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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats var att undersöka ett biblioteks tv-spelsamling och se hur 

samlingen växt fram och utvecklats utifrån de utmaningar man mött och kan tänkas möta i 

framtiden då tv-spel är ett medium som sedan några år finns på allt fler bibliotek, men inte 

är helt okontroversiellt. Frågeställningarna i denna uppsats var: Hur såg starten för tv-

spelssamlingen ut? Hur ser arbetet med tv-spelssamlingen ut och hur har det utvecklats 

genom åren? Möter tv-spelssamlingen utmaningar som inte andra samlingar gör?  

För att besvara dessa frågor gjordes en semistrukturerad intervju med två bibliotekarier som 

arbetat med en tv-spelssamling sedan start. De svar som framkom var att arbetet med att 

bygga grundbeståndet skedde likt det sätt som föreslås av litteraturen genom att en policy 

skapades samt att man tog hjälp av spelare för att välja spel. Biblioteket valde att ha en stor 

bredd på samlingen för att locka många låntagare och man strävar efter god kvalitet på 

spelen genom att titta på sammanställningar av recensioner. Den största förändringen som 

skett med spelsamlingen var att spelen fick lov att flyttas bakom disk och utlånen av dem 

sker numera helt manuellt. Detta för att problemen med stölderna innan denna förändring 

var så pass svåra att man funderade på att sluta med spel. Andra utvecklingar som skett är 

att lånetiden förlängts från en vecka till två. De konsoler man köper in spel till har förändrats 

då en ny generation av konsoler släppts sedan starten av samlingen. De spelarrangemang 

man anordnade regelbundet i början har försvunnit, men detta kopplas till att spelen inte 

längre ses som något speciellt utan nu är en vanlig del i samlingen. Utmaningar som är 

specifika för denna samling är att spelen måste ha licens för att få lånas ut och att många 

spel med god kritik inte kommer med licens. Kostnaden är även den stor, men det är inte 

längre ett lika stort problem då stölderna minskat och man har en fast summa man får för 

inköp. Inköpen av spel till de äldre generationerna blir svårare då det blir färre spel som 

släpps till dem och färre recensioner skrivs. De intervjuade bibliotekarierna tror även att det 

krävs lite extra när man arbetar med denna samling då inköpsvägarna inte är samma som för 

spel. Som avslutning på uppsatsen gavs tre råd att tänka på vid arbete med en tv-

spelssamling på bibliotek: skaffa kunskap om PEGI, ha åldersgräns på utlånen och läs 

spelrecensioner. 

Nyckelord: Folkbibliotek, Samlingsbyggande, Tv-spel, Tv-spelssamling. 
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1 INTRODUKTION 

Tv-spel är något som sedan några år tillbaka har fått en plats på flertalet folkbibliotek. I 

Sverige började bibliotek låna ut tv-spel i större utsträckning år 2006 med Malmö 

stadsbibliotek som föregångare (Kuprijanko 2005). Anledningarna till att bibliotek har tv-spel 

till utlån kan skilja sig åt och ibland är det flera olika orsaker som samverkar så som kultur, 

marknadsföring, sociala aspekter och demokrati. Med utlån av tv-spel kan det även 

förekomma vissa svårigheter där kostnaden och det faktum att det finns flera olika tv-spels 

konsoler är två stora av dessa (Olsenmyr 2012, s 38-39).  

Mediet tv-spel är något som är omdiskuterat, främst eftersom att en del spel kan vara 

väldigt våldsamma eller kontroversiella av andra anledningar. Olika spel har olika 

målgrupper och detta innebär att det finns många spel som är ämnade åt en äldre publik 

med ett innehåll som eventuellt kan vara olämpligt för yngre spelare. För att guida spelarna 

rätt finns det på de flesta spel en åldersmärkning som ger en indikation på vem som spelet 

är riktat till.  

Nu har det snart gått 10 år sedan tv-spel började ta plats på folkbiblioteken och under tiden 

har en ny generation av konsoler släppts. Att tv-spel har rätt till en plats i biblioteket har 

flera uppsatser redan avhandlat, men hur ser arbetet med att bygga tv-spelssamlingar ut 

egentligen? Behövs ett annat arbetssätt när man arbetar med tv-spel på bibliotek än när 

man arbetar med böcker och har detta arbetssätt utvecklats under de år som tv-spel tagit 

plats på biblioteken.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett biblioteks tv-spelssamling för att se hur 

samlingen växt fram och utvecklats utifrån de utmaningar man mött. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur såg starten för tv-spelssamlingen ut? 

 Hur ser arbetet med tv-spelssamlingen ut och hur har det utvecklats genom åren? 

 Möter tv-spelssamlingen utmaningar som inte andra samlingar gör? 
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1.3 Avgränsningar 

När det talas om spel i denna uppsats är det tv-spel som syftas på, det vill säga spel som 

spelas på konsoler. Anledningen till detta är att spelsamlingen på det aktuella biblioteket 

består av tv-spel och för att när man talar om PC-spel på bibliotek syftas det oftast på 

barnspel som är lär – och utbildningsinriktade. Numera är det dessutom väldigt svårt för 

bibliotek att låna ut PC-spel om inte omöjligt då spelen många gånger behöver laddas ner 

eller verifieras mot webbsidor vilket gör det svårt med utlån. 

1.4 Definitioner 

Konsol: Den maskin som kopplas till en tv för att spela tv-spel på. De konsoler som nämns i 

denna uppsats är: Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One och Wii. 

PEGI-märkning: PEGI är en märkning och system för åldersrekommendationer som finns på 

spel som distribueras i Europa. Åldersmärkningarna är efter åldrarna 3, 7,12,16 och 18 och 

dessa kan även kompletteras med symboler som visar på särskilt innehåll som finns i spelet 

(Dataspelsbranschen, 2015). 

Tv-spel: Digitala spel där spelaren följer spelets utveckling på ett gränssnitt på video/skärm 

på tv- eller handhållna konsoler (Kirriemuir 2006, s 62). I detta fall är det enbart konsoler 

som kopplas till tv som är aktuella.  

1.5 Disposition  

I denna uppsats presenteras först tidigare forskning som är relevant för uppsatsen i form av 

litteratur och artiklar om samlingsbyggande och spel på bibliotek men även 

studentuppsatser om spel på folkbibliotek i Sverige. Därefter kommer resultatet där 

intervjun lägger grund för en berättelse om samlingens framväxt, utmaningar och framtid. 

Till sist avslutas uppsatsen med diskussionskapitlet där frågeställningarna besvaras utifrån 

resultaten och kopplas till tidigare forskning. Tre råd för att arbeta med en tv-spelssamling 

på bibliotek ges där även med stöd från resultatet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant och till nytta för denna uppsats. 

Då denna uppsats främst fokuserar på hur tv-spelssamlingar på bibliotek kan byggas och 

underhållas är det av intresse att fokusera på litteratur och artiklar om just byggandet av 

samlingar. Mycket som berör samlingar handlar om boksamlingar, men det går att hämta 

information och grundidéer från denna litteratur ändå. Det finns även verk om att bygga 

samlingar på bibliotek som är mer generella och handlar om hur biblioteket som helhet ska 

byggas och underhållas, men även här ligger tyngdpunkten på böcker av naturliga skäl. Det 

finns lite skrivet om att köpa in tv-spel till folkbibliotek och något mer skrivet om att köpa in 

tv-spel till akademiska bibliotek. Då dessa typer av bibliotek har skilda syften för sina 

spelsamlingar är det svårt att applicera deras principer på den andra typen av bibliotek. Om 

tv-spel på svenska folkbibliotek är det främst studentuppsatser som behandlar ämnet. Dessa 

uppsatser bygger tillsammans upp en bild om varför det finns tv-spel på våra bibliotek och 

synen på detta utifrån både bibliotekariers och låntagares perspektiv.   

2.1 Att bygga samlingar 

Arbetet med att underhålla sin samling börjar med arbetet att välja ut det material som ska 

köpas in till samlingen utifrån bibliotekets mål och med användarnas behov i åtanke.  Det 

som väljs ut ska vara lämpligt för de man tillgängliggör materialet för. Samlingsutveckling 

handlar om att se till att samlingarna kan växa på ett planerat och kontrollerat sätt. Genom 

att skapa en policy för hur det ska ske kan de som arbetar för biblioteket enkelt förstå 

tanken bakom hur förvärvet av nytt material ska se ut. Har biblioteket en bra 

inköps/utvecklings policy kan den dessutom vara till stöd för biblioteket vid inköp av 

material som är kontroversiellt om man kan visa på att materialet kan passa in i de riktlinjer 

som policyn har (Chowdhury 2008, kap 8).  

Quick (2014, s 18-25) skriver i sin bok om medieplanering för bibliotek att det främst finns 

tre typer av mediepolicys för bibliotek, den första handlar om låntagarnas önskemål och där 

inköpen främst görs utifrån dessa, det är av vikt vad som mest lånas ut. Den andra varianten 

utgår från kommuninvånarnas behov, vad de behöver ha tillgängligt och försöker även möta 

behov som kan finnas trots att det ej uttalats. Den tredje varianten av mediepolicy bygger på 

ett försöka att vara ett heltäckande bibliotek med något från alla områden och man anser att 

vissa saker ska finnas oavsett hur mycket det används. Författaren menar att ofta är 
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aspekter från dessa olika policys blandade, men att bibliotek ofta vill stoltsera med att vara 

neutral med en samling av kvalitet med något för alla. Vad kvalitet innebär är dock något 

som går diskutera. Quick anser det oftast finns gemensamma kriterier som går att enas om 

för vad som är kvalitet, men att det i vissa områden är svårare än i andra. Kvalitet, önskemål 

och behov är olika delar som spelar in i ens val av bland annat olika medier och biblioteks 

medier kan sörja för andra behov en enbart kvalitetsbehov. Quick menar att det kan finnas 

en nytta i att hitta medium som kan erbjuda glädje och tröst och att kvalitet även kan vara 

ett innehålls förmåga att väcka känslor hos den som tar del av det. 

När urval sker till en samling är det en process i flera steg. Samlingens behov utifrån typ av 

material och ämne måste identifieras, sedan behöver man avgöra hur mycket pengar som 

kan avsättas till samlingsutveckling och till de olika kategorierna. En plan för att hitta 

material som är av intresse behöver utvecklas för att man sedan ska kunna börja leta efter 

dessa och införskaffa dem (Evans och Saponara 2000, s 91).  

2.2 Spel på bibliotek 

Att ha och låna ut tv-spel på bibliotek medför en del svårigheter. Först och främst måste 

spelen få vara en del av hela bibliotekets budget. Biblioteken måste även förhålla sig till 

åldersrekommendationer på spel, det faktum att det finns olika format på spel och att olika 

spel därmed kräver olika konsoler för att kunna spelas, detta innebär att det kan bli dyrt för 

bibliotek om ett spel ska finnas tillgängligt till flera olika konsoler. För att kunna hitta rätt 

spel att köpa in krävs kunskap från eget spelande eller en förmåga att ta del av media om 

spel. Personal på biblioteket kan behöva träning för att kunna besvara frågor som rör spel 

och konsoler om de inte har kunskap om detta sedan tidigare (Kirriemur 2006, s 66).  

Buchanan och Vanden Elzen (2012, s 26-27) har beskrivit några kriterier att ha i åtanke vid 

valet av spel att integrera i bibliotekets samlingar. Först menar författarna att man ska 

fundera över huruvida spelen ska vara en del i ens vanliga samling och i så fall om man även 

ska låna ut konsoler och inte enbart spel. Bibliotek bör även tänka på om spelen ska vara för 

flera spelare, enskilda spelare eller av båda varianterna. Ska spelen köpas in till flera olika 

konsoler och varifrån biblioteket kan köpa in dessa. När man har klarhet i detta är det dags 

för att välja vilka spel som ska köpas in och det kan vara till stor hjälp att få råd från spelare 

med erfarenhet. De menar att de som arbetar med tv-spelssamlingar borde bekanta sig med 

de olika typer av spel som finns och därefter söka efter spel som fått god kritik och spel som 
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är populära från de olika spelgenrerna. Bibliotek bör även tänka på att spel har ålders- och 

innehållsrekommendationer och att dessa är hjälpsamma för att avgöra om ett spel är 

lämpligt för en yngre låntagare. Ålders- och innehållsrekommendationerna är bra att lära ut 

till bibliotekets låntagare och det kan även vara på sin plats att begränsa tillgången på spel 

riktade mot vuxna till yngre låntagare. När en ny konsol släpps rekommenderar författarna 

biblioteken att vänta 8-12 månader innan de tar ett beslut om att köpa in spel till den 

konsolen så att de hinner ser hur populär den nya konsolen blir. Buchanan och Vanden Elzen 

tar även upp att en del spel har begränsad hylltid då de efter några år inte är särskilt 

populära längre bland spelarna, men det finns andra som ständigt fortsätter vara populära 

trots sin ålder.  

Bobilin och Pagowsky (2011) skriver om en guide till att arbeta med tv-spelsamlingars 

utveckling som de var med och tog fram. Inför framtagandet av guiden studerades det lilla 

som fanns skrivet om ämnet och en mindre enkät skickades till bibliotek med spelsamlingar 

samt till informanter utanför biblioteksvärlden i spelbranschen. Gruppen kom fram till att 

det var av stor vikt att koppla den policy man hade för samlingsutveckling till bibliotekets 

uppdrag och att den policy ett bibliotek har för filmer kanske inte passar för spel då 

medierna skiljer sig åt. Spel är till skillnad från filmer interaktiva och inte linjära, dessutom 

kan förändringarna i teknologin som behövs för spel ske snabbare vilket policyn även måste 

ta hänsyn till. Då bibliotek har olika uppdrag och är av olika typ kan det vara olika spel som är 

lämpliga för olika bibliotek, men det finns en del saker att tänka på oavsett innan inköp. 

Dessa saker är: Vad för typ av samling ska det vara? Till vem är spelen riktade? Finns ålders- 

och innehållsrekommendationer? Till vilka spelplattformer ska vi köpa in spel till? Behövs det 

extra tillbehör för spelen? Kulturell betydelse och att läsa recensioner är också av vikt. 

Bobilin och Pagowsky menar även att personalens förmåga att utvärdera är av betydelse för 

att de ska kunna hjälpa sina låntagare till bra spelupplevelser, vilket kan göras med hjälpa av 

bra recensioner på spel. Likt annat material behöver biblioteket anpassa sitt urval bland olika 

genrer för att passa de olika människorna man erbjuder sina tjänster till. Spel har särskilda 

utmaningar för biblioteken och det är det interaktiva i spel som utmanar bibliotekarierna när 

det kommer till urval och utvärdering.  
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2.3 Uppsatser om spel i svensk kontext 

I kandidatuppsatsen ”TV-spel är inga konstigheter!”: En enkätundersökning om tv-spel på 

folkbiblioteken (Olsenmyr 2012) har författaren gjort en enkätundersökning om tv-spel på 

svenska folkbibliotek. I uppsatsen kom man fram till att anledningarna till att biblioteken 

hade tv-spel skilde sig åt till viss del, men att de vanligaste anledningarna hade med kultur, 

demokrati, sociala aspekter och marknadsföring att göra. Många av de bibliotek som svarade 

på enkäten menade på att kostnad och olika format på spel var de största problem med att 

ha tv-spel. 

Edman och Engström (2008) skriver i sin magisteruppsats Folkbibliotek och TV-spel: En 

kvalitativ studie av hur införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek relaterar till införandet 

av andra nya medier om hur de undersökt introduktionen av tv-spel med andra nya mediers 

introduktion på folkbibliotek. De gör en jämförelse med andra medier som setts som 

kontroversiella av olika anledningar vid sitt införande i folkbiblioteken och koller hur detta 

ser ut i förhållande med tv-spels införande genom intervjuer med bibliotekarier som arbetat 

med det.  
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3 METOD 

Detta kapitel behandlar den metod som använts i uppsatsen, hur arbetet har genomförts 

med hjälp av metoden och kritik som rör metoden och arbetet. För detta arbete skedde en 

semistrukturerad intervju för att ta del av tv-spelsamlingens berättelse och utveckling.  

3.1 Val av metod 

Då denna uppsats undersöker hur ett biblioteks spelsamlings start och utveckling sett ut var 

det av vikt att kunna gå på djupet av detta. Det faktum att endast en spelsamlings utveckling 

undersöktes gjorde att det av extra vikt att kunna göra det grundligt. Eftersom att de som 

intervjuades arbetat med spelsamlingen sedan start var det troligt att de under åren som 

gått inte bara fått stor kunskap om den samling de byggt, men även lärt sig mycket om 

arbetet med detta och därför var intervjun som skedde en semistrukturerad intervju. Detta 

valdes för att möjliggöra flexibilitet vid intervjutillfället så att de intervjuade kunde dela med 

sig av sin kunskap, men att intervjuaren ändå hade lite stöd i frågor/områden för att kunna 

täcka av alla intresseområden så att uppsatsens frågeställningar skulle kunna besvaras.   

3.2 Semistrukturerad intervju 

Att använda sig av intervju som metod inom kvalitativforskning är väldigt vanligt och 

intervjuer kan vara av det kvalitativa eller det kvantitativa slaget.  När det kommer till 

kvalitativa intervjuer kan dessa vara antingen ostrukturerade eller semistrukturerade. Vid en 

ostrukturerad intervju används en intervjuguide med endast teman eller väldigt allmänna 

frågeställningar som stöd. Vid en semistrukturerade intervju innehåller intervjuguiden mer 

frågor, men ordningen de ställs i är oviktigt och det finns utrymme för uppföljningsfrågor och 

stor flexibilitet. I en kvalitativ intervju är det av intresse att få del av den intervjuades syn på 

ämnet och att det finns möjlighet för intervjun att anpassa sig för att kunna ta del av vad den 

intervjuade tycker är av vikt (Bryman 2008, kap 8 och 17). 

Den semistrukturerade intervjun är flexibel men stöttas ändå upp av teman och frågor som 

det söks svar på men det finns frihet i att ställa frågor som kan anpassa efter situationen. 

Frågorna behöver inte besvaras i en strikt ordning och den som intervjuar kan följa upp 

sådant som sägs under intervjun, men det finns fortfarande en strävan att kunna få vissa 

frågor besvarade.  
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En intervjuguide till en semistrukturerad intervju kan vara några intressepunkter som skrivits 

ner för minnas vid intervjutillfället eller mer formulerade frågor som under intervjuns gång 

ska svaras på. När frågor till intervjuguiden formuleras ska de inte vara snäva så att de 

hindrar andra idéer och skapar för många förutfattade tankar särskilt eftersom det vid en 

kvalitativ undersökning är av vikt att ha ett öppet sinne för vad det finns att lära av sin 

undersökning (Bryman 2008, kap 17). 

Till intervjun som genomfördes för detta arbete användes en intervjuguide med frågor 

skapade med hjälp av Brymans (2008, kap 17) råd för att utforma en sådan till en 

semistrukturerad intervju. Då jag ville undersöka hur samlingen utvecklats fanns tre 

huvudkategorier i intervjuguiden och dessa var: Början, Nu och Framtiden. I dessa olika 

kategorier fanns flertalet frågor som var av samma slag men som syftade på att få veta hur 

något fungerat eller tänkts omkring vid olika tidpunkter i tv-spelssamlingens utveckling. 

Majoriteten av frågorna var av det slaget att respondenterna skulle kunna berätta hur de 

arbetat med samlingen och hur detta förändrats. Vad den tidigare forskningen visade på vad 

var av vikt vid samlingsbyggande och arbete med tv-spel på bibliotek användes som stöd vid 

skapande av de frågor som var mer preciserade. Intervjuguiden finns som bilaga 1.  

3.3 Urval 

Ett bibliotek med en väletablerad spelsamling valdes då detta var centralt för att kunna 

studera hur arbetet med spelsamlingen utvecklats. Dessutom framkom det efter den 

inledande kontakten med biblioteket i fråga att de som ansvarar för spelsamlingen idag är 

samma personer som arbetade med detta vid införandet av spelen. Detta gör att de passar 

särskilt bra för att berätta spelsamlingens historia då de varit en del av denna sedan start.  

3.4 Arbete med datainsamling och analys av data 

Intervjun spelades in och transkriberades för att inte riskera att gå miste om data och för att 

grundligt kunna arbeta med den information som framkom. Vid intervjutillfället fanns en 

timme avsatt för ändamålet och de båda som arbetar med spelsamlingen intervjuades 

tillsammans. I och med att de intervjuades samtidigt hade de möjlighet att tillsammans 

försöka komma ihåg hur arbetet skett vid starten för flera år sedan, men de kunde även 

bidra med olika åsikter och komplettera varandra i svaren. 
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Trost (2010, kap 10) menar att kvalitativa intervjuer analyseras genom att läsa det som finns 

utskrivit och även fundera på sådant som man hörde och såg under intervjun. Han menar 

även att redan vid insamlingen av data och vid arbetet med utskrifter börjar det ske analyser 

och tolkningar.  I arbetet med denna uppsats så kunde jag under intervjun uppfatta saker 

som respondenterna tyckt haft särskild påverkan på deras arbete med tv-spelsamlingen. När 

sedan transkriberingen var gjord kunde jag tydligare se sådant respondenterna tyckt ha varit 

av särskild vikt i sitt arbete och hur arbetet utvecklats. I och med att enbart en intervju 

gjordes fanns det utrymme för att presentera och arbeta med stora delar av materialet och 

det som sades i intervjun ordnades på ett sådant sätt att det kunde presenteras som en 

berättelse över tv-spelsamlingens tillkomst och utveckling i resultatet. Resultatet kopplades 

sedan till den tidigare forskningen för att se om de på detta bibliotek arbetat på ett sådant 

sätt som fanns beskrivit i den tidigare forskningen och om respondenterna mött några av de 

av andra beskrivna utmaningarna.  

3.5 Etik 

I vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om forskningsetiska principer beskrivs fyra huvudkrav. 

Det första kravet är informationskravet som innebär att de som berörs av forskningen ska 

informeras om syftet med studien, deras roll i den och om möjligheten att avbryta sitt 

deltagande. Det andra kravet är samtyckeskravet som betyder att de som deltar ska ge 

samtycke till deltagande i forskningen och att de har rätt att bestämma över sin medverkan. 

De tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om de som deltagit i 

studien ska ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna inte ska finnas tillgängliga 

för obehöriga. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som betyder att de insamlade 

uppgifterna endast ska användas för forskningsändamål och inte andra syften. 

De personer som blivit intervjuade för denna uppsats är anonyma och för att kunna 

möjliggöra denna anonymitet är därför är inte heller biblioteket de arbetar med namngivet. 

Vilka de är och vilket specifikt bibliotek det handlar om är inte relevant för arbetet och den 

historia som berättas påverkas inte av anonymiteten.  

Vid den första kontakten som togs med de intervjuade informerades det om till vad 

intervjun skulle användas till och om möjligheten till anonymitet. Vid intervjutillfället 

upprepades denna information och de godkände även att intervjun spelades in. Den 
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inspelade intervjun och transkriberingen är inte tillgängligt för någon annan än författaren 

av denna uppsats. 

3.6 Kritik 

Att denna uppsats bygger på endast en intervju kan ses som en brist och hade flera 

spelsamlingar undersökts hade man kunnat få en bredare bild av hur spelsamlingar kan 

utvecklas och de eventuella svårigheter denna typ av samling kan möta. I detta fall har det 

faktum att endast ett biblioteks spelsamling undersökts möjliggjort till att grundligare 

berätta och undersöka denna samling på ett djupare plan och de resultat som framkom har 

fått stöd i andra artiklar och studentuppsatser. Dessutom var syftet med denna uppsats att 

studera en specifik tv-spelsamling på ett bibliotek för att se hur arbetet med den sett ut och 

utvecklats. 
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4 RESULTAT 

I detta avsnitt kommer intervjuresultatet presenteras i form av en berättelse som 

undersöker tv-spelsamlingens start, dess utveckling och framtid. Två bibliotekarier 

intervjuades samtidigt. För att bevara deras anonymitet kommer de att i den här uppsatsen 

kallas för de fiktiva namnen ”Eva” och ”Pär”. De har båda arbetat med spelsamlingen sedan 

biblioteket började med tv-spel. Från början hade Eva ansvar för att bevaka 

barnperspektivet och Pär skulle bevaka vuxenperspektivet när det kom till tv-spelen. 

Numera har bibliotek inte längre samma uppdelning utan det har istället förändrats så att 

Eva tillhör läs-avdelningen och Pär tillhör lär-avdelningen.  De har dock fortfarande kvar 

ansvaret för spel då det är flytande kring vilken avdelning spel tillhör. Respondenterna 

menar även att de hjälps åt med tv-spelen och att det kan vara svårt att titta på spel endast 

för en viss åldersgrupp. Det undersökta bibliotekets tv-spelsamling har funnits sedan 2008 

och innehåller idag cirka 350 spel. Intervjun skedde vid ett tillfälle på deras arbetsplats, 

biblioteket vars spelsamling är av intresse, och intervjun tog de 60 avsatta minuterna.  

4.1 Spelsamlingens början 

När beslutet togs om att det aktuella biblioteket skulle börja med tv-spel så hade de 

intervjuade en känsla av att det var något som då låg i tiden, samt att både ledningen och 

kulturchefen ville att det skulle ske. Att det var just dessa två som fick ansvaret för tv-

spelssamlingen kom sig i Pärs fall av en slump. Han berättade att den då existerande 

vuxenenheten hade ett möte när beslutet togs och att han den dagen var ledig. Pärs chef 

hade uppfattningen att han tyckte om spel. Pär berättade att det dock är brädspel och 

strategispel som han spelar och inte tv-spel, han blev därmed utsedd i sin frånvaro. Eva 

minns inte hur det gick till när hon fick uppgiften, men tror att det dök upp en fråga om det 

var någon som kunde tänka sig att arbeta med det och att det helt enkelt blev så att hon fick 

den rollen. Något eget spelintresse har inte Eva. Hon menar att när man jobbar på ett 

bibliotek så har man olika ansvarsområden och därmed måste man kunna sätta sig in i det 

man ansvarar för, ha en professionell attityd och därför arbeta med olika uppgifter efter 

bästa förmåga. Respondenterna tillägger att det är intresserade av den typen av värld som 

spelen ingår i. 

 När biblioteket började arbeta med spel fanns det även en vision om att det skulle finnas ett 

rum där de som arbetade med tv-spelen skulle kunna gå in och testa dem. Denna idé blev 
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aldrig av och Pär menar att verkligheten kom i mellan och att det nog var en orealistisk 

vision. Vid starten köpte man in ett Wii, ett Xbox 360, ett Playstation 3 och en tillhörande tv. 

Konsolerna kom dock att användas mer till olika spelarrangemang eller andra arrangemang 

där tv-spel var en programpunkt. Det har inte funnits utrymme för att ha konsolerna 

tillgängliga för besökarna att använda mer än tillfälligt. Numera har man heller inte så 

mycket arrangemang kring spelen utan det var något som skedde mer regelbundet vid 

starten av samlingen. Respondenterna menade även att det finns en viss risk att det blir 

högljutt om konsolerna skulle ha varit en fast installation. Orsaken till att det var mer 

spelarrangemang i början har även att göra med att det var något av nyhetens behag, samt 

att spel på biblioteket inte längre är något speciellt utan spel har blivit en del av den 

ordinarie verksamheten. Skulle man ordna spelarrangemang nu tror de att man skulle 

behöva köpa den senaste generationens konsoler för det skulle inte finnas något intresse att 

spela på de gamla konsolerna biblioteket har. Konsolerna har även funnits tillgängliga för 

personalen att låna hem för att de ska kunna bekanta sig mer med tv-spel, men detta är 

något som dött ut och respondenterna tror att det kanske har att göra med att konsolerna 

blivit föråldrade.  

Införandet av tv-spel på biblioteket var inte helt okontroversiellt, men motståndet kom mer 

från personal på biblioteket och inte från låntagarna. Anledningarna till detta tror Eva och 

Pär hade att göra med att tv-spel är ett väldigt dyrt medium och att det är begränsat med 

pengar som bibliotek har att arbeta med, spel blir då ytterligare något som ska prioriteras.  

Spelen har dock fått ett fast anslag för inköp och behöver egentligen inte konkurrera med 

andra medier för att få pengar prioriterade. Det är inte bara inköpen som är dyra när det 

kommer till tv-spel utan även hanteringen. Prioriterar man tv-spelen måsta man kanske 

nedprioritera något annat. Innehållet i spelen var även lite kontroversiellt i och med att det 

fanns en del synpunkter på våldsspel. Att tv-spel är så dyra har att göra med att man måste 

köpa tv-spel med licens för att de ska få låna ut dem vilket gör ett redan dyrt medium ännu 

dyrare. Från låntagarna har synpunkterna för det mesta bara varit positiva utifrån vad de 

hört från dem om att de har tv-spel på biblioteket. Det har inte heller varit något egentligen 

negativt från låntagarna om innehåll i spel som i vissa fall kan vara våldsamma eller ha annat 

svårt innehåll och Pär och Eva tror det hänger ihop med att utlåningen av tv-spel följer PEGI-

märkningarna strikt. Tv-spelen har blivit en del av den ordinarie verksamheten och likt annat 
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nytt som införts på biblioteket som musik och film så är det ett hot i början för att sedan bli 

en del av det vanliga. Har det varit diskussioner om spelen så har de kunnat vara tydliga med 

hållningen, att de arbetar strikt med PEGI-märkningen. Dessutom har det hela tiden funnits 

stöd från ledningen att de ska ha spel på biblioteket. 

4.1.1 Grundbestånd, urval och kvalitet 

När grundbeståndet av tv-spel först skulle byggas tog Pär och Eva hjälp av en referensgrupp 

för att göra urval av de spel som först skulle köpas in. Referensgruppen bestod av spelande 

barn som var släktingar till personal på biblioteket samt andra människor intresserade av 

spel, någon kom från en spelbutik. Då tv-spelen skulle köpas från ett specifikt förlag drog 

respondenterna ut listor på spel som de hade i lager och sedan fick de i referensgruppen 

välja ut ca 20 spel till varje konsol. Sedan fick de i urvalsgruppen motivera för de spel de valt 

vid ett möte, spelen skulle till exempel inte vara för våldsamma eller rasistiska. Diskussioner 

om innehåll fördes och man strävade efter bredd på spel till olika åldersgrupper för att det 

skulle finnas spel som tydligt var för vuxna och spel som tydligt var för barn. Pär och Eva 

köper in spel som båda är riktade mot en spelare och spel som ibland bara fungerar om man 

är fler spelare, men det är inget de egentligen tar hänsyn till. Respondenterna har ingen 

fördelning av enspelarspel eller flerspelarspel som de strävar efter att ha och det väger inte 

in i beslutet om att köpa olika spel. 

Vid starten tog biblioteket fram en urvalpolicy och enligt den så ska beståndet av spel sträva 

efter att ha bredd och mångfald med målsättningen att attrahera så många grupper som 

möjligt. Beståndet ska vara attraktivt och hållbart över tid. Inköpen ska undvika material som 

innehåller omotiverat våld samt överdriven sexism och rasism. Det bestånd som biblioteket 

erbjuder ska sträva efter att locka nya målgrupper till biblioteket. I spelsamlingen finns det 

våldsamma spel eller spel som av andra anledningar kan vara lite kontroversiella, men det är 

spel som fått god kritik. Ett exempel på ett spel som finns i samlingen som är väldigt 

våldsamt, men som man valt att köpa in ändå är GTA V och om det säger Pär: ”Det fick ju så 

otroligt bra kritik: banbrytande, komplext, raffinerat. Det kändes fel att inte ha det.” Om att 

köpa in spel som har denna typ av innehåll så menade Eva att vuxna människor måste få ta 

egna beslut och att de lånar ju inte ut sådana spel till barn. Eva berättade att de har ju även 

böcker med sådant innehåll som kan vara svårt och även om hon själv inte vill ta del av det 

kan det ju finnas andra som vill. Spel väljs ju bort ibland, men Eva tycker att de måste vara 
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försiktiga med någon sorts censur. Är det ett spel som är ett gränsfall vill de hellre fria än 

fälla. Pär säger att denna bit var något han trott skulle vara svårare, men att det inte varit 

mycket om det alls och låntagarna har inte gett några synpunkter på det. Åldersgränsen har 

fungerat väldigt bra och de anser att om en vuxen skulle låna hem ett 18-års spel till sitt barn 

så är det deras ansvar. 

Något de sedan starten försökt arbeta med är kvalité. När de köper in spel använder Pär och 

Eva sig mycket av Metacritic som är en webbsida som bland annat samlar recensioner från 

användare och från kritiker på olika spel. Det som respondenterna främst kollar på är hur 

höga poäng olika tv-spel fått utifrån en sammanställning av flera spelkritikers betyg. Skalan 

går från 0-100 och det är sällan de köper in ett spel som fått ett lägre omdöme än 75. I vissa 

fall kan de även kolla på användarnas poäng eller någon recension, särskilt om 

kritikeromdömet är lite lägre. När det kommer till barnspel är de oftare snällare med betyget 

och kan oftare köpa in spel 70 poäng eller lägre. Respondenterna har fått intrycket av att 

recensenterna oftare ger barnspel lägre omdöme än andra spel. Ett annat problem med 

detta är även att de barnspel som får höst poäng sällan går få tag på med licens och därför 

kan de inte köpa in dem. Spel som Eva och Pär får inköpsförslag på är de snällare mot och 

även vissa typer av spel som de får många frågor om. Metacritic hjälper dem att skapa sig en 

bild av spelen. Förr fanns det mer recensioner på tv-spel i dagstidningar och specifika 

tidskrifter, men det är något som gått i vågor och har till stor del försvunnit i dags läget. 

Detta har bidragit till att respondenterna tittar ännu mer på Metacritic då det inte finns så 

mycket annat att gå på, särskilt inte i Sverige. Varför det blivit så är de inte helt säkra på, de 

tror inte att intresset för spel minskat. Det finns inte heller tid för att kolla andra källor så 

som Youtuberecensioner på tv-spel. Pär säger att de vill ha bra spel och att deras 

kvalitetsnorm ska återspeglas. När människor går till deras bibliotek ska de kunna låna en 

bra bok, en bra film och bra spel. Gränsen för kvalité är suddig, men de försöker upprätthålla 

det så gott det går. 

De konsoler som man valde att köpa in till i början var Wii, Xbox 360, Playstation 2 och 

Playstation 3. Playstation 2 valde man att köpa in till trots att den började bli daterad, men 

den var då den vanligaste konsolen i svenska hem och det fanns många spel till den konsolen 

som passar bra för familjer att spela. Beslutet att köpa in spel till Playstation 2 var inte heller 

något Pär och Eva kom att ångra då de spelen lånades ut väldigt bra trots att nästa 



 

18 
 

generation av konsol släppts. Det förekom diskussioner vid starten om man också skulle 

tillhanda konsoler för utlån, men Eva ger exempel på Xbox 360 som är en känslig konsol och 

de hörde att många av dem gick sönder. Respondenterna kände att de inte kunde ha något 

som kostar flera tusen kronor till utlån, som dessutom lätt går sönder, för att sedan ha krav 

på låntagarna att ersätta det. De har även köpt till en del tillbehör som behövs för att kunna 

spel vissa spel och väskor till det för att låntagarna ska kunna få med sig det hem. Här har de 

fått välja vilka tillbehör som de känt skulle kunna lånas ut och hålla, men de har också fått 

välja bort mycket. 

4.1.2 Förändringar av regler 

Biblioteket började några månader efter invigningen av tv-spelssamlingen följa PEGI-

märkningen och det är ett beslut som strikt har följts sedan det togs. En låntagare får inte 

låna spel som är märkta med 18-års åldersgräns om de är under 18 år och en begräsning för 

detta är inlagd i systemet. Just 18-årsgränsen tror de är bidragande till att det inte varit mer 

negativa rektioner från låntagarna eftersom att de är tydliga med att det finns spel som 

riktas mot en vuxenpublik och att barn inte får låna dem. För att få låna tv-spel med PEGI-

märkning för 3,7 och 12 måste låntagaren vara minst 15 år och anledningen till det är att 

spelen är så dyra. Just 15 årsgränsen hänger mycket ihop med kostnadsfrågan och inte 

enbart eventuellt innehåll i spelen även om det så klart spelar in. De tycker inte att det går 

att låna ut ett medium så dyrt till ett barn för att det kanske ska tappas bort och sedan 

behöva kräva föräldrarna på ersättning för spelet. Barnspelen och vuxenspelen står samlade 

på samma plats i biblioteket, men det är tydligt skyltat med information kring 

åldersrekommendationer och spelen står nära en informationsdisk. 

I början var det en veckas lånetid på spelen och tanken var att man kunde låna spel från 

biblioteket och prova det och var man väldigt intresserad kunde man sedan köpa det själv. 

Det faktum att de dessutom har förhållandevis lite spel bidrog också till den korta lånetiden 

då den bidrar till att det blir bättre ruljangs på spelen.  Numera har lånetiden utökats till två 

veckor, men man får inte låna om spelen. Att lånetiden är kort får de höra ibland från 

låntagarna som inte hunnit spela klart, men många spel går att spela färdigt på två veckor 

och tycker man väldigt mycket om ett spel vill man ofta äga det själv ändå. 
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4.2 Utmaningar 

Ett stort problem som fanns i början var stölder av tv-spelen. Från början stod alla spelen ute 

i biblioteket men trots att de var märkta på ett sådant sätt att man fick lov att gå till 

informationsdisken och få spelen upplåsta försvann väldigt många spel, då de fanns individer 

som ändå kunde få bort märkningen och få med sig spelen ut. Pär berättar att de under en 

period hade känslan av att folk stal för stjälandes skull. Det fanns platser i biblioteket där 

man förväntade sig att hitta uppbrutna spel och stölderna var väldigt frekventa. Det blev så 

illa att de ett tag kände för att ge upp om det inte gick att få ordning på det stora problemet 

med stölder. Eva berättade att ”Då vart det ju en diskussion: vi kanske inte ha det, nä nu 

lägger vi ner ungefär.” Respondenterna fick lov att vida ta åtgärder som sågs som lite 

extrema internt då det från ledningen finns en stark vilja att inget material ska finnas bakom 

disk, men det var den enda lösningen som fanns på problemet. Pär och Eva var tydliga mot 

ledningen att antingen så görs den här förändringen eller så får vi sluta med spel, för det gick 

inte motivera att köpa in dyra tv-spel för skattebetalarnas pengar för att det ska stjälas bara 

dagar efter att de hamnat på hyllan och kanske inte ens har hunnits lånas ut. Numera är 

utlånshanteringen av tv-spel helt manuell och för att låna spel måste man göra det genom 

en informationsdisk. Låntagarna kan välja tv-spelen genom dummys som står ute i hyllan och 

sedan får de gå till informationsdisken för att få det riktiga spelet och utlånet sker i disken på 

en gång. Eva menar att de har fått anpassa sig efter hur verkligheten ser ut och stölderna har 

nu försvunnit nästan helt och hållet. Pär säger dock att det skett till ett pris då hanteringen 

skiljer sig från annan media som låntagarna kan låna själv helt och hållet. Stölderna av tv-

spel har varit den svåraste utmaningen och det är även där de har fått göra den största 

förändringen i hur det arbetar med samlingen. 

Under tiden som biblioteket har arbetat med tv-spel har nästa generation av konsoler 

släppts. När detta skedde var det tvungna att ta ett beslut om de skulle köpa in till dem och 

det var något de fick arbeta med särskilt då det innan konsolerna släppts fanns en oro att det 

inte skulle gå att spela spel fritt på olika konsoler. Spel till playstation 2 har de slutat med och 

spelen försvann när biblioteket efter en flytt inte längre hade utrymme för dem längre 

särskilt inte då lånen på de spelen minskar. Eva säger att när man slutar köpa in så dör det ju 

ut på nått sätt. Nu börjar spel till Playstation 3 och Xbox 360 var i samma sits, men till de 

konsolerna släpps det fortfarande lite spel. För Wii är det ännu tydligare att så är fallet. Ett 
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problem som uppstår här är att det recenseras väldigt lite eller inga spel alls till dessa 

konsoler vilket gör att de inte har något stöd vid inköpen heller. Pär säger att när det 

kommer nya konsoler får man fasa ut de gamla på ett skonsamt sätt. De har inte slutat köpa 

in till Playstation 3 och Xbox 360, men de lägger det mesta av krutet på de nya konsolerna 

för att hänga med i tiden utan att klippa bandet helt till de som fortfarande har de gamla 

konsolerna. Eva berättar att det även var anledningen till att de hade kvar Playstation 2 så 

länge, människor hade fortfarande kvar sina Playstation 2 konsoler och spelade spelen även 

om det inte släpptes något nytt. Samma känsla finns även med Xbox 360 och Playstation 3, 

att det är väldigt många som har de konsolerna. 

Pär berättade att de måste följa alla hot och ett hot han trodde för några år sedan skulle 

sätta stopp för dem var att allt fler spel enbart kom som nedladdningar och inte fysiska 

utgåvor vilket innebär att biblioteken inte kan låna ut dem. Denna trend upplever han dock 

har lugnat ner sig och de tror att även spelarna föredrar fysiska utgåvor vilket påverkat 

utgivarna. 

Ett annat problem med att låna ut tv-spel är att det är ett väldigt känsligt medium. Detta 

innebär att en del spel går sönder och de behöver slipa en hel del skivor. Att tv-spelen lånas 

ut så mycket gör att det blir en del slitage. Dock tror Eva att sättet som biblioteket hanterar 

spelen på och med åldersgränserna som finns så får låntagaren en känsla av att det är ett 

dyrt medium och är extra försiktiga med dem. Kommer någon in och säger att ett spel inte 

fungerar är det svårare för dem att kontrollera det och många gånger när det tar och testar 

ett spel någon sagt inte går spela har det ändå fungerat perfekt. Det är på så sätt enklare att 

kolla böcker som man bara snabbt kan använda sina egna ögon för att undersöka. 

Att biblioteket måste köpa spel med licens gör det inte bara mycket dyrare för dem utan det 

kan även vara svårt att få tag på spel. De kan ofta inte köpa in spel de vill ha till biblioteket 

då förlaget de köper ifrån säger att de inte kan få fram de efterfrågade spelen med licens.  

Många av spelen med bra kritik finns inte med licens och detta problem är som tydligast när 

det kommer till barnspel. Till Wii har det varit särskilt svårt att få tag på spel.  

4.3 Spelsamlingens framtid 

När de ställs frågan om de tror att det finns en framtid av tv-spels utlån så säger Eva att så 

länge det går att köpa spel och som det kommer nya spel och så länge det är aktuellt och det 
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är relevant så finns det en framtid. Skulle allt bli online, så som man ser med cd-skivor, så 

skulle samlingen dö ut.  Pär menar att så länge det lånas ut och det lånas ju fortfarande friskt 

så ser han ingen anledning till att sluta. Spelen lånas i dagsläget ut i väldigt stor utsträckning 

och det är inget som står och samlar damm förutom nått enstaka inköp som inte fallit i 

smaken hos låntagarna. 

Huruvida någon annan skulle kunna ta över deras arbete så tror Eva att det är samma 

problematik som när någon annan arbetar med samma ämne under många år. Hon tror även 

att de båda har ett gemensamt tänk kring hur de arbetar som skulle gå att överföra och att 

det är något de skulle kunna skriva ner, även om det inte är gjort då det inte funnits något 

behov av det. Pär är inte orolig att det kompetensmässigt skulle var något problem för 

någon annan att ta över arbetet med spelsamlingen däremot skulle det intressemässigt 

kunna vara det. Eva fyller i med att hon tycker att spel ändå kräver lite mer att arbeta med 

eftersom det förutsätter att du går utan för de inarbetade kanalerna som annars används vid 

inköp av böcker. Pär menar även att i och med att inköpskanalerna är annorlunda så blir 

arbetet med tv-spelen lite mer isolerat.  

När respondenterna ser tillbaka på sitt arbete så ser Eva det som väldigt positivt då de har 

nått nya målgrupper och nått en allmänhet som inte har använt biblioteket tidigare. Detta är 

något hon tycker syns väldigt tydligt att de finns låntagare som enbart kommer in för att 

kolla om det finns nya spel. Dessutom är det många som blir positivt överraskade av att hitta 

spel på biblioteket som annars kan ses som ett lite mossigt ställe. Detta håller även Pär med 

om, men han saknar att det inte finns tid att sätta sig ner att prova spel då han har ett behov 

av att det han gör ska vara genuint. Tyvärr finns inte tiden för det vilket gör att de får förlita 

sig väldigt mycket på andra. 
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5 DISKUSSION 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet från intervjun att jämföras mot den tidigare 

forskningen och andra studentuppsatser för att se om arbetet med denna samling har några 

likheter med andra bibliotek som har spel och de få råd som finns om hur bibliotek kan jobba 

med spel. Frågeställningarna kommer även att besvaras här. För att avsluta uppsatsen 

kommer jag utifrån resultaten och diskussionen ge tre egen formulerade råd som kan vara 

till nytta vid arbetet med en tv-spelssamling på ett folkbibliotek.  

5.1 Starten för tv-spelssamlingen 

Den första frågeställningen löd: Hur såg starten för tv-spelsamlingen ut? I resultatet 

framkommer det att när de började arbeta med spel så har sättet de gjort det på till mycket 

liknat de råd som Buchanan och Vanden Elzen (2012) och Bobilin och Pagowsky (2011) skrivit 

om att arbeta med spel på bibliotek. Buchanan och Vanden Elzen (2012) menar att det är 

flera saker man behöver tänka på när man ska integrera spel i en bibliotekssamling.  De 

punkter de tycker man ska fundera över innan inköp är om spelen ska vara en del av ens 

vanliga samling, om man även ska låna ut konsoler, ska spelen vara enspelarspel, 

flerspelarspel eller båda, ska man köpa in spel till flera olika konsoler och vart man kan köpa 

spelen. Även Bobilin och Pagowsky (2011) skriver att man ska tänka på till vilka plattformar 

man ska köpa in spel till. När man i detta bibliotek började med spel tog man beslut om att 

inte låna ut konsoler då det skulle vara för kostsamt och stor risk för att de skulle gå sönder. 

Huruvida spelen är riktade mot en spelare eller flera är inget de lägger större vikt vid utan de 

köper in båda typerna av spel. Vid starten diskuterade respondenterna till vilka konsoler de 

skulle köpa in spel till och detta har även utvecklats med tiden då nya konsoler har kommit 

ut på marknaden. De köper ofta in samma spel till flera olika konsoler för att göra spelen 

tillgängligare för fler.  

När det är dags att köpa in spel menar Buchanan och Vanden Elzen (2012) att erfarna 

spelare kan hjälpa en. De som arbetar med detta bör lära sig om olika genrer av spel och leta 

efter spel som fått god kritik. Något att känna till tycker de är att spel har ålders- och 

innehållsrekommendationer och det kan hjälpa en att veta om ett spel är lämpligt för en 

yngre låntagare. Det kan även vara riktigt att begränsa tillgången av spel riktade mot vuxna 

för de yngre låntagarna. Bobilin och Pagowsky (2011) skriver även de att vid inköp bör man 

fundera över ålders- och innehållsrekommendationerna och kolla recensioner för att kunna 
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hjälpa sina låntagare till bra spelupplevelser. Just urvalet lägger de stor betydelse på då spel 

kan utmana bibliotekarier mer och är av större vikt när det gäller detta medium. De menar 

även att olika bibliotek har olika uppdrag och att de måste anpassa sitt urval av spel för att 

passa de människor man erbjuder sina tjänster till. Även Chowdhury (2008) menar att 

användarnas behov och bibliotekets mål är något man ska ha i åtanke när man bygger en 

samling. När biblioteket skulle börja med inköpen så skapade de en policy som säger att 

beståndet ska sträva efter bredd och attrahera så många grupper som möjligt. De ska 

undvika spel med omotiverat våld samt överdriven rasism och sexism. Beståndet ska locka 

nya målgrupper till biblioteket. De spel man köper in som är våldsamma är spel som fått 

väldigt god kritik. I enlighet med vad de ovanstående även säger om vikten av recensioner 

och god kritik är något även respondenterna lägger väldigt stort vikt på vid inköp och de 

köper endast i undantags in spel som inte fått detta. Att ta hjälp av människor som brukar 

spela tv-spel var även det något de gjorde när grundbeståndet skulle skapas genom att 

biblioteket arbetade med en referensgrupp. De arbetade för att få en spridning av olika 

typer av spel och en bra fördelning av spel för vuxna och spel för barn. 

Åldersrekommendationerna arbetar de på detta bibliotek väldigt hårt med och barn får inte 

låna spel för vuxna. Detta är något som respondenterna ofta återkommer till som något som 

varit av stor betydelse för arbetet med att ha en tv-spelsamling på biblioteket. Dels tror de 

att det bidragit till att det inte varit några negativa åsikter uttalade från låntagarna om 

innehållet i en del spel och att de kan ta stöd i det när det köper in spel med innehåll som 

inte lämpar sig för alla. Dessutom tror respondenterna att deras hantering med 

åldersgränser bidrar till att låntagarna förstår att det är ett dyrt medium och gör dem 

försiktigare i hanteringen. 

5.2 Att arbeta med spelsamlingen 

Den andra frågeställningen var: Hur såg arbetet med tv-spelsamlingen ut och hur har det 

utvecklats genom åren? Sedan starten har respondenterna varit noga med att arbeta med 

kvalitet och det är något man fortsätter att göra genom att använda sajten Metacritic som 

samlar recensioner. De spel man köper in ska ha fått god kritik och man köper in mycket 

utifrån inköpsförslag från låntagarna. 

Den största förändringen man gjort under de år man arbetat med denna samling är att 

förändra hanteringen av spel för att minska på stölderna.  Till en början stod spelen ute i 
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biblioteket och låntagarna kunde låna dem själv efter att fått spelen upplåsta i 

informationen. Dock var problemen med stölderna enorma och det faktum att de var 

larmade gjorde ingen skillnad.  Att nya och dyra spel blev stulna i stor utsträckning gjorde att 

biblioteket behövde genomföra en förändring då de inte kunde motivera för att fortsätta 

arbeta med spel på detta sätt med tanke på de stora kostnaderna det innebar. Förändringen 

som skedde var att man slutade ha de faktiska spelen ute i spelhyllan och fyllde den med 

dummys istället. Spelens hantering har blivit manuell och låntagarna måste gå till disken för 

att få spelet och låna det. Denna ändring har gjort så att stölderna försvunnit nästintill helt 

och hållet, men till priset av att spelen inte kan lånas på samma sätt som annat material där 

låntagaren sköter det själv. 

En annan förändring som skett är att lånetiden som till en början var på en vecka förlängts 

till att vara två veckor. Den korta lånetiden hänger till mycket ihop med att de till en början 

inte hade så mycket spel och tanken med spelen var att man skulle kunna låna och testa 

dem. Spelsamlingen har växt men är fortfarande liten om den jämförs med andra medier på 

biblioteket och även om lånetiden förlängts något bidrar dess korta längd till att samlingen 

har ruljangs. Dock får de ibland höra att lånetiden är för kort från låntagare. 

Under åren som samlingen funnits har det släppts nya konsoler och därmed har man gjort 

förändringar i vilka konsoler man köper in spel till. Vid starten köpte man bland annat in spel 

till Playstation 2, men det slutades göra spel till den och vid en flytt av biblioteket fanns det 

inte längre utrymme för dessa spel och de som fanns kvar togs bort. När den senaste 

generationen av konsoler, det vill säga Xbox one och Playstation 4, släppts följde man den 

utvecklingen för att kunna ta beslut om man skulle köpa in spel till dessa konsoler. Allt 

eftersom att de nyare konsolerna blivit populärare har det minskats på spel som tillverkas till 

de äldre generationerna: Xbox 360 och Playstation 3 och det skrivs inte heller lika mycket 

recensioner på dem vilket gör inköpen svårare. De som arbetar med spelen på biblioteket 

tror att de kommer gå samma väg som Playstation 2 spelen, men de vill skonsamt fasa ut de 

äldre spelen för att det är fortfarande många som har de konsolerna. 

Varken Eva eller Pär säger sig ha något egentligt eget spelintresse och det är heller inget som 

utvecklats under åren som de jobbat med tv-spelsamlingen. Eva menar att man måste jobba 

med sitt ansvarsområde på ett professionellt sätt oavsett vad det är för något. Det sätt de 

lärt sig arbeta med samlingen tror de är överförbart om någon annan skulle ta över deras 
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arbete. Dock är Pär orolig att intresset inte ska finnas bland kollegorna även om han tror att 

kompetensen finns och Eva lägger till med att det ändå krävs lite mer att arbeta med denna 

samling trots den inledande kommentaren. Detta extra som krävs verkar komma ifrån det 

faktum att inköpskanalerna för spel är annorlunda och att det därmed finns en viss 

ensamhet i arbetet. För att kunna göra ett bra arbete med en tv-spelsamling på ett bibliotek 

behöver man själv kanske inte vara en ivrig TV-spelspelare, men även om man själv inte 

spelar så behöver man skaffa sig kännedom om olika konsoler, olika spelgenrer, 

åldersrekommendationer och hitta vägar för att få information om olika spel och vart dessa 

kan köpas. Buchanan och Vanden Elzen (2012, s 15) skriver även de att bibliotekarier inte 

behöver vara entusiastiska spelare för se att spel kan ha en plats på biblioteket och för att 

kunna lära sig om tv-spel.  

5.3 Utmaningar med samlingen 

Den tredjefrågeställningen löd: Möter tv-spelsamlingen utmaningar som inte andra 

samlingar gör? Den största utmaningen respondenterna säger sig mött var det stora 

problemet med stölder. Detta problem kan även kopplas till problemet med att tv-spel är ett 

dyrt medium i och med att dyra spel, med dyra licenser måste ersättas när de blir stulna. En 

stor anledning till att stölderna var så utmanande var att biblioteket fick lov att anpassa sitt 

arbete efter det. I Olsenmyrs (2012) enkätundersökning om spel på folkbibliotek i Sverige var 

det vanligaste svaret från de bibliotek med spel som svarat att kostnaden var det största 

problemet med tv-spel. Bland de övriga svaren som gavs då alternativen i enkäten ej 

passade angavs stölder och att spelen går sönder som vanliga svårigheter. Dock så tycker 

majoriteten av de biblioteken som deltagit i undersökningen och lånar ut spel att den 

utlåningen fungerade bra eller mycket bra. 

Ett problem som hintas om av bland annat Danforth (2010) är ett motstånd mot spel med 

ett innehåll som riktar sig till vuxna från antingen allmänheten eller ledningen. Men hon 

trycker på vikten av att inte välja bort dessa spel utan att i stället informera om 

åldersmärkningarna, urvalskriterier och tillgänglighet. Denna bit trodde Pär skulle vara 

svårare, men från låntagarna har de inte mött några negativa kommentarer om att de har 

spel med innehåll som inte lämpar sig för yngre låntagare. Lite synpunkter om innehåll har 

kommit från annan personal, men det har funnits ett stöd i att ledningen vill ha spel. Att det 
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gått så bra som de gjort tror de hänger ihop med att det är tydliga med den 18-års gräns som 

finns på vuxenspel och att de endast köper in spel med väldigt bra kritik. 

En anpassnings som skett är att det blivit en förändring i till vilka konsoler man köper in spel 

på grund av att det kommit en ny generation av spelkonsoler. Spelsamlingens framtid är 

även beroende av hur utvecklingen av nya konsoler ser ut och vilka förutsättningar de 

erbjuder för att möjliggöra utlån. Bobilin och Pagowsky (2011) skriver att den policy man har 

måste ha utrymme att anpassa sig efter de snabba förändringar som kan ske på teknologin 

som används till spel. Buchanan och Vanden Elzen (2012) tycker att bibliotek ska avvakta när 

en ny konsol släpps för att se hur populär den blir innan man beslutar om man ska köpa in 

spel till den. På detta bibliotek blev det tydlig att den teknologiska utvecklingen påverkar 

samlingen då det inte bara behövs tas beslut om till vilka nya konsoler spel ska köpas in till, 

utan det blir även svårare att köpa in spel för de äldre konsolerna då färre spel till dessa 

släpps och recenseras.  

Ytterligare ett problem som drabbar denna typ av samling är att de som ska köpa in spelen 

är begränsad i vilka spel de kan köpa in i och med att de måste ha spel med licens för att få 

låna ut dem. Många gånger får respondenterna välja bort spel med god kritik som de skulle 

vilja köpa in till samlingen då de inte kan få tag på dem med licens. Särskilt barnspel med god 

kritik är drabbade av detta problem.  

Respondenterna nämner även att de tycker att arbetet med tv-spelsamlingen kräver lite mer 

än arbetet med andra samlingar. Anledningen till detta är att man vid inköp till denna 

samling har andra inköpskanaler än de traditionella samlingarna och att man måste arbeta 

på ett annat sätt än det man gör med böcker. Detta gör att arbetet med tv-spelsamlingen 

kan bli något isolerat.  

5.4 Råd för att arbeta med spel på bibliotek  

Utifrån resultatet och diskussionen i denna uppsats kommer jag att ge tre egna råd bibliotek 

kan ha i åtanke i sitt arbete med sin tv-spelssamling.  

Det första rådet är att skaffa kunskap om PEGI och detta gäller inte bara för de som ansvarar 

för inköp av spel utan även de andra som låntagare kan möta och ställa frågor om spel. Att 

känna till de olika ålders och innehållsmärkningarna kan underlätta vid inköp av spel då det 

kan vara enklare att välja bort spel med innehåll man inte vill ha i sin samling och det kan 
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även hjälpa en att hitta rätt spel till den målgrupp man köper in till. Med kännedom om PEGI 

kan bibliotekarier utan kunskap om specifika spel ändå guida låntagarna till spel som passar 

rätt åldersgrupp.  

Det andra rådet är att ha åldersgränser på spelutlånen. Den största anledningen till detta är 

att respondenterna flera gånger återkom till det faktum att de har 18års åldersgräns på spel 

med den PEGI-märkningen och att detta var något de trodde haft flera positiva effekter. 

Detta bidrog till att de utan problem kunnat ha spel med innehåll som inte är lämpat för 

yngre låntagare och för att höja statusen på mediet vilket innebar en försiktigare hantering 

av spelen från låntagarna. Jag tror att de positiva effekterna på att ha en 18 årsgräns på 

18årsspel överväger de eventuella negativa åsikter som kan finnas om att biblioteket inte ska 

styra vad folk lånar.  

Det tredje rådet är att läsa recensioner på spel. Det finns mycket stöd att finna i recensioner 

på spel, särskilt om den som jobbar med tv-spelsamlingen inte har spel som ett eget intresse 

och detta kan då underlätta arbetet med inköp och samlingsbyggande. Med hjälp av 

recensioner kan man få en bild av hur bra ett spel är och dess innehåll. Webbsidan 

Metacritic som respondenterna arbetar mycket med samlar dessutom många olika 

omdömen på spel från både kritiker och spelare.  

 

 

  



 

28 
 

6 KÄLLFÖRTECKNING 

Bobilin, Eric och Pagowsky, Nicole. (2011). Serving Players Through Selection: A gudie to 

videogame collection development. American Libraries  

Buchanan, Kym och Vanden Elzen, Angela M. (2012). Beyond a Fad: Why Video Games 

Should Be Part of 21st Century Libraries. Education Libraries. 35 (1-2), ss 15-33. 

Bryman, Alan. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Chowdhury, G.G. (Red) (2008). Librarianship: an introduction. London: Facet. 

Danforth, Liz. (2010). The Great (M-Rated) Debate. Library Journal. 

Dataspelsbranschen. (2015). PEGI, Märkning av dataspel. 

http://www.dataspelsbranschen.se/pegi.aspx (2015-12-30) 

Edman, Karin och Engström, Olle. (2008). Folkbibliotek och TV-spel: En kvalitativ studie av 

hur införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek relaterar till införandet av andra nya 

medier. Borås: Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan 2008:21 

Evans, G. Edward & Saponaro, Margaret Zarnosky. (2000). Developing Library and 

Information Center Collections (Elektronisk resurs). 

Kirriemuir, John. (2006) The Librarian as Video Game Player. New Review of Information 

Networking. 12(1-2), ss 61-75. DOI:10.1080/13614570701198262 

Kuprijanko, Alexander. (2005). Malmö först i landet med att låna ut tv-spel. Sydsvenskan, 22 

december. http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/malmo-forst-i-landet-med-att-lana-ut-

tv-spel/ 

Olsenmyr, Albin. (2012). ”TV-spel är inga konstigheter!”: En enkätundersökning om tv-spel 

på folkbiblioteken. Borås: Kandidatuppsats vid Bibliotekshögskolan 2012:73  

Quick, Mona. (2014). Medieplanering för folkbibliotek: objektivt, subjektivt och provokativt. 

Lund: BTJ Förlag. 

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.dataspelsbranschen.se/pegi.aspx
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/malmo-forst-i-landet-med-att-lana-ut-tv-spel/
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/malmo-forst-i-landet-med-att-lana-ut-tv-spel/


 

29 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Början 

 Hur fick du/ni ansvaret för samling? (Eget intresse och är det något man behöver ha?) 

 Hur gick tankarna när beslutet att börja med denna samling togs? (Vart ifrån kom 

idén om detta?) 

 Vilka urvalskriterier använde ni er av vid inköp av spel då? (fler eller singelplayerspel, 

tankar om att låna ut konsoler?) 

 Hur fick ni information om de spel ni valde? Har ni kunskap om olika genrer? 

 Kvalité vid inköp av spel? 

 Hade ni en policy för spelinköp? Hur såg den ut i så fall? 

 Fanns det spel ni inte vill köpa in till er samling? Hur tänkte ni kring ”svåra” spel? 

PEGI? 

 Vart var spelen placerade och era tankar kring det? 

 Hade ni några arrangemang kopplade till denna samling i början? 

 Hur såg intresset ut för samlingen från låntagarna? 

 Positiva eller negativa åsikter om samlingen då? 

 Hur beslutades det om lånereglerna då de skiljer sig från lånereglerna om böcker? 

Nu 

 Hur ser urvalskriterierna ut nu? 

 Har ni en policy för spelinköp idag? 

 Hur tänker ni kring ”svåra” spel idag? 

 Skiljer sig arbetet med att underhålla en tv-spelssamling från andra samlingar? 

 Vart är spelen placerade nu och tankar kring det? 

 Har ni samma låneregler som vid starten? 

 Jobbar ni speciella arrangemang kopplat till denna samling nu? 

  Hur ser intresset ut för samlingen från låntagarna ut nu?  

 Positiva eller negativa åsikter om samlingen nu? 

Framtiden 

 Finns det en framtid för denna typ av samling? 

 Hur ska ni fortsätta arbeta med samlingen? 

 Skulle det vara enkelt för någon annan att ta över ert arbete eller behöver man vara 

extra insatt i denna typ av samling? 

 Ser ni att ni skulle möta några särskilda utmaningar i framtiden? 

 Följer ni utvecklingen av nya spelkonsoler? 

 

 

 

 


