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Abstract: The aim of this thesis is to study the views of public 

librarians on the subject of controversial video games and 

how they work with them at the library. The purpose of the 

study is to answer these questions: What content is 

controversial in video games according to the librarians? 

How do the librarians handle the controversial games at the 

library? Does it exist a conflict between the users and the 

librarians about the controversial video games? Is it possible 

to see any underlying reasons or tendencies in the librarians 

answers? Five qualitative interviews were performed to 

answer these questions and the collected data was analyzed 

using the terms, value rationality and instrumental rationality 

which were collected from a theory by Geir Vestheim. The 

results showed that the librarians see violence, sexism and 

racism as controversial content in video games. They handle 

the games at the library by limiting the access for children 

with age limits and by not buying the most controversial 

games in some cases. According to the librarians there aren’t 

many conflicts with the users on the issue. The underlying 

tendencies in the librarians view on video games with 

controversial content shows signs of both value rationality 

and instrumental rationality.   
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1 Inledning 
 

Spelande av tv-spel har sedan det först slog igenom på 80-talet blivit alltmer vanligt. 

Inte bara hos barn och ungdomar utan även vuxna spelar nu i stor utsträckning. En 

undersökning visade att 40 procent av alla amerikaner spelar tv-spel, för personer över 

arton år var antalet över hälften (Williams et al. 2009). Skälen till att allt fler vuxna 

spelar kan bero på att det nu finns vuxna som vuxit upp med tv-spel från att de var barn. 

I Sverige är siffrorna liknande, andelen som spelar en genomsnittlig dag är 29 procent, i 

det ingår spel på dator, konsol, mobiltelefon och onlinespel på internet (Nordicom 

2013). Män är i majoritet bland spelarna men kvinnliga spelare har blivit allt vanligare. 

En amerikansk studie visade till och med att i åldersgruppen 25-34 var de kvinnliga 

spelarna fler än de manliga, 65 procent mot 35 procent (Perez Martin et al. 2006, s. 5). 

  

Tv-spel har liksom många andra nya medier varit omgivet av skepsis från omgivningen. 

Debatten har berört aspekter som att spelen är beroendeframkallande, innehåller våld 

som gör spelarna aggressiva och att spelen innehåller stereotypa framställningar med 

tanke på genus och etnicitet. De kontroversiella inslagen i tv-spel är vad uppsatsen tar 

avstamp i. Svenska akademins ordlista ger följande definition på kontroversiell: ”som 

vållar tvist, omtvistad, omstridd” (Kontroversiell, 2014). Att något debatteras kan alltså 

vara en definition på att det är kontroversiellt. En snabb sökning på Artikelsök med 

termen tv-spel eller datorspel ger träffar som handlar om spel på olika sätt, både positiva 

och negativa. Det tema i artiklarna som är vanligast är våldsinnehållet och dess 

påverkan på spelarna vilket vissa artiklar stödjer och andra inte. De övriga 

kontroversiella inslagen som nämnts ovan syns inte lika tydligt i träffarna på Artikelsök. 

De syns dock i sökningar i vetenskapliga databaser. Det har gjorts en hel del forskning 

om tv-spels innehåll, frågor som berör genus och sexualitet samt i mindre grad 

forskning som tar upp frågor om etnicitet och rasism. Att studera tv-spels innehåll är 

viktigt eftersom att de kulturyttringar vi tar del av även påverkar hur vi ser på samhället 

runt oss. Inte minst barn leker med kulturellt material för att skapa nya kombinationer 

av tidigare kunskaper. I leken lär de sig hur normer och värderingar fungerar och får 

möjlighet att anta olika roller. Synen på vad personer uppfattar som kvinnligt och 

manligt påverkas av vad för lekmaterial de har (Linderoth 2007, s. 31). 

 

Hur är då det kontroversiella innehållet i tv-spel intressant ur ett biblioteksperspektiv? 

Tv-spel som kulturform har fått ökad status. Som nämnts ovan är det fler som spelar 

och det är svårt att sätta en etikett på en typisk spelare, barn, vuxna, kvinnor och män, 

vem som helst kan vara en spelare. Den ökade statusen märks också i att det numera går 

att låna spel på många av folkbiblioteken. Det gör att spelens innehåll också blir en 

fråga för bibliotekarierna att ta ställning till. Vad ska köpas in och hur ska det 

presenteras för låntagarna. Urvalsfrågor är en viktig del av bibliotekariers arbete men 

det finns en kunskapslucka i forskningen hur de arbetar med tv-spel utifrån deras 

innehåll och då specifikt de spel med innehåll som av användarna eller bibliotekarierna 

kan uppfattas som kontroversiellt. 

 

Debatten och kontroverserna kring tv-spel är ett typexempel på både moralpanik och 

mediepanik. Kristen Drotner har med tanke på att moraliska debatter kring ungdomars 

medievanor verkar vara något som finns i alla tider kallat fenomenet för ”historisk 

amnesi”. Vid varje tidpunkt när sådana ämnen debatteras har debattörerna en fallenhet 

för att resonera på precis samma sätt som tidigare men utan några tecken på att ha lärt 

sig av tidigare debatter. Oavsett om det handlat om Nick Carter-böckerna på 1910-talet 

eller videovåldet på 1980-talet. Moralpaniker är gränssättningskriser som uppkommer 
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när någon slags osäkerhet råder i samhället. Det behöver inte handla om att föräldrar 

och vuxna väljer särskilda grupper och beteenden som sina måltavlor att kritisera utan 

mer om att det i förändringsperioder finns behov av att fastställa normativa gränser och 

fastslå hur mycket avvikelse som tillåts. Begreppet mediepanik lanserade Drotner för att 

förklara hur medier och medieteknologier beskylls för att oraka antisocialt beteende. 

Det är en benämning på återkommande reaktioner i samhället när nya medier får 

skulden för beteenden och händelser som oftast har helt andra orsaker t.ex. 

skolskjutningarna i USA och Finland (Drotner, se Lindgren 2009, s. 13-18). 

  

Tidigare forskning om svenska folkbibliotek och tv-spel har mest fokuserat på om tv-

spelen ska finnas på biblioteken överhuvudtaget. De flesta verkar tycka att de ska och 

det syns också i verkligheten då det idag är ganska vanligt att biblioteken erbjuder utlån 

av spel. Viss forskning har också undersökt hur urval och inköp av spelen går till men 

de har inte gått på djupet med tv-spelens faktiska innehåll utan urvalsfrågan har mest 

diskuterat utifrån kostnader och efterfrågan. Eftersom tv-spelsforskningen och artiklar i 

dagspressen visar att tv-spelens innehåll fortfarande är kontroversiellt och att det saknas 

forskning om hur bibliotekarier hanterar tv-spelen och diskuterar kring det 

kontroversiella innehållet i dem, är det ett relevant ämne att undersöka i den här 

uppsatsen. 

 

Problemet som uppsatsen vill undersöka är alltså att oavsett om spel är farliga eller inte, 

om de har kontroversiellt innehåll eller inte, är det något som debatteras i pressen, bland 

föräldrar och bland spelare och lett till både moral- och mediepanik men i 

biblioteksforskningen finns väldigt lite information om hur bibliotekarier ser på det här. 

Nu när de finns att låna på biblioteken är det rimligt att  även diskussionen förs där. 

Idén med den här studien är alltså att försöka se på tv-spelen ur ett 

bibliotekarieperspektiv för att ta reda på hur de resonerar kring och diskuterar tv-spel 

med kontroversiellt innehåll, om det överhuvudtaget finns någon diskussion?  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka hur folkbibliotekarier resonerar kring och hanterar tv-spel med 

innehåll som kan uppfattas som kontroversiellt. Vilka ämnen eller vilket innehåll i 

spelen är kontroversiellt för bibliotekarierna? Om sådana finns, hur hanterar 

bibliotekarierna det?  

 

För att förverkliga uppsatsens syfte används de här frågeställningarna: 

 

- Vilket innehåll gör ett tv-spel kontroversiellt för folkbibliotekarierna?  

 

- Hur hanterar folkbibliotekarierna de kontroversiella tv-spelen i 

biblioteksverksamheten?  

 

- Finns det en konflikt mellan användarna och bibliotekarierna gällande spelen med 

kontroversiellt innehåll och hur ser den i så fall ut?  

 

- Går det att se några bakomliggande orsaker eller grundläggande tendenser i 

bibliotekariernas svar angående kontroversiella tv-spel och hanteringen av dem?  

 

De här frågeställningarna kommer behandlas och försöka besvaras genom kvalitativa 

intervjuer med bibliotekarier från olika folkbibliotek. Intervjuer valdes för att det ger 
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möjlighet att ta del av bibliotekariernas livsvärld, deras tankar och resonemang kring 

ämnet. 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Uppsatsen avgränsas till att handla om folkbibliotek eftersom det är där det förekommer 

utlåning av tv-spel. Fokus för undersökningen har varit bibliotek där de har utlåning av 

tv-spel. Anledningen till det valet var för att en stor del av uppsatsens syfte är att 

undersöka hur tv-spel hanteras och då var det endast intressant att undersöka de 

bibliotek som hade de i sitt mediabestånd. På frågan om det förekommer innehåll i tv-

spelen som bibliotekarierna anser vara kontroversiellt hade det även varit intressant att 

ta del av synpunkter från folkbibliotek där de inte lånar ut tv-spel men det hade gjort 

uppsatsens omfång för stort. Det är dock något som kan vara intressant att studera 

närmare. 

  

Valet att endast intervjua bibliotekarier som arbetar med inköp av tv-spel gjordes för att 

de ansågs bäst lämpade att besvara uppsatsens frågeställningar. Det hade även här varit 

intressant att intervjua bibliotekarier som inte direkt arbetar med tv-spel för att ta del av 

deras åsikter men det gjordes inte av samma skäl som angetts ovan. Undersökningen har 

en geografisk avgränsning till författarens närområde. Dock ligger alla bibliotek som 

informanterna arbetar på i olika kommuner. 

 

Det har inte gjorts några avgränsningar för vad som ska räknas som tv-spel. Alla 

digitala spel har ansetts höra till. I verkligheten har det visat sig att de flesta biblioteken 

i undersökningen lånar ut tv-spel från de vanligaste konsolerna och ett fåtal även pc-

spel. Ingen åldersmässig avgränsning har gjorts. Flera tidigare studier har fokuserat på 

tv-spel och ungdomar men här görs ingen sådan avgränsning utan tv-spel till alla 

användarkategorier räknas in. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Avatar 
 
Spelarens fysiska manifestation i tv-spelet. Oftast är manifestationen fixerad till en 

specifik karaktär med ett på förhand bestämt utseende. Men allt oftare tillåter tv-spel att 

spelaren skräddarsyr utseendet på sin avatar.  

 

Konsol 
 
Synonymt med spelmaskin. En maskin som kopplas till en tv eller bildskärm och som 

används för att spela de tv-spel som utlånas på folkbiblioteken. De vanligaste 

konsolerna som det tillhandahålls spel till på folkbiblioteken är Playstation 1, 

Playstation 2 och Playstation 3 som tillverkas av Sony. Wii och Wii U som görs av 

Nintendo och Xbox och Xbox 360 som tillverkas av Microsoft. 

 

Pegi 
 
Förkortning för Pan European Game Information och är ett 

åldersrekommendationssystem baserat på tv-spelens innehåll. Finns för att vägleda 

konsumenterna huruvida spelet är lämpligt för spelarens åldersgrupp eller inte och tar 



4 

 

hänsyn till saker som våldsinslag, ovårdat språk, skräck, sex, droger och diskriminering 

(Pegi, 2013). 

 

TV-spel 
 
I uppsatsen används ”tv-spel” som samlingsnamn för alla typer av digitala spel. Det 

inbegriper spel till både datorer och till konsoler som till exempel Playstation 3, Wii U 

och Xbox 360 samt handhållna konsoler. På engelska används ”Video games” som 

övergripande begrepp och definieras som elektroniska spel som involverar mänsklig 

interaktion med ett användargränssnitt för att generera visuella bilder på en bildskärm 

(Video game, 2013). På svenska saknas ett liknande övergripande begrepp för alla 

digitala spel utan datorspel och tv-spel används omväxlande. Men i uppsatsen används 

alltså ”tv-spel” som synonym till engelskans ”video games”. Termen ”spel” används 

ibland som synonym till tv-spel i uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som är relevant för ämnet. De studier 

som presenteras tar alla upp någon aspekt som är viktig för uppsatsen eller ger bakgrund 

till ämnet. Först presenteras studier om relationen mellan folkbibliotek och tv-spel, 

sedan studier som berör eventuellt kontroversiellt innehåll i tv-spel och till sist tas 

studier upp som presenterar medieurval i ett bredare folkbiblioteksperspektiv. Studierna 

har hittats med hjälp av biblioteks- och informationsvetenskapliga och 

ämnesöverskridande databaser samt i referenslistan i redan återfunnen relevant 

litteratur. Exempel på databaser som använts är LISA, LISTA, Emerald Library, Google 

Scholar, LIBRIS och BADA. På de engelskspråkiga databaserna användes sökord som 

”video game”, ”computer game” och ”digital game”. Tillsammans med sökord som 

”library” och ”public library” hittades inte mycket forskning. Däremot hittades relativt 

mycket forskning om innehållet i tv-spel på engelska. Den forskning som hittades om 

tv-spel i relation till bibliotek hittades på svenska och då handlade det framförallt om 

studentuppsatser. Den sökmetod som visade sig mest effektiv och som använts för att 

hitta den mesta forskningen är ”snöbollsmetoden”. Referenslistorna i den litteratur som 

funnits har lett vidare till annan relevant litteratur. Varför det inte hittades mer litteratur 

på engelska om tv-spel och bibliotek är svårt att veta men eftersom det på svenska mest 

hittades studentuppsatser i ämnet visar det att det är något som inte studerats mycket i 

Sverige heller. De  utländska databaser som användes innehåller mestadels 

tidskriftsartiklar och då missades kanske eventuella utländska studentuppsatser som 

kunnat vara av intresse. 

 

2.1 Folkbibliotek och TV-spel 
 

Det har skrivits flera magisteruppsatser om tv-spelens intåg på folkbiblioteken. En 

sådan undersökte bibliotekariernas attityder och värderingar när det gällde om ett nytt 

medium, i det här fallet tv-spel, ska införas på biblioteket eller inte (Gezelius & Griph, 

2006). De undersökte också hur det resonerades kring inköp och urvalskriterier av 

spelen och om några speciella kvalitetskriterier förekom. De gjorde valet att fokusera på 

ungdomar eftersom de tyckte det var en förbisedd grupp användare och utförde därför 

intervjuer med ungdomsbibliotekarier. Resultaten visade att bibliotekarierna till stor del 

ville gå användarna till mötes i enlighet med folkbibliotekets demokratiska grund. Det 

verkar alltså inte vara någon kontroversiell fråga för bibliotekarierna om tv-spelen ska 

finnas på biblioteket eller inte utan mer en fråga om användarna vill ha det eller inte. 

Ingen säger direkt nej till inköp av tv-spel men de har förbehåll som efterfrågan, 

kostnaden och sin egen okunskap.  Kvalitetskriterierna som angavs av bibliotekarierna 

var att biblioteket inte skulle införskaffa spel med inslag av spekulativt våld, pornografi 

och rasism. En del informanter reflekterade att visst våld kunde få förekomma om det 

var i ett naturligt sammanhang. Samtliga bibliotekarier menade att samma 

kvalitetskriterier ska gälla för alla sorters medier. 

 

Edman och Engström undersökte införandet av tv-spel på folkbiblioteken (2008). De 

har undersökt frågan om införandet av tv-spel på folkbiblioteken skiljer sig från 

införandet av andra liknande nya medier som videofilm, tecknade serier och manga. Det 

de upptäckte var att tv-spelen inte ansågs kontroversiella vid införandet. Kanske på 

grund av deras likheter med cd-rom-spel. Ett par av informanterna hade åsikten att spel 

med våldsinnehåll skulle minimeras men ingen tyckte att de helt skulle låta bli att köpas 

in. Införandet av tv-spel liknade tidigare införanden av nya medier genom att vara ett 



6 

 

sätt att anpassa biblioteket till nya tider, möta efterfrågan och locka nya användare till 

biblioteket. 

 

De flesta undersökningar om tv-spel i relation med svenska folkbibliotek är av 

kvalitativ karaktär. Ett undantag är en kandidatuppsats som använder enkäter 

(Olsenmyr, 2012). Den rör som de flesta andra studier jag hittat frågan om tv-spel ska 

finnas på biblioteken eller inte. Det den kommer fram till är att tv-spel finns på ungefär 

hälften av alla folkbibliotek i Sverige och på frågan om de ska finnas på biblioteket 

svarar de flesta ja. Som problem med tv-spel och utlåning på folkbibliotek anges saker 

som kostnaden, att det finns olika sorters konsoler, kompetensbrist hos personalen och 

brist på efterfrågan. Själva innehållet i spelen nämns inte.  

 

2.2 Kontroversiellt innehåll i TV-spel 
 

Sökningen på Artikelsök som nämnts ovan gav några ledtrådar till vilka ämnen som 

diskuteras i tv-spelsvärlden, vad som anses vara kontroversiellt (se kap 1.1). De studier 

som hittats genom sökningar i diverse ämnesdatabaser bekräftar den bilden. Det är våld, 

genus och sexualitet och stereotyper och rasism som det forskas om. Dessutom 

tillkommer forskning om tv-spelens narratologi och tv-spelsberoende. Men eftersom det 

förstnämnda inte kan anses kontroversiellt och det sistnämnda inte direkt kan kopplas 

till tv-spelens innehåll hamnar de bortom uppsatsens syfte och lämnas utanför. Nedan 

följer forskning kring de tre kontroversiella teman som verkar finnas. 

 

Våld 
 

Våld i tv-spel och den möjliga effekten av våldet, aggression hos spelarna, är troligtvis 

den mest undersökta faktorn i tv-spelsforskningen. Statens medieråd har gjort en 

forskningsöversikt som ger en bra bild av forskningsläget (2011). Enligt den finns inga 

belägg för att våldsamma spel orsakar aggressivt beteende. De har undersökt tre typer 

av studier: laboratoriestudier, tvärsnittsstudier och longitudinella studier. Om man 

endast undersöker datorspelsvåld och aggression finns ett statistiskt samband speciellt i 

laboratoriestudierna men det aggressionsmått som används i laboratoriestudierna är inte 

faktisk fysisk aggression utan aggression mäts på andra sätt som enkäter och 

fysiologiska mått till exempel ökad puls, förhöjt blodtryck, ökad svettproduktion och 

höga halter av stresshormoner. De här måtten kan vara indikatorer på aggression men 

även på helt andra saker som glädje, upphetsning, spänning med mera. En annan 

invändning mot laboratoriestudier är att de bara mäter i ett korttidsperspektiv. Hur 

spelandet påverkar spelarna en längre tid efter de har spelat mäts inte. 

  

I tvärsnittsstudierna var resultaten blandade. I de undersökningar som studerade 

sambandet mellan fysiskt våld och spelande av våldsspel fann 37 procent en korrelation 

mellan våldsspel och våldsamt beteende och lika många fann inget sådant samband. Att 

resultaten varierar så kraftigt kan bero på andra bakgrundsvariabler som till exempel 

psykiskt välbefinnande, familjeförhållanden och andra sociala faktorer. 

Bakgrundsdatans kvalité och omfattning påverkar korrelationen mellan våldsspel och 

våldsamt beteende i studierna. I studierna där det kontrollerats för social och psykisk 

belastning hos respondenterna visas inget samband mellan våldsspel och aggression. 

Det som visas är dock att depression, familjevåld och dålig självkänsla leder både till 

ökat aggressivt beteende och till mer spelande av tv-spel och större preferenser för 

våldsspel (Statens medieråd 2011, s. 39-41). 
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I de longitudinella studierna är resultaten splittrade. Det verkar finnas ett statistiskt 

samband mellan våldsamma spel och aggressivt beteende i vissa av studierna men 

liksom fallet är i tvärsnittsstudierna förefaller andra bakomliggande faktorer som till 

exempel familjemiljö eller psykiska problem vara det som leder till både våldsamt 

beteende och viljan att spela våldsamma spel (Statens medieråd, 2011, s. 47-48). 

 

Genus och sexism 
 
Forskningen om genus och sexualitet i tv-spel har till exempel behandlat hur kvinnligt 

och manligt framställs i spelen. Ett svenskt exempel är en studie där två populära spel, 

Prince of Persia och Fable II, analyserades med hjälp av närspelning för att ta reda på 

vilka möjligheter och begränsningar det fanns för konstruktioner av genus och 

sexualitet. Spelen som analyserades ansågs båda representera en heterosexuell och 

maskulin norm och i ett av spelen var möjligheten att utforma avatarens genus och 

sexualitet väldigt begränsad (Chorin, 2009). 

  

Det är ett återkommande tema i forskningen att det råder en heterosexuell, maskulin 

norm i spelen och möjligheterna att till exempel spela som en kvinnlig karaktär är ofta 

begränsad. Ett exempel är en undersökning som använde kvantitativ innehållsanalys och 

visade att manliga karaktärer är kraftigt överrepresenterade i spel jämfört med kvinnliga 

(85 procent mot 15 procent). Bland huvudkaraktärerna, avataren som spelaren kan styra, 

är skillnaden ännu större och de kvinnliga karaktärer som finns i spelen har oftast 

passiva roller. De är till exempel ofta inte möjliga att styra för spelaren utan de 

kvinnliga karaktärerna fungerar som bikaraktärer till den manliga avataren som spelaren 

har kontroll över (Williams et al. 2009). Kvinnliga spelare verkar också uppleva den här 

bristen på spelbara kvinnliga karaktärer. I en enkätundersökning visade det sig att en 

fjärdedel av de tillfrågade kvinnliga spelarna, på frågan vad de saknar för spel, ville ha 

mer spel med kvinnliga huvudkaraktärer och att 35 procent anser att spelen är i 

huvudsak riktade till en manlig publik (Perez Martin et al. 2006). Även i boken Video 

gamers av Garry Crawford ges bilden av att spel främst är designade för en manlig 

publik och ofta saknar kvinnliga huvudkaraktärer. När kvinnliga karaktärer finns 

representerade framställs de ofta i sexualiserade eller passiva roller. Crawford skriver 

också om kvantitativa undersökningar som till exempel en av Dietz som analyserade 

innehållet i 33 spel till Nintendo och sega Genesis. De spel med karaktärer saknade i 41 

procent av fallen kvinnliga karaktärer. I 28 procent av dem framställdes de kvinnliga 

karaktärerna som sexobjekt och i en femtedel av spelen riktades det våld direkt mot 

kvinnor (Crawford 2012, s. 53). 

 

Lara Croft som är huvudkaraktär i spelserien Tomb Raider faller inom kategorin 

karaktärer som framställs som ett sexobjekt. Men som Yates och Littleton skriver i en 

artikel där de använder data från observationer av vuxna spelare och fokusgruppsamtal 

med spelarna, kan hon tolkas på olika sätt, både ur ett manligt och kvinnligt perspektiv. 

De kvinnliga spelarna i deras studie var tvungna att ”kämpa” mot den manliga 

tolkningen att Tomb Raider kan sägas ha en typisk manlig struktur där kvinnan (Lara 

Croft) är passiv och ett sexobjekt. Men på samma gång är Lara Croft spelets hjälte och 

dess mest aktiva karaktär. Det skapar möjligheter för spelarna att tolka spelet mer ur ett 

kvinnligt perspektiv. Som en spelare uttrycker det är det lättare att visualisera sig själv 

som karaktären om det är en kvinna än om det är en man.  Trots det ogillade de 

kvinnliga spelarna hur Lara Crofts utseende framställs i spelet (Yates & Littleton 1999). 

Möjligheten att ta kontroll över en aktiv kvinnlig karaktär tilltalar alltså de kvinnliga 

spelarna samtidigt som de tycker sättet Lara Crofts framställs på är kontroversiellt. 
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Tv-spel liksom andra kulturformer skapar inte mening själva utan det skapas i dialog 

mellan spelaren och tv-spelets innehåll. Crawford nämner tidigare forskning om 

”oppositional reading”och att kulturanvändare ofta omtolkar och leker med mediets 

innehåll. Ett sådant exempel är Tomb Raider och hur det kan tolkas om av kvinnliga 

spelare (Crawford 2012, s. 55).  

 

Ett exempel på hur kvinnliga karaktärer framställs i spel ger Keith Massie i sin artikel 

om online-rollspelet EverQuest där han spelat med två olika avatarer, en kvinnlig och 

en manlig. Med båda sina avatarer har han införskaffat samma magiska mantel. 

Mantlarna är identiska, båda avatarerna fick dem för att de gjorde samma uppgift, men 

på den kvinnliga avataren har manteln en öppning för att visa hennes urringning medan 

manteln på den manliga avataren är mer heltäckande. Det är ett genomgående drag i 

EverQuest att de kvinnliga avatarerna bär mycket lite kläder (Massie 2011, s. 10). 

   

Innehållet i tv-spel kan förstärka stereotypa könsroller och även användas av spelarna 

för att experimentera med könsrollerna. I boken Datorspelandets dynamik beskrivs en 

studie där pojkar mellan tio och tretton år observerats när de spelar The Sims. Det visade 

sig att spelet ger möjlighet att producera två distinkta genusmönster. Spelet blir både en 

plats för etableringen av en traditionell manlighet vilket författarna uppskattar är det 

vanligaste interaktionsmönstret samt en plats för utforskandet av vad manlighet kan 

vara. När barnen skapar sina avatarer är de oftast påverkade av genusstereotypa 

värderingar och mönster som kommer av kunskaper de har från den riktiga världen 

utanför spelet. Forskarna såg interaktioner som öppnade för gränsöverskridande lek men 

pojkarna använde ofta rolldistans när de påtvingades icke traditionella manliga roller 

och bilder. Den frihet spelet gav pojkarna ledde inte så mycket till utforskning utan de 

använde istället normer och värderingar likställda med traditionella och stereotypa 

könsroller. Författarna menar att det kanske krävs mer än frihet i ett spel för att pojkarna 

ska utforska manlighet i någon högre grad, kanske ett spel där nuvarande normer och 

värderingar utmanas av själva spelet i sig (Peterson & Munters 2007, s. 37-47). 

  

Ett exempel som visar hur viktigt innehållet i ett spel är för spelarens tolkning, inte bara 

vad spelaren gör i spelet, är en studie som nämns i Yates och Littletons (1999) artikel 

där barn, 11-12 år, fick spela två spel som var strukturellt helt identiska men där 

karaktärerna i det ena skulle spelaren leta reda på en konungs borttappade krona genom 

att undvika pirater. I det andra skulle spelaren leta reda på en björns borttappade honung 

genom att undvika ”honungsmonster”. Karaktärerna i det första spelet var mestadels 

manliga medan de i det andra var könsneutrala. Det visade sig att flickornas resultat i 

spelen var betydligt bättre i björnsspelet medan pojkarnas resultat inte skilde sig åt 

nämnvärt mellan spelen. Det visar att innehållet i spelen påverkar hur spelarna spelar 

och tolkar dem. 

 

Rasism 
 
Garry Crawford skriver i sin bok att i jämförelse med genus och tv-spel är studierna om 

etnicitet och rasism i tv-spel lite utforskad och det finns inte så mycket litteratur i ämnet 

(Crawford 2012, s. 56). I den ovan nämnda kvantitativa undersökningen av Williams 

togs frågan om hudfärg på spelkaraktärerna upp och resultaten visade att karaktärer med 

ljus hudfärg var överrepresenterade jämfört med hur det såg ut i verkliga samhället 

(Williams 2009). 
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Ett exempel på studie som undersökt frågor om etnicitet i spel är en som studerade hur 

etnicitet grafiskt framställs och konstrueras och vilka värden och förhållanden som 

kopplas samman med avatarers olika etniciteter, både för spelbara och icke-spelbara 

karaktärer. Spelet som studerades var det populära online-spelet EverQuest (Massie 

2007). Den första fasen av spelet handlar om att skapa sin avatar. Här får spelaren välja 

avatarens kön, klass och ”race”. Det finns sexton olika ”races” att välja på bland annat 

barbarian, dark elf, erudite, high elf, human och troll. Vill spelaren vara en människa 

(human) får avataren automatiskt ljus hudfärg.  För att spela med en avatar med mörk 

hudfärg måste spelaren välja en annan ”race”, ”erudite” eller ”dark elf”. Författaren 

menar att valet av ”race” i spelet inte ska ses som valet mellan olika mänskliga 

etniciteter utan som mellan olika arter som troll, elf, och det finns t.o.m grodliknande 

och kattliknande avatarer att välja. ”As such, the game rhetorically suggests that to be 

“Black” (i.e, Erudite)is to be a different species than “Human”” skriver Massie. När det 

kommer till valet av klass vilket i spelet är sexton olika kategorier som wizard, warrior, 

monk etc. kan varje ”race” välja på olika klasser. Det visar sig att ”humans” kan välja 

på fler klasser än ”erudite” och ”dark elf” kan. I själva spelet sedan leder det här till en 

klar övervikt av karaktärer med ljus hudfärg (Massie 2007). 

 

David Leonard (2009) har studerat Grand Theft Auto-serien (GTA) och hur etniciteter 

framställs i de spelen. Han menar att afroamerikaner och latinamerikaner framställs på 

ett mycket stereotypt sätt där afroamerikanerna är utan moral, dekadenta och kriminella 

och latinamerikanerna framställs som ekonomiska parasiter. Ett problem enligt honom 

är att debatten kring GTA för mycket handlat om våld- och sexinslagen i spelen och hur 

det påverkar barn och unga spelare. Hur de rasistiska stereotyperna påverkar spelarnas 

samhällsbild tycker han helt har försvunnit i den debatten. 

 

2.3 Folkbibliotek och urval av medier i allmänhet och av 
medier med kontroversiellt innehåll 

 

Björk och Örnberg har använt kvalitativa intervjuer för att ta reda på ett antal 

bibliotekariers åsikter om kontroversiella medier. Enligt den är det hur ett ämne skildras 

som eventuellt gör det kontroversiellt för bibliotekarier, inte vad ämnet är. Exempel på 

ämnen som kan vara kontroversiella för bibliotekarierna är rasism, 

kvinnodiskriminering, spekulativt våld, sex, glorifiering av droger och stereotypa 

genusskildringar. Våldsamma tv-spel nämns kort men mest diskuterar bibliotekarierna i 

den studien böckers innehåll. Om tv-spel säger flera att de inte har tillräcklig kunskap 

(Björk & Örnberg 2009). 

 

Principer för urval i allmänhet har mycket med kvalitet att göra. Kvalitet hör samman 

med måluppfyllelse och behov vilket inte bara beror på efterfrågan på biblioteket utan 

även vad som ska styra biblioteksverksamheten. Höglund och Klingberg skriver att 

kvaliten måste ställas i relation till mål, verksamhetsidé och behov. Det är viktigt att 

bibliotekarien i varje inköpstillfälle tänker efter om det specifika mediet verkligen 

behövs på just det här biblioteket. Det finns två angreppssätt på kvalitet som Höglund 

och Klingberg anser att biblioteken behöver kombinera. Det första sätter användaren i 

första hand och utgår från hur den ser på kvalitet och de behov de har. Urvalet styrs då 

av biblioteksanvändarnas behov och efterfrågan. Biblioteken har dock oftast intresserat 

sig för den synliga efterfrågan och förväxlat den med övergripande behov hos 

användarna. Det andra angreppssättet betonar den inre verksamhetsstyrningen och de 

mål och syn på kvalitet den har (Höglund & Klingberg 2001, s. 15-17).  
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Höglund och Klingberg ger sin bild av hur urval på folkbibliotek ska gå till. En bild som 

i mycket är väldigt traditionell. Urvalet av litteratur och övriga medier på ett 

folkbibliotek ska främst byggas på tanken att alla medborgare ska ha tillgång till 

bildning och utbildning. Ett demokratiskt samhälle ska ha bibliotek som ger fri tillgång 

till stoff för bildning, utveckling som människa och samhällsmedborgare för alla 

medborgare. Först och främst ska litteraturen inte vara massmarknadslitteratur på 

folkbiblioteket för den är lätt att hitta på andra platser och den svarar oftast inte mot de 

mål som folkbiblioteket har. All underhållningslitteratur behöver dock inte väljas bort. 

Det viktiga är att det diskuteras vad kärnan i verksamheten är och vad som kan väljas 

till eller bort. Ansvaret hos folkbiblioteket är att tillgodose de behov användarna har 

men det är viktigt att skilja på behov och efterfrågan. Även om efterfrågan på 

massmarknadslitteratur är stor ska de i valet med svåråtkomligare böcker väljas bort 

(Höglund & Klingberg 2001, s. 36-37).  

 

Utvecklingen har dock gått mot att mer massmarknadslitteratur fått plats på 

folkbibliotek. Genom hela 1900-talet har utvecklingen varit att klassikerna och den 

realistiska litteraturen fått sällskap av nya genrer, bästsäljare och andra nya 

medieformer. Enligt Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen som skrivit om 

kulturpolitik och folkbibliotek i Danmark har marknadstankar fått fäste i kulturpolitiken 

där allt sedan slutet av 1980-talet. Det har lett till en instrumentalisering av kulturen där 

den integrerats med andra delar av politiken, framförallt den ekonomiska politiken och 

då främst upplevelseekonomin som blivit en konkurrensfaktor i dagens samhälle. Det 

har gjort att biblioteken gått ifrån den gamla tanken om att en viss typ av kultur skulle 

förmedlas till användarna, den upplysande kulturen skulle förmedlas som ett alternativ 

till den kommersiella. Diskussionen om var den skönlitterära kvalitetsgränsen ska gå 

har lett till att nya kvalitetsbegrepp skapats som mer sätter den enskilda låntagaren, 

genren eller efterfrågan i centrum. Det har gjort att massmarknadslitteratur och nya 

medier nu finns på folkbiblioteket (Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen 2008).

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskning som presenterats i kapitlet att tv-spel 

som medium är inte kontroversiellt i fråga om det ska finnas på folkbibliotek eller inte 

för det verkar de flesta bibliotekarier tycka. Forskningen ger ledtrådar till vad 

bibliotekarierna ser som kontroversiellt t.ex. våld och rasism vilket förstärks av det som 

syns i studierna om innehåll i tv-spel. Där det framträder tre teman inom forskningen, 

våld, sexism och rasism. När det gäller urval på biblioteket framträder två 

grundläggande synsätt på kvalitet nämligen kvalitet ur användarens perspektiv och ur 

bibliotekets perspektiv. Hvenegaard Rasmussens och Jochumsens idéer om 

instrumentaliseringen av kulturen och nya kvalitetsbegrepp på biblioteket där den 

enskilde låntagaren och efterfrågan sätts mer i centrum gav idéer för vilken teori som är 

lämplig för att använda i analysen av den insamlade datan men mer om det i nästa 

kapitel. De studier som presenterats i kapitlet har också gett idéer till utformningen av 

intervjuguiden samt att de används för att jämföra med resultatet av intervjuerna för att 

se om de intervjuade bibliotekariernas syn på och hantering av tv-spel med 

kontroversiellt innehåll samspelar eller motsäger den tidigare forskning som finns.  
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3 Teori 
 

I det här kapitlet presenteras den teori som sedan används i analysen av de genomförda 

intervjuerna. Teorianvändningen har inspirerats av uppsatsen ”Det spelar ingen roll om 

de letar efter Hitler eller Nalle Puh” som också handlar om kontroversiella medier och 

utgick från Geir Vestheim i sin teorimodell (Björk & Örnberg 2009).  

 

3.1 Folkbibliotekets framväxt i möte med offentligheten och 
olika rationalitetskategorier 

 

Enligt Geir Vestheim har folkbiblioteket som institution uppstått i den moderna 

upplysningstraditionen. Eftersom det var upplysningsfilosofin som gjorde det mänskliga 

förnuftet till överordnad instans och indikator på personlig och samhällsmässig välfärd, 

gör han antagandet att folkbibliotekspolitiken och debatten kring den politiken till stor 

del varit grundat i upplysningstraditionens rationalitetskategorier. Om individuella 

mänskliga tankar och handlingar och även handlingar på samhällsnivån kan sägas vara 

rationella eller inte är ett grundläggande vetenskapligt problem (Vestheim 1997, s. 403). 

Inga handlingar är fristående dock, utan även individuella handlingar kan nog sägas 

vara påverkade av den rationella grund som just det samhället vilar på. Även om den 

enskilda människan inte är rationell, kan den utföra rationella handlingar. De 

handlingarna kan dock tillhöra olika rationella kategorier. 

  

Vilka rationella kategorier finns det då? Vestheim utgår mycket från den tyske filosofen 

och sociologen Max Weber som identifierade två typer av handlingar i det praktiska 

livet; målrationella och värderationella handlingar. De målrationella handlingarna har 

ett rationellt val av mål som handlingen ska leda till och ett rationellt val av medel för 

att uppnå det målet. Målrationalitet kan även kallas instrumentell rationalitet. 

Värderationella handlingar styrs av ett sammanhängande nätverk av värderingar som 

definierar vad det goda livet är, det kan även kallas normativ rationalitet. Vestheim 

menar att Webers idéer om rationaliseringen av samhället är intressant ur ett 

folkbiblioteksperspektiv av flera skäl. Idéhistoriskt ligger folkbibliotekets ursprung i 

värderationella föreställningar om demokrati, den självständige individen, frihet från 

materiell och social nöd och mänsklig välfärd och lycka (s. 408). Värderationalitet står 

alltså väldigt nära det budskap som folkbiblioteket förmedlat historiskt och var basen 

för utvecklingen av de första folkbiblioteken. Men något har hänt sedan dess med 

folkbiblioteken. Vestheim skriver att moderniseringen och integrationen av 

folkbiblioteken i den offentliga förvaltningen har fört dem i närkontakt med den 

instumentella målrationaliteten och i mötet mellan de här två rationalitetskategorierna 

har sedan folkbibliotekspolitiken formats. Liksom det finns en motsättning mellan två 

olika rationalitetskategorier i upplysningstraditionen utgår Vestheim från att samma 

rationalitetsmotsättningar även finns i folkbiblioteket eftersom upplysningstraditionen 

är en historisk bas för folkbiblioteket och att motsättningarna har påverkat 

folkbibliotekets värderingar (Vestheim 1997, s. 407-413). Det här har han som 

utgångspunkt i sin doktorsavhandling där han analyserar norsk folkbibliotekspolitik och 

hur den förändrats genom tiderna. Det han hittar är att olika rationaliteter tidvis varit 

ledande men aldrig har en varit totalt dominerande. Det har hela tiden varit en rörelse 

och motrörelse, en växling mellan värderationellt och instrumentellt rationellt, mellan 

det visionära och pragmatiska (Vestheim 1997, s. 428). Ett exempel är debatten om 

inköpsordningen av litteratur som gick ut på att biblioteken skulle bli automatiskt 

tilldelade de flesta böcker som gavs ut av seriösa förlag. Det var ett politiskt beslut som 
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mötte kraftiga reaktioner från bibliotekssfären som var skeptisk till att alla nya norska 

böcker skulle komma till biblioteken utan kvalitetsvärdering, staten skulle tvinga på ny 

skönlitteratur på biblioteken utan att skilja på goda och dåliga böcker. Men 

bibliotekssfären var inte enbart mot utan det fanns motsatta åsikter vilket Vestheim 

förklarar med att de stod på olika håll politiskt (Vestheim 1997, s. 309-313). Debatten 

om inköpsordningen är ett exempel på att bibliotekspolitiken formats i en växling 

mellan värderationellt och instrumentellt rationellt. Ett dilemma för det moderna 

folkbiblioteket är om det först och främst ska vara institutioner för kritisk offentlighet, 

för meningsskapande diskurs i det civila samhället, för demokrati, för personlig bildning 

och bildning av samhällsmedborgare eller om det ska vara ett redskap för statlig 

och/eller kommunal politik på kulturområdet och tjäna instrumentella särintressen. Ett 

annat dilemma för folkbiblioteken är om de ska ha sin politiska bas i livsvärlden med 

sin kulturella och normativa traditioner eller i systemvärlden med sitt teknologiska och 

politiska system. Ett tredje dilemma är om folkbiblioteket som institution främst ska 

betona helheten och stå för ett holistiskt synsätt eller verkan för specialisering och 

differentiering. Ett sista dilemma är om folkbiblioteket som traditionellt förmedlat den 

”stora berättelsen” och framhållit den gemensamma kulturen istället ska förmedla ”små 

berättelser” och ge mer specialinriktade tjänster till enskilda (Vestheim 1997, s. 445). 

 

Idag tycker Vestheim att det ser ut som om folkbiblioteket i allt högre grad tenderar att 

röras mot en instrumentell kunskapssyn och till större del vara bunden till 

systemintressen, medverkan till differentiering och specialisering och sökande efter 

legitimitet genom tillfredställande av personliga specialbehov snarare är det kollektiva 

behovet från samhället vilket är ett problem ur demokratisynpunkt.  En fungerande 

konstruktiv och kritisk offentlighet kräver att det även finns institutioner i samhället 

som är öppna för självständiga diskussioner om kultur och politik. Institutionerna kan 

inte legitimera sig utifrån demokratiska principer om inte diskussionerna förekommer. 

Trycket från den alltid stramare offentliga ekonomin och påverkan av marknadstänk har 

påverkat de politiskt ansvariga för folkbiblioteken i kommunerna att söka efter 

instrumentella och nyttiga argument för att försvara bibliotekets budget eller för att 

föreslå nedskärningar. I det politiska klimatet idag menar Vestheim ger inte argument 

om upplysning och kunskap för sin egen skull ökade biblioteksbudgetar (Vestheim 

1997, s. 445-447). 

 

Slutligen för att sammanfatta vad Vestheim menar har folkbiblioteket alltid varit 

påverkat av och integrerat i samhällets politiska riktning och debatt. Därför kan det som 

sker i folkbiblioteksvärlden relateras till den offentlighet som den är del av. I 

offentligheten liksom i folkbiblioteket är det hela tiden en flytande rörelse mellan olika 

rationella kategorier. Där olika rationaliteter tidvis påverkar mer och där de två 

viktigaste för folkbiblioteket är den värderationella och den instrumentella. Eftersom de 

rationella kategorier som finns i offentligheten påverkar bibliotekspolitiken är det också 

rimligt att anta att de även påverkar bibliotekariernas tankar, åsikter och handlingar. 

Eftersom den här uppsatsen undersöker bibliotekariers uppfattningar och handlingar i 

förhållande till tv-spel med kontroversiellt innehåll är det intressant att se om 

rationalitetskategorierna syns i bibliotekariernas intervjusvar och om motsättningen 

mellan dem fortfarande är närvarande. De rationella kategorierna är relevanta att 

använda för uppsatsens syfte eftersom uppsatsen berör kontroversiellt innehåll. Det går 

att göra ett antagande att saker som värdegrund, moral, syn på biblioteket och dess 

förhållande till användarna vilka alla är saker som är närvarande i de rationella 

kategorierna är viktigt för inställningen till medier med kontroversiellt innehåll och 

hanteringen av dem. En svårighet i att använda de rationella kategorierna är att de inte 

är helt oskiljbara. Samma rörelse mellan rationalitetskategorierna som Vestheim menar 
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finns i bibliotekspolitiken förekommer troligtvis även i bibliotekarierna. Att båda 

kategorierna kan vara närvarande i samma svar är ett problem men då görs en tolkning 

av vilken rationalitetskategori som anses mer dominant i svaret. 

Rationalitetskategorierna som används är alltså värderationellt där svar anses tillhöra 

om de visar tecken på personliga och yrkesrollssmoraliska värderingar samt betoning på 

kvalitet och bibliotekets demokratiska roll. Till den instrumentella rationella kategorin 

förs svar som anses visa på ett användarstyrt bibliotek där låntagarnas tankar är viktiga 

och det förekommer en nedtoning av bibliotekariens moraliska värderingar. En närmare 

beskrivning av den analysmetod som använts i uppsatsen ges i kapitel 4.5. 
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4 Metod 
 

I följande kapitel presenteras den forskningsmetod som använts för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Dessutom diskuteras de forskningsetiska ställningstaganden 

som gjorts.  

 

4.1 Val av metod 
 

Metoden som valts för datainsamling i studien är kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är en ansats att förstå världen från den intervjuades perspektiv, att 

skapa mening ur de erfarenheter de besitter. Kunskap skapas i intervjun i interaktionen 

mellan respondenten och den som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17-18). 

Metoden har valts eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotekarier 

resonerar kring och hanterar tv-spel med kontroversiellt innehåll. För att ta del av 

folkbibliotekariernas erfarenheter, kunskaper och värderingar kring ämnet är intervju 

den mest lämpade metoden för den är inte lika låst i sin form som till exempel enkäter 

och tillåter konversationen att utvecklas i olika riktningar inom undersökningens 

övergripande tema (Luo & Wildemuth 2009 s. 233). Den variant av kvalitativa 

intervjuer som Luo och Wildemuth skriver om är semistrukturerade intervjuer. Där 

används en intervjuguide med förutbestämda teman och frågor men ordningen kan 

ändras och frågor kan läggas till eller tas bort under intervjuns gång. På grund av 

intervjuarens relativa ovana vid intervjusituationer och fördelen med att redan på 

förhand ha en intervjuguide utformad efter uppsatsens frågeställningar och syfte, har 

valet gjorts att använda semistrukturerade intervjuer. 

 

Genomförandet av metoden baserades på den beskrivning Kvale och Brinkmanns ger av 

intervjuundersökningens sju stadier. Stadierna är: tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. Tematiseringen och planeringen handlar 

om undersökningens övergripande syften, anspråk och frågeställningar. Uppsatsens 

syfte och frågeställningar har avhandlats ovan och behandlas inte i det här avsnittet. Det 

tredje stadiet är intervjun som ska genomföras med hjälp av en intervjuguide och med 

ett reflekterande förhållningssätt till kunskapen som söks och till relationen som skapas 

i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

4.2 Intervjuguide 
 

Intervjuguiden kan utformas som en detaljerad följd av frågor eller mer löst innehålla de 

teman som ska tas upp (Kvale & Brinkmann 2009). Med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar och efter inspiration av tidigare forskning utformades intervjuguiden 

runt ett antal teman indelade i underfrågor (se bilaga 2). Intervjuguiden bestämmer inte 

ordningen på frågorna och den är öppen för att ta bort frågor och lägga till nya frågor 

och följdfrågor under intervjuns gång. 

 

En intervjufråga kan ha både en tematisk och dynamisk dimension. Tematiskt för att 

den bidrar till intervjuns kunskapsproduktion och dynamisk för att den bidrar till att 

skapa en bra intervjuinteraktion. En bra fråga bör innehålla båda dimensionerna. 

Frågorna bör vara korta, enkla och öppna, hellre än slutna vilket det togs hänsyn till i 

utformningen av intervjuguiden (Kvale & Brinkmann 2009). 
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4.3 Urval  
 

Urvalsmetoden som användes i studien har varit målinriktat urval. Det innebär ett 

försök att bilda överenstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. Urvalet görs 

alltså utifrån en förhoppning att intervjua personer relevanta för problemformuleringen 

(Bryman 2008). Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotekarier 

resonerar kring och hanterar tv-spel med innehåll som kan uppfattas som kontroversiellt 

ansågs bibliotekarier som arbetar med tv-spel vara de relevantaste och mest lämpade att 

intervjua för att besvara forskningsfrågorna. Därför kontaktades folkbibliotek som har 

utlåning av tv-spel och tillfrågades om någon där som arbetade med tv-spel ville ställa 

upp för intervju. Eftersom det är bibliotekarierna som sköter urval, inköp och har 

kontakt med användarna är det de som är intressanta att intervjua för uppsatsen. 

 

På grund av tid och ekonomiska resurser har urvalet begränsats till författarens relativa 

närområde men eftersom uppsatsen inte gör anspråk på att generalisera hur alla 

folkbibliotekarier i Sverige resonerar kring ämnet anses inte det vara något problem. För 

att ändå få en viss bredd i urvalet intervjuades bibliotekarier från både större och mindre 

bibliotek och större och mindre kommuner. Intervjuer via telefon hade förhindrat den 

geografiska begränsningen men den metoden valdes bort för att den personliga 

kontakten mellan intervjuaren och informanten inte skulle misstas.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer 
 

E-post skickades till den e-postadress som ansågs bäst lämpad för att fråga om någon 

som arbetade med inköp av tv-spel ville ställa upp för intervju. Ibland fanns bara en 

adress till hela biblioteket. Andra gånger skickades till bibliotekschefen eller 

inköpsansvarig om sådan adress fanns. De som ville ställa upp på intervjun 

informerades kort om vad den skulle handla om innan intervjumötet ägde rum. 

Intervjuerna utfördes enskilt i alla fall utom ett där en bibliotekarie föreslog att en 

kollega som också arbetar med tv-spel även den skulle vara med på intervjun. Det anses 

inte ha varit några problem att en intervju var med två personer. Tvärtom gav det en 

ökad diskussion om intervjufrågorna. Fem stycken intervjuer genomfördes och de tog 

mellan 30 och 70 minuter och var som kvalitativa intervjuer kan vara av skiftande form. 

Ibland följdes intervjuguiden noga och ibland mer fritt. De intervjuade tilläts tala om det 

som de tyckte var intressant, kom de för långt från ämnet hjälpte intervjuguiden till med 

att komma in på rätt spår igen. Intervjuerna genomfördes på de bibliotek där 

informanterna arbetar och alla intervjuerna spelades in efter deras godkännande. 

 

4.5 Analysmetod 
 

Den insamlade datan från intervjuerna analyseras med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Utgångspunkten för analysmetoden har varit de steg som Zhang och 

Wildemuth föreslår ska ingå i kvalitativ innehållsanalys (Wildemuth 2009, s. 308-314) 

Kvalitativ innehållsanalys går längre än att bara räkna ord i texter som kan vara fallet i 

kvantitativ dataanalys till att undersöka teman, mönster och åsikter i texten. Kvalitativ 

innehållsanalys är främst induktiv. Utforskandet av ämnen och teman och de slutsatser 

som kan dras av dem baseras på den insamlade datan. 
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Första steget i analysen är förberedandet av datan. Zhang och Wildemuth menar att 

datan oftast behöver omvandlas till skriven text innan analysen kan börja. Det gjordes 

genom att intervjuerna transkriberades. Till största del gjordes det genom att hela 

intervjuerna transkriberades bokstavligen, i vissa fall när intervjun rörde sig för långt 

bort från uppsatsens frågeställningar och syften gjordes endast sammanfattningar av de 

avsnitten. Transkriberingen skapade ett material i textform där varje intervju 

motsvarade 5-12 sidor och 2500-6500 ord. Steg två är att bestämma enheten för analys. 

Kvalitativ innehållsanalys använder ofta teman som enhet för analys istället för rent 

språkliga enheter. Ett tema kan visa sig i ett ensamt ord, en fras, en mening eller ett helt 

dokument. Det som letas efter är uttrycket av en idé, därför kan en textmassa av vilken 

storlek som helst kodas så länge det står för ett särskilt tema. Det tredje steget är att 

utveckla kategorier och ett kodningsschema, vilket kan göras på olika sätt. Från datan, 

tidigare studier och tidigare teori (Wildemuth 2009, s. 310-311). I det här fallet kommer 

kategorierna från tidigare teori vilket skrivs om i teorikapitlet ovan. Men inspiration till 

att använda den teorin på det sättet kom från en tidigare gjord uppsats som också 

undersökt kontroversiella medier på biblioteket och analyserat sitt resultat utifrån de 

rationella kategorierna; värderationell och instrumentellt rationell (Björk & Örnberg 

2009). 

  

Sedan påbörjades själva kodningen av den insamlade datan. Först lästes 

intervjutranskripten igenom noggrant för att få en övergripande bild av datan hur den 

kunde kategoriseras. Bibliotekariernas svar delades in i fyra teman efter de 

frågeställningar uppsatsen baseras på. Dessa är också grunden till hur resultatdelen är 

uppdelad. De fyra temana är: tv-spels kontroversiella innehåll enligt bibliotekarierna, 

bibliotekariernas urval och hantering av tv-spel med kontroversiellt innehåll, konflikter 

kring tv-spel med kontroversiellt innehåll och grundläggande tendenser i 

bibliotekariernas svar. Svaren i varje tema tolkades sedan att tillhöra två olika 

kategorier. Antingen ansågs det tillhöra den värderationella kategorin eller den 

instrumentella kategorin. Till kategorin för värderationalitet ansågs svar tillhöra om de 

visade prov på eller betoning av saker som demokrati, personlig bildning, framhållande 

av gemensam kultur, moraliska ställningstaganden, kvalitetssyn, helhetssyn på 

biblioteket, visionär syn på biblioteket m.m. Till kategorin för instrumentell rationalitet 

ansågs svar tillhöra om de visade prov på användarstyrning, specialisering, 

marknadstänk, pragmatism, måltänkande t.ex. lånesiffror, tydliga medel för att nå 

målen, att vara redskap för kommunal/statlig politik och specialinriktade tjänster (se 

tabell 1). En svårighet i kodningen kan vara att kategorisera de intervjuades svar 

eftersom rationaliteterna inte är klart urskiljbara utan hänger samman. Ett uttalande kan 

visa prov på båda. Framförallt kan samma bibliotekarie omväxlande visa prov på de 

båda rationalitetskategorierna i sina svar. I ett sådant fall kan svaret föras till båda 

rationalitetskategorierna. 

 

Värderationellt Instrumentellt-rationellt 
Demokrati Marknadstänkande 

Personlig bildning Specialisering 

Gemensam kultur Användarstyrning 

Moraliska ställningstaganden Pragmatism 

Kvalitetssyn Måltänkande 

Helhetssyn på folkbiblioteket Tydliga medel för att nå målen 

Visionär syn på folkbiblioteket Redskap för kommunal/statlig 

politik 

Tabell 1. De rationella kategorierna (begrepp från Vestheim 1997). 
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4.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
 

Några områden som ofta diskuteras i samband med etiska riktlinjer för 

intervjuundersökningar är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser 

(Kvale & Brinkmann 2009). Informerat samtycke innebär att de som intervjuas får 

information om studiens generella syften samt att det är frivilligt att delta i 

undersökingen. Informerat samtycke uppfylldes i den här intervjuundresökningen 

eftersom de som deltog anmälde sig frivilligt till att delta och att de när de kontaktades 

via e-post (se bilaga 1) och i samband med intervjun fick information om vad de 

generella syftena med uppsatsen var. Konfidentialtitet i undersökningen uppfylldes 

genom att de intervjuades namn och biblioteken de arbetar på anonymiserades. Kvale 

och Brinkmann skriver om att forskaren måste överväga de konsekvenser en 

intervjuundersökning kan ge i skada för intervjudeltagarna. Alla som deltog i 

intervjuerna fick möjlighet att läsa en transkription av intervjun i efterhand för att 

godkänna det de sagt vilket inte alla utnyttjade men att de inte ville läsa det är också ett 

tecken på att de inte tror att något i deras svar kan skada dem. Dessutom är namnen 

anonymiserade så det är svårt att spåra till källan. 
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5 Resultat och analys 
  

I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet har indelats tematiskt 

utifrån uppsatsens frågeställningar. Resultatet analyseras även löpande efter de 

rationella kategorier som presenterades i teorikapitlet och som det skrevs mer om hur de 

användes i avsnittet om analysmetod. Valet att föra ihop resultatet och analysen i 

samma kapitel gjordes dels för att undvika upprepningar och öka läsbarheten men också 

för att sammanställningen av resultatet och analysen utfördes som en kontinuerlig och 

sammansatt process och ansågs därför lämpligast att presenteras tillsammans. Avsnitt 

5.5 som bygger på uppsatsen fjärde frågeställning fungerar till viss del som en 

sammanfattning av de tidigare avsnitten i kapitlet. Till stor del besvaras frågeställning 

fyra genom de tidigare frågorna och analysen av svaren där. Men för tydlighet redovisas 

den som ett eget avsnitt. Kapitlet inleds med en kort bakgrund om varje informant och 

bibliotek.  

 

5.1 Bakgrund om informanterna och biblioteken 
 

”Anna”, Bibliotek A 
 
Anna arbetar på ett bibliotek som ligger i en förortskommun. Hennes arbetsuppgifter 

kopplade till tv-spel är att köpa in medier för vuxna där tv-spel ingår. Hennes personliga 

relation till tv-spel är att hon spelar en del. Det har blivit mer ju äldre hon blivit för hon 

är inte uppväxt med att tv-spel. Biblioteket har lånat ut spel i ca fem år och tonvikten på 

spelen som köps in är på åldersgruppen 4-13 år men de har även spel för äldre upp till 

vuxna märkta 18+. Barnspelen är placerade på barnavdelningen och vuxenspelen 

tillsammans med vuxen-dvd. De har spel både för konsoler och för pc. Åldersgränsen 

för att låna tv-spel är femton år. 

 

”Birgitta”, Bibliotek B 
 

Birgitta arbetar på stadsbiblioteket i en större stad. Där ingår hon i en grupp på tre 

bibliotekarier som köper in tv-spel till konsolerna Playstation 3, Xbox 360 och Wii. 

Hennes personliga relation till tv-spel är att hon spelar mycket online-rollspel t.ex. 

World of Warcraft men även andra spel. Tv-spel har biblioteket lånat ut i ca fem år och 

de har inget speciellt fokus vad gäller åldersgrupp eller genrer. Dock har de en 

åldersgräns på femton år för lån av tv-spel och de har inga spel med pegi-märkning 18+. 

TV-spelen står i närheten av barnavdelningen men det var inget medvetet val utan det 

var den enda platsen det fanns plats på. 

 

”Carl”, Bibliotek C 
 

Carl arbetar på ett bibliotek i en förortskommun. Hans arbetsuppgifter är bland annat att 

göra inköp till ungdomsavdelningen där tv-spel ingår samt att anordna arrangemang för 

högstadieungdomar till exempel har han ordnat turneringar i tv-spelet Fifa. Inköpen gör 

han själv men om han tvekar över ett inköp rådfrågar han kollegor. Hans personliga 

relation till tv-spel är att han spelade mycket som ung men att han senare tappade lite 

intresset. Han tycker fortfarande det är kul dock och försöker provspela de spel som de 

lånar ut på biblioteket. Biblioteket har lånat ut tv-spel i 2-3 år och de har en åldersgräns 

på 16 år för alla tv-spel. Spelen är för konsolerna Playstation 3, Xbox 360 och Wii och 

inom olika genrer även om sportspel är något fler än andra. Åldersmässigt riktar de sig 
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kanske mest till ungdomar runt femton men de har spel till alla åldrar, även ett fåtal med 

pegi-klassning 18+. 

 

”David”, Bibliotek D 
 

David arbetar på stadsbiblioteket i en pendlingskommun. Där arbetar han med inköp 

bland annat tv-spel till avdelningen för unga vuxna som riktar sig till unga människor 

mellan sexton och trettio år. Hans personliga relation till tv-spel är att han spelat mycket 

sen han var ung men inte lika mycket på senare år. Han ser positivt på tv-spel som en 

social umgängesform och ett sätt att ta till sig berättelser genom och försöker testa alla 

spel som köps in. Biblioteket har lånat ut tv-spel i ca fem år och de har artonårsgräns på 

alla tv-spel som står på avdelningen för unga vuxna, det gäller både spel med pegi-

klassning 16+ och 18+ samt enstaka med 12+. De tv-spel som står på barn- och 

ungdomsavdelningen har ingen åldergräns för utlåning.  De köper ungefär lika mycket 

spel för barn och unga vuxna och försöker att inte prioritera någon särskild genre. 

 
”Emma” och ”Erik”, Bibliotek E 
 
Emma och Erik ingår båda två tillsammans med en tredje kollega i en tv-spelsgrupp i en 

storstadskommun. Båda arbetar som ungdomsbibliotekarier, Emma på stadsbiblioteket 

och Erik på ett stadsdelsbibliotek. Arbetet i tv-spelgruppen består av inköp av tv-spel 

till hela kommunen. Det är något som de gör utanför sina ordinarie arbetsuppgifter och 

de får ingen särskilt avsatt tid för det vilket gör att de sällan träffas i gruppen. Istället 

håller de kontakten via e-post. Det har funnits tv-spel att låna i kommunen sedan 2007 

men det är från 2011 tv-spelgruppen funnits och det varit möjligt att låna tv-spel på alla 

filialbibliotek i kommunen. De har en åldersgräns på femton år för alla tv-spel som är 

märkta pegi-15 och uppåt. Deras personliga relation till tv-spel är att Emma inte växte 

upp med att spela men spelat mer på senare år, hon säger sig också vara väldigt 

intresserad av sociologin kring tv-spel och tv-spel som kulturform. Erik säger sig alltid 

ha spelat, främst datorspel men på senare år även mer tv-spel. 

 

5.2 Tv-spels kontroversiella innehåll enligt bibliotekarierna 
 

Anna från bibliotek A säger sig vara väl medveten om att det finns tv-spel med 

olämpligt innehåll men att de på det biblioteket inte velat gå in i det resonemanget för 

att: ”då är man farligt nära att censurera”, säger hon. De försöker köpa in det folk vill ha 

och har istället satsat på att ha en åldersgräns för tv-spelen och att de lånas på eget 

ansvar från användaren. 

   

De övriga intervjuade bibliotekarierna tycker alla att det finns kontroversiellt innehåll i 

tv-spelen. Det som främst är kontroversiellt och nämns spontant av dem är det 

våldsamma innehållet. Bibliotekarierna från bibliotek b, c, d och e säger alla att våld är 

något de ser efter när de ska köpa in spel och bibliotekarierna från bibliotek b och c 

tycker att det kan vara svårt att veta var gränsen går. Enligt Birgitta från bibliotek B var 

det här något de diskuterade mycket när de skulle börja med utlån av tv-spel, vad som 

skulle räknas som grovt våld. De försökte fundera ut vad som kunde vara 

gränsdragningen mellan acceptabelt våld och grovt våld som inte var acceptabelt och 

kom fram till det här: 

 
…då sa vi att våld riktat mot människor som ser ut som människor på riktigt…våld 

som riktas mot människor där man kanske skar halsen av någon. Där man var nära 
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vid dödandet också. Var det på långt håll får det väl vara en sak och åtföljs det av 

skrik och sådana saker sa vi att även om man kan reglera det här via lånekortet…så 

gör vi inte det. Vi har dem inte ens stående där. Det är inte ett biblioteks uppgift att 

sälja den typen av spel. 

 

Även Carl tycker att våldsinnehållet är det mest kontroversiella i tv-spelen och även han 

tycker det är problematiskt att avgöra när ett spel är för våldsamt: 

  
Det är just gränsen för när det blir för våldsamt. För det kan finnas en gnutta våld i 

många spel. Att som vuxen sätta sig in så mycket i barnens världsbild så man kan 

avgöra vad som är skadligt för barnen och inte skadligt och om det är skadligt 

överhuvudtaget. Det vet man ju inte, för den debatten har funnits sen länge om man 

tänker på videovåld. 

 

Han ger Grand Theft Auto (GTA)
1
 som ett exempel på ett tv-spel de inte skulle köpa in 

med tanke på våldsinnehållet. Det spelet nämner också Birgitta som ett spel de inte 

skulle köpa in. För Carl är det dock inte bara det grafiska och realistiska våldet i GTA 

som är problematiskt utan snarare möjligheterna spelet ger spelaren att göra i stort sett 

vad som helst: 

  
Om man tar GTA som exempel så kan man göra vad man vill som är elakt i stort 

sett och att sitta som barn och spela det och det inte finns någon diskussion med en 

vuxen om det. Det tror jag kan vara lite farligt. 

   

Liksom Birgitta nämner han våld där spelaren är nära vi dödandet och ger exemplet 

Assasin’s Creed IV: Black Flag där uppdragen var att smyga sig på folk och skära 

halsen av dem. Det kände han låg utanför sina direktiv som inköpsansvarig och köpte 

inte in det. 

 

Emma och Erik på bibliotek E har till skillnad från Birgitta och Carl köpt in GTA. Privat 

tycker de inte direkt att det finns något kontroversiellt i tv-spel men de gör tydlig 

skillnad på vad de tycker privat och hur de ser på saker ur ett biblioteksperspektiv. Erik 

säger så här om GTA är kontroversiellt eller inte:  

 
I bibliotekssammanhang är det ju det men annars tycker jag inte det är så farligt. 

Jag försöker skilja mycket på vad jag tycker som privatperson och på vad jag 

tycker som bibliotekarie. Det är problematiskt med alla krigsspel och alla våldsspel 

ur ett.. Ja, vad man erbjuder på biblioteket och vilka som har tillgång till det och så 

men som privatperson tycker jag inte det. 

 

Emma tar upp en intressant sak om att det är själva diskussionen som är kännetecknet 

på att något är kontroversiellt: 

 
Nu tänker jag inte heller som privatperson utan i största allmänhet, teoretiskt. Ja det 

finns en stor diskussion om GTA. Vi för den diskussionen här också. Det är ju 

kontroversiellt, vi har pratat jättemycket om det fram och tillbaka och vi har haft 

olika åsikter och ändrat oss. Att det finns stora och starka åsikter om olika spel, det 

finns det. Det betyder att spel kan vara kontroversiella. Men det kan en film också 

vara, böcker är också väldigt kontroversiella. Jimmy Åkessons självbiografi är 

väldigt kontroversiell. 

 

                                                 
1
 En spelserie som utkommit i många olika inkarnationer och till olika konsoler samt pc. Det senaste i 

serien, Grand Theft Auto V, utkom hösten 2013. 
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De innehållsmässiga saker i tv-spel som Emma och Erik tar upp som kan vara 

kontroversiella är om tv-spelen utspelar sig i existerande krig, sexism och genusfrågor. 

Våld, så länge det är motiverat är inte något de ser på som kontroversiellt till skillnad 

från flera av de andra bibliotekarierna som intervjuats. Att de nämner tv-spel som 

utspelas i riktiga krig är en annan skillnad. Erik nämner på en fråga om de diskuterat tv-

spel med rasistiskt innehåll: ”…det har hängt ihop nånstans med krigsspelen tycker jag 

för de har varit ganska mycket, de onda ryssarna eller de onda i Afghanistan”. 

Krigsspelen ses alltså som kontroversiella för sitt sätt att utmåla ena parten som ensidigt 

ond inte för sitt våldsinnehåll. Erik nämner ett spel med rasistiskt innehåll:  

 
Något av Resident Evil-spelen. Jag kommer inte på. Då är de i Afrika i det här 

spelet i alla fall. Alla afrikaner där är dumma vildar. Det hade man kanske inte 

velat köpa in. Men annars är det inte så mycket. 

 

Om de stereotypa karaktärsskildringarna i GTA säger Erik så här: 

 
Jag tänker att båda dem som är sådana stereotyper, svarta killen och han 

meth-killen. Det är ju den stereotypa bilden på amerikansk arbetarklass. Den 

svarta är ju kriminell förortskille och den vita arbetarschablonen är en 

puckad meth-redneck liksom. Så det går åt båda hållen. 

 

Erik nämner en sak som kan ses som kontroversiell som är intressant för att den faller 

utanför de tre huvudkategorier av kontroversiellt innehåll som syns i den tidigare 

forskningen och i de andra intervjuades svar: 

 
Jag kom på en till sak som kanske är kontroversiellt i Far Cry. Det är att man 

låser upp väldigt användbara saker genom att döda utrotningshotade djur. Även 

om det kanske är påhittade utrotningshotade djur. Men det är ändå så att nu 

kommer den här vite snubben här och så dödar han alla de här djuren också. Det 

är en otroligt dålig story 

 

Emma och Erik anser att det finns en del innehåll i tv-spel som ur ett 

biblioteksperspektiv är kontroversiellt. De betonar även saker som kvalité på tv-spelen 

och visar därför prov på ett visst värderationellt tankesätt. Men de är mycket friare till 

innehållet i tv-spelen än bibliotek b, c och d framförallt när det gäller våldsinnehåll och 

har i det stora hela en ganska pragmatisk syn på det vilket är ett tecken på instrumentell 

rationalitet.  

 

 David på bibliotek D säger att det innan de började med tv-spelsutlåning var mycket 

diskussioner om de skulle ha de spel som var mest blodiga och även om 

åldersgränserna. Det han inte köper in är de spel som bara går ut på att vara våldsamma. 

Innehåller tv-spelen mycket våld ska de även ha en kärna av något annat till exempel en 

stark berättelse eller starka karaktärer. Så till skillnad mot bibliotek b och c finns det 

ingen princip som säger att David inte skulle köpa in ett spel för att det är för våldsamt, 

bara det har andra kvalitetsegenskaper. Även Birgitta är inne på det här att ett våldsamt 

spel kan köpas om det till exempel har fått väldigt bra recensioner och har andra 

kvalitéer som uppväger våldet men de har en snävare syn på hur mycket våld som är 

tillåtet jämfört med bibliotek D. 

 

Sammanfattningsvis är grafiskt och realistiskt våld riktat mot människor och framförallt 

där det finns en frihet för spelaren att göra vad som helst sådant som bibliotekarierna 

inte tycker ska finnas i tv-spelen på biblioteket. Men de tycker det är svårt att dra 

gränsen. Våld riktat mot annat än människor till exempel monster eller om spelet 
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utspelar sig i en fantasyvärld är saker som gör de mindre kontroversiella för 

bibliotekarierna. Om tv-spelet i sig har sådana kvalitéer och inte bara har  våldsinnehåll 

är det något som kan väga upp och göra att det köps in på bibliotek b och d. 

 

Det moraliska ställningstagande som bibliotekarierna från bibliotek b, c och d visar 

ovan är ett tydligt exempel på ett värderationellt synsätt på bibliotekets roll. Exempelvis 

att de gör åtskillnad på olika typer av våld, även om de inte allihop tror att våldsamma 

tv-spel är farliga för användaren. Birgitta nämner till exempel att det är annat än tv-spel 

som gör vissa ungdomar till massmördare på tv-spel, troligtvis är andra faktorer som 

ligger bakom enligt henne. Trots det tycker de inte att tv-spel med en viss typ av våld 

ska finnas på folkbibliotek. Det är ett moraliskt ställningstagande, att de här värdena 

som uppvisas i spelen är inget som ska finnas på folkbiblioteket typiskt för det 

värderationella synsättet. De betonar dessutom kvalitén på tv-spelen vilket också är ett 

tecken på ett värderationellt synsätt. Att tv-spel som innehåller våldsinslag ska ha andra 

ha andra kvaliteter som starka karaktärer eller en stark berättelse för att förtjäna en plats 

på biblioteket visar på en inställning att medier ska inte bara vara för nöjes skull utan 

också ge något mer till användaren. Det påminner en del om den idé om personlig 

bildning som varit en viktig faktor i det värderationella synsättet på folkbiblioteken. 

Den bibliotekarie som skiljer ut sig är Anna från bibliotek A. Hon ger bilden av ett 

användande av instrumentell rationalitet i tv-spelsutlåningen. Emma och Erik visar mer 

värderationella tendenser än Anna men mer instrumentella än de övriga. 

 

Vad gäller sexistiska spel som är den andra stora kategorin av kontroversiellt innehåll 

efter våld som ses i den tidigare forskning som är gjord om tv-spel nämns det av några 

av de intervjuade bibliotekarierna. Det verkar dock inte vara något som de tänkt över 

eller diskuterat kring med andra bibliotekarier i samma utsträckning som de våldsamma 

tv-spelen. Carl säger på frågan om han tycker något annat än våld är kontroversiellt i tv-

spelen att kvinnosynen, särskilt i GTA är dålig och att det finns en brist på kvinnliga 

förebilder i spelen: 

 
Dels att det inte finns några starka förebilder, utan de flesta karaktärerna är starka 

män och sen det här med om man tar GTA som ett exempel att de flesta kvinnor 

framställs som våpiga, billiga tjejer som går på gatan. Just att det är en ganska 

dyster bild, våldsamma män och kvinnor som objekt. 

 

David säger att det som inte ska finnas på ungdomsavdelningen är rent pornografiska 

saker. Han menar att det är svårt att hitta tv-spel som inte är sexistiska och har 

stereotypa könsroller, en rimlig ståndpunkt enligt honom hade då varit att inte ha tv-spel 

alls på biblioteket men eftersom de har artonårsgräns tänker han sig att låntagarna kan 

hantera det. Även Birgitta nämner sexistiska tv-spel på frågan om något annat än våld är 

kontroversiellt med tv-spelens innehåll. Hon har också ett liknande resonemang som 

David i att alla tv-spel är sexistiska på något sätt och ger exemplet Lara Croft, 

huvudkaraktären i spel-serien Tomb Raider som en karaktär som framställs på ett 

sexistiskt sätt (se tidigare forskning på s. 7 om hur Lara Croft kan tolkas ur olika 

perspektiv). Birgitta är av den uppfattningen att de sexistiska tv-spelen kommer att 

minska. Att speltillverkarna kommer att lyssna på kritiken och att de spel som uppfyller 

kraven på politisk korrekthet är de som kommer finnas kvar. Anna uppger att de inte 

diskuterat hur kvinnliga spelkaraktärer framställs och att de inte upplevt det som något 

problematiskt men erkänner att det kanske borde vara något att diskutera.  

 

Rasistiska inslag i tv-spel är inget bibliotekarierna verkar ha funderat särskilt mycket på, 

åtminstone inte i relation till våld och sexistiskt innehåll i tv-spel förutom Emma och 



23 

 

Erik som nämnts ovan. Birgitta nämner att om det är något uppenbart till exempel en 

grupp människor som utsätts för något, skaffar de inte det spelet. Carl säger att GTA har 

en del rasistiska drag och att om ett spel är kränkande något vis köper de inte in det till 

biblioteket. David uppger att tv-spel med rasistiskt innehåll inte är något de vill ha på 

ungdomsavdelningen men att han inte vet om det är särskilt vanligt. Både i förhållande 

till rasistiskt innehåll och sexistiskt innehåll i tv-spelen uppvisar bibliotekarierna 

liknande rationella drag som i förhållande till våldsamma tv-spel. Framförallt gäller det 

Carl, men även Birgitta och David ser sexistiska spel som ett problem men eftersom i 

princip alla tv-spel är det enligt dem är det ändå något som finns på biblioteket. Deras 

moraliska ställningstagande att sexistiska tv-spel är något dåligt som är typiskt för ett 

värderationellt synsätt kombineras alltså med en mer pragmatisk och måltänkande 

inställning att tv-spelen med sådant innehåll ändå ska finnas på folkbiblioteket för att 

alla tv-spel har det innehållet och biblioteket vill erbjuda det mediet till sina låntagare, 

vilket är typisk för den instrumentella rationalismen. Även Emma och Erik tar upp 

sexism och genusfrågor som något som kan vara kontroversiellt i tv-spel.  

 

Sammanfattningsvis uppvisar de intervjuade bibliotekariernas svar ganska stor 

samstämmighet i vad de anser kontroversiellt i tv-spelsinnehållet. Bibliotek A skiljer ut 

sig i vilket förklaras av att de medvetet gjort valet att inte ge sig in i frågan, istället 

köper de in det låntagarna vill ha. Det som anses kontroversiellt från de övriga 

bibliotekariernas sida överensstämmer väl med den bild som fås från den tidigare 

forskning som gjorts i ämnet. Våldsamma tv-spel är det som det gjorts mest forskning 

kring och det är också störst fokus på dem i informanternas svar. Tv-spel med sexistiskt 

och rasistiskt innehåll får mindre fokus i fallande ordning både från bibliotekarierna och 

i forskningen. De flesta svar över vad som anses kontroversiellt ur bibliotekariernas 

synvinkel faller in i någon av de här tre kategorierna men det finns ett par undantag som  

Erik som nämner ett tv-spel där utrotningshotade djur dödas och Carl som nämner 

själva friheten för spelaren i ett spel att göra vad som helst som kontroversiellt. 

 

5.3 Bibliotekariernas urval och hantering av tv-spel med 
kontroversiellt innehåll 

 

Bibliotek A där Anna arbetar har som nämnts ovan valt att inte ta så mycket ställning i 

frågan om kontroversiellt innehåll i tv-spel, utan väljer att köpa in det låntagarna 

efterfrågar eftersom de inte vill censurera på biblioteket. Mycket ansvar läggs i stället 

på låntagaren. Innehållet i tv-spelen med tanke på det som kan anses kontroversiellt är 

alltså ingen faktor i urvalsprocessen. Ungefär femtio procent av tv-spelen de köper in är 

från användarnas inköpsförslag. Anna säger att de sällan säger nej till ett önskemål och 

om de gör det beror det mer på praktiska saker som att spelet inte går att få tag på via 

deras leverantör. De val de ändå gjort på biblioteket är att sätta en åldersgräns på femton 

år för att låna tv-spel samt att de flyttat spelen med pegi-märkning 18+ från 

barnavdelningen till hyllan för vuxen-dvd:er. Anledningen till femtonårsgränsen är att 

de inte vill att en tioåring ska kunna låna ett spel som är 18+. Ett av skälen är 

våldsinnehållet, men det viktigaste skälet är att skydda dem från höga 

förseningsavgifter. Böterna för försenade tv-spel och filmer är nämligen högre än för 

böcker och det kan snabbt bli en ganska stor skuld. Att de flyttade en del av tv-spelen 

från barnavdelningen berodde på att låntagare klagade på att de spelen inte hörde 

hemma på den avdelningen. Hanteringen av tv-spelen på bibliotek A visar tydliga 

tecken på ett instrumentellt synsätt. Att mycket av inköpen baseras på låntagarförslag 

kan anses vara tecken på användarstyrning och marknadstänkande vilka stämmer väl 
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överens med den instrumentella rationaliteten. Att använda tydliga medel för att nå ett 

mål är typiskt för ett instrumentellt synsätt. Åldersgränsen på femton år är ett exempel 

på ett sådant tydligt medel, målet i det här fallet är att hindra barn från 18+-spel samt att 

få höga förseningsavgifter. Även om åldersgränsen också kan ses som ett moraliskt 

ställningstagande att barn under femton inte ska ta del av våldsinnehållet i tv-spelen 

vilket är ett värderationellt tecken.  

 

Bibliotek B har liksom bibliotek A en åldersgräns på femton år. Den är också till för att 

förhindra att barn får höga förseningsavgifter men även på grund av det våldsamma 

innehållet. Åldersgränsen kan alltså sägas ha både en instrumentell och värderationell 

bakomliggande orsak. Till skillnad från bibliotek A har bibliotek B inga spel som är 

märkta 18+ utan de med högst pegi-ranking är 16+. Genom att inte ha 18+-spelen 

undviks automatiskt de allra våldsammaste. Men Birgitta och hennes två kollegor som 

arbetar med inköp av tv-spel gör ändå ett urval där våldsinnehållet är en viktig faktor 

om det ska köpas in eller inte. Urvalet görs genom att de läser recensioner i tidningar, 

ser klipp på Youtube och ser på spelens omslag om de verkar vara våldsamma eller ej. 

Det finns dock ingen möjlighet att testa spelen. En annan skillnad mot bibliotek A är att 

de inte får särskilt mycket inköpsförslag på bibliotek B, så låntagarnas förslag är ingen 

viktig faktor i deras inköpsprocess. Urvalsprocessen har mycket liten användarstyrning 

jämfört med bibliotek A och kan benämnas som värderationell eftersom den gör ett 

moraliskt ställningstagande i vad som väljs ut och betonar kvalitet. 

 

Carl från bibliotek C uppger på frågan om varför de har satt åldersgränsen på tv-spel till 

sexton år: 

 
Jag tror det var för att det är svårt att få hit den åldersgruppen av ungdomar som det 

redan är. Så genom att göra så och slippa låta de gå genom sina föräldrar så sänkte 

vi det till sexton år för vi kände att vi vill erbjuda tv-spel till dem. 

 

Han säger också att åldersgränsen även är för att tv-spelen är dyra att ersätta och det är 

ett ansvar att låna dem och dessutom är det för deras innehåll. Åldersgränsen är både 

värderationell för att den är ett sätt att verkställa ett moraliskt ställningstagande från 

bibliotekariernas sida, nämligen att barn under sexton ska inte ta del av innehållet i vissa 

tv-spel men också instrumentell i sättet den används för att locka ungdomar till 

biblioteket. Carl arbetar enskilt med inköpen och till hjälp i urvalet använder han sig av 

recensioner och klipp på Youtube. En del av inköpen görs efter inköpsförslag från 

användarna och är det något han känner sig osäker på i ett spel, till exempel att det 

ligger på gränsen vad gäller våldsinnehåll diskuterar han igenom det med kollegor. I ett 

fall köptes ett tv-spel in men fick sedan dras tillbaka för att det i diskussion med 

kollegor ansågs för våldsamt. 

 

På bibliotek D har de valt att ha en åldersgräns på arton år för alla tv-spel som finns på 

avdelningen för unga vuxna. Det handlar inte bara om spel med pegi-märkning 18+ utan 

även en del rekommenderade från sexton och tolv år. För de tv-spel som är placerade på 

barn- och ungdomsavdelningen finns ingen åldersgräns. David säger att anledningen till 

att en del tv-spel med pegi-märkning från tolv och sexton år ändå getts artonårsgräns på 

biblioteket är för att de testat de spelen och gjort bedömningen att de visst kanske är 

lämpliga för de mellan tolv och arton men absolut inte de under tolv år och på grund av 

att bibliotekssystemet inte tillåter mer än en åldersgräns har de valt att ge dem 

åldersgränsen arton år. Hanteringen av tv-spelen på bibliotek D där de testar spelen om 

de är lämpliga för barn och ungdomar är ett tydligt exempel på ett värderationellt 
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tillvägagångssätt där bibliotekarierna gjort ett moraliskt ställningstagande vad som är 

lämpligt eller inte för åldersgruppen. 

  

David uppger att det inte i sig finns något som hindrar honom från att köpa in de 

våldsammaste tv-spelen men att de då ska ha en annan kärna som till exempel en stark 

berättelse. Han menar också att det är en fråga om demokrati att tillgängliggöra 

populära spel till personer som inte har möjlighet att köpa dem. Tv-spelen ska alltså ha 

en viss kvalitet vilket är en karaktär för ett värderationellt synsätt, även demokratitanken 

är typiskt värderationell. De får inte in särskilt mycket inköpsförslag till bibliotek D 

men om de får det tycker David att det är något som måste prioriteras vilket kan ses som 

ett exempel på användarstyrning av urvalet och ett instrumentellt synsätt men eftersom 

de får in så lite inköpsförslag är det ingen stor del av urvalet som görs på det sättet. 

 

På biblioteken där Emma och Erik arbetar har de åldergränsen femton år för alla tv-spel 

med pegi-märkning femton och uppåt. Anledningen till åldersgränsen är att barn under 

femton inte ska kunna låna de tv-spelen utan en förälders godkännande. Erik säger:  

 
De får fortfarande låna på föräldrarnas kort. Det ville inte vi. Vi ville att om de 

skulle låna tv-spel på föräldrarnas kort skulle de komma och prata med personalen 

först så man vet att föräldrarna är med på det och medvetna om det men det fick vi 

inte göra. Så nu är det bara så att kommer det en femåring som inte kan prata 

ordentligt ännu med sin förälders kort och vill låna ett artonårsspel då får vi 

egentligen inte säga nej. Även om det skulle jag göra ändå. Men i princip får vi inte 

lägga oss i det. För kortet är en värdehandling och har de föräldrarnas kort är det 

föräldrarnas ansvar vad de lånar.  

 

Cheferna sa nej till förslaget Erik talar om. Emma säger så här om barn som lånar på sin 

förälders lånekort: 

 
Föräldrar har ansvar för sina barn så länge de är under arton och om de då väljer att 

lämna sitt lånekort som är en värdehandling till sitt barn då har de gjort det 

medvetet och då kan ju inte vi säga något emot det. För föräldrarna bestämmer 

över sina barn och då gör de det även i det läget och då får vi utgå från att det är ett 

medvetet beslut som de gjort att de gett sina barn deras eget lånekort. 

 

Tidigare hade de artonårsgräns på alla tv-spel med pegi-märkning femton och uppåt. 

Helst skulle de ha artonårsgräns åtminstone på vissa tv-spel men bibliotekssystemet 

tillåter inte flera åldersgränser och då valde de femton år som en kompromiss vilket de 

tycker är en klar förbättring för alla ungdomar. Till hjälp i urvalet av vad de köper in för 

tv-spel använder de bland annat recensioner från tidningar. Erik nämner dock ett 

problem med tidningsrecensioner nämligen att de flesta spelrecensenter inte skriver om 

saker som rasism i tv-spel överhuvudtaget vilket gör det svårt när tv-spelen inte testas 

själv. De har ett antal kriterier i en inköpspolicy som de går efter och som de kan luta 

sig emot om det är ett tv-spel de inte köper in. Exempel på saker som inte köps in är om 

det innehåller något olagligt eller nazistiskt. Den är i stort sett likadan för alla medier 

som köps in och är väldigt fri, så i princip köps allt in som går. En viktig del är att köpa 

in det användarna efterfrågar. I princip köper de alltid in de tv-spel det kommer 

inköpsförslag på om det inte helt går emot inköpspolicyn. Exempel på tv-spel de inte 

köpt in är vissa Call of Duty-spel som de ansett innehålla för propagandiska 

krigsskildringar, tortyr m.m. Emma och Erik visar tecken på ett instrumentellt 

angreppssätt till exempel genom att till stor del infria inköpsförslag. Att de ändå har en 

inköpspolicy och inte köper in alla tv-spel utan låter bli att köpa vissa på grund av deras 

innehåll är dock värderationellt. Att de gör vissa moraliska ställningstaganden och att 
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det finns ett kvalitetsbegrepp som påverkar vad som köps in är tecken på det. Det är 

intressant att de själva i tv-spelsgruppen föreslog att barn under femton inte skulle få 

låna på sina föräldrars lånekort utan att kontakt togs med bibliotekspersonalen först är 

intressant för det visar på ett värderationellt synsätt. Dock fick de inte igenom det 

förslaget med sina chefer. Att de valde att sänka åldersgränsen till femton år kan ses ur 

både ett värderationellt och instrumentellt perspektiv. Värderationellt för att det kan ses 

som demokratiskt att tillgängliggöra även tv-spelen med pegi-märkning femton och 

över till fler ungdomar på ett lagligt sätt. Instrumentellt för att det visar på ett 

marknadstänkande, ett sätt att locka ungdomar till biblioteket.  

 

5.4 Konflikter kring tv-spel med kontroversiellt innehåll 
  
De intervjuade bibliotekarierna uppger att det inte varit några större konflikter mellan 

låntagarna och bibliotekarierna kring tv-spelen med kontroversiellt innehåll. Undantaget 

är Emma som varit med om att få negativa reaktioner från föräldrar som ifrågasatt 

varför de har vissa tv-spel på biblioteket, varför de får spela det på biblioteket och hur 

de ska skydda sitt barn. På sådana klagomål svarar hon: 

 
Då svarar jag dels…vilka regler vi har, att barn inte kan låna själva, dels så svarar 

jag ju hur vi ser på tv-spel…där kan många vara konservativa. Så då svarar jag 

hur vi ser på spel, att det är en kulturform och hur det fungerar här att spela hos 

oss. Sen finns det regler. Man får inte spela hos oss om man inte är tolv år 

gammal på de konsolerna vi har. 

 

Regeln om att barnen ska vara tolv år kom till efter klagomål från föräldrar. Emmas 

kollega Erik har knappt fått något klagomål alls och då har det varit via mail. Liknande 

är det för de andra intervjuade bibliotekarierna. Carl tror att det säkert finns låntagare 

som har åsikter om tv-spel ska finnas på bibliotek överhuvudtaget men att han inte varit 

med om att någon klagat över det. Däremot säger både Anna från bibliotek A och David 

från bibliotek D att det funnits konflikter kring andra medieformer där användare 

ifrågasatt att de finns på biblioteket. Anna ger exemplet på en mamma som klagade på 

att hennes trettonåriga dotter läser 50 Shades of Grey. Men Anna menat att hon är fri att 

låna vad hon vill och om hennes mamma inte vill att hon läser det är inte det 

bibliotekariernas ansvar. David som också varit med om att låntagare ifrågasatt varför 

de har en speciell bok eller tidskrift men inte varit med om det i samband med tv-spel 

funderar på om det beror på att det i tv-spel ses som naturligt att de är våldsamma och 

stereotypa. Han upplever det som mer tillåtet att arbeta med sådana teman i spelmediet 

jämfört med till exempel i film. Birgitta på bibliotek B har inte varit med om att någon 

kommit fram och frågat varför de har till exempel våldsamma tv-spel. Däremot har 

låntagare frågat varför de inte har specifika spel. Birgitta säger: 

 
Det här med våldet har inte varit något problem heller från låntagarna. För det var 

en sak som vi var beredda på. Spel oavsett medium var och är väldigt suspekt. Men 

framförallt var väldigt suspekt och många trodde det skulle påverka på det och det 

sättet och man skulle bli så och så när man spelade. Inför lanseringen av spelen 

skaffade vi mycket böcker om spel, från ungdomsstyrelsen, medierådet till det allra 

tyngsta i genrerna så vi skulle ha mycket att erbjuda de som vill veta mer. 

 

På bibliotek B förberedde de sig alltså inför deras lansering av utlåning av tv-spel med 

att införskaffa information om tv-spel för att möta eventuella problem från låntagarna 

vad gäller våldsamma tv-spel men några sådana reaktioner uteblev. 



27 

 

 

Vad gälle inköpsförslag från låntagarna på tv-spel med eventuellt kontroversiellt 

innehåll märks inte heller särskilt många konflikter mellan låntagare och bibliotekarier i 

intervjusvaren. Birgitta uppger att de flesta inköpsförslagen kommer på tv-spel med 

pegi-märkning 18+ och de köper de på grund av sin policy inte in alls på bibliotek B 

men det verkar inte leda till några konflikter direkt: 

  
Men det är nästan aldrig någon som ifrågasätter det utan de förstår. Att här på ett 

bibliotek är det lite lagom mesigt så alla kan få någonting. De frågar och får ett nej 

och säger jaha och så går de. 

 

Carl säger att om de får ett inköpsförslag från en femtonåring tar de ändå emot det för 

det kan ju ändå vara ett bra förslag men de informerar om att personen inte kommer att 

kunna låna det på sitt lånekort men att det går bra i sällskap av en vårdnadshavare. 

David menar att om det är en femtonåring som ger ett inköpsförslag på ett artonårsspel 

blir det ändå en sorts konflikt eftersom han kan köpa in det men låntagaren måste vänta 

till sin artonårsdag för att kunna låna det och vid den tiden är tv-spelet oftast ganska 

oaktuellt om den inte lånar det med hjälp av en förälder. Dock säger han att ingen blir 

särskilt upprörd eller sur om de får ett nej för att låna på grund av åldersgränsen utan det 

accepteras av låntagarna. På bibliotek E köper de oftast in det de får inköpsförslag på 

men i vissa fall har de låtit bli även fast de fått många inköpsförslag på det tv-spelet. 

Det är de har inte upplevt att någon konflikt med låntagare kring att de inte köpt in vissa 

inköpsförslag: 

 
Nej, det är det inte för det här handlar också om att vi inte sitter som någon sorts 

censur som biblioteken var förr. Vi köper ju det mesta och om vi inte köper något 

har vi väl underbyggda argument och vi har en öppen dialog med alla våra 

besökare. I en sådan diskussion är det ingen som har opponerat sig ännu. För att vi 

har öppna diskussioner och väl underbyggda argument tror jag. 

 

Anna på bibliotek A nämner en annan konflikt med låntagarna kring kontroversiella tv-

spel:  

 
Förut stod alla spel på samma snurra vid barnavdelningen. Resident Evil stod 

tillsammans med spel för treåringar. Men låntagare klagade på att de i inte tyckte 

de spelen hörde samman med barnspelen Så alla 18+-spel lyftes ut och sattes vid 

vuxen dvd:erna. 

 

Det här är kan ses som ett exempel på användarstyrning vilket är ett tecken på det 

instrumentella synsättet. Även den påverkan användarna hade på bibliotek E som ledde 

till att de satte en åldersgräns på tolv år för att spela tv-spelen på biblioteket kan läggas i 

den kategorin. Emmas svar till föräldrarna om att de på biblioteket ser tv-spel som en 

kulturform är dock snarare ett värderationellt synsätt eftersom det anspelar på saker som 

gemensam kultur, personlig bildning och demokrati i att de utan tv-spel hemma ska 

kunna spela på biblioteket.  

 

Varför bibliotekarierna inte märkt mer negativa reaktioner från låntagarna vad gäller till 

exempel våldsamma tv-spel kan bero på okunskap hos låntagarna om tv-spelen. Att 

samlingarna på biblioteken av tv-spel fortfarande är små och att inte många låntagare 

kommer i kontakt med dem. Det kan också bero på vad Birgitta är inne på:  
 

Jag tror lite grand att vi sparkade in en öppen dörr redan, det hade gått så långt att 

det var så många som hade förstått från en allmän debatt att man kan inte säga att 
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det bara är tv eller bara är spel eller något annat som gör att människor framförallt 

unga människor till massmördare och så, utan det är andra saker. 
 

Även David är inne på att det i tv-spel är mer accepterat att arbeta med kontroversiella 

teman. Kanske är det även accepterat hos låntagarna att det ska vara så? När det 

kommer till inköpsförslagen visar bibliotekariernas svar tecken på värderationella 

synsätt eftersom de i vissa fall som hos bibliotek E säger nej till inköpsförslag på grund 

av innehållet i tv-spelet. Likadant med bibliotek B även om det där är en mer generell 

policy att de inte köper in tv-spel med en viss åldersrekommendation. 
 

5.5 Grundläggande tendenser i bibliotekariernas svar 
 

Den fjärde av uppsatsens frågeställningar var om det går det att se några bakomliggande 

orsaker eller grundläggande tendenser i bibliotekariernas svar angående kontroversiella 

tv-spel och hanteringen av dem? Nedan följer en genomgång av resultaten av 

intervjuerna som kategoriserar bibliotekariernas svar utifrån om det finns några 

bakomliggande tendenser i deras svar. De kategorier det handlar om är om de är 

instrumentellt rationella eller värderationella. Även resultaten som behandlats tidigare i 

kapitlet har analyserats utifrån de kategorierna så det som redovisas här kan ses som en 

sammanfattning av de tidigare avsnitten för att sätta fokus på om det går att säga något 

om respektive bibliotekarie utgår mer från en särskild rationalitetskategori.  

 

Anna på bibliotek A säger på frågan om varför biblioteket lånar ut tv-spel:  

 
Kan gissa mig till att vi såg det som en service vi ska erbjuda eftersom folk 

kommer efterfråga det. Eftersom vi sätter besökaren i fokus. Vi vill att folk ska 

kunna låna det de vill låna.  

 

Det svaret visar på en grundläggande instrumentell tendens i biblioteksverksamheten 

och med det svaret i åtanke är hennes svar om kontroversiella tv-spel helt rimliga. På 

bibliotek A köps det in det som användarna efterfrågar och mycket eget ansvar läggs på 

låntagarna. Att de inte vill censurera på biblioteket är en viktig ståndpunkt och Anna vill 

inte ge sig in i diskussionen om kontroversiella tv-spel. Anna och hur hon berättar om 

arbetet på bibliotek A visar att det biblioteket verkar ha mest instrumentella tendenser 

av de som förekommer i undersökningen. Användarstyrning, specialisering för 

användarna och ett marknadstänk är alla tydligt närvarande i urvalet och hanteringen av 

tv-spel på biblioteket.  

 

Birgitta och vad hon berättar om bibliotek B:s verksamhet är tydligt mer värderationellt 

influerat än bibliotek A. Där gör de ett faktiskt urval av vilka tv-spel de köper in och där 

är grafiskt våld som de ser som något kontroversiellt bland bibliotekarierna som köper 

in tv-spel en viktig faktor i urvalsarbetet. Användarna däremot är inte en viktig faktor i 

urvalsarbetet eftersom de inte får så många inköpsförslag. På frågan varför de har tv-

spel på biblioteket svarar Birgitta:  

 
Man vill ju hänga med. Det ska finnas det som finns ute i samhället. Vi ska vara en 

spegel… och vi ska erbjuda det som folk vill ha till en viss gräns och då var spelen 

där. Spel är dyra så då blir det någon sorts rättviseaspekt. 

 

Viktigt här är att de vill erbjuda det folk vill ha till en viss gräns. De mest 

kontroversiella tv-spelen väljer de fortfarande bort från att ha i sitt mediebestånd fast det 
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är populärt i samhället och det finns en efterfrågan på det vilket ger tecken av en 

biblioteksverksamhet som vilar på en värderationell grund. Moraliska 

ställningstaganden från bibliotekarierna är viktigt för deras urval. 

 

Carl från bibliotek C och hans uttalanden i intervjun liknar i mycket Birgittas i att för 

grafiskt våld inte ska finans i bibliotekets tv-spel och kan sägas bygga på samma 

värderationella grund. Det instrumentella drag som ändå finns i hans intervjusvar är att 

åldergränsen på sexton år de valt på biblioteket gjordes delvis för att det var en grupp 

som var underrepresenterade på biblioteket. Alltså ett sätt att locka användare vilket är 

instrumentellt genom att både vara marknadstänkande och måltänkande vilket också 

syns i hans svar om varför biblioteket valt att låna ut tv-spel: 

 
Det har inkorporerats mer och mer i verksamheten att tv-spel är något som vi bör 

erbjuda. Det var väl Malmö som var först att erbjuda tv-spel och då var det en het 

potatis. Men nu är det inte lika laddat. Jag tror det är ett sätt att locka unga 

människor också att erbjuda, det är en del av vårt mediebestånd och borde vara det. 

Sen har vi i vårt uppdrag att vi ska vända oss till barn och unga framförallt. 

 

David på bibliotek D uppvisar liksom Birgitta och Carl tecken på en värderationellt 

grund i sin inställning och hantering av tv-spel med kontroversiellt innehåll men han 

lägger mindre vikt vid våldsamma tv-spel än de tidigare nämnda. Det finns ingen 

princip som säger att ett tv-spel inte skulle köpas in för att det var för våldsamt om det 

har andra kvaliteter som uppväger våldet. Även kvalitetssyn är dock ett värderationellt 

tecken. När det handlar om åldersgränser är David den som visar mest värderationellt 

tänkande genom att de på bibliotek D väljer att ha artonårsgräns även på en del tv-spel 

med pegi-märkning 12+.  

 

Emma och Erik liknar David i det att de inte har någon direkt princip om att ett tv-spel 

inte skulle köpas in bara för dess våldsamma innehåll. De innehållsmässiga saker i tv-

spel som Emma och Erik tar upp som kan vara kontroversiella är om tv-spelen utspelar 

sig i existerande krig, sexism och genusfrågor. Våld, så länge det är motiverat är inte 

något de ser på som kontroversiellt till skillnad från flera av de andra bibliotekarierna 

som intervjuats. Emma och Erik anser att det finns en del innehåll i tv-spel som ur ett 

biblioteksperspektiv är kontroversiellt. De betonar även saker som kvalité på tv-spelen 

och visar därför prov på ett visst värderationellt tankesätt. Men de är mycket friare till 

innehållet i tv-spelen än bibliotek b, c och d framförallt när det gäller våldsinnehåll och 

har i det stora hela en ganska pragmatisk syn på det vilket är ett tecken på instrumentell 

rationalitet.  

 

Sammanfattningsvis visar Anna mest instrumentella tendenser av bibliotekarierna. 

Birgitta, Carl och David har mer värderationella tendenser men visar även vissa 

instrumentella drag. Emma och Erik har mer instrumentella tendenser än de senast 

nämnda men mer värderationella än Anna. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

I det här kapitlet förs först en diskussion runt uppsatsens resultat och analysen av 

resultatet där de jämförs med tidigare forskning och teorier. Syftet med uppsatsen var 

att undersöka vilket innehåll i tv-spel som uppfattas som kontroversiellt ur ett 

bibliotekarieperspektiv. Det var även att undersöka hur folkbibliotekarier resonerar 

kring och hanterar tv-spel med innehåll som kan uppfattas som kontroversiellt samt om 

det gick att utröna några bakomliggande tendenser i bibliotekariernas svar. Kapitlet 

inleds med en diskussion om resultatet och analysen av bibliotekariernas svar i 

förhållande till kontroversiella tv-spel. Sedan följer en diskussion om de rationella 

kategorierna som används i uppsatsen. Kapitlet avslutas med att de slutsatser som kan 

dras av uppsatsen presenteras genom att syftet och frågeställningarna besvaras samt 

förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Kontroversiella tv-spel 
 

Den första av uppsatsens frågeställningar handlar om vilket innehåll som gör ett tv-spel 

kontroversiellt för folkbibliotekarierna. Det som visade sig i det insamlade resultatet var 

att våldsamt innehåll är det som flest bibliotekarier svarar även om de lägger olika stor 

vikt vid det. Även sexistiskt och rasistiskt innehåll är kontroversiellt för vissa 

bibliotekarier men det ses inte som ett lika stort bekymmer som de våldsamma tv-

spelen. Det är svårt att jämföra särskilt mycket med tidigare forskning om hur 

bibliotekarier ser på kontroversiella tv-spel eftersom det finns så lite sådan men vad de 

intervjuade bibliotekarierna uppfattar som kontroversiellt bekräftar till viss del den bild 

som ges i tidigare forskning som finns. Gezelius och Griphs undersökning visade att 

bibliotekarierna inte tyckte att bibliotek ska köpa in tv-spel med inslag av spekulativt 

våld, pornografi och rasism (2006). De sakerna kom upp även i den här undersökningen 

men åtminstone vad gäller våld är inställningen inte lika kategorisk hos bibliotekarierna 

där vissa inte har något problem med att köpa väldigt våldsamma tv-spel så länge de har 

annat som uppväger våldet. En spekulation kan vara att det sedan Gezelius och Griphs 

undersökning gjordes infunnit sig en större tolerans för våldsamma tv-spel hos 

bibliotekarierna eftersom det nu gått längre tid sedan tv-spel började lånas ut på 

bibliotek och det ses mer som en självklar del i medieutbudet.  

 

Bibliotekariernas svar om vad som ses som kontroversiellt i tv-spel speglar även väl den 

forskning som finns kring tv-spelsinnehåll. Där våld, sexism och rasism berörs i 

fallande ordning både i forskningen samt i bibliotekariernas svar. Mycket av den 

tidigare forskningen om innehåll i tv-spel har kretsat kring våldsinnehållet och den 

eventuella påverkan det kan innebära på spelaren med tanke på aggressivt beteende. 

Statens medieråds forskningsöversikt visar att det inte finns några belägg för ett sådant 

samband (2011). Hos vissa av bibliotekarierna finns en osäkerhet kring vilka effekter 

våldsamma tv-spel kan ha på användarna, till exempel Carl nämner att det är svårt som 

vuxen att sätta sig in i barns världsbild och avgöra vad som är skadligt eller inte. 

Birgitta säger att det ligger andra faktorer bakom att vissa ungdomar blir massmördare 

än tv-spelande vilket knyter an till tidigare forskning som gjorts att det snarare är andra 

faktorer som social och psykisk belastning än våldsamma tv-spel som leder till 

aggressivt beteende hos vissa individer (se kap. 1.6). Till stor del ger dock inte de 

bibliotekarier som väljer bort de våldsammaste tv-spelen särskilt många skäl till att 

biblioteket inte ska inneha dem i sitt utbud utan de anledningar som ges är mer av 

kategorin att det inte är bibliotekets uppgift att låna ut sådana tv-spel. Bristen på åsikter 
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om det i resultatet kan bero på att det inte ställdes tillräckligt med frågor om det men det 

kan också i fallet med tv-spelens eventuella negativa påverkan bero på att 

bibliotekarierna ser det som förlegat att medier som tv-spel eller film har den påverkan 

på unga människor. Den bilden ges i alla fall i Birgittas svar som nämndes ovan. Flera 

av bibliotekarierna anger att det är svårt att sätta gränsen för vad som ska anses vara för 

våldsamt. En spekulation är att det här handlar om en sorts moralpanik, en 

gränssättningskris som uppkommer när det råder osäkerhet kring något (se kap. 1.1). 

Drotner menar att i förändringsperioder kan det finnas behov att fastställa normativa 

gränser och fastslå hur mycket avvikelse som ska tillåtas (Lindgren 2009). Kan det vara 

så att nya medier som tv-spel skapar en osäkerhet hos bibliotekarierna var de ska dra 

gränsen och att de i sådana situationer tenderar att hemfalla till en mer värderationell 

rationalitet och lägger mer vikt på moraliska ståndpunkter som att för mycket våld ej 

ska tillåtas på biblioteket? 

 

Det finns mindre forskning om sexistiskt och rasistiskt innehåll i tv-spel jämfört med 

forskning om våld. Forskningen har mycket handlat om perspektiv på kvinnligt och 

manligt i tv-spel. Ett återkommande tema är att det råder en heterosexuell och manlig 

norm i tv-spel. Forskningen visar också att det finns en brist på kvinnliga karaktärer och 

att det är något som efterfrågas av kvinnliga spelare (se kap 1.6). Att det forskas om 

sådana här ämnen kan ses som ett tecken på att det är kontroversiellt och det kommer 

även upp i en bibliotekaries svar att det saknas kvinnliga förebilder i tv-spel. Flera andra 

av bibliotekarierna nämner sexistiska tv-spel som ett problem men inte specifikt att det 

saknas kvinnliga karaktärer i dem. Kanske beror det på att det kan finnas en svårighet 

att lägga märke till sådant som saknas snarare än sådant som är faktiskt innehåll som till 

exempel våld. Det som några av de intervjuade bibliotekarierna dock tar upp och 

nämner som kontroversiellt är sexistiskt framställda spelkaraktärer vilket också 

samspelar med tidigare forskning eftersom det förekommer relativt mycket forskning 

om det.  

 

När det kommer till tv-spel med innehåll som kan tolkas rasistiskt är det för de flesta av 

de intervjuade bibliotekarierna inte något som de tolererar på biblioteket men det verkar 

inte vara något som diskuterats i alls lika stor grad som till exempel våldsspel. Ett par av 

de intervjuade bibliotekarierna uppger att de inte tror att det är så vanligt i tv-spel med 

innehåll som kan tolkas rasistiskt. Jämfört med genusfrågor i tv-spel är rasism i tv-spel 

lite utforskat (Crawford 2012). Det speglas också i bibliotekariernas svar, det är ingen 

fråga som de verkar ha funderat eller diskuterat mycket. Den forskning som ändå finns i 

ämnet kan sägas påvisa att det finns ett problem med rasistiska skildringar i vissa tv-

spel (se kap. 1.6). Hur saker tolkas är olika för olika människor men det viktigaste är att 

det finns en diskussion kring frågorna. David Leonard menar att det är ett problem att 

debatten kring tv-spelet Grand Theft Auto för mycket handlat om våld- och sexinslagen 

i spelen och hur det påverkar barn och unga spelare. Hur de rasistiska stereotyperna 

påverkar spelarnas samhällsbild tycker han helt har försvunnit i den debatten (2009). 

Kanske är det så att även bland bibliotekarierna har diskussionen om våldet överskuggat 

diskussioner om andra kontroversiella saker i tv-spelen. En annan möjlighet är att 

bristen på diskussion bland bibliotekarierna om annat än våldet i tv-spelen till exempel 

sexism och rasism beror på att det fortfarande är ett relativt nytt medium både faktiskt 

och i bibliotekets urval? En intressant tanke vore att jämföra det med hur diskussionen 

kring film utvecklats efter den stora videovåldsdebatten på 1980-talet. Det går att 

spekulera i alla fall att alla nya medier genomgår en mognadsprocess där det som först 

blir kontroversiellt och debatteras är våldet för att sedan övergå till en diskussion om 

andra saker.  
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Överhuvudtaget måste diskussion och debatt anses vara viktigt för folkbibliotekets 

position i samhället. Vestheim menar att en fungerande konstruktiv och kritisk 

offentlighet kräver diskussioner om kultur och politik. Om diskussionerna inte 

förekommer kan institutioner som bibliotek inte legitimera sig utifrån demokratiska 

principer (Vestheim 1997). Diskussioner mellan bibliotekarierna verkar förekomma om 

våldsamma tv-spel men om annat innehåll verkar det vara ovanligare även om vissa 

uppger att det förekommer. Frågan är om det viktiga är vilka tv-spel som finns på 

biblioteket och var gränsen dras av bibliotekarierna för vad som är för våldsamt? Eller 

om det är viktigare att diskussionen om de här ämnena förs på biblioteken och på så sätt 

uppfylla Vestheims krav på demokratisk legitimitet. Som en av bibliotekarierna säger är 

det viktiga om en låntagare frågar om ett verk är lämpligt för sitt barn att låna att kunna 

berätta hur diskussionen ser ut om det, inte att säga ja eller nej. Bibliotekarien fortsätter 

med att en bibliotekaries uppgift är att ha tillräcklig kompetens oavsett om det gäller 

böcker eller tv-spel att de kan föra en diskussion om det. Vilket är viktigt inte minst om 

det uppkommer några konflikter om kontroversiella tv-spel vilket frågeställning tre 

handlar om. Frågeställning två om hanteringen av tv-spelen i biblioteksverksamheten 

bekräftade den bild som ges i tidigare forskning (se kap 1.7). Flera bibliotekarier 

betonar kvalitet som viktigt för vad de köper. Tv-spel med kontroversiellt innehåll kan 

ändå köpas in menar flera bibliotekarier om bara kvalitén är tillräckligt hög. Den 

tidigare forskningen fastställer två olika kvalitetsbegrepp. Den första sätter användaren i 

första hand och utgår från hur den ser på kvalitet och de behov den har. Det andra 

kvalitetsbegreppet betonar bibliotekets syn på kvalitet och de verksamhetsmål det har 

(Höglund & Klingberg 2001). Det första kan tolkas som ett mer instrumentellt synsätt 

och det förekommer mer eller mindre hos flera av bibliotekarierna liksom den andra 

synen på kvalitet som är mer värderationell.  

 

6.2 Värderationellt och instrumentellt rationellt 
 

För att besvara den fjärde frågeställningen som berör om det går att se några 

bakomliggande orsaker eller grundläggande tendenser i bibliotekariernas svar angående 

kontroversiella tv-spel och hanteringen av dem användes de rationella kategorier som 

hämtades från Vestheims teori. Uppsatsens fjärde frågeställning kan anses som onödig 

eftersom grundläggande tendenser alltid är något som det söks efter i analysarbete och 

att bakomliggande orsaker är svårt att få fram i en sådan här undersökning. 

Frågeställningen var dock viktig i uppsatsprocessen, att det från början av arbetet med 

uppsatsen fanns en vilja att försöka undersöka bibliotekariernas svar djupare än att 

endast förklara hur de ser på kontroversiella tv-spel och hanterar dem som de tre första 

frågeställningarna handlar om. Utan den sista frågeställningen hade nog inte Vestheims 

teori använts, utan analysen hade troligtvis mer handlat om jämförelser mellan 

bibliotekarierna för att se sådana mönster. Framförallt hade nog inte tidigare teorier som 

kunde visa på mer grundläggande tendenser hos bibliotekarierna eftersökts om inte 

frågeställningen fanns. Eftersom den varit viktig i uppsatsprocessen kan det vara 

relevant att ha den kvar även om den inte är helt nödvändig. En författare med mer vana 

med sådana här undersökningar hade kanske från början inte formulerat en sådan 

frågeställning. De rationella kategorierna anses dock ha varit lämpliga och fungerat för 

att besvara frågeställningen till viss del. Även om inga bakomliggande orsaker kan 

bevisas visar ändå bibliotekariernas svar på grundläggande tendenser till att tillhöra de 

olika rationella kategorierna. Kategorierna har visat att det finns grundläggande 

skillnader mellan bibliotekariernas rationaliteter. Hela spektrumet från instrumentellt till 

värderationellt finns representerat i resultatet hur bibliotekarierna ser på kontroversiella 
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tv-spel och deras hantering av dem. Vestheim menar att de två rationalitetskategorierna 

stundtals varit ledande i folkbibliotekets framväxt. Att det varit en rörelse och 

motrörelse mellan det värderationella och instrumentella (Vestheim 1997). 

 

Det är min åsikt att den här rörelsen mellan rationalitetskategorierna också är synliga i 

uppsatsens resultat. Det finns en konflikt i bibliotekariernas svar mellan det 

instrumentella och värderationella. Flera av bibliotekarierna visar tecken på båda 

kategorierna. De visar ett moraliskt tänkande kring kontroversiella tv-spel samtidigt 

som de uppvisar ett instrumentellt synsätt i att de vill uppfylla låntagarnas vilja till stor 

del. Det verkar utifrån analysen av resultatet att en värderationell grund fortfarande är 

mest representerad i bibliotekariernas svar. Åtminstone gäller det i svaren om 

kontroversiella tv-spel. Om det gäller även i hanteringen och synen på andra medier är 

svårt att avgöra utifrån uppsatsens resultat eftersom det låg utanför syftet med 

uppsatsen. När intervjuerna dock kom in på andra medier än tv-spel till exempel böcker 

verkar de ha en mer instrumentell inställning till dem. Eftersom materialet om det är så 

litet går det inte att dra några slutsatser om det mer än att det kan finnas en sådan 

tendens. Som nämnts ovan kan det vara så att nya medier bemöts med mer skepsis från 

bibliotekarierna än gamla medier som alltid funnits på biblioteket och att det 

värderationella får mer genomslag i hanteringen av nya medier då. En spekulation är att 

det beror på att det värderationella som Vestheim skriver historiskt har varit 

folkbibliotekets grund. Kanske väljer bibliotekarierna omedvetet en mer värderationell 

och traditionalistiskt inställning till nya medier för att värna om bibliotekets traditionella 

roll och värderingar?  
 

Teorin anses ha fungerat väl med tanke på uppsatsens syfte men det är möjligt att det 

finns andra teoretiska modeller som kunnat peka på andra bakomliggande tendenser i 

bibliotekariernas syn på och hantering av kontroversiella tv-spel. De problem som finns 

med teorin och hur den användes i analysen av den insamlade datan är att de rationella 

kategorierna inte är fristående och tydligt avskiljbara från varandra utan kan finnas  

båda två i samma påstående. Ännu ett problem är att enskilda människor inte är 

rationella alla gånger. Ett visst mått av tolkning är dock något som måste accepteras i 

kvalitativ innehållsanalys. Ju fler svar som analyseras desto högre tillförlitlighet borde 

det finnas i analysen. Ett sätt att ännu tydligare få en bild av bibliotekariernas synsätt på 

kontroversiella tv-spel och vilken rationell grund deras synsätt vilar på vore alltså att 

göra uppföljningsintervjuer och på så sätt få fler svar att analysera och en klarare bild av 

deras syn på kontroversiella tv-spel. Ytterligare en förbättring vore om fler 

bibliotekarier på samma bibliotek intervjuades i de fall där det var flera som arbetade 

med tv-spel på biblioteket. Uppsatsens problemformulering är visserligen hur 

folkbibliotekarier resonerar kring och hanterar tv-spel med innehåll som kan uppfattas 

som kontroversiellt men om fler bibliotekarier intervjuades från samma bibliotek kunde 

mer generella slutsatser dragits kring de enskilda bibliotek bibliotekarierna som deltog i 

undersökningen arbetar på. Det är svårare utifrån bara en bibliotekaries svar att säga 

mer generella saker vilken rationell grund som är dominerande på det biblioteket. Det 

låg dock utanför uppsatsens syfte att säga något generellt om de specifika biblioteken 

och det hade gjort undersökningen för omfattande att göra fler intervjuer. 

6.3 Slutsatser 
 

Problemet som uppsatsen företog sig att undersöka var att försöka fylla i den 

kunskapslucka som lokaliserats i forskningen om kontroversiella tv-spel på bibliotek. 

Idén var att undersöka ämnet kontroversiella tv-spel ur bibliotekariernas synvinkel för 
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att ta reda på hur de resonerar kring och diskuterar tv-spel med kontroversiellt innehåll. 

Problemet uppsatsen utgick från anses besvarat genom att de här slutsatserna som 

presenteras nedan kunnat dras från den insamlade datan. 
 

För att fullfölja uppsatsens syfte användes fyra frågeställningar. Den första handlade om 

vilket innehåll i ett tv-spel som gör det kontroversiellt för bibliotekarierna. Den slutsats 

som kan göras är att det finns saker i tv-spelen som åtminstone ur ett 

biblioteksperspektiv är kontroversiellt för bibliotekarierna. Framförallt våld nämns som 

kontroversiellt men även sexistiska inslag och stereotyper och rasism ses som 

kontroversiellt. Allt våld är dock inte kontroversiellt men bibliotekarierna har svårt att 

veta var de ska dra gränsen. Den andra frågeställningen handlade om hur 

bibliotekarierna hanterar de kontroversiella tv-spelen i biblioteksverksamheten. 

Slutsatserna som kan göras av deras svar är att det finns olika förhållningssätt på 

biblioteken. Urvalet av de kontroversiella tv-spelen baseras olika mycket på 

inköpsförslag vilket är en instrumentell metod för urval och mer traditionellt urval 

baserat på bibliotekariernas kvalitetskriterier vilket är mer värderationellt. En annan 

slutsats som kan göras angående hanteringen av de kontroversiella tv-spelen är att alla 

bibliotek i undersökningen har någon form av åldersgräns för att barn inte ska kunna ta 

del av innehållet i vissa tv-spel.  

 

Slutsatsen som kan dras utefter resultatet på den tredje frågeställningen om det 

förekommer några konflikter mellan användarna och bibliotekarierna gällande tv-spelen 

med kontroversiellt innehåll är att de flesta bibliotekarier inte upplever att det finns 

särskilt många sådana. Det är vanligare med konflikter kring andra medier på 

biblioteken. Varför det är så är svårt att avgöra av resultatet. Den fjärde frågeställningen 

var om det går det att se några bakomliggande orsaker eller grundläggande tendenser i 

bibliotekariernas svar angående kontroversiella tv-spel och hanteringen av dem. 

Slutsaten är att det visade sig sådana tendenser efter intervjuerna analyserats. Det fanns 

tecken på både bakomliggande värderationella och instrumentella strömningar i 

bibliotekariernas syn på och hantering av kontroversiella tv-spel. Alla bibliotekarier 

visade prov på båda rationalitetskategorierna men det värderationella var övervägande 

hos de flesta av bibliotekarierna. 

 

Syftet med uppsatsen anses alltså uppfyllt. För att gå djupare och göra vidare forskning 

skulle ett förslag vara att undersöka vad bibliotekarier på bibliotek som inte lånar ut tv-

spel anser om de kontroversiella tv-spelen. Kanske är det ett skäl till att de inte lånar ut 

tv-spel? Det skulle även vara intressant att undersöka vad de bibliotekarier på bibliotek 

som lånar ut tv-spel men som inte arbetar direkt med inköp och urval anser. I den här 

uppsatsen undersöktes ju bara vad de som arbetar med tv-spel har för åsikter. Om tv-

spelen behandlas och ses på mer ur ett värderationellt perspektiv än andra medier på 

biblioteket skulle också vara intressant att gå vidare med.  
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Bilaga 1 E-post till informanterna 
 

Hej! 

Jag heter Fredrik Larsson och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Högskolan i Borås. Under den här terminen skriver jag min kandidatuppsats som 

handlar om tv-spel och datorspel med kontroversiellt innehåll. Jag har sett på er 

hemsida att ni lånar ut spel och skulle gärna vilja intervjua den eller de personer som 

har ansvaret för urval och inköp av tv- och datorspel. 

Intervjun kommer bland annat handla om vad som från bibliotekets sida kan ses som 

kontroversiellt i spelen och vilka urvalskriterier som används. 

Jag tror intervjun kommer ta mellan 30 och 45 minuter. En ljudupptagning kommer 

göras av intervjun och innehållet anonymiseras. Jag skulle gärna genomföra intervjun 

inom de närmaste veckorna.  

 

Vänliga hälsningar 

Fredrik Larsson     
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Här? 

- Arbetsuppgifter? 

- Utbildning? 

- Utbildning/kompetenser riktat mot tv-spel? Skulle det behövas? 

- Personlig relation till tv-spel? 

Tv-spel på biblioteket 

- Hur länge har biblioteket lånat ut tv-spel? 

- Varför lånar biblioteket ut tv-spel?  

- Har ni haft diskussioner kring om ni ska låna ut tv-spel? 

- Aktiviteter kopplat till tv-spel? (T.ex. spelkvällar) 

Urval/inköp 

- Beskriv urvals- och inköpsprocessen? 

- Vilka kriterier finns för inköp/urval? 

- Är kriterierna lika som för andra medier? Böcker, filmer, serietidningar m.m.? 

Om de är annorlunda, varför då? 

- Hur väljs spelen ut med tanke på kriterierna? Recensioner? Annat 

(Åldersgränser, spelar ni spelen själva etc)? 

- Görs det ensam eller i samarbete med kollegor? Medieinköpsgrupp?  

- Samarbete med andra bibliotek i kommunen i urval- och inköpsprocessen? 

- Finns det något styrdokument eller policy som styr inköpen? Hur ser det ut? 

Skulle det behövas? 

- Hur mycket och vad köps in? Genrer, åldersgrupper, konsoler/dator? Finns det 

mer av någon genre? 

- Vad är din huvuduppgift i inköpen? Vad är viktigast att tänka på? 

- Finns det några dilemman i ditt arbete med inköp? Vad är problematsikt? 

Kontroversiellt innehåll 

- Vad anser du själv det finns för kontroversiellt innehåll i tv-spel? 

- Finns det en diskussion om det här? Vad anser andra bibliotekarier i så fall? 

- Vad är bibliotekets officiella inställning till kontroversiellt innehåll i tv-spel? 

- Är det skillnad om det riktar sig till barn/ungdomar eller vuxna? 

- Det finns en diskussion om våldsamma spel. Hur ser du på tv-spel med 

vålsinslag? Ska de finnas på biblioteket? 

- Är det viktigt hur tv-spelskaraktärer framställs visuellt?  

- Hur ser du på tv-spel med innehåll som kan uppfattas sexistiskt? Stereotypa 

könsroller? etc. 

- Hur ser du på tv-spel med innehåll som kan  uppfattas rasistiskt?  

- Kan du ge ett exempel på spel ni inte köpt in på grund av innehållet?  

Hantering av tv-spel med kontroversiellt innehåll 

- Hur arbetar ni med tv-spelen med kontroversiellt innehåll? 

- Urval? 

- Förmedling till användarna? 

- Tillgänglighet? 

- I verksamheten/aktiviteter?  

Låntagarna 

- Finns det en efterfrågan hos låntagarna efter de här spelen?  
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- Hur mycket ska efterfrågan från användarna styra inköpen? 

- Negativa reaktioner från låntagarna mot spelen? 

 

 

- Om du fick fria händer med tv-spelsutlåningen på biblioteket vad skulle du göra 

då? Vilka förändringar? Vad hindrar dig idag? 

 


