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Inledning 
 
Sedan januari 2006 erbjuder Malmö stadsbibliotek som första folkbibliotek i Sverige TV-spel 
för hemlån. I detta paper kommer vi i TV-spelsgruppen på Malmö stadsbibliotek att redogöra 
för projektets bakgrund, utförande, mottagande, resultat och slutligen några ord om framtiden. 
 
 
Bakgrund 
 
TV-spel i olika former har funnits i över 30 år. Under senare år har det skett en explosiv 
utveckling vad gäller spelens utformning och innehåll samtidigt som spelandet ökar och går 
allt högre upp i åldrarna. Det som tidigare mest var en obskyr subkultur har nu tagit steget 
rakt in i mainstreamkulturens huvudfåra. TV-spel är idag en självklar och i många fall  
prioriterad del av människors kulturkonsumtion. Sett till spelkonsumtion per person är de 
nordiska länderna en av de största marknaderna i världen. Redan för två år sedan lade vi i 
Sverige ned lika mycket pengar på spel som på musik och film. Spelkulturen bevakas 
dessutom numera seriöst av dagstidningars kultursidor och i särskilda TV-program. En 
förklaring till denna utveckling är att den första generationens spelare nu är vuxna och spel är 
inte längre något som endast berör barn och ungdomar. I takt med att allt fler spelar stiger 
också kraven på spelens kvalitet och idag finns en mycket stor bredd på olika kategorier av 
spel. Många av dagens TV-spel ger en unik upplevelse som skiljer sig från andra sätt att 
förmedla och konstruera en berättelse. Den som spelar är med och bygger upp historien 
interaktivt och allt fler spel inriktar sig på pedagogik och inlärning.  
 
I den svenska folkbiblioteksvärlden tycks denna utveckling dock ha gått i det närmaste 
spårlöst förbi. Det verkar finnas ett starkt konservativt drag ute i verksamheterna. Man värnar 
de traditionella uttryckssätten, men är onödigt långsamma med att inkorporera nya medie-
former i samlingarna. Kanske ryggar man även för den stundtals hätska debatt som förs kring 
enskilda våldsspel i media. Ett problem är att nya medier ofta bedöms efter just vilket medium 
de presenteras i och inte för dess innehåll. Man dömer formen och inte innehållet. Debatten 
känns igen från de tecknade seriernas intåg på biblioteken. Förr kunde enstaka serier få kritik 
och därmed ansågs serier vara dåligt i allmänhet. Idag kan ett TV-spel ge liknande reaktioner. 
Ingen skulle däremot, efter att ha läst en roman man inte gillar, påstå att det generellt är dåligt 
med böcker. 
 
På Malmö stadsbibliotek har vi följt TV-spelens spännande utveckling och noterat att 
efterfrågan på spel från våra besökare stadigt har ökat. Vi tittade oss även omkring och 
upptäckte att folkbibliotek i flera länder, däribland Danmark och USA har lånat ut TV-spel i 
flera år. Under 2005 ansåg vi sålunda att det var hög tid att sätta igång även här i Sverige. I 
uppstartsfasen tog vi särskilt fasta på följande passage i Malmö stads biblioteksplan: 
”[...]Ett kvalitativt, aktuellt och allsidigt medieurval garanterar medborgarnas möjlighet till en 
säker utveckling samt en fri och jämlik tillgång till information och upplevelser.” 
Vi såg att vår satsning skulle tjäna demokratin genom att ge alla malmöbor fri tillgång till 
denna spännande kulturform. Vi är ett modernt bibliotek med användaren i fokus. Vi skall 
erbjuda det som efterfrågas och vara lyhörda för vad som pågår i samhället. Vi tycker det är 
svagt att vi inte haft denna typ av medier förut samt att biblioteksbranschen och dess 
leverantörer har varit långsamma med att fånga upp nya trender.  
 
 



Uppbyggnadsfasen 
 
En projektgrupp bestående av fyra bibliotekarier från olika avdelningar på biblioteket sattes 
samman. Det första steget var att undersöka marknaden för att utröna om det fanns TV-spel 
med biblioteksrättigheter. Till vår glädje visade det sig att flera av landets speldistributörer 
under 2005 börjat diskutera möjligheten att få sina spel representerade på landets bibliotek, 
och en lösning kunde därmed snabbt nås. Elektroniska spel finns i många olika format och vi 
insåg snabbt att en avgränsning behövde ske. Vi uteslöt spel till hemdatorer eftersom olika 
spel har olika systemkrav. Detta skulle kräva teknisk kunskap från låntagarna och vara en risk 
för en allt för betungande supportinsats för personalen. TV-spelen till skillnad från 
datorspelen kräver endast en speciell maskin kallad konsol för att spelen ska fungera. Då vi 
ville ha råd att bygga upp ett omfattande bestånd till de format vi skulle satsa på valde vi även 
bort spel till s.k. handhållna/bärbara konsoler (t.ex. Playstation portable och Nintendo DS). De 
format vi valde att satsa på är spel till TV-spelskonsolerna Sony Playstation 2 och Microsoft 
Xbox då dessa är de största konsolerna på marknaden. I ett senare skede köptes även en 
mindre samling spel in till Nintendo Gamecube som satsar lite mer på en yngre målgrupp och 
innovativa spel. Inför premiären köpte vi in omkring 300 TV-spelsexemplar. Ledstjärnan i 
urvalsprocessen är att vi vill köpa spel av vitt skilda slag så att alla intresserade kan hitta spel 
som tilltalar honom eller henne. Efterfrågan och recensioner påverkar också urvalsprocessen. 
I riktlinje med bibliotekets allmänna inköpspolicy undviker vi spel som innehåller rasism, 
sexism eller grovt omotiverat våld. Det innebär i praktiken att vi endast i undantagsfall köper 
in spel som rekommenderas från 18 år.  
 
Det beslutades att spelen skulle vara gratis att låna och att en lånetid på en vecka var lagom 
för att låntagarna skall ha en rimlig möjlighet att spela sig igenom de ofta tämligen 
omfattande spelen. Övertidsavgiften sattes i likhet med bibliotekets spelfilmer till tio kronor 
per dag. Det bestämdes även att det skulle krävas vuxenkort (16+) för att få låna spel. Spelen 
skyddas av magnetiska larmtaggar i fodralen som avlägsnas av personal. Rent fysiskt 
placerades spelen på avdelning Konst & Musik. Där delar de utrymme med CD-skivor och 
spelfilmer. 
 
I ett tidigt skede diskuterade vi även möjligheten att låna ut själva spelkonsolerna. Då skulle  
även besökare som inte har tillgång till konsoler kunna prova på TV-spelande. Dessvärre 
innebär det en dyr och besvärlig hantering bl.a. eftersom konsolerna är ömtåliga och lätt går 
sönder. Man kan även fråga sig om biblioteken inte då även borde tillhandahålla t.ex. CD-
spelare och DVD-spelare. Diskussionen är dock ännu inte avslutad. Det finns däremot  
möjlighet att prova på att spela på biblioteket där vi har införskaffat en monter med spel.  
 
 
Resultatet 
 
När vi i slutet av januari 2006 invigde den nya spelavdelningen väntade vi oss en livlig debatt 
kring TV-spelens innehåll och värde. Debatten uteblev dock nästan helt vilket tyder på att 
TV-spelen har en etablerad och självklar roll i dagens samhälle. Glädjande nog började det 
dock på allvar diskuteras ute på biblioteken om TV-spel är en medieform man bör satsa på. 
 
Istället för den kritiska debatt vi befarat blev mottagandet överväldigande positivt. Nyheten 
slogs upp stort i media med inslag i t.ex. Aktuellt, Kulturnyheterna och artiklar i många av 
våra största dagstidningar. Än viktigare är att vår satsning har tagits emot med stor glädje och 
entusiasm av våra besökare.  
 
Vid utgången av augusti månad kan Malmö stadsbibliotek erbjuda ca 500 spelexemplar. 
Avdelningen är mycket populär bland våra besökare och spelen har totalt varit utlånade över 



11 000 gånger. Inför starten köptes en lika mängd Playstation 2-spel och Xbox-spel. Snart 
visade dock utlåningssiffrorna att Playstation 2 är det mest populära formatet. Vi köper i 
dagsläget därför in något fler exemplar till denna konsol. Grovt räknat har vi 250 exemplar till 
Playstation 2, 200 exemplar till Xbox och 50 exemplar till Gamecube. Multimedia på DVD 
kan vara känsligt för slitage, särskilt när de cirkulerar så frekvent som i fallet med TV-spelen. 
Sju månader in i verksamheten har sex spel försvunnit och omkring 20 kommit tillbaka med 
repor som krävt att de skickats på slipning. Det är ett bättre utfall än vad vi hade räknat med 
och det är uppenbart att våra besökare överlag är varsamma i sin hantering av skivorna.  
 
Vårt breda utbud av spel visar sig i de olika målgrupper som kommer till biblioteket och lånar 
spel. Främst är det killar i 16-30 års ålder och barnfamiljer som lånar. Som ett stöd till 
villrådiga eller oroliga föräldrar lägger vi kontinuerligt ut en användbar broschyr från 
medierådet med titeln ”Information till föräldrar med dator- och TV-spelande barn”. Här ges 
en rad konkreta råd kring hur spelandet kan hanteras. Ett råd är att som förälder sätta sig in i 
spelkulturen genom att spela tillsammans med sina barn. Det ger föräldrarna kontroll över vad 
som spelas samtidigt som många förutfattade meningar kan komma på skam.  
 
 
Framtiden 
 
Malmö stadsbibliotek kommer stärkta av framgången med TV-spelsavdelningen att fortsätta 
utveckla verksamheten. Nästa utmaning blir att möta efterfrågan på spel till nästa generations 
konsoler. Xbox 360 är redan ute i handeln och Playstation 3 samt Nintendo Wii kommer ut i 
slutet av 2006. Vi vill börja köpa in spel till dessa konsoler under 2007 samtidigt som vi 
fortsätter bevaka utgivningen av spel till de tidigare konsolerna. Det ska bli intressant att se 
vad som händer med de äldre spelen. Kommer de att fortsätta lånas ut eller är TV-spelen en 
färskvara? Äldre titlar är dock idag svåra att få tag på och kommer troligtvis även efterfrågas 
av användarna i framtiden. Här har biblioteket en bevarande funktion eftersom spelen 
kommer att finnas här så länge de håller.  
 
Vår TV-spels satsning innebär inte bara att vi lånar ut spel. Genom föredrag, utställningar, 
möjligheten att spela på biblioteket och vårt utbud av dator- och tv-spelslitteratur vill vi lyfta 
fram och skapa förståelse för den växande spelkulturen. Under hösten har vi planerat in tre 
föreläsnings/programkvällar för allmänheten med följande teman: genusperspektiv på tv-
spelskulturen,  spelande barn och oroliga föräldrar samt Malmö som spelutvecklingsstad. 
 
Många bibliotek har hört av sig till oss och uttrycker en vilja att starta egna avdelningar.  
Vårt mål är att TV-spel i framtiden ska ses som en naturlig del i medieutbudet inte bara på 
Malmö stadsbibliotek utan även på folkbibliotek runt om i landet.  
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