis kommer att öka. Han menar att vissa datorspel kan
jämföras med skönlitterära böcker och vissa videofilmer. Men när det gäller datorspelets
status tror han inte att mediet kommer att jämställas med böckerna, utan kanske kommer
datorspel att likställas med CD-skivor.

Alice tycker absolut att det ska finnas datorspel på bibliotek och tror att det även kommer att
finnas i framtiden eftersom samhället utvecklas åt det hållet. Hon tror att för många
användare, både vad gäller barn och vuxna, är ljud och bild i ett datorspel ett sätt att lära sig
precis som det tryckta ordet i böcker är för andra. Dessutom tror hon att många anser att de lär
sig mycket mer genom de nya medierna som datorspel eftersom det samtidigt är väldigt roligt.
Alice är själv fascinerad av det här med bild och ljud och skulle vilja sitta med och spela
någon gång. Däremot tror hon aldrig att någonting slår ut böcker, för ”det kan inget
konkurrera med”.

Enligt Barbro och Berit kommer datorspel att fortsätta finnas på biblioteket framöver. De har
överhuvudtaget inte diskuterat att upphöra med utlån och nyttjande av datorspel på barn- och
ungdomsavdelningen. Berit nämner dock att det är en stor kostnad med datorspel och blir det
nedskärningar i budgeten är det den typen av medier som ligger illa till, för böcker är det sista
de skär ner på. Men eftersom det inte ser ut så just nu, så köper de vidare. När det gäller
datorspelens status tror Barbro att framförallt de pedagogiska spelen med till exempel
språkkurser kommer att få en ganska hög status framöver, medan andra medier istället
kommer att förlora sin status, som bok och band. Detta eftersom kassetter, enligt Barbro,
håller på att försvinna. Berit menar att datorspelens status aldrig kommer upp i klass med
böckerna. Böckerna är en sorts grund att stå på för biblioteket, tycker hon. Hon jämför dock
mediets position med video och menar att datorspel är på väg att gå om, eftersom det på deras
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avdelning nästan enbart finns pedagogiska datorspel, medan video för det mesta ses som
underhållning. Bodil menar att det finns ett sådant enormt utbud av datorspel på marknaden i
dag och att biblioteket knappt har börjat titta på det än och de kan därför uppleva det som
svårt att veta var de ska börja. Hon tror dock att datorspel på hennes bibliotek kommer att
finnas kvar på den nivå, både vad gäller status och kvantitet, som de finns idag. Mediet
kommer inte att få samma position som andra medier, eftersom det finns en begränsning och
mycket väljs bort inom datorspel, framförallt när det gäller underhållning, på hennes
avdelning. Bosse tror inte att datorspel för tillfället har någon större framtid, i alla fall inte på
det bibliotek där han arbetar. Det skulle i så fall vara något som ungdomsprojektet skulle
kunna satsa på eftersom de ska vara lite ”friare”. Han menar dock att de försöker ha en bredd
på biblioteket och att de försöker erbjuda användarna ”lite grann av varje”, när det gäller
medier, som kan vara av intresse. Genom att till exempel erbjuda ett fåtal datorspel på
biblioteket kan även ett intresse för andra medier väckas. Bosse menar att det är för mycket
som strider om budgeten för att datorspelen skulle kunna få en starkare position på
biblioteket. När det gäller Bibliotek B så satsar de mycket på att utöka och effektivisera
kärnverksamheten till exempel genom att skaffa flera datorer.

Beatrice tycker att ”det ligger mycket framtid i det här med datorspel” och ser mediet som ett
ytterligare komplement till bibliotekets bestånd. Datorspel är något som biblioteket måste ta
till sig och göra något av. Exempelvis tycker Beatrice att det ska finnas en möjlighet att testa
olika spel på biblioteket och då inte bara pedagogiska. Hon tycker däremot inte att biblioteken
ska bli några ”spelhålor” eftersom det inte går att konkurrera på den nivån med till exempel
Internet café. Om hennes ungdomshörna fick möjlighet att erbjuda datorspel för utlån, så
skulle dessa vara placerade ämnesvis, medan de datorspel som var för nyttjande på biblioteket
skulle finnas samlade på ett och samma ställe. Beatrice menar att om lärandet genom
datorspel ska förändras och utvecklas till att vara lustfyllt, så måste datorspelen också
utvecklas, framförallt de pedagogiska. Många barn, menar Beatrice, föredrar att spela de mer
underhållande datorspelen eftersom de har kommit mycket längre än de pedagogiska när det
gäller grafik och utformning. Hon är lite tveksam, men tror ändå att barnen kan lära sig en del
av även de underhållande spelen. Om det gick att få in ytterligare kunskap i dessa spel så
skulle det vara en bra utveckling. När det gäller grafik och utformning, i de underhållande
spelen, tror hon inte att det går att komma längre, utan utvecklingen ligger i innehållet.
Datorspel kommer att betraktas som en del av biblioteket framöver, tror Beatrice, men hon
betvivlar att mediet kommer att få samma status som böcker, eftersom ”dessa är
huvudpunkten” på ett biblioteket.

6.2.2 Datorspel som lockbete
Astrid tror att möjligheten till lån och nyttjande av CD-rom på biblioteket kan locka dit nya
användare, men det är inte bara detta medium som bidrar till detta, utan även video och CD-
skivor. De flesta användare är dock, enligt Astrid ”ganska variationsrika så att dom lånar
böcker och så lånar dom CD-rom också då”. Agda har märkt att nya användare som enbart
vill låna datorspel och/eller videofilmer har lockats till biblioteket. ”Dom är ju liksom inte så
intresserade av böckerna.” Hon menar att de på biblioteket inte marknadsför datorspel mer än
andra medier, men det går att upptäcka på webbplatsen att mediet finns.

Adam tror att man med hjälp av datorspel kan locka till sig nya användare till biblioteket och
tycker att man ska ”gynna alla kategorier av människor”. De användare ”som sitter hemma
framför skärmarna, de unga killarna” är ett exempel på möjliga nya användare, enligt Adam.
Alice tror också att biblioteket genom att erbjuda datorspel kan locka till sig nya användare.
Hon menar att om det fanns fler datorer att spela på skulle det säkert kommer ännu fler barn
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och ungdomar till biblioteket. ”Vi skulle kunna ha en jätteavdelning med datorspel det tror jag
säkert, men frågan är ju om det är det som vi ska satsa på.”

Enligt Barbro kan användare lockas till biblioteket av olika slags medier, och de blir då ofta
förvånade över vilket stort utbud av medier som finns. Datorspel, menar Barbro, de ”är ett
dragplåster”. Berit berättar att de på barn- och ungdomsavdelningen har märkt att framförallt
föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter ofta blir förvånade när de ser vad biblioteket
har att erbjuda, förutom böcker. Däremot vet inte Berit om det går att locka tonåringarna till
biblioteket med datorspel, ”dom vill ju bara ha action”.

Bodil tror att datorspel kan fungera som lockbete för vissa användare, bland annat pojkar och
män i åldern 12-40 år och framförallt då de yngre ”bleksiktiga killarna”. Detta tror även
Beatrice är en användargrupp som kan lockas till biblioteket genom datorspel. Bosse tror inte
att biblioteket har någon möjlighet att använda datorspel som lockbete just nu, utan istället är
det i så fall flera Internet PC som de kan locka med. Han menar också att för tillfället har
biblioteket inga resurser till att ta hand om nya användare som enbart är intresserade av
datorspel, utan de vill få sina användare intresserade av ”den vanliga verksamheten”. ”En
satsning på datorspel nu hade vi inte mäktat med att koppla till den vanliga verksamheten,
utan det hade blivit nå´tt separat bara.” Då menar Bosse att man missar målet med att få in
användarna i kärnverksamheten.

6.3 Bibliotekariernas urval av datorspel

Astrid berättar att datorspelen på hennes avdelning köps in genom BTJ (Bibliotekstjänst) och
Elevdata, det sistnämnda är ett företag som bland annat erbjuder pedagogiska datorspel,
främst för skolorna, men även för biblioteken. Elevdata har lite lägre priser är BTJ och är
dessutom snabbare vid leveranser. Astrid tror inte att BTJ satsar så mycket på CD-rom. När
hon vid något tillfälle har kontaktat BTJ för att få information kring någon form av datorspel,
har de inte kunnat ge henne det. Förut tyckte Astrid att BTJ var långsamma med att skicka ut
beställda CD-romskivor, men nu har det förbättrats något. Eftersom det krävs licenser för att
låna ut datorspel på bibliotek, kan Astrid och hennes kollegor inte köpa in vilka datorspel som
helst, exempelvis från en bokhandel. BTJ och Elevdata erbjuder friköpta datorspel, vilket är
datorspel med bibliotekslicens, och därför köper biblioteket de flesta CD-romspel därifrån.
Astrid tycker dock att biblioteket blir ”lite vingklippta på det sättet”, eftersom de inte kan
köpa in allt de vill eller får förfrågningar om. Det är till exempel många barn som frågar efter
det senaste Harry Potter spelet, som har funnits ute i handeln ett bra tag. Biblioteket kan dock
inte köpa detta datorspel eftersom det ännu inte finns någon bibliotekslicens på det. Ibland har
Astrid köpt datorspel på rea i bokhandeln och då kontakt BTJ och frågat om de kan hjälpa till
med licens. Detta har de oftast ställt upp på. Rent ekonomiskt ger det ingen vinst för
biblioteket, men datorspelet kommer att finnas på biblioteket för utlån tidigare än vad det
annars skulle göra.

När Astrid, Agda och deras kollegor på barn- och ungdomsavdelningen ska bestämma vilka
datorspel som ska köpas in tar de hjälp av BTJ:s sambindningslista. Deras kommentarer till
datorspelen är enligt både Astrid och Agda inga recensioner, utan de menar att listorna enbart
beskriver innehållet i spelen. Om man ska följa dessa kommentarer blir det en chanstagning,
och Astrid och Agda menar att de på avdelningen då hellre struntar i att köpa ett datorspel de
är osäkra på och väntar på andra recensioner i stället. Dessa recensioner hämtar de ifrån en
CD-romguide i en dagstidning eller från webbplatsen Reclandet, som också recenserar
datorspel. Angående licenser anser Agda att datorspelstillverkarna måste få in någon form av
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inkomst, så hon ser inga problem med detta för biblioteket. Inte heller Adam ser några
problem med licenser, utan är medveten om att det kostar mycket att utveckla datorspel.

Adam berättar att de på hans avdelning är hänvisade till att köpa BTJ:s friköpta spel. Han
tycker att BTJ:s utbud är alldeles för litet och att de borde erbjuda mer, men det som finns är
bra. Det har hänt att Adam och hans kollegor har ”fått nys” om någon annan inköpskanal, som
”udda ställen på nätet”, men de har aldrig köpt ifrån bokhandeln. Eftersom biblioteket är
hänvisat till BTJ:s utbud undersöker Adam inte några recensioner någon annanstans. Han
menar att det finns mycket skräp på datorspelsområdet som avdelningen inte vill ha, men
eftersom de inte blir erbjudna dessa datorspel så uppstår det aldrig några problem. Vad BTJ
erbjuder beror på vilka datorspel som de har lyckats friköpa. Enligt Adam kan det vara allt
möjligt, men det har varit mycket sportspel och strategispel som Sim City. Adam berättar att
bland de som är med och väljer ut datorspel till avdelningen, är det bara han som har någon
egen erfarenhet av att spela datorspel.

Alice berättar att det är personalen på varje avdelning för sig, som är med och påverkar
urvalet och på varje avdelning finns det specialister på olika medier, till exempel datorspel.
Hon förlitar sig helt och hållet på sina avdelningschefer och deras personal när det gäller
inköp av medier och tycker att de är duktiga på att välja inköpskanaler. Det är viktigt att
personalen ser till att det är klart med licenser vid inköp. Annars kan biblioteket ”åka på
skadestånd”, vilket alla känner till, menar Alice. Hon vågar inte säga hur utbudet ser ut när det
gäller datorspel på BTJ, men tror att det ser likadant ut där som när det gäller CD-skivor, det
vill säga att de har för lite att välja på.

Barbro, Berit och deras kollegor på barn- och ungdomsavdelningen sitter tillsammans och
läser BTJ:s sambindningslistor och gör en bedömning av datorspelen utifrån deras
recensioner. Barbro tror att den erfarenhet som finns av datorspel bland personalen på
avdelningen framförallt grundar sig på att de alla har barn som spelar datorspel. Personalen
har inte vuxit upp med mediet som sina barn, utan har fått lära sig genom dem istället. Barbro
har själv inte ”fallit för datorspelens magi”, men hon försöker vara med och titta på sina egna
barn samt på barnen och ungdomarna på avdelningen när de spelar datorspel. Barbro berättar
att det krävs licens för att kunna låna ut datorspel på bibliotek, vilket gör att de på hennes
avdelning i viss mån känner sig begränsade. Det innebär att de inte kan gå ut i affärerna och
köpa de spel de vill ha, utan får köpa det som erbjuds via BTJ eller Elevdata. Licensen gör att
spelen blir ganska dyra och att det tar tid innan biblioteket får tag på de populära datorspelen.
Barbro har en teori om att de utgivande förlagen först vill att så många som möjligt ska hinna
köpa spelen innan de finns att låna gratis på biblioteket. Barbro brukar läsa recensioner av
datorspel i en dagstidning, men det är väldigt sällan biblioteket erbjuder de spel som
recenseras där. Ofta är det de datorspel som de på avdelningen har valt att inte köpa in som
finns med. För att få tips till inköp brukar Barbro och hennes kollegor även fråga användarna.
Dessa är oftast medvetna om vilka typer av datorspel som biblioteket kan tänkas erbjuda och
frågar därför inte efter ”mordiska” spel. Även Berit säger att de användare som är intresserade
av actionspel mycket väl förstår bibliotekets motivation till varför det inte vill köpa in dessa.

Berit tycker att samarbetet med Elevdata fungerar bra eftersom personalen på barn- och
ungdomsavdelningen får testa deras datorspel innan de köper in dem. Hon är nöjd med både
Elevdatas och BTJ:s utbud och ser inget behov av att köpa in spel på något annat ställe. När
det gäller recensioner vet Berit att det är en del kollegor på avdelningen som läser om
datorspel i dagspressen, men att dessa typer av tidningar oftast recenserar actionspel. Hon
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tycker dock att de på avdelningen inte behöver gå ”land och rike runt för att leta” recensioner
utan att de kan lita på BTJ och Elevdata.
Bodil berättar att hennes avdelning köper in de flesta datorspelen från BTJ, där allting är klart
med licenser. På avdelningen har de i uppgift att bevaka olika ämnesområden, till exempel
genom att läsa recensioner i datorspelstidningar, och försöker ”snappa upp” om det finns
något intressant som inte BTJ erbjuder. Om de hittar något av intresse så beställer de dessa
datorspel direkt från tillverkarna. Hon har än så länge inte stött på några problem när det
gäller pedagogiska datorspel och licenser. Det Bodil saknar över huvudtaget, när det gäller
utbudet av datorspel är pedagogiska spel på en högre nivå. Dessa datorspel skulle i så fall vara
lämpliga för exempelvis dyslektiker som ligger på en hög kunskapsnivå, men som har svårt
för att läsa, och som vill testa ett nytt sätt för inlärning med hjälp av datorspel.

Beatrice tycker det är självklart att biblioteket ska låna ut de datorspel som har licens, och
säger att det är samma sak som med video, där vissa filmer måste ”köpas loss” eftersom alla
inte hamnar på hyrmarknaden. Beatrice tar även upp problemet med hur lätt det är att ladda
hem ett datorspel gratis på Internet och jämför detta med hur dyra spelen är i handeln. Detta är
dock inget som biblioteket kan påverka.

6.3.1 Datorspelens egenskaper
De genrer av datorspel som Astrid tycker passar på hennes avdelning är främst pedagogiska
spel, men hon menar att dessa pedagogiska spel kan innehålla både äventyr och action i
måttlig mängd och ser en fördel i att spelen har en bredd. Hon tycker att datorspelen ska vara
både pedagogiska, underhållande och variationsrika. Det ska även finnas en utmaning i spelen
istället för ”bara trycka och klicka så händer det nå´nting”. Hon vill att barnen ska lära sig
någonting och att datorspelen inte tar slut på en gång. Astrid tycker även att datorspelen ska
leda fram till ett resultat som innebär att barnen får någon form av belöning. När det gäller de
små barnen tycker hon att Knacka på är ett väldigt bra datorspel och när det gäller de lite
äldre barnen rekommenderar hon Mulle Meck där belöningen är att barnen kan flyga ett
flygplan som de själva har byggt. När barnen spelar Pingu och Mulle Meck övar de bland
annat upp sin motorik eftersom det handlar om att kunna hoppa mellan olika isflak eller passa
ihop olika delar när de bygger ett flygplan. Astrid blir ibland överraskad över att barn och
ungdomar är så tålmodiga när de spelar datorspel och att de inte ger sig förrän de har löst alla
problem. Ibland kan Astrid finna lappar från barnen i CD-romfodralen med lösningar på olika
problem som kan uppstå i spelen till exempel lösenord. Hon låter dessa lappar ligga kvar
eftersom hon tycker att det är roligt att barnen engagerar sig. Astrid är väldigt förtjust i alla
Mulle Meck spelen, eftersom de har en stor spännvidd och passar alla barn från 6 år och till
och med upp till 15 år vilket kan vara förvånande för många. Hon förvånas ibland över
fabrikanternas åldersmarkeringar och tror att de vill att så många som möjligt ska kunna spela
de datorspel som de erbjuder, så att de kan sälja så många exemplar som möjligt. Knacka på
är ett sådant exempel, eftersom detta spel är från 3-7 år. Astrid undrar vad 3 och 7 åringar har
gemensamt. Hon undersöker ofta om det står rekommenderade åldrar i recensioner eller på
CD-romfodralen, eftersom hon får många förfrågningar om detta från användarna, framförallt
från föräldrarna.

Både Astrid och Agda tycker att det är viktigt att tänka på att datorspelen för utlån inte är för
gamla eftersom de ska fungera i alla datorer även de nyare modellerna. Astrid menar att det
finns en del okunskap hos användarna när det gäller hur man ska installera ett datorspel i
datorn. Många kommer till biblioteket med de CD- rom som de har lånat och påstår att det är
något fel på spelen, men i 90 % av fallen är det antagligen inte fel på själva mediet, utan det är
användarna som inte har lyckats installera rätt. Även Agda menar att det kan bero på
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användaren om ett CD-romspel inte fungerar, men det kan även bero på att CD-skivan är
repig. Detta är en negativ aspekt av datorspelsutlåningen, tycker hon, eftersom det är
personalkrävande att kontrollera spelen med jämna mellanrum. Detta menar Agda är en
anledning till att de försöker ”hålla ner mängden” datorspel. En annan sak som tar mycket tid
för personalen är hanteringen av manualer, som innehåller instruktioner och kartor till
datorspel, som lånas ut tillsammans med spelen. Det är lätt att dessa häften försvinner eller att
det fattas några sidor efter ett tag och för att förebygga detta måste personalen ta kopior av
originalet. Agda föredrar spel där det är instruerat från skärmen och man slipper allt
kringmaterial.

Agda tycker att de pedagogiska spelen är viktigast. Hon menar att det finns så mycket
underhållningsspel att ladda ner från Internet. Det är oftast föräldrarna som lånar datorspel till
sina barn eftersom det krävs vuxenkort, och det är, menar Agda, naturligt för dem att välja ett
spel som har någon form av pedagogiskt innehåll. De genrer som Agda kan tänka sig på barn-
och ungdomsavdelningen, förutom de pedagogiska, är knep och knåpspel och någon form av
äventyr/rollspel, strategispel och simulatorspel, förutsatt att det är något bra. Agda menar att
de har vissa kriterier som de går efter på hennes avdelning när det gäller inköp av datorspel
och även andra medier, som böcker. Det ska inte vara något rasistiskt innehåll, våldsinnehåll
eller innehålla något könsmässigt förnedrande.

Även Adam menar att när det gäller inköp av datorspel, går de på hans avdelning efter samma
kriterier som när de köper in andra medier det vill säga att det ska vara god kvalité.
Datorspelet måste till exempel ”ha någon annan kvalité än att springa runt i en korridor och
skjuta ihjäl”. Quake är till exempel ett sådant spel som de inte köper in, enligt Adam. Han
menar dock att man inte kan vara helt kategorisk och utesluta alla actionspel på biblioteket,
utan samma kriterier gäller som för böcker, det vill säga att om mediet innehåller för mycket
våld, så är det inte aktuellt att köpa in. Adam berättar vidare att de på hans avdelning har
mycket racing- och sportspel och även strategispel, vilket han personligen tycker är den mest
stimulerande formen av datorspel. Andra genrer som är möjliga på avdelningen är knep och
knåpspel, som ligger nära knep och knåpböckerna samt äventyrsspel som Adam likställer med
äventyrsromanen.

Alice tycker att datorspel ska vara både pedagogiska och underhållande och jämför detta med
att de på biblioteket både har faktaböcker och skönlitterära böcker. Vissa datorspel innehåller
både underhållning och fakta och detta kan bland annat jämföras med skönlitteraturens
historiska böcker. Hon anser att strategispel är en genre som passar på bibliotek. Dessa spel
uppmuntrar till samarbete mellan barn och ungdomar, bland annat genom att ungdomarna
diskuterar vad de ska göra och vilket som blir nästa drag. Däremot tycker hon inte att
datorspel som innehåller mycket krig och våld passar på biblioteket. Alice menar att ett
datorspel med bra kvalité måste vara välgjort, vilket innebär bra ljud, bild och innehåll.

Barbro tycker att både pedagogik och underhållning är viktiga aspekter i ett datorspel. Hon
säger att det är trevligt att man lär sig någonting under tiden man spelar, men om ett
pedagogiskt spel är tråkigt utformat är det inte många som är intresserade av att spela. Därför
är den underhållande aspekten viktig. Eftersom barn i dag växer upp med ”ett överflöd av
medier och bilder” och är vana att använda interaktiva medier, menar Barbro att det är viktigt
att de pedagogiska spelen är delvis underhållande. På Barbros avdelning satsas det mest på
genrerna pedagogiska spel och knep och knåpspel. De pedagogiska spelen kan innehålla
äventyr, lite historia, kunskap om olika djur, och dessutom anser Barbro att dessa hjälper
barnen att träna upp motoriken och fingerfärdigheten. När det gäller genren actionspel tycker
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hon att dessa passar bäst för att spela på avdelningen ”för en stunds förströelse”, om de inte är
för våldsamma. När det gäller kvalité, menar Barbro, att två aspekter är viktiga när det gäller
innehållet, dels att spelen inte bara går ut på att döda utan att det finns en tanke bakom och
dels att spelet är bra uppbyggt tekniskt det vill säga att det är lätt att förstå vad det är man ska
göra. Berit tycker som Barbro att ett pedagogiskt spel inte får vara tråkigt och rörigt. Hon
menar att grafiken är viktig, ”det ska vara lite njutbart för ögat”. Berit berättar att barn- och
ungdomsavdelningen har begränsat sig till en genre, ”pedagogisk spel punkt slut”. Actionspel
och racingspel är inte aktuella, trots att det finns en stor efterfrågan. ”Men vi köper inte alla
böcker heller alltså utan vi gör ett urval. Det gör vi.” När det gäller kvalité, menar Berit, att
det är viktigt att det finns en röd tråd att följa. Eftersom datorspel är så pass dyra är
kvalitetsbegreppet centralt. Berit menar att biblioteket försöker köpa de datorspel som anses
vara bäst.

Bodil tycker att den pedagogiska aspekten i datorspel är viktigast. På avdelningen har de
nästan bara pedagogiska spel, men även en del sportspel. Bodil tycker att det är svårt att säga
vad kvalité är i samband med datorspel, eftersom hon inte tycker att hon kan så mycket om
mediet. Bosse tycker som Bodil att det är den pedagogiska aspekten som är viktigast i de
datorspel som bibliotek erbjuder. Han menar att man inte helt kan bortse från den
underhållande aspekten eftersom det till exempel i språkkurserna finns vissa underhållande
sekvenser som att ”man går in i en öken för att lära sig engelska”. Bosse menar att det alltid
går att föra en diskussion kring hur stor plats underhållningsaspekten ska ta på ett bibliotek.
Hans åsikt är att underhållning i stort sett är icke kvalité. På hans avdelning, förs en
diskussion om huruvida det ska finnas underhållande populärlitteratur, till exempel böcker av
Virginia Andrews. Av kvalitetsskäl köper de enbart in ungefär ett exemplar av varje författare
inom den genren. Det går inte att täcka upp alla områden och genrer på biblioteket, menar
Bosse, eftersom det varken finns utrymme eller pengar för det. Han drar en parallell mellan
populärlitteratur och datorspelsgenrerna actionspel och äventyrsspel och menar att det inte
finns utrymme för de sistnämnda genrerna på biblioteket, som det ser ut nu.

Beatrice tycker att biblioteket ska ha samma kvalitetsmässiga utgångspunkt på datorspel som
de har på böcker. Det är viktigt att lyssna på sina användare, men någon sorts kvalitetskrav
och en tanke bakom inköpen måste finnas. En sådan tanke kan till exempel vara att biblioteket
genom att erbjuda några exemplar av populärlitterära böcker kan påverka användarna så att de
även får upp ögonen för andra genrer. Biblioteket kan därmed hjälpa till med att ”bredda
kundens intresse”. De genrer, inom datorspel, som Beatrice bland annat tycker att biblioteket
ska erbjuda är pedagogiska spel, strategispel och sportspel. Däremot tycker hon att actionspel
kan diskuteras. Tyvärr menar Beatrice ”är det väl så att de här stora action och strategispelen
med mycket döda” är de datorspel som är bäst utformade, bland annat när det gäller grafiken.
Dessutom är de genomtänkta, konsekvent gjorda, påkostade och grafiskt innehåller de flera
dimensioner, det vill säga de är tredimensionella istället för tvådimensionella. Däremot anser
hon att de pedagogiska spelens utformning oftast inte håller måttet.

6.4 Urvalets konsekvenser för användarna

De användare som Astrid och Agda har ansvar att köpa medier för, är barn och ungdomar i
åldrarna 0-16 år. De datorspel som erbjuds på avdelningen har en åldersgräns från 3 år.
Tyvärr, menar Astrid, sätter vissa föräldrar sina barn framför datorn när de enbart är två år,
vilket hon tycker är för tidigt. Både Astrid och Agda är medvetna om att de enbart erbjuder
spel som barn upp till 12 år tycker är roliga att spela och att de på detta sätt prioriterar de
yngre barnen. Det största trycket på datorspel tycker Agda är runt åldern 6-7 år. Astrid menar
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att tonåringarna kräver en annan typ av spel som sportspel och racingspel, och då måste de
vända sig till vuxenavdelningen. Ett problem med detta menar Agda är att det krävs vuxenkort
för att låna datorspel och det är sällan ungdomar i 13-16 års ålder har med sig föräldrarna på
biblioteket.

För användarnas del är det viktigt att grafiken är bra, tycker Astrid. Färgerna ska inte flyta ut
och det ska inte vara svårt att se. Det är även viktigt att datorspelen ger barnen ”någonting
som de kan ha i bagaget också se´n efteråt” och att de är berikande. De ska ha lärt sig nånting
antingen det är motoriskt, pedagogiskt eller kunskapsmässigt på ett lustfyllt sätt. Det är viktigt
att barnen inte upplever det som skola utan att det är roligt. Agda tycket att det är viktigt för
användarna att datorspelen är lättarbetade, självinstruerande och att de är logiskt uppbyggda.
Något annat som är oerhört viktigt enligt Agda, är att illustrationerna är väl gjorda,
exempelvis tycker hon att Krakel Spektakel och Pettson och Findus spelen har bra
illustrationer.

De aspekter som bör undvikas med tanke på användarna när det gäller datorspel, menar
Astrid, är samma som när man köper böcker, att de inte ska innehålla något våld,
könsfördomar eller rasfördomar.

På Adams avdelning är det mest tonåringar upp till 25 år som lånar datorspel, ”det är väldigt
sällan man ser någon 50-åring”, säger Adam. Dessutom är det betydligt fler män än kvinnor
som lånar. Det är väldigt sällan som Adam ser att kvinnor lånar datorspel, men när det händer
lånar de ofta spel som Sim City. Om Alice skulle vara med och bestämma vilka datorspel som
ska köpas in, så skulle hon tänka på användare i alla åldrar. Hon skulle tänka extra mycket på
funktionshindrade, vilka hon tror skulle kunna ha väldigt mycket glädje av mediet eftersom de
skulle ha en möjlighet att utforska de områden som de annars inte kan eftersom de har ett
rörelsehandikapp. När det gäller vilka aspekter som ska undvikas med tanke på användarna
vid inköp datorspel, anser Alice att allt som spekulerar i våld, rasism och pornografi är
uteslutet.

Barbro och Berit berättar att deras avdelning vänder sig till användare i åldrarna 0-16 år.
Enligt Berit börjar barnen spela datorspel vid 4 års ålder. Det största utbudet av datorspel
finns för de yngre barnen upp till 10-11 år. Barbro menar att det finns ett glapp i utbudet av
datorspel för barn och ungdomar från 11-16 år. De försöker tänka på dessa användare och
köper in det som finns till exempel Globetrotter, men eftersom utbudet av datorspel för denna
grupp är magert blir det ändå så att de köper in mest för de yngre barnen. Ett annat problem
när det gäller datorspel för tonåringarna är att de måste ha med sig föräldrarna för att kunna
låna och det är det inte många i den åldern som vill.

Biblioteket bör stå för någon sorts kvalité, tycker Barbro, ”även om man ju inte alls har så
strikta regler som man har haft förr”. Datorspelen ska inte vara för tekniskt komplicerade, ”för
då kommer folk tillbaka och säger att spelet inte fungerar, men det gör det oftast”. Barbro
anser även att det är viktigt, med tanke på användarna, att föräldrarna som kanske inte känner
till så mycket om datorspel, känner sig trygga med bibliotekets utbud och kan vara säkra på
”att de inte får hem ett mordiskt spel till sin 4-åring”. Aspekter som Berit tycker är viktiga när
det gäller de pedagogiska spelen är att de är lättförståeliga, har ”snygg layout” och att
användarna når fram till ett mål och att man lär sig något. Berit menar att de inte behöver oroa
sig för att skydda användarna från våldsaspekten, eftersom de enbart erbjuder pedagogiska
spel.
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På Bodils avdelning erbjuder de medier, däribland datorspel, som ”vänder sig till folk med
gymnasiekompetens, men alla med den kunskapsnivån och uppåt, men då också med tanke på
alla invandrare”. De eftersträvar en bredd. Viktiga aspekter att tänka på, eftersom många är
ovana vid datorspel, är att språket är bra och att de är lättförståeliga. Det är även viktigt att
aspekter som könsförnedring, rasism och våld med ”alltför mycket lemlästning” inte
förekommer i de datorspel som köps in.

6.4.1 Användarnas efterfrågan
Både Astrid och Agda berättar att användarna på barn- och ungdomsavdelningen ges
möjlighet att lämna inköpsförslag både via webbplatsen och lappar som finns i
informationsdisken. Det förs även en dialog med användarna, till exempel kommer
”småknattarna”, berättar Astrid, och frågar ”varför köper ni inte det, vi tycker vi har sett det i
bokhandeln”. Men då menar både Astrid och Agda att de måste förklara för användarna hur
det fungerar med licenser.

Astrid menar att biblioteket har vissa kvalitetskriterier och att de inte kan köpa in allt som
användaren efterfrågar. Avdelningen försöker tillmötesgå användarna så gott det går och
köper gärna in ett efterfrågat datorspel som är av bra kvalité. De kan till och med tänka sig att
försöka skaffa licensen till datorspelet lite tidigare om det behövs och är möjligt. Även Agda
är villig att tillmötesgå användarnas efterfrågan till en viss gräns. Hon menar att ”vi går ju på
Bibliotekshögskolan och vi utbildar oss för en anledning och det är ju att vi ska kunna göra
värderingar av inköpen”. Hon tror även att det kan vara en annorlunda situation för filialerna,
där personalen har nära kontakt med sina låntagare och kanske därför sänker kvalitetsgränsen
något, men inte hellre där till vilket pris som helst.

Adam berättar att de på deras avdelning är öppna för inköpsförslag och att det finns blanketter
till detta. Användarna kommer även till informationsdisken och frågar efter olika datorspel.
Det görs enkätundersökningar med jämna mellanrum om medier, bland annat datorspel, för
att få reda på hur utlåningen och efterfrågan ser ut. Adam tycker att biblioteket ska erbjuda det
som användaren efterfrågar, men tyvärr finns det ”ett glapp mellan efterfrågan och utbudet
idag”. Han säger att ”egentligen borde man skriva till BTJ och fråga om de inte kunde utöka
utbudet”. Alice tycker inte biblioteket kan köpa in allt som användarna efterfrågar. Hon menar
att de har ett ansvar att inte hålla för låg kvalité. Alice tillägger att bibliotekarierna ser
annorlunda på kvalité och medier nu än vad det gjorde för några decennier sedan. Hon minns
hur det var på 1970- talet när det var en diskussion om seriernas inträde på biblioteket. Hon
berättar att hon var ”en riktig moraltant” som tyckte att ”barnen skulle läsa riktiga böcker”.
Det tog ett tag, men till slut tyckte hon ändå att serier skulle vara en naturlig del av
biblioteket, precis som hon idag anser att datorspel ska vara.

Både Barbro och Berit berättar att de på barn- och ungdomsavdelningen inte aktivt frågar
användarna vad de vill ha för datorspel på biblioteket. Barbro berättar att de får muntliga
inköpsförslag och förfrågningar på olika spel från användarna som bibliotekarierna sedan
undersöker. Ofta får personalen förklara för användarna att biblioteket inte har möjlighet att
köpa in alla datorspel, bland annat med tanke på licensen. Om det är möjligt för biblioteket
tycker Barbro att de ska tillgodose användarnas önskemål, eftersom ”folkbiblioteket är ju till
för folket”, men det är viktigt att de förklarar att de ”mordiska spelen” inte erbjuds på
biblioteket, bland annat för att de inte finns att tillgå bland inköpskanalerna. I stort sett menar
Berit att hon aldrig har varit med om att fullt ut tillgodose användarnas efterfrågan. Hon
menar att hon har arbetat så pass länge att hon har blivit ganska sträng i sina kvalitetskriterier,
men har varit tvungen att rucka på sina principer när det gäller böcker. ”När det gäller
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datorspel tror jag att vi är där vi var med böcker tidigare, det vill säga vi håller rätt så hårt på
kvalitetsaspekterna.”

På Bodils avdelning tar de gärna emot inköpsförslag och om någon användare ger ett förslag
på ett pedagogiskt datorspel som har licens och inte är för dyrt, så köper de gärna in det. De
inköpsförslag de har fått in på avdelningen när det gäller mer underhållande datorspel är
schack och kortspel. Bodil tycker att biblioteket till en viss utsträckning ska köpa in det som
användaren vill ha, men det finns inte obegränsat med pengar, så de kan inte köpa in allt. Hon
menar att bibliotekarierna har en annan inblick i vad som erbjuds, ”om vi bara köper in vad de
vill så finns det en massa grejer som de inte vet om att de vill ha som de missar. Det är en viss
balansgång.”

Bosse inser att de är dåliga på att ta emot direkta inköpsförslag på biblioteket, men menar
samtidigt att det är svårt att ha inkast för inköpsförslag eller anslagstavla och liknande på
större bibliotek, eftersom det kräver tid och engagemang från personalen att följa upp
inköpsförslagen. Däremot har de på biblioteket pratat om att starta ett brukarråd där några
användare kan ge synpunkter på verksamheten. Den stora kontakten just nu, menar Bosse, är
informationsdiskarna som de har gjort mer öppna och användarvänliga. Detta leder till fler
samtal mellan användare och bibliotekarie, och dessa samtal kan bland annat handla om
synpunkter på utbudet av medier. Bosse tror att biblioteket kommer att ”få lite svårt
framöver” när det gäller budgeten och de blir därför tvingade att satsa sina pengar på
kärnverksamheten i första hand, och kan då inte tillgodose användarnas efterfrågan på alla
områden, till exempel vad gäller datorspel. ”Vi måste satsa mer pengar på böckerna. De som
ändå är det huvudsakliga.”

Beatrice tycker att biblioteket till en viss gräns ska erbjuda användarna det som de efterfrågar
när det gäller medier, ”vi är ju en service för allmänheten”. Hon menar att folkbildningsmålet
fortfarande finns kvar på folkbiblioteken, men att det även är viktigt att erbjuda alternativ.
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7. Analys

Här kommer vi, med hjälp av våra analysredskap, att placera in delar av det empiriska
material som vi redovisat i föregående kapitel under de tre strategierna:

1.   Den traditionalistiska strategin
2. Den pragmatiska strategin
3. Den emancipatoriska strategin

Vi kommer, i varje avsnitt, även att hänvisa till litteratur som vi har redovisat i kapitlet
3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång.

7.1 Den traditionalistiska strategin

Berit menar att datorspel är en del av bibliotekets verksamhet, men hon nämner, i
traditionalistisk anda, att det är en stor kostnad med datorspel och blir det nedskärningar i
budgeten är det den typen av medier som ligger illa till, för böcker är det sista de skär ner på.
Birger Hjørland säger i sin text om urvalsarbete på folkbibliotek, att många faktorer har
betydelse för urvalet av medier. En viktig faktor är den ekonomiska biten, det vill säga
bibliotekets budget. Biblioteket har en viss summa att röra sig med och det är därför upp till
bibliotekarierna vad som ska prioriteras. Enligt den traditionalistiska strategin ska bibliotekets
resurser, när det gäller medier, i första hand läggas på böcker. Bosse är inne på samma linje
när han säger att datorspel inte har någon större framtid på det bibliotek där han arbetar,
eftersom det är mycket annat som strider om budgeten och det hellre satsas på utökning och
effektivisering av kärnverksamheten. Han tycker att biblioteket måste satsa mer pengar på
böckerna, som är det huvudsakliga mediet.

Bodil berättar att på den vuxenavdelning där hon arbetar, finns det inte speciellt många
datorspel. De som finns är placerade under sina respektive ämnesområden tillsammans med
böckerna, vilket visar på ett traditionalistiskt synsätt, eftersom det är böckerna som styr
placeringen.

Inom den traditionalistiska strategin arbetar bibliotekarierna för att beskydda bokens ställning
som det viktigaste mediet. Det finns en skepsis mot nya medier som datorspel. Trots att Alice
är positiv till mediet datorspel, tror hon, vilket är traditionalistiskt, aldrig att någonting slår ut
böcker, eftersom inget kan konkurrera med detta medium. Även Berit menar att datorspelens
status aldrig kommer upp i klass med böckerna. Hon tycker att böckerna är en sorts grund att
stå på för biblioteket. Bodil tror att datorspel kommer att finnas kvar på hennes avdelning på
den nivå som de finns idag. Mediet kommer inte att få samma position som andra medier,
som böcker, eftersom det finns en begränsning i utbudet på biblioteket och mycket väljs bort
inom datorspel, framförallt när det gäller underhållning. Hennes sätt att resonera motsäger de
målsättningar som Anette Eliasson tar upp i sin text kring datorer och elektroniska medier på
folkbibliotek, framförallt när det gäller de demokratiska och kulturella målen, varav det
förstnämnda eftersträvar att ge användarna en möjlighet till att lära känna den nya tekniken.
Med demokrati menas, i detta fall, att det på biblioteket ska finnas en tillgång till den nya
teknikens alla funktioner till exempel både pedagogiska och underhållande datorspel. ”Det
kulturella målet” handlar om att de elektroniska medierna inte ska särskiljas, utan all form av
kultur ska finnas att tillgå på bibliotek.
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Det viktigaste inom den traditionalistiska strategin är att värna om traditionen, det vill säga
resurser ska satsas på medier, främst böcker, med kvalité. Bosse menar att man alltid kan föra
en diskussion kring hur stor plats underhållningsaspekten ska ta på ett bibliotek. Hans åsikt är
att underhållning i stort sett är icke kvalité, och därför har hans avdelning enbart köpt in ett
exemplar av varje författare inom genren populärlitteratur. Det går inte att täcka upp alla
områden och genrer på biblioteket, menar Bosse, eftersom det varken finns utrymme eller
pengar för det. Han drar en parallell mellan populärlitteratur och datorspelsgenrerna
actionspel och äventyrsspel och menar att det inte finns utrymme för de sistnämnda genrerna
på biblioteket, som det ser ut nu. Enligt Jofrid Karner Smidt, i texten om bibliotekariers smak
och dess påverkan på litteraturförmedlingen, finns det inom bibliotekarievärlden en åsikt om
att folkbibliotekens restriktiva hållning till inköp av populärlitteratur är påverkad av en social
bakgrund med motvilja till populärlitteratur. Smidt tror däremot att det bland annat är
bibliotekarieutbildningen som formar de blivande bibliotekariernas litterära smak. Vad Bosses
motvilja till populärlitteratur och underhållande datorspel beror på är svårt att säga, men hans
åsikter är traditionalistiska. Bibliotekarierna i Smidts undersökning hade en mer
emancipatorisk inställning eftersom de tyckte att den underhållande aspekten var viktig.

Agda är delvis pragmatisk, när hon säger att de på hennes avdelning är villiga att tillmötesgå
användarnas efterfrågan till en viss gräns. Sedan övergår hon till ett mera traditionalistiskt
synsätt då hon påpekar att bibliotekarierna besitter en kunskap i att kvalitetsvärdera inköpen.
Denna kunskap anses alltså inte användarna ha. Hon tror även att det kan vara en annorlunda
situation för filialerna, där personalen har en nära kontakt med sina låntagare och kanske
därför sänker kvalitetsgränsen något, men inte heller där till vilket pris som helst. Genom
detta påstående visar Agda att hon tror att personalen på filialerna blir tvingade till ett
emancipatoriskt synsätt, eftersom de måste anpassa sig mer efter användarnas efterfrågan än
andra bibliotek. Alice tycker inte heller att biblioteket ska köpa in allt som användarna
efterfrågar, utan menar att de har ett ansvar att inte hålla för låg kvalité. Hon tillägger dock att
bibliotekarierna ser annorlunda på kvalité och medier nu än vad det gjorde för några
decennier sedan och minns hur det var på 70- talet när det var en diskussion om seriernas
inträde på biblioteket. Alice berättar att hon var ”en riktig moraltant” som tyckte att ”barnen
skulle läsa riktiga böcker”. Det tog ett tag, men till slut tyckte hon ändå att serier skulle vara
en naturlig del av biblioteket, precis som hon idag anser att datorspel ska vara. Med detta
påstående visar Alice en förskjutning i sitt synsätt, från en traditionalistisk ståndpunkt till en
mer pragmatisk eller emancipatorisk. Berit menar att hon aldrig har varit med om att fullt ut
tillgodose användarnas efterfrågan. Hon är, ur ett traditionalistiskt perspektiv, ganska sträng i
sina kvalitetskriterier, framförallt när det gäller datorspel, men har, när det gäller böcker,
tvingats till att ändra något på sina principer. Enligt Hjørland går utvecklingen, när det gäller
materialurval på bibliotek, åt en inköpspolitik som är mer styrd av efterfrågan. En
bibliotekarie med ett traditionalistiskt synsätt har förmodligen svårt att leva efter en sådan
inköpspolitik som involverar användaren i så pass stor utsträckning, eftersom de sällan
anpassar sig efter användarnas efterfrågan i urvalsprocessen inom strategin.

7.2 Den pragmatiska strategin

Astrid berättar om de pedagogiska datorspelen och menar att de kan bidra till att utveckla
barnens förmåga till att både läsa, skriva, räkna och öva upp sin språkförmåga. Detta inbjuder
till ett aktivt lärande, vilket är ett exempel på ett pragmatiskt synsätt. Detta synsätt präglar
även Berits åsikter om de pedagogiska spelen, som hon menar kan vara utvecklande för barn
och ungdomar. Det pedagogiska är en viktig del av bibliotekets policy. Eliasson menar att när
det gäller hur folkbibliotek ska använda datorer och elektroniska medier är ”det pedagogiska
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målet” en viktig del. Detta mål strävar efter att ge användarna tillgång till utbildning och
kunskap, vilket bibliotekarier inom den pragmatiska strategin strävar efter, när de vill erbjuda
användarna pedagogiska datorspel.

Berit menar att biblioteket ska erbjuda pedagogiska datorspel, punkt slut, medan däremot
actionspel och racingspel inte passar för deras verksamhet. Hennes åsikt om vilket utbud av
datorspel som ska finnas på biblioteket stämmer överrens med vad bibliotekarierna i Frida
Antonsson och Karin Niklassons undersökning tycker, det vill säga de eftersträvar roliga,
pedagogiska datorspel utan våldsinnehåll. Inom den pragmatiska strategin dras en klar
skiljelinje mellan nytta och nöje, vilket också Berit gör i sitt resonemang. Även Agda tycker
att de pedagogiska spelen är viktigast och påpekar att det finns så mycket underhållningsspel
att ladda ner från Internet. Bodil tycker inte att hennes avdelning ska erbjuda datorspel som är
enbart underhållande, eftersom hon, i pragmatisk anda, tycker att avdelningen ska koncentrera
sig på fakta. Bosse menar att pedagogiska spel på vuxenavdelningen passar ihop med de
ämnen och övriga medier som erbjuds på biblioteket. Han menar att de försöker ha en bredd
på biblioteket och erbjuder användarna lite av varje som kan vara av intresse. Genom att
erbjuda ett fåtal pedagogiska datorspel på biblioteket kan även ett intresse för andra medier
väckas. Hans åsikt om att det är svårt att lägga till en helt ny genre som underhållande
datorspel, eftersom denna genre inte passar in i bibliotekets kärnverksamhet, tillhör den
pragmatiska strategin. Bibliotekarierna inom denna strategi har en explicit
materialurvalspolitik, de visar tydligt att underhållande datorspel och framförallt actionspel
med våldsinnehåll inte är aktuella på biblioteket. Hjørland menar att materialurvalspolitiken
på ett folkbibliotek kan vara mer eller mindre implicit eller explicit, det vill säga mer eller
mindre tydlig. Idealet är dock, enligt författaren, att biblioteket håller sin materialurvalspolitik
så explicit som möjligt, vilket ger användarna större möjlighet att förhålla sig till utbudet.
Detta gör att användarna vet vad de kan förvänta sig av biblioteket. Även i artikeln
Computerspil er kommet for att blive - og det er ikke kun for børn!, där datorspelens ställning
på folkbibliotek diskuteras, nämns vikten av att biblioteket för en kvalitetsdebatt kring
datorspel med användarna.

Barbro tror att de pedagogiska datorspelen kommer att få en hög status framöver. Inom den
pragmatiska strategin innehar datorspel på bibliotek samma position som andra AV- medier.
På Astrids avdelning har personalen valt att placera datorspelen tillsammans med andra AV-
medier som bok och band, vilket är en pragmatisk tanke. Även Barbro berättar att datorspelen
på hennes avdelning är placerade tillsammans med AV-medierna. Hon tycker det är naturligt
att sammanföra medier som inte är böcker. Berit jämför datorspelens position med video och
menar att på deras avdelning har datorspelen en högre status, eftersom de enbart har
pedagogiska datorspel, medan video ses mer som underhållning. Datorspel kommer framöver
att ha en liknande position på folkbibliotek som övriga AV-medier säger Astrid och de
kommer bland annat att kunna ses som ett komplement, exempelvis kan pedagogiska spel
komplettera och variera faktaböckerna. Det blir då fakta under lite andra former som både kan
inspirera och stimulera.

När det gäller datorspelens egenskaper och kvalité menar Berit att det är viktigt att det finns
en röd tråd att följa i spelen. Framförallt menar Bodil och Bosse att det är den pedagogiska
aspekten som är viktigast i datorspel, vilket stämmer in på den pragmatiska strategin där
pedagogiskt likställs med kvalité. Bosse menar dock att det inte går att bortse helt från den
underhållande aspekten, eftersom det i vissa pedagogiska spel finns underhållande sekvenser.
Agda tycker att det är viktigt för användarna att datorspelen är lättarbetade, självinstruerande
och att de är logiskt uppbyggda.
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På Berits avdelning köper de främst in pedagogiska datorspel från BTJ och Elevdata. Hon är
nöjd med utbudet och ser inget behov av att köpa in spel genom någon annan inköpskanal.
Därför tycker hon inte att personalen på avdelningen behöver leta recensioner någon
annanstans, utan att de kan lita på BTJ och Elevdata. Även Bodil berättar att hennes avdelning
köper in de flesta datorspelen från BTJ. Hon har inte ännu stött på några problem när det
gäller pedagogiska datorspel och licenser. Det Bodil saknar när det gäller utbudet av datorspel
är pedagogiskas spel på en högre nivå.

Den pragmatiska strategin vill tillmötesgå användarnas efterfrågan så långt det går om det
handlar om pedagogiska spel. På Bodils avdelning tar de gärna emot inköpsförslag och om
någon användare ger ett förslag på ett pedagogiskt datorspel som har licens och inte är för
dyrt, så köper de gärna in det. Annars menar Bodil att bibliotekarierna har en annan inblick i
vilka datorspel av kvalité som erbjuds än vad användarna har, vilket gör att det inte alltid går
att lyssna på användarnas efterfrågan. Detta kan jämföras med Ann-Sofie Hjernstedts och
Anna Wennerlunds undersökning om bibliotekariers inställning till genren fantasy.
Bibliotekarierna i undersökningen hade en mycket liberal inköpspolitik när det gällde inköp
av fantsylitteratur. Allt som efterfrågades köptes in, eftersom användarna ansågs vara mer
insatta i genren. Därmed har dessa bibliotekarier en mer emancipatorisk inställning, medan
Bodil har en pragmatisk.

Ulla Johnsson-Smaragdi menar i sin text om medievanor att många vuxna enbart ser datorer
som ett redskap för arbete, studier, information och kunskap och inte för underhållning och
tidsfördriv, vilket är en pragmatisk hållning. Barn och ungdomar, däremot, ser på datorer på
olika sätt beroende på vad de används till, det vill säga till både arbete och nöje, vilket är
emancipatoriskt. Även Barbro Johansson tar i sin avhandling upp att föräldrarna ser datorn
som en viktig del i barnens utveckling och framhåller det nyttiga och lärorika. Datorvana
anser de vara nödvändigt i det framtida datorssamhället. Barnen däremot talar om förnöjelse
och datorns många möjligheter. Föräldrarnas syn på vad datorn ska användas till påminner om
vad bibliotekarierna inom den pragmatiska strategin tycker att datorspel ska fylla för funktion.
Detta medan barnens syn på datorns användningsområden påminner om vad bibliotekarierna
inom den emancipatoriska strategin tycker.

7.3 Den emancipatoriska strategin

Inom denna strategi utesluts varken nytta eller nöje. Bibliotekarierna inom strategin är öppna
och positiva mot nya medier, som datorspel, och tycker att det ska finnas ett brett utbud.
Bibliotekarierna arbetar utefter de mål som Eliasson beskriver i sin text om datorer och
elektroniska medier på bibliotek. ”Det demokratiska målet” uppfylls till exempel genom att
strategin vill erbjuda användarna tillfälle att använda den nya tekniken bland annat genom
möjlighet till lån och nyttjande av datorspel för både underhållning och utbildning. Även ”det
kulturella målet” uppfylls, eftersom den emancipatoriska strategin vill erbjuda användarna all
form av kultur, även genom elektroniska medier.

Adam tycker att utbudet av datorspel på den avdelning där han arbetar är alldeles för litet,
vilket bland annat beror på BTJ:s begränsade utbud, som han önskar vore större. Han är ändå
relativt nöjd med det som finns och tycker att de erbjuder bra sportspel och strategispel. Adam
tycker personligen att strategispel är den mest stimulerande formen av datorspel. Inte heller
Astrid är nöjd med det utbud som finns på BTJ och Elevdata, eftersom hon tycker att det finns
för lite att välja på och att det tar tid innan nya spel finns att tillgå. Hon menar att biblioteket
blir ”vingklippt”, eftersom de därför inte kan köpa in allt de vill eller får förfrågningar om.
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Alice är osäker på hur BTJ:s datorspelsutbud ser ut, men tror att det liknar deras utbud av CD-
skivor, det vill säga att det finns för lite att välja på. När det gäller hur utbudet av medier ser
ut på biblioteket, menar Hjørland att en påverkande faktor är vilka inköpskanaler som finns att
tillgå. Detta har en central betydelse i urvalsarbetet, eftersom ett bibliotek inte kan erhålla ett
bredare medieurval eller inneha en högre kvalité än vad utbudet från dessa inköpskanaler
tillåter. Utifrån detta går det möjligtvis se tendenser till att bibliotekarierna inom denna
strategi önskar fler inköpskanaler förutom BTJ och Elevdata.

De datorspel som finns på Adams avdelning är placerade på en synlig plats för användarna,
tillsammans med video och annan multimedia. Datorspel är det första som användaren möter
på avdelningen, vilket visar på att de på avdelningen tycker att datorspel är ett viktigt medium
som bör synas. Detta är ett emancipatoriskt synsätt.

Barbro tycker, i emancipatorisk anda, att barn kan lära sig på olika sätt, både genom
traditionell inlärning och med hjälp av datorer och menar att biblioteket kan vara med och
bidra till detta genom att erbjuda både pedagogiska och underhållande datorspel. Det är
viktigt med ett brett utbud. Många tycker, enligt Barbro, att biblioteket inte bör ha
underhållande datorspel, men hon menar att dessa spel kan vara ett bra sätt för barn och
ungdomar att vänja sig vid datorer, vilket anses vara viktigt i dagens samhälle. Detta berör
Johansson-Smaragdi i sin text, då hon menar att en majoritet av svenska hushåll med barn
idag har tillgång till dator i hemmet, vilket hon menar bland annat beror på debatten i
samhället om hur viktigt det är att kunna behärska en dator i framtidens yrkesliv. Även Simon
Egenfeldt-Nielsen tar i sin artikel, om barn och ungdomars användning av datorspel, upp hur
viktigt barns datoranvändande är för framtiden, bland annat när det gäller att spela datorspel.
Barnens lek har alltid varit en förberedelse till vuxenlivet, och eftersom datorn idag är en del
av vuxnas vardag, menar författaren att spela datorspel är barn och ungdomars sätt att
förbereda sig för vuxenlivet.

Det är viktigt med den underhållande aspekten i pedagogiska spel, menar Barbro, eftersom
om datorspelet är tråkigt utformat tröttnar barnen så småningom på att spela och lär sig
därmed inte så mycket. Dessutom är barn idag vana att använda interaktiva medier vilket
innebär att det krävs ett delvis underhållande spel för att väcka barnens intresse. Detta berör
Ulrika Sjöberg i sin undersökning om hur barn använder och upplever datorspel. Hon kommer
där fram till att eftersom samhället idag präglas av ett ständigt informationsflöde, ställer barn
krav på att konstant få ny utmanande input och få sina behov tillfredsställda. De uppskattar
datorspel för att det hela tiden kommer ut nya spel på marknaden.

Inom den emancipatoriska strategin kan underhållande spel även vara till nytta, eftersom
spelaren kan lära sig en del fakta samt lära sig hantera datorn på ett bra sätt. På Barbros
avdelning satsas det mest på genren pedagogiska datorspel, men dessa spel kan även innehålla
äventyr, lite historia och kunskap om djur. Barbro menar att dessa spel tränar upp motoriken
och fingerfärdigheten. När det gäller genren actionspel tycker hon att dessa passar bäst för att
spela en stund på avdelningen, om de inte är för våldsamma. Astrid menar, vilket är
emancipatoriskt, att pedagogiska spel kan innehålla både äventyr och action och ser en fördel
i denna bredd, eftersom hon tycker att datorspel ska vara både pedagogiska, underhållande
och variationsrika. Den emancipatoriska strategin uppmuntrar till intellektuell bearbetning
och spontanitet. Det är även viktigt, enligt Astrid, att det finns en utmaning i datorspelen, att
de leder fram till ett resultat som mynnar ut i en belöning och att handlingen inte tar slut på en
gång.
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Beatrice tycker att de genrer som biblioteket ska erbjuda är pedagogiska spel, strategispel och
sportspel, men däremot tycker hon att actionspel kan diskuteras. Hon anser att biblioteket ska
ha samma kvalitetsmässiga utgångspunkt på datorspel som de har på böcker. Agda kan
förutom de pedagogiska spelen tänka sig vissa genrer på sin avdelning, som knep och
knåpspel, någon form av äventyr/rollspel, strategispel och simulatorspel, förutsatt att det är
bra kvalité. Inom den emancipatoriska strategin likställs datorspel med alla medier på
bibliotek när det gäller status och position, vilket Agda visar när hon menar att vid inköp av
datorspel gäller samma kriterier som vid inköp av böcker, det vill säga de ska inte innehålla
rasism, våld eller könsförnedring. Även på Adams avdelning har de ett emancipatoriskt
synsätt, eftersom de har samma kvalitetskriterier vid inköp av datorspel som när det gäller
andra medier som böcker, det vill säga att det ska vara av god kvalité. Innehållet i ett
datorspel ska exempelvis inte enbart gå ut på att ”kuta och skjuta”. Han menar dock att det
inte går att vara helt kategorisk och utesluta alla actionspel, utan samma uteslutningskriterier
ska gälla för datorspel som för böcker, att om mediet innehåller för mycket våld är det inte
aktuellt att köpa in det. Adam berättar att det finns racingspel, sportspel och strategispel på
hans avdelning, men att han på biblioteket även kan tänka sig knep och knåpspel, som ligger
nära knep och knåpböckerna, samt äventyrsspel, som han likställer med äventyrsromaner.
Alice visar ett emancipatoriskt synsätt när hon tycker att datorspel ska vara både pedagogiska
och underhållande och jämför detta med att biblioteket erbjuder både faktaböcker och
skönlitterära böcker. Hon jämför de skönlitterära historiska böckerna med vissa datorspel
eftersom de innehåller både fakta och underhållning. Smidts undersökning visar på att
bibliotekarierna tycker att den underhållande faktorn i litteraturen är viktig och ska prioriteras,
men även att funktioner som kunskapsutveckling är värdefulla, vilket är ett emancipatoriskt
synsätt.

 Alice tycker att strategispel är en genre som passar bra på biblioteket eftersom de uppmuntrar
till samarbete mellan barn och ungdomar. Enligt Sjöberg är det främst pojkar som spelar
datorspel tillsammans och detta öppnar nya portar till socialt umgänge, bland annat eftersom
de pratar om spelen samt byter och lånar datorspel av varandra. Den emancipatoriska strategin
uppmuntrar till självständigt tänkande vilket bland annat är en viktig egenskap när man spelar
strategispel. Henrik Arnstad säger i sin bok om datorspel att en av anledningarna till att han är
positiv till mediet är att datorspel kan hjälpa till att förstärka vissa egenskaper hos spelaren
som bland annat kan vara av nytta i arbetslivet. Strategispel kan till exempel ge färdigheter i
att hantera konflikter, dra viktiga slutsatser, definiera svårigheter och lägga upp projekt.

Alice menar att om datorspel ska klassas som god kvalité ska de vara välgjorda, vilket innebär
bra ljud, bild och innehåll. När det gäller kvalité, menar Barbro, att två aspekter är viktiga när
det gäller innehållet, dels att spelen inte bara går ut på att döda utan att det finns en tanke
bakom och dels att spelet är bra uppbyggt tekniskt det vill säga att det är lätt att förstå vad det
är man ska göra. För användarnas skull tycker Alice det är viktigt att undvika inköp av
datorspel som spekulerar i våld, rasism, könsfördomar och pornografi. Även Astrid påpekar
att detta är aspekter som bör undvikas, med tanke på användarna. Astrid tycker det är viktigt
att grafiken i datorspelen är bra och att de är berikande. Det är meningen att användarna ska
lära sig något, antingen det är motoriskt, pedagogiskt eller kunskapsmässigt på ett lustfullt
sätt. Inom den emancipatoriska strategin är det bland annat viktigt att datorspelen ger en
möjlighet till att träna koordination, koncentration och snabb reaktionsförmåga.

Antonsson och Niklasson har i sin undersökning från 1996 en teori om att biblioteken har
insett att de i framtiden måste erbjuda ny teknik för användarna. Författarna tror även att
datorspel och multimedia kommer att bli ett vanligt inslag på folkbibliotek. Det visar sig
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genom artikeln Computerspil er kommet for att blive - og det är ikke kun for børn!, som är
från 2001, att utvecklingen har gått framåt och att datorspel har blivit ett vanligare inslag på
folkbiblioteken samt att mediet är här för att stanna. Astrid tror inte att datorspel kommer att
försvinna på folkbibliotek, varken när det gäller utlån eller nyttjande. Hon menar att mer och
mer kommer att komma på CD-rom och tycker att datorspelen blir bättre och bättre, både vad
det gäller pedagogiska och underhållande spel. Agda är övertygad om att datorspel har en
framtid på biblioteket, eftersom efterfrågan är stor och det har blivit ett medium bland andra
som video och boken. Hon tycker redan att datorspel har en liknande position som övriga
medier, även när det gäller boken, vilket är en emancipatorisk åsikt. Datorspel är dock dyrare
att köpa in, vilket innebär att biblioteket inte köper in lika många exemplar av ett datorspel
som av en bok. Agda tror att det är svårare ekonomiskt för filialbiblioteken att satsa på
datorspel, men kanske måste de ändå göra det i framtiden, eftersom mediet blir viktigare.
Adam tycker det är självklart att biblioteket ska erbjuda ett kvalitetsurval av datorspel och tror
att utlåningen kommer att öka. Han menar att det är ett medium som många andra och jämför
datorspel bland annat med skönlitterära böcker. Adams tankar om datorspel är i detta fall
emancipatoriska, men han tror inte att datorspelets status på biblioteket kommer att öka så att
det jämställs med böckerna. Han tror att biblioteket kommer att hålla en mer pragmatisk
hållning och kanske likställa datorspel med CD-skivor. Beatrice tycker att datorspel är ett
framtidsmedium och ser det som ett komplement till bibliotekets bestånd. Hon tycker inte att
biblioteket kan blunda för datorspelens betydelse och menar att det bör finnas en möjlighet att
testa olika spel, både pedagogiska och underhållande. Beatrice tror att biblioteket kommer att
ha en mer traditionalistisk hållning när det gället datorspelens status, det vill säga datorspel
kommer aldrig att få samma position som böcker, eftersom de är ”huvudpunkten” på
biblioteket. Även Alice tror att datorspel har en framtid på biblioteket, eftersom samhället
utvecklas åt ”det hållet”. För många användare är ljud och bild i ett datorspel ett sätt att lära
sig, precis som det tryckta ordet i böcker är för andra. En bidragande orsak till att datorspel är
lärorika kan vara att de samtidigt är underhållande, menar Alice.

Eliasson berättar, i texten Nedslag i verkligheten, att några av biblioteken i undersökningen
anger att de är till för användarna och att de därför ska erbjuda det som efterfrågas, medan
andra bibliotek ser datorverksamheten som led i deras utveckling. Ett stort antal av
biblioteken anser även att det är folkbibliotekets uppgift att erbjuda barn och ungdomar ett
alternativ till skolans medier. Biblioteken ska erbjuda både pedagogiska och underhållande
medier. Nytta och nöje ska förenas. Det är viktigt att lyssna på sina användare, menar
Beatrice, men någon sorts kvalitetskrav och en tanke bakom inköpen måste finnas. En sådan
tanke kan exempelvis vara att biblioteket genom att erbjuda några exemplar av
populärlitterära böcker eller underhållande datorspel, kan påverka användarna så att de även
får upp ögonen för andra genrer. Biblioteket kan därmed hjälpa till med att ”bredda kundens
intresse”, vilket är en emancipatorisk tanke. Detta stämmer in på vad Eliasson menar att
”Marknadsföringsmålet” syftar till, det vill säga att locka till sig nya användare till
biblioteken. Genom att erbjuda datorer och nya medier visar biblioteket att de följer
samhällets utveckling och att de vill ge användarna vad de vill ha och behöver. Alice tror att
funktionshindrade skulle kunna ha väldigt mycket glädje av datorspel, eftersom de bland
annat skulle ha en möjlighet att utforska de områden som de annars inte kan. Hon skulle tänka
extra mycket på de med särskilda behov vid inköp av datorspel. Detta stämmer in på
”Jämlikhetsmålet” som Eliasson tar upp, vilket prioriterar särskilda grupper i samhället. Detta
innebär att kunskap om datorer och dess nya medier ska göras tillgängliga för särskilda
grupper med särskilda behov, som inte har tillgång till detta på ett annat sätt.
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När det gäller användarnas efterfrågan menar Astrid att de försöker tillmötesgå dem så gott
det går, vilket är naturlig för den emancipatoriska strategin. De köper gärna in ett efterfrågat
datorspel om det är av bra kvalité och det är möjligt att skaffa licens. Adam tycker att
biblioteket ska erbjuda det som användaren efterfrågar, men tyvärr finns det ett glapp mellan
efterfrågan och utbud. Även Barbro tycker att biblioteket ska tillgodose användarnas
önskemål, men det är viktigt att personalen klargör vilka kriterier som gäller. Beatrice tycker
att biblioteket till en viss gräns ska erbjuda användarna vad de efterfrågar när det gäller
medier, ”vi är ju en service för allmänheten”. Hon menar att folkbildningsmålet fortfarande
finns kvar på folkbiblioteken, men att det även är viktigt att erbjuda alternativ. Även
bibliotekarierna i Smidts undersökning är solidariska och förstående med den breda allmänna
smaken och ser sig som användarnas försvarare. De vill ersätta bilden av folkbibliotek som en
institution för fin litteratur och istället erbjuda ett folkbibliotek med en samling som erbjuder
något för hela befolkningen.

Denna tabell visar hur bibliotekariernas åsikter har placerat sig inom varje strategi. De
fetmarkerade kryssen betyder att bibliotekariens åsikter dominerar inom denna strategi.

Den
traditionalistiska
strategin

Den pragmatiska
strategin

Den
emancipatoriska
strategin

Astrid             X             X
Agda             X             X             X
Adam             X
Alice             X             X
Barbro             X             X
Berit             X             X
Beatrice             X
Bodil             X             X
Bosse             X             X

7.4 Slutsatser

I detta avsnitt redovisar vi först de övergripande mönster som vi har funnit, beroende på hur vi
har placerat bibliotekariernas åsikter i analysen. Efter detta besvarar vi kort våra
frågeställningar utifrån de slutsatser som framkommit i analysen.

Den slutsats som först och främst kan dras utifrån analysen är att de flesta av bibliotekariernas
åsikter som kom fram under den empiriska undersökningen, placerar sig inom den
emancipatoriska strategin. De samlade åsikterna från varje bibliotekarie går i de flesta fall inte
att placera in under enbart en strategi. Adam och Beatrice är undantag, eftersom de enbart är
placerade inom den emancipatoriska strategin. Annars pendlar majoriteten av bibliotekarierna
mellan två strategier, antingen mellan den traditionalistiska och pragmatiska eller den
pragmatiska och emancipatoriska. Alice är dock ett undantag, hon har åsikter som placerar sig
inom den traditionalistiska och den emancipatoriska strategin. Agda är den enda
bibliotekarien som har sina åsikter placerad inom alla tre strategierna.

Vilka funktioner tycker bibliotekarierna att datorspel ska ha för användarna på folkbibliotek?

Bibliotekarierna tycker att utlåning av datorspel ska erbjudas till barn, ungdomar och vuxna,
men åsikterna går isär när det gäller hur beståndet ska se ut, samt i vilken omfattning det ska
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finnas datorspel. Några bibliotekarier vill enbart erbjuda pedagogiska datorspel på
folkbibliotek, vilket är en åsikt som förekommer inom den pragmatiska strategin. Det bestånd
av datorspel som finns idag på biblioteket är fullständigt tillfredsställande för dem, eftersom
majoriteten av de datorspel som erbjuds är pedagogiska. Andra bibliotekarier vill att det ska
finnas både pedagogiska och underhållande datorspel till utlån på folkbibliotek, vilket är
emancipatoriskt. De skulle önska att utbudet utökades genom att flera datorspel köptes in till
biblioteket från de flesta genrer.

Framförallt bibliotekarierna på barn- och ungdomsavdelningen tycker att det ska finnas en
möjlighet för barn och ungdomar att nyttja datorspel på biblioteket. Åsikterna går isär om det
ska finnas enbart pedagogiska datorspel att spela på avdelningarna eller om det ska erbjudas
både pedagogiska och underhållande datorspel till nyttjande. Ingen av bibliotekarierna nämner
att det borde finnas en möjlighet för vuxna att spela datorspel på biblioteket.

Vad är det som påverkar bibliotekariernas urval av datorspel?

Det som vår undersökning har behandlat är hur bibliotekariernas smak, åsikter och inställning
till datorspel på folkbibliotek påverkar urvalet. Vi tycker att undersökningen visar att detta i
stor utsträckning spelar roll för urvalet, och till viss del bestämmer vilka former av datorspel
som ska köpas in till folkbiblioteket. Bibliotekarier som tillhör den pragmatiska strategin
tycker att biblioteket ska erbjuda pedagogiska datorspel, medan de som tillhör den
emancipatoriska strategin vill att biblioteket ska erbjuda både pedagogiska och underhållande
datorspel, där de underhållande datorspelen ska vara från olika genrer. Däremot tycker en
bibliotekarie som tillhör den traditionalistiska strategin att datorspel inte är ett nödvändigt
medium på folkbiblioteket, utan biblioteket ska först och främst erbjuda böcker.

En annan aspekt som påverkar bibliotekariernas urvalsprocess är vilken policy biblioteket har
när det gäller inköp av medier. Det kan exempelvis finnas vissa kvalitetskriterier som måste
uppfyllas till exempel att mediet inte får innehålla för mycket våld.

Även budgeten påverkar vilka datorspel som bibliotekarierna kan köpa in till biblioteket, det
vill säga hur mycket pengar de har till förfogande för att införskaffa dessa medier. Är inte
ekonomin tillräckligt god kan inte bibliotekarierna göra det urval av datorspel som de önskar,
det vill säga de kan inte köpa in, vad de anser vara, ett brett utbud antingen det gäller
pedagogiska och/eller underhållande datorspel.

Eftersom bibliotekarierna är beroende av vilka inköpskanaler som finns att tillgå för
biblioteket, har de inte ”fria händer” att välja precis de datorspel som de vill. Dessutom krävs
licens för de datorspel som ska köpas in, vilket innebär begränsningar. Det kan även ta tid
innan ett datorspel får bibliotekslicens och går att låna ut på biblioteket.

Vad användarna efterfrågar kan påverka urvalet av datorspel, beroende på hur stor vikt
bibliotekarierna lägger vid detta, det vill säga hur mycket de bryr sig om vad användarna
säger när det gäller inköp av datorspel.

I vilken utsträckning tar bibliotekarierna med användarnas intressen i beräkningen vid urval
av datorspel?

Detta beror delvis på vilken inställning bibliotekarierna har till datorspel, det vill säga om de
tycker att mediet ska finnas på biblioteket och i så fall i vilken utsträckning och form. Det
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beror även på vilken vikt bibliotekarierna lägger vid användarnas efterfrågan. Hänsynen till
användarnas intressen är villkorlig i vissa fall, bibliotekarierna kan exempelvis, inom den
pragmatiska strategin, enbart tänka sig att köpa in datorspel som användarna efterfrågar om
det är pedagogiska datorspel.

Samtliga bibliotekarier tycker att biblioteket ska erbjuda användarna ett kvalitetsurval av
datorspel, men det är särskilt tydligt när det talas om datorspel för barn och ungdomar.
Bibliotekariernas åsikter om vad som är kvalité skiljer sig åt, men de flesta bibliotekarier är
eniga på en punkt om vad som inte är kvalité, vilket är datorspel som innehåller onödigt
mycket våld. Några tycker att den pedagogiska aspekten är lika med kvalité, medan andra
menar att datorspelen ska vara välgjorda till exempel när det gäller grafik och innehåll. Vissa
tycker att det är viktigt med en röd tråd i spelet och det finns även de som tycker att
datorspelens kvalité ligger i utmaningen.

Att spela datorspel kan vara berikande för användarna. Bibliotekarierna tycker, i olika grad,
att datorspelen ska vara pedagogiska, lärorika och underhållande med tanke på användarna.
Pedagogiska datorspel kan enligt bibliotekarierna öva upp användarnas förmåga att läsa,
skriva, räkna samt träna språkkunskaperna. Lärorika spel, vilket kan innebära både
pedagogiska och underhållande spel, kan ge faktakunskaper i historia, geografi och
naturkunskap, öva upp motorik, koordination och reaktionsförmåga, ge datorkunskap, lära
användarna samarbete, samt öva upp koncentrationsförmågan. De underhållande spelen kan
enligt bibliotekarierna vara berikande, stimulerande, roliga, variationsrika, intresseväckande
och fantasifulla.

Även om bibliotekarierna vill ta med användarnas intressen i beräkningen när det gäller urval
av datorspel, är de begränsade på grund av att utbudet från inköpskanalerna främst riktar sig
till barn och inte i lika stor utsträckning till ungdomar och vuxna. Det finns även en
begränsning i utbudet av datorspel för barn eftersom inköpskanalerna främst erbjuder
pedagogiska datorspel, vilket påverkar urvalet.
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8. Diskussion

Vår analys visade att majoriteten av bibliotekariernas åsikter placerades inom den
emancipatoriska strategin. Detta tycker vi visar att ett flertal av bibliotekarierna var positiva
till mediet i olika former. Det visar även att många tycker att datorspel ska erbjudas på
folkbibliotek. Två av bibliotekarierna var väldigt positiva till datorspel på folkbibliotek, vilket
gjorde att deras åsikter enbart hamnade inom den emancipatoriska strategin. De anser att det
borde finnas ett brett utbud av datorspel för utlån och nyttjande på folkbibliotek. Ett par av
bibliotekariernas åsikter pendlade mellan två strategier, det vill säga den traditionalistiska och
den pragmatiska. Dessa bibliotekarier var överlag avvaktande till datorspel på folkbibliotek.
De prioriterar den befintliga kärnverksamheten och vill först och främst satsa bibliotekets
resurser på böcker. Dessutom anser de att om biblioteket ska erbjuda datorspel är det i så fall
enbart aktuellt med pedagogiska datorspel. Det finns i dag inte utrymme för underhållande
datorspel, anser de. Trots att några av bibliotekarierna är tveksamma till datorspel på
folkbibliotek, visar vår undersökning att de flesta av bibliotekarierna tycker att datorspel ska
vara en naturlig del av bibliotekets verksamhet. Detta anser vi vara en positiv utveckling som
visar på att bibliotekarierna strävar efter att följa samhällets utveckling och försöker erbjuda
alla sorters medier, även de nya. Vi hoppas att detta gäller för de flesta bibliotekarier på
folkbiblioteken i Sverige.

I vår undersökning har det genom intervjuer med bibliotekarier på barn- och
ungdomsavdelningen framgått att de främst erbjuder datorspel för barn i åldrarna 3 till 10 år.
Bibliotekarierna menar att det finns ett glapp i utbudet när det gäller datorspel för ungdomar i
åldern 11-16 år, eftersom de kräver en annan typ av datorspel än de som erbjuds på deras
avdelning. Ungdomarna måste då vända sig till vuxenavdelningen för att låna, vilket innebär
att de bör ha en vuxen med sig, eftersom det krävs vuxenkort. Det är förmodligen, enligt
bibliotekarierna, inte många ungdomar som vill gå till biblioteket med sina föräldrar, så därför
är detta ett problem. Ungdomarna hamnar mitt emellan två avdelningar och känner sig
förmodligen då inte hemma någonstans. Vi anser att det är viktigt att biblioteket har ett utbud
som passar ungdomarna och menar att det kanske hade varit en idé att det på biblioteket hade
funnits en speciell hörna för ungdomar där det erbjöds ett bredare utbud av datorspel för
nyttjande och utlån.

Tyvärr finns det idag inte så stora möjligheter för biblioteket att skaffa sig ett bredare utbud
av datorspel, dels på grund av att det krävs bibliotekslicens för de datorspel som biblioteket
erbjuder för utlån och nyttjande och dels för att de inköpskanaler som finns främst har ett
utbud av pedagogiska datorspel. De pedagogiska spelen vänder sig i första hand till barn,
vilket innebär att det finns ett ännu mindre utbud av datorspel med variation för ungdomar
och vuxna. Oftast förknippas datorspelandet med barn och ungdomar, men det är enligt
Fjellman och Sjögren även många vuxna som spelar. De säger att i åldersgruppen 25 till 44 år
spelas det mer och mer datorspel överlag och att det dessutom är fler kvinnor som får upp
ögonen för mediet. Även i artikeln Computerspil er kommet for att blive - og det er ikke kun
for børn!, tas det upp att det inte enbart är barn som spelar datorspel, utan att även många
vuxna spelar. Därför är det även viktigt att folkbiblioteket satsar mer på ett utbud av datorspel
för vuxna. Vi instämmer i detta, men för att biblioteket ska kunna leva upp till det måste det
först ske en förändring i det utbud som finns hos inköpskanalerna. Vi upplever även att det
finns ett behov av ytterligare inköpskanaler för datorspel så att användarnas behov och
intressen i större utsträckning ska kunna tillgodoses. Utifrån vår undersökning har det
framkommit att bibliotekarierna tycker att deras kunskaper kring datorspel och dess genrer
inte är så stora. Därför menar bibliotekarierna att det krävs bra recensioner av datorspel som
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vägledning i urvalsarbetet. De tycker att de recensioner som finns i BTJ:s sambindningslista
inte är värderande utan enbart informerande om hur innehållet ser ut i datorspelen. Därför
finns det ett behov, menar bibliotekarierna, av recensioner som betygsätter datorspelen. Vi
menar att det skulle vara positivt om det fanns sådana recensioner exempelvis i andra
inköpskanalerna för datorspel, med lektörer som är mer insatta i mediet.

Bibliotekarierna på barn och ungdomsavdelningarna påpekar att det är bra för föräldrarna att
biblioteket har ett kvalitetsurval av datorspel att erbjuda. De menar då att om föräldrarna
funderar på att köpa ett datorspel till sina barn, kan de ta hjälp av biblioteket genom att testa
olika datorspel. De kan även rådfråga bibliotekarierna om åldersmärkningar, eftersom dessa i
dag är förvirrande och svåra att utläsa. De slipper då riskera att ”köpa grisen i säcken” och
behöver inte spendera pengar i onödan på spel som inte håller måttet. Vi tycker det är bra att
biblioteket erbjuder ett kvalitetsurval på barn- och ungdomsavdelningen så att föräldrarna kan
känna sig trygga i den mening att biblioteket inte erbjuder datorspel med dålig kvalité, vilket
bland annat kan innebära datorspel med onödigt mycket våld. Vi anser även att det är viktigt
att vuxenavdelning kan erbjuda användarna ett kvalitetsurval. Frågan vi ställer oss är då vad
kvalité är. Vissa av bibliotekarierna likställer, när det gäller datorspel, kvalité med
pedagogiska datorspel och anser att användarna kan skaffa underhållande datorspel på annat
håll. En av bibliotekarierna föreslår till och med att de kan ladda hem dessa på Internet. Vi
antar att denna bibliotekarie menar de spel som är tillåtna att ladda hem. De finns andra
bibliotekarier som är positiva till underhållande datorspel, i alla fall när det gäller vissa
genrer. Några menar att kvalité är välgjorda datorspel med bra grafik och tankeväckande
innehåll samt att det finns en röd tråd i spelet. En av bibliotekarierna anser till och med att
underhållande datorspel har kommit mycket längre än de pedagogiska när det gäller grafik
och utformning. Vi tycker att det är viktigt att både den pedagogiska och underhållande
aspekten förekommer i de datorspel som erbjuds på biblioteket. Datorspelen ska vara, som
några av bibliotekarierna har föreslagit, variationsrika, berikande, lärorika och fantasifulla
med bra grafik. Det är även viktigt, tycker vi, att datorspelen ger användarna en utmaning och
att de inte tar slut på en gång.

Något som bibliotekarierna i undersökningen är överens om är att biblioteket inte ska vara ett
forum för actionspel med för mycket våld. Ett par av bibliotekarierna anser dock att det inte
går att vara helt kategorisk eftersom det även förekommer våld i andra medier som biblioteket
erbjuder. Det finns en generaliserande syn bland några av bibliotekarierna som menar att
ungdomar enbart vill spela actionspel. Detta menar vi strider mot vad Simon Egenfeldt-
Nielsen har kommit fram till. Han menar istället att ungdomar kan tillhöra olika grupper av
spelare och är intresserade av spel från olika genrer. Vi tycker inte heller att det går att vara
kategorisk när det gäller actionspel och menar att det i ett par av de undersökningar som vi har
redovisat tidigare, framgår att våldet i datorspel inte är den viktigaste aspekten i actionspel.
Jan Christofferson menar i sin text om våldsaspekten i datorspel, att det inte är dödandet i sig
som lockar, utan det är spänningen inför varje situation i spelet, samt tillfredsställelsen av att
klara av en ”omöjlig uppgift” genom snabba beslut som är det viktiga. Även Carsten Jessen
och Birgitte Holm Sørensen menar i Computerspil i børneperspektiv - Børn og medievold i ny
belysning, att utmaningen och problemlösningen i spelet är viktigt för barnen, men även att de
upplever spelglädje genom att vara den aktivt handlande och mest viktiga personen för
utgången av spelet. Författarna tar även upp att den sociala situationen kring datorspelandet är
viktig för många barn. De menar även att fascinationen för vapen och explosioner inte är ett
intresse för våld i sig, utan är mer ett intresse för effekter, vilket inte är typiskt för enbart
actionspel utan kan även förekomma i till exempel sportspel. Jessen och Holm Sørensen anser
även att barnen kan hålla en distans till våldsframställningarna i actionspelen eftersom de
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tycker att de ofta är överdrivna. Det positiva med detta tycker vi är att undersökningarna visar
att barn och ungdomar möjligtvis inte påverkas av våldet i actionspel i den utsträckning som
många tidigare har trott. Trots detta är vi tveksamma till om denna genre ska finnas i
folkbibliotekets utbud av datorspel, eftersom dessa spel trots allt representerar något som vi
menar att biblioteket inte bör stå för, det vill säga överdrivna våldsframställningar. Dessutom
finns det även andra genrer som bör prioriteras i första hand till exempel äventyrsspel och
strategispel. Dessa spel kan enligt Arnstad förstärka egenskaper hos spelaren som kan vara till
nytta i arbetslivet. Äventyrsspel kan exempelvis ge erfarenhet i att lösa till synes orimliga
problem, medan strategispel kan ge färdigheter i att hantera konflikter, definiera svårigheter
och lägga upp projekt. Detta anser vi vara goda skäl till att köpa in dessa genrer till
biblioteket.

I analysen resonerar vi om att det visar sig i undersökningar av Ulla Johansson-Smaragdi och
Barbro Johansson att vissa föräldrar anser att datorer enbart är redskap för arbete och studier
och inte för underhållning. Denna åsikt delar de med de bibliotekarier som tillhör den
pragmatiska strategin. Däremot visar samma undersökningar att barn och ungdomar ser på
datorer på ett annorlunda sätt, det vill säga att de kan användas till både nytta och nöje, vilket
är en åsikt de delar med bibliotekarierna inom den emancipatoriska strategin. Vi tror att en av
anledningarna till att det förhåller sig så kan vara att barn och ungdomar har vuxit upp med
datorer och därför har ett öppnare förhållande till dem, och kan se datorns många möjligheter.
En av bibliotekarierna nämner i vår undersökning att hon och hennes kollegor har lärt sig det
de kan om datorspel av sina barn, vilket även visar vilken kunskap barn och ungdomar kan ha
jämfört med vuxna när det gäller datorspel. Vi kan tänka oss att många bibliotekarier känner
ett stort behov av att lära sig mer om datorspel och att detta kan kännas stressande, eftersom
det inte alltid finns möjlighet eller tid till detta. Ett förslag från oss är då att bibliotekarierna
tar hjälp av barn och ungdomar som besöker biblioteket och som är lite mer insatta i
datorspelsvärlden.

Något som har diskuterats i undersökningen är i vilken utsträckning användarens efterfrågan
ska få påverka utbudet av datorspel på folkbibliotek. Det finns några bibliotekarier som menar
att biblioteket inte kan köpa in allt som användarna efterfrågar, eftersom de har ett ansvar att
inte hålla för låg kvalité när det gäller utbudet av medier. Vi ställer oss frågande till att det
som användarna efterfrågar anses vara av lägre kvalité och undrar varför vissa bibliotekarier
har denna inställning. Det finns andra bibliotekarier som menar att biblioteket, till en viss
gräns, ska erbjuda användarna vad de efterfrågar, eftersom biblioteket är till för dem.
Hjørland tar i sin text upp att bibliotekets urvalspolitik kan vara mer eller mindre
efterfrågansstyrt, men han menar att biblioteket inte kan vara till 100% styrt av efterfrågan.
De politiska tendenserna går dock mot en mer av efterfrågan styrd urvalspolitik. Vi tycker att
det är självklart att användarna ska få vara med och påverka urvalet på folkbibliotek, men
samtidigt har bibliotekarierna en annan övergripande inblick i vilka medier som finns att tillgå
där och vad de innehåller, som inte användarna har. Det kan dock vara så att vissa användare
har specialkunskaper om ett eller flera medier som bibliotekarierna inte har. Därför tycker vi
det är viktigt att det förs en kontinuerlig diskussion mellan bibliotekarierna och användarna så
att de har en möjlighet att delge varandra sina kunskaper. Detta kan ske genom inköpsförslag
eller genom att det förs en dialog i informationsdiskarna, samt genom att bibliotekarierna gör
undersökningar bland användarna om vad de förväntar sig av biblioteket.

Vi har genom vår undersökning upptäckt att det finns ytterligare en funktion som vissa
bibliotekarier tycker att datorspel ska ha på folkbibliotek, det vill säga att mediet ska fungerar
som lockbete. De flesta bibliotekarier, i vår undersökning, tror att det genom att erbjuda
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datorspel på folkbibliotek går att locka till sig nya användare, framförallt tror ett par av dem
att pojkar och män i 12-40 årsåldern är användare som kan lockas av detta medium. Ann-
Sofie Hjernstedt och Anna Wennerlund menar i sin magisteruppsats om genren fantasy på
folkbibliotek, att en av orsakerna till att bibliotekarierna i undersökningen är positiva till att
erbjuda fantasy på biblioteket är att de tror att denna genre kan locka fler användare till
biblioteket. Förhoppningen hos bibliotekarierna verkar vara att dessa användare så
småningom även får upp ögonen för andra medier. Detta har även några bibliotekarier i vår
undersökning påpekat, då de menar att om de lockar till sig nya användare genom att erbjuda
datorspel, kanske dessa så småningom även får upp ögonen för andra medier som böcker. Om
biblioteket ska locka till sig nya användare genom att erbjuda datorspel tror vi att det krävs
mer marknadsföring av mediet. Detta eftersom det enligt vår mening inte finns särkilt många
ickeanvändare som känner till att biblioteket erbjuder datorspel till utlån. Vi tycker dock inte
att datorspel enbart ska finnas på biblioteket som lockbete, utan detta medium ska framförallt
vara en naturlig del av utbudet, precis som böcker och andra medier.

Vi tycker att idealet när det gäller datorspel på folkbibliotek skulle vara att biblioteket kunde
erbjuda ett brett utbud av datorspel för barn, ungdomar och vuxna till både nytta och nöje från
olika genrer, för utlån och nyttjande. Det är dock många faktorer som gör att detta kan vara
svårt att leva upp till, vilket har framkommit och diskuterats i undersökningen, till exempel
behovet av bibliotekslicenser, ett begränsat utbud hos inköpskanalerna, bibliotekets budget,
det personal- och tidskrävande arbetet med mediet samt biblioteket och bibliotekariernas
åsikter och inställning till datorspel.

Vi tycker att vår kunskap om datorspel och datorspel på folkbibliotek har utökats något med
hjälp av denna undersökning, och vi har funnit många intresseväckande infallsvinklar som
kan vara intressanta även för andra att titta på och undersöka vidare. En sådan infallsvinkel är
hur mycket biblioteket ska få styras av användarnas efterfrågan. Detta är intressant att
undersöka både ur bibliotekariernas och användarnas perspektiv. När det gäller datorspel kan
det framöver vara intressant att undersöka i hur stor omfattning detta medium kommer att
finnas på biblioteken i Sverige och i vilken form. Vi hoppas att datorspel går en ljus framtid
till mötes på folkbiblioteken och att bibliotekariernas inställning och åsikter om mediet mer
och mer kommer att tillhöra den emancipatoriska strategin framöver.
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9. Sammanfattning

Vår uppsats har behandlat det relativt nya mediet datorspel på folkbibliotek. Datorspel är ett
omdebatterat medium och åsikterna går isär om vad som är positivt och negativt med det. Vi
var därför intresserade av att undersöka hur bibliotekarierna ser på datorspel och i vilken
utsträckning de tycker mediet ska finnas på folkbibliotek. Vi ville även undersöka hur
bibliotekariernas urval av datorspel går till och i vilken omfattning de tar hänsyn till
användarna i urvalsprocessen. Syftet med vår uppsats har därför varit att studera datorspel på
folkbibliotek utifrån bibliotekariers perspektiv och vi har ställt oss följande frågor:

Vilka funktioner tycker bibliotekarierna att datorspel ska ha för användarna på folkbibliotek?

Vad är det som påverkar bibliotekariernas urval av datorspel?

I vilken utsträckning tar bibliotekarierna med användarnas intressen i beräkningen vid urval
av datorspel?

För att få en bakgrund till vår undersökning och för att kunna sätta in den i ett sammanhang,
har vi tagit med tidigare forskning och annan litteratur som dels behandlar barn, ungdomar
och vuxnas användning av datorspel. Vi har då bland annat tagit med Barbro Johanssons
undersökning Kom och ät! Jag ska bara dö först…- Datorn i barns vardag, vilket är en
etnologisk avhandling som behandlar datorns betydelse i barns vardag. Vi har med tanke på
våldsaspekten i vissa datorspel även tagit med artikeln Computerspil i børneperspektiv - Børn
og medievold i ny belysning som beskriver en undersökning av Carsten Jessen och Birgitte
Holm Sørensen. Författarna har genom denna undersökning försökt att studera det våldsamma
innehållet i datorspel i förhållande till barn och ungdomars vardagsliv och kultur, och tittat på
vilken mening dessa typer av datorspel fyller för dem. Vi har dessutom tagit med forskning
och litteratur med fokus på datorspelens funktion på folkbibliotek samt bibliotekariernas
urvalsprocess och smak. Anette Eliasson har i texten Nedslag i verkligheten - Exempel på
datorverksamhet för barn på folkbibliotek visat några praktiska exempel på hur
datorverksamheten, med bland annat datorspel, kunde se ut på folkbiblioteken i slutet av
1996. Ett annat exempel på forskning som vi har tagit med är Jofrid Karner Smidts
undersökning Bibliotekariens smak og litteraturformidlingens normer.  Smidt har studerat vad
det är som utmärker bibliotekariers litterära smak och hur denna påverkar
litteraturförmedlingen på folkbibliotek.

Vi har valt att använda en teori som bygger på tre litteraturpedagogiska strategier: den
traditionalistiska strategin, den pragmatiska strategin och den emancipatoriska strategin.
Staffan Thorson har i sin rapport Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska använt sig
av dessa strategier. Vi tar även upp Johan Hultbergs text Om humaniora, litteratur och
tradition som även den behandlar de tre strategierna. Vi har omvandlat de tre
litteraturpedagogiska strategierna så att de passar vår undersökning om datorspel. Dessa
strategier använder vi som analysredskap för att besvara våra frågeställningar. Den
traditionalistiska strategin värnar om traditionen och bibliotekarierna inom denna strategi
arbetar för att beskydda bokens ställning som det viktigaste mediet. Det finns en skepsis mot
nya medier som datorspel. Inom den pragmatiska strategin dras en klar skiljelinje mellan nytta
och nöje. Bibliotekarierna i denna strategi är positiva till datorspel i den mån det handlar om
pedagogiska datorspel. Den emancipatoriska strategin är öppen för medier, även nya, som
både kan användas till nytta och nöje. Bibliotekarierna inom denna strategi eftersträvar, när
det gäller datorspel, ett blandat bestånd med både pedagogiska och underhållande datorspel.



68

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka datorspel på folkbibliotek utifrån
bibliotekariers perspektiv genom att göra en empirisk undersökning i form av intervjuer. Vi
valde en kvalitativ metod eftersom vi ansåg att denna metod var det bästa alternativet, dels
med tanke på vårt teorival och dels för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har
intervjuat 9 bibliotekarier med varierande arbetsuppgifter på två större folkbibliotek. Det
gjordes ingen jämförelse mellan de två folkbiblioteken i vår undersökning, utan vi var enbart
intresserade av bibliotekariernas uppfattningar kring datorspel. Det empiriska materialet har vi
redovisat och placerat in under tre rubriker som är formulerade efter våra frågeställningar.

Vi analyserade sedan vårt empiriska material med hjälp av våra analysredskap.
Bibliotekariernas åsikter om datorspel på folkbibliotek har placerats in under någon av de tre
strategierna: den traditionalistiska, den pragmatiska och den emancipatoriska. Den slutsats
som vi först och främst har kommit fram till utifrån analysen är att de flesta av
bibliotekariernas åsikter har placerat sig inom den emancipatoriska strategin. Deras åsikter
pendlar ofta mellan två strategier, antingen mellan den traditionalistiska och pragmatiska eller
mellan den pragmatiska och den emancipatoriska.

Vi har i analysen dragit slutsatser utifrån våra frågeställningar. De funktioner bibliotekarierna
tycker att datorspel ska ha för användarna på folkbibliotek är dels att datorspel ska finnas till
utlån för barn, ungdomar och vuxna och dels att datorspel ska finnas för barn och ungdomar
till nyttjande. Åsikterna går isär när det gäller hur beståndet ska se ut, samt i vilken
omfattning det ska finnas datorspel. Vissa bibliotekarier anser att biblioteket enbart ska
erbjuda pedagogiska datorspel, medan andra vill att det ska finnas både pedagogiska och
underhållande datorspel till utlån och nyttjande. Det finns olika aspekter som påverkar
bibliotekariernas urval av datorspel. Vår undersökning har behandlat hur bibliotekariers smak,
åsikter och inställning till datorspel påverkar urvalet. Vi tycker att undersökningen visar att
detta i stor utsträckning spelar roll för urvalet och till viss del bestämmer vilka former av
datorspel som ska köpas in till folkbiblioteket. Andra aspekter som spelar roll för urvalet är
bibliotekets policy, budgeten, vilka inköpskanaler som finns att tillgå och användarnas
efterfrågan. I vilken utsträckning bibliotekarierna tar med användarnas intressen i beräkningen
vid urval av datorspel, beror på vilken inställning de har till datorspel och vilken hänsyn de tar
till användarnas efterfrågan. Den hänsyn som bibliotekarierna tar till användarnas intressen är
i vissa fall villkorlig, eftersom en del bibliotekarier enbart kan tänka sig att köpa in datorspel
som användarna efterfrågar om de är pedagogiska. För användarnas del tycker
bibliotekarierna att det är viktigt att datorspelen håller en viss kvalité vilket till exempel kan
innebära att de inte innehåller onödigt mycket våld. De tycker även det är viktigt att
datorspelen i olika grad ska vara pedagogiska, lärorika och underhållande.

Slutligen diskuterar vi vår undersökning i ett vidare perspektiv och berör våra slutsatser och
det som har intresserat oss mest. Vi har i vår undersökning, utöver analysens slutsatser,
upptäckt att det finns ytterligare en funktion som vissa bibliotekarier tycker att datorspel ska
ha på folkbibliotek, det vill säga att mediet ska fungera som lockbete.



69

10. Källförteckning

Otryckta källor

Intervjuer med 9 bibliotekarier, utförda i mars v.10 och v.13, 2003.

Tryckta källor

Antonsson, Frida & Niklasson, Karin (1996). Från DOOM till Krakel Spektakels ABC -
Datorspel och lekfulla datorprogram för barn och ungdom på svenska bibliotek. Borås:
Högskolan i Borås. BHS. Magisteruppsats 1996:31.

Arnstad, Henrik (1999). En liten bok om spel. Stockholm: Bonnier Icon.

[1] Bibliotekstjänst (2003). Bibliotekstjänst -  Produktguide - Böcker & AV-medier.
Hämtat från <http://www.btj.se/prodguide/bocker_avmedier/av_medier/cdrom.html>
[2003-04-02]

[2] Bibliotekstjänst (2003). Bibliotekstjänst - BTJ-häftet.
Hämtat från <http://www.btj.se/prodguide/bocker_avmedier/btj_haftet/index.html>
[2003-04-02]

[3] Bibliotekstjänst (2003). Bibliotekstjänst - Produktguide - Böcker & AV-medier.
Hämtat från <http://www.btj.se/prodguide/bocker_avmedier/lektorer/index.html>
[2003-05-06]

[4] Bibliotekstjänst (2003). Bibliotekstjänst - Produktguide - Böcker & AV-medier.
Hämtat från <http://www.btj.se/prodguide/bocker_avmedier/av_medier/index.html>
[2003-05-06]

Christofferson, Jan (1999). Monstermassakern - Datorspelens lockande värld.
Våldsskildringsrådets skriftserie nr.22. Stockholm: Våldsskildringsrådet.

Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Drotner, Kirsten (2001). Medier for fremtiden - Børn, unge og det nye medielanskab.
Köpenhamn: Høst.

Egenfeldt-Nielsen, Simon (1999). Computerspil - ven eller fjende?.
Hämtat från <http://autofire.dk/autofire/Artikler/Artikelcomputerspilvenellerfjende.html>
[2003-03-03]

[1]Eliasson, Anette (1997). Pedagogiska aspekter på datorprogram för barn. Ingår i: Eliasson,
Anette, Lööf, Staffan & Rydsjö, Kerstin (redaktörer). Barnbibliotek och informationsteknik -
Elektroniska medier för barn och ungdomar på folkbibliotek. Borås: Valfrid. s. 85-93.

[2]Eliasson, Anette (1997). Nedslag i verkligheten - Exempel på datorverksamhet för barn på
svenska folkbibliotek. Ingår i: Eliasson, Anette, Lööf Staffan & Rydsjö, Kerstin (redaktörer).



70

Barnbibliotek och informationsteknik - Elektroniska medier för barn och ungdomar på
folkbibliotek. Borås: Valfrid. s. 44-66.

Emancipera. Nationalencyklopedien (2003). Nationalencyklopedien på Internet, NE.se.
Hämtat från <http://www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_id=O142647i_sect_id=O142647>
[2003-04-07]

Fjellman, Erik & Sjögren, Jan (2000). Interaktiv underhållning inför framtiden. (Telematik
2004, KFB-Rapport 2000:10, TELDOK Rapport 133). Stockholm: TELDOK & KFB.

Henriksson, Anna (2002). Dataspelsarvet - klassiker och kanonisering. Svensk
Biblioteksforskning. 14(1). s. 31-66.

Hjernstedt, Ann-Sofie & Wennerlund, Anna (2000). Om synen på en genre - Vad tycker ett
antal av Btj:s lektörer och några bibliotekarier om fantasy?. Borås: Högskolan i Borås. BHS.
Magisteruppsats 2000:19.

Hjørland, Birger (1997). Faglitteratur, kvalitet, vurdering och selektion - Grundbog i
materialvalg. Bd 1. Materialevalgets almene teori, metoder og forudsætninger. Borås:
Valfrid; København: Danmarks Biblioteksskole. s. 11-22.

Hultberg, Johan (1988). Om humaniora, litteratur och tradition. Ingår i: Wåhlin, Kristian
(redaktör). Tid att läsa tid att tänka - Om litteraturarbete i skolan. Solna: Almqvist & Wiksell
läromedel. s. 172-182.

Jessen, Carsten & Holm Sørensen, Birgitte (2002). Computerspil i børneperspektiv - Børn og
medievold i ny belysning. NORDICOM-information. (24:1). s. 57-66.

Johansson, Barbro (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först… - Datorn i barns vardag.
Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige.

Johnsson-Smaragdi, Ulla (2001). Young people & new media in Sweden. Växjö. Växjö
universitet. Institutionen för samhällsvetenskap. Rapport nr. 11.

Limberg, Louise (2002). Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt.
Stockholm:Skolverket.
Hämtat från <http://www.skolverket.se/pdf/skolbib.pdf> [2003-05-09]

Lööf, Staffan (1997). Informationsteknik, folkbibliotek och medieutveckling. Ingår i:
Eliasson, Anette, Lööf, Staffan & Rydsjö, Kerstin (redaktörer). Barnbibliotek och
informationsteknik - Elektroniska medier för barn och ungdomar på folkbibliotek. Borås:
Valfrid. s. 9-28.

Nordicom (2003). Nordicom (media statistics). ur Media Trends 2001.
Hämtat från <http://www.nordicom.gu.se/mediastatistics_index.html> [2003-04-07]

Olsson, Henry (1998). Copyright - svensk och internationell upphovsrätt. Stockholm:
Nordstedts Juridik AB.

Pragmatisk. Nationalencyklopedien (2003). Nationalencyklopedien på Internet, NE.se.



71

Hämtat från
<http://www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=O284456&i_sect_id=O284456>
[2003-04-07]

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund:
Studentlitteratur.

Sjöberg, Ulrika (1999). I dataspelens värld - En studie om hur barn använder och upplever
dataspel. Lund: Media and Communication Studies. Lunds universitet.

Silberman, Ola (1990). Upphovsrätt till datorprogram - Sverige i ett internationellt
perspektiv. Stockholm: Institutionen för Rättsinformatik. Stockholms universitet. IRI- rapport
1990:4.

Smidt, Jofrid Karner (2001). Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens normer. Ingår i:
Audunson, Ragnar Andreas & Lund, Niels Windfeld (redaktörer). Det siviliserte
informasjonssamfunn - Folkebibliotekenes rolle ved inngangen til en digital tid. Bergen:
Fagboksforlaget. s. 292-317.

Storch, Vibeke (2001). Computerspil er kommet for att blive - og det er ikke kun for børn!.
Danmarks Biblioteker. nr.5, s. 26-27.

Sveriges Branschförening, MDTS – Multimedia. Dator & TV-spel (2003). MDTS.
Hämtat från <http://www.mdts.se/year.asp> [2003-04-07]

Sveriges Riksdag (2003). Rixlex, Bibliotekslagen.
Hämtat från <http://www.kb.se/bibsam/bibsam.htm> sökväg: juridik/lagstiftning
mm/bibliotekslag. [2003-04-22]

Sörensen, Linda & Zawila, Magdalena (1997). Barnsbibliotekariers urvalsarbete - Praktiska
rutiner och hjälpmedel från 1940-talet till idag. Borås: Högskolan i Borås. BHS.
Magisteruppsats 1997:76.

Tid att läsa tid att tänka - Om litteraturarbete i skolan (1988). Wåhlin, Kristian (redaktör).
Solna: Almqvist & Wiksell läromedel.

Thorson, Staffan (1988). Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska. Ingår i:
Läromedelsöversynen. Den (o)möjliga läroboken. Stockholm: Stockholm Allmänna förlag.
s.112-172.

Traditionell. Nationalencyklopedien (2003). Nationalencyklopedien på Internet, NE.se.
Hämtat från
<http://www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=O366059&i_sect_id=O366059>
[2003-04-07]

Valdés, Anna L. (1992). Jag älskar dataspel. Falun: Alfabeta Bokförlag AB.



72

Bilaga

Intervjufrågor

Allmän information om respondenten:

• Vilka arbetsuppgifter har du?
• Hur ser dina kunskaper om datorspel ut?
• Hur ofta kommer du i kontakt med datorspel i ditt yrke och på fritiden?

Vilka funktioner tycker bibliotekarierna att datorspel ska ha för användarna på
folkbibliotek?

• Hur ser utlåningen/nyttjandet av datorspel ut på ditt bibliotek?

• Tycker du att folkbibliotek ska erbjuda datorspel för utlån och/eller datorspel för att
spela på biblioteken? Varför?

• Hur ser utbudet av datorspel ut på ditt bibliotek i förhållande till de funktioner du
tycker de ska fylla för användarna?

• Hur ser du på lagar och bestämmelser för utlån av datorspel?

• Var har ni placerat datorspelen på ert bibliotek? Varför?

• Tror du att ditt bibliotek kommer att fortsätta med att erbjuda datorspel för utlån och
användning på biblioteket eller tror du att denna tjänst kommer att försvinna? Varför i
så fall?

• Om datorspel kommer att fortsätta att finnas på folkbibliotek kommer de då få en
liknade position som övriga medier som böcker, cd-skivor, video mm?

Vad är det som påverkar bibliotekariernas urval av datorspel?

• Hur går urvalet av datorspel till på ditt bibliotek? Vilka är med och påverkar urvalet?

• Ligger egen erfarenhet (av datorspel) till grund för urvalsförfarandet?

• Vilka aspekter upplever du avgör vilka datorspel som ska köpas in till ditt bibliotek?
(ex. pedagogik, underhållning, datorkunskap)

• Vilka genrer tycker du är intressanta för biblioteket? (Strategispel, Simulatorspel,
Äventyrsspel/Rollspel, Knep och knåpspel, Sportspel, Racingspel, Actionspel,
Pedagogiska spel, Plattformsspel mm.) Varför just dessa?

• Hur ser du på begreppet kvalité i samband med datorspel? Och vilka datorspel tycker
du i så fall är av bra kvalité?
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• Vilka informations- och inköpskanaler används på ditt bibliotek för anskaffandet av
datorspel? Hur bestäms det vilka som ska användas?

• Hur tycker du att deras utbud ser ut?

I vilken utsträckning tar bibliotekarierna med användarnas intressen i beräkningen vid
urval av datorspel?

• Vilka användare tänker ni på vid inköp av datorspel? Varför dessa?

• Vilka aspekter är viktiga vid urvalet av datorspel med tanke på användarna? Varför
dessa?

• Vilka aspekter bör undvikas?

• Hur tar ditt bibliotek reda på vad användarna efterfrågar?

• Tycker du att biblioteket ska erbjuda användaren det som han/hon efterfrågar? Varför?

• Tror du att man genom att erbjuda datorspel på folkbibliotek kan locka till sig nya
användare till biblioteket?


