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Abstrakt 
 

The purpose of this bachelor thesis is to study the collection development of video game 

collections at the public libraries in Sweden. It also incorporates aspects about how 

violence in video games effects this process. The material for the study was collected 

through semistructured interviews with eleven purchasing manager librarians at 

different public libraries. The librarians identified aspects of the collection development 

that were considered important, for example subject knowledge. Subject knowledge 

about video games were considered determinant in the decision making during the 

purchasing process. Knowledge about video games was important to understand gaming 

as a whole to be able to make decisions in the selection process. Policies were shown to 

aid the librarians by providing advice about explicit content. Even though the content 

influences which games the libraries holds, these along with other identified factors 

showed that video games is a valuable asset for the libraries. 

 

Nyckelord 
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Tack 
 

Jag vill tacka de inköpsansvariga bibliotekarier som medverkade i denna studie genom 

att delge sina erfarenheter med tv-spel samt utvecklingen av denna samling på 

respektive bibliotek. Jag vill även tacka min handledare Charlie Järpvall som bidragit 

med konstruktiva råd och stödjande dialoger under denna studies tillblivelse fram till 

dess slut. 
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1 Inledning 

 

Tv-spel på biblioteken har varit ett debatterat ämne sedan 80-talet då tv-spels 

marknaden växte enormt och tog sina första steg emot dagens tillsynes gränslösa utbud. 

Under tidiga 80-talet uttalade en bibliotekarie i USA sig positivt angående tv-spelens 

existens på biblioteket. Då det nya mediet lockade främst ungdomar samt män som 

aldrig tidigare använt biblioteket, väcktes intresse att göra det hos denna användargrupp. 

Bibliotekarien uttryckte även en användarcentrerad inställning där bibliotek som är 

populära gör sig ovärderliga för människor, då gäller det att anpassa sig efter 

användarnas behov (Emmens, 1984).  

 

Carol Emmens är en frilans skribent som specialiserat sig på media och även arbetat 

som videoredigerare för tidskriften School library journal. Emmens artikel är publicerad 

i Collection building, vol 6, nummer 1, år 1984. (Emeraldinsight, 2006). Denna artikel 

är vald då den ger en historisk insyn, hur bibliotek i USA valde att påbörja utlåning av 

tv-spel under tv-spelbranschens tidiga år. 

 

Emmens skriver om hur framtidens spel kommer att utvecklas och blir mer komplexa 

vilket kommer få teknologin som dessa spel kräver att utvecklas. Emmens avslutar med 

att beskriva hur bibliotekarier behöver avgöra om tv-spel förtjänar finnas bland 

samlingarna och utifrån Emmens forskning framgår ett tydligt enhälligt ja till tv-spel 

som en del av bibliotekens samling (Emmens, 1984).  Idag är tv-spel vanligt 

förekommande hos många bibliotek i Sverige och samlingarna är uppbyggda av 

varierande titlar till olika konsoler och utgivare. Då nya konsoler kommer ut på 

marknaden köps oftast titlar tillhörande den nya konsolen och ibland även konsolen 

själv in för att upprätthålla samlingen efter rådande spelmarknad. Trots denna 

utveckling kan det uppstå funderingar om vad dessa samlingar bör innehålla.  
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2 1.1 Bakgrund 

.  

Bibliotek består inte enbart av böcker utan försöker fullfölja uppdraget att erbjuda 

information genom olika format. Då tv-spel har vuxit till ett populärt medium på 

marknaden bör detta medium även få finnas på biblioteket vilket musik och filmer gjort 

under årtionden (Scott, 2010). Beth Gallaway delar denna åsikten i sin bok Game on!: 

Gaming at the library där Gallaway skriver att bibliotekens syfte är tillgängliggörandet 

av historier och information oavsett format. Tv-spel behöver därför anses vara ett nytt 

interaktivt multimedia format som förmedlar historier samt information (Gallaway, 

2009). 

 

Det har förekommit oro angående uppvisandet utav den våldsamma sidan av tv-spel på 

biblioteken i relation till somliga tv-spels grafiska natur  (Nicholson, 2010). Nicholson 

ifrågasätter varför riktlinjer för urvalet av våldsamma filmer inte appliceras på tv-spel 

och anser att tv-spel bör även innefattas inom rådande riktlinjer eller policy. Författaren 

rådgiver att om spelet är tilltänkt för användning under ett biblioteks program behöver 

syftet med programmet avgöra om ett spel med våldsamt innehåll bör användas för att 

uppnå detta syfte. Om programmets målsättning kan mötas utan att använda eller köpa 

in spel med våldsamt innehåll kan biblioteket avgöra att utesluta denna typ av spel. 

Biblioteken har rätten att inte köpa in tv-spel utav liknande skäl de inte köper in varje 

bok som publiceras (Nicholson, 2010).   

 

Då en bedömning utförs av ett material som ska utgöra en samling bör användarnas 

behov, den existerande samlingen samt bibliotekets uppdrag finnas i åtanke. 

Bibliotekarier behöver avgöra om materialet eller titeln som betänks införskaffas 

kommer uppfylla korttids eller långtids behov i relation till samlingens mål.  

Ytterligare frågor att överväga för biblioteket är om de behöver objektet för att fylla ut 

brister hos samlingen eller har de obligationer att införskaffa det (Johnson, 2004). 

 

I Bibliotekslagen ifrån 2013 anges under avsnittet Ändamål § 2 att biblioteken inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska arbeta för samhällets demokratiska utveckling genom 

kunskapsförmedling samt fri åsiktsbildning. Biblioteken ska inte enbart främja intresset 

för litteratur utan även utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  
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Biblioteksverksamheten ska även vara tillgänglig för alla. Avsnittet Folkbiblioteken 

paragraf 6 förtydligas att folkbiblioteken ska finnas tillgängliga för alla samt anpassade 

enligt användarnas behov. Utbudet av medier och tjänster ska bestå av allsidighet samt 

kvalitet (Bibliotekslagen, 2013).  

 

Betydande delar vid urvalsprocessen är kostnad och hantering. Då vardera urval vid 

inköp berör kostnader behöver biblioteken betänka om titelns fördelar tillika nackdelar 

rättfärdigar dess kostnad. Tillräckligt med finansiellt kapital är i somliga fall en 

avgörande aspekt. Är titeln en del av en serie där det ingår flera titlar vilket medför ett 

långvarigt finansiellt åtagande. Hanteringen utav materialet är även avgörande, om det 

finns tillräckligt med utrymme för nya hyllor eller på befintliga. Finns utrustning för att 

utnyttja materialet och är de anställda bibliotekarierna villiga att bidra till materialets 

användning samt framtida behov av underhåll (Johnson, 2004). 

 

2 Problemformulering och problemavgränsning 

 

Denna uppsats kommer undersöka vad som styr uppbyggandet av tv-spelssamlingar. I 

bibliotekslagen förekommer inga riktlinjer som reglerar samlingarna utifrån innehållet 

av titlar. Då det inte förekommer bestämda riktlinjer på nationell nivå blir det vardera 

biblioteks ansvar att utveckla riktlinjer som representerar det egna bibliotekets 

värdegrunder. Dessa riktlinjer blir därför unika även om tematiska aspekter rörande 

uppbyggnad av samlingen ifråga kan uttydas. Därför utförs intervjuer med bibliotekarier 

för att få insikt om deras uppfattningar angående beståndsutvecklingen av tv-spel. 

Problemavgränsningen utgår från att undersöka tv-spelssamlingarnas utveckling genom 

att få ta del av inköpsansvariga bibliotekariers uppfattningar om dessa samlingar.  

 

3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur tv-spelssamlingarna utvecklas på folkbibliotek. 

 

3.1 Frågeställning 

- Vad motiverar vilka spel som köps in eller inte med fokus på våld?  

- Med fokus på våldsamt innehåll och användarnas feedback. 

- Vad för sorts faktorer kan uppstå vid utvecklingen av tv-spelssamlingen? 
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3.1.1 Tidigare forskning 

 

Här kommer tidigare forskning som berör beståndsutvecklingen av tv-spelssamlingar 

hos biblioteken presenteras. Då denna uppsats behandlar utvecklingen av tv-

spelssamlingar kommer en studie beröra icke-traditionella samlingar på biblioteken, 

nästkommande studie berör attityder emot tv-spel och den avslutande handlar om 

faktorer vid inköp av tv-spel. 

 

3.1.2 Om icke-traditionella samlingar 

 

I artikeln Non-traditional library collections – in digital and other worlds av Katarina 

Michnik och Catarina Eriksson undersöker författarna icke-traditionella samlingar hos 

folkbibliotek genom att utgå ifrån hur dessa typer av samlingar rättfärdigas. Då Michnik 

och Eriksson anser att folkbibliotekens fokus på digitaliseringen medfört att icke-

traditionella samlingar blivit åsidosatta vilket kan underminera deras roll i biblioteket. I 

studien framkom att tre faktorer var betydande vid utvecklingen av icke-traditionella 

samlingar, bibliotekens mål, bibliotekens aktiviteter eller som ett specifikt verktyg. Där 

dessa faktorer kan resultera i att uppfylla bibliotekets målsättningar, attrahera nya 

användare eller möta förväntningar (Michnik och Eriksson, 2014).  

 

Teorin som använts är författarnas egen modell inkorporerar tre kategorier bibliotekens 

mål, aktiviteter och verktyg. Basen som denna teori är inspirerad utav är hämtad ifrån 

Fatt Choys teori som beskriver biblioteket som uppdelat inom tre komponenter vilka är 

samlingen, avsevärda utvalda verk samt tjänster som låter användarna utnyttja och 

bruka samlingen (Michnik och Eriksson, 2014). 

 

Michnik och Eriksson (2004) formulerade en webenkät innehållandes åtta frågor 

rörandes icke-traditionella samlingar som sändes till flertalet folkbibliotek i Sverige. 

Huvudfrågan för enkäten tillika vilken artikeln bygger på enligt författarna var: Hur 

motiverar ni icke-traditionella samlingar? Frågan bestod av flersvars alternativ där 

personerna som valde att delta gavs möjligheten att fylla i flera kategorier.  Kategorier 

som ingick var till exempel konst, kläder, spel, trädgårdsverktyg, information och 

kommunikationsteknologi likt e-läser eller Ipads, tv-spel eller tv-spels konsoler.  
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Dessa kategorier baserades på existerande samlingar hos bibliotek i Sverige och 

nordiska grannländer. 

 

Under diskussionen skriver författarna att skälet för icke-traditionella samlingar består 

av att tillgodose behov som digitaliseringen inte kan och samtidigt uppfylla bibliotekens 

mål rörande olika samhällsbehov och samhällsproblem. Till exempel anges ekonomiska 

klyftor, miljöproblem och hälsa samt välmående hos invånarna i ett samhälle. Därför 

blir det viktigt att biblioteken är vaksamma över behov som dessa typer av samlingar 

kan motverka (Michnik och Eriksson, 2014). 

 

3.1.3 Inställningen emot tv-spel på bibliotek 

 

I The shape and state of gaming in UK libraries skriver Sarah McNicol om rådande tv-

spelssamlingar och attityden emot dessa på bibliotek i Storbritannien. McNicol utförde 

en frågestudie där ett frågeformulär sändes via e-mail till både folk- och skolbibliotek 

som handlade om tv-spel och spelaktiviteter inom biblioteken. Svarssekvensen ökade 

om bibliotekarierna hade intresse för ämnet oavsett om detta resulterade i en positiv 

eller negativ syn. McNicol insamlade statistiskdata som analyserades för att nå sitt 

resultat (McNicol, 2011). 

 

I McNicols studie framkom att en mängd av bibliotekens policy inte benämnde tv-spel. 

En andel av de svarandes policys förbjöd alla form av tv-spel, i jämförelse med en 

avsevärt mindre del som angav att alla former av spel tilläts enligt policyn. Angående 

utlåning av spel påvisades att majoriteten av de svarande erbjöd minst en form av spel 

för användarna att låna hem. Konsolspel var populärast, efterföljda av datorspel. 

Handhållna spel samt krigsspel var även populära hos användarna med hög 

utlåningsstatistik.  

 

Problematik som ansågs vara en del av tv-spel eller spelande som aktivitet inom 

biblioteket påvisades till exempel bristande utrymme, ekonomiska åtstramningar, 

olämpligt i biblioteken, negativa attityder ifrån personal samt deras kunskaper i ämnet 

eller identifiering av passande resurser (McNicol, 2011). Under studiens diskussion 

framför författaren att tv-spel kan användas för att nå ut till utsatta grupper, attrahera 

nya tillika svårövertalade användare.  
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Dock förhindras detta genom ekonomiskproblematik där kostnaden för inköp av tv-spel 

är dyr. Även negativa attityder hos personal var en problematisk faktor. McNicols 

studie föreslår att lösningen på detta problem är att personalen utbildas inom de positiva 

aspekterna av tv-spel och hur detta kan påverka biblioteken (McNicol, 2011).   

 

3.1.4 Är tv-spel enbart en modefluga eller här för att stanna 

 

I Beyond a Fad: Why Video Games Should Be Part of 21st Century Libraries 

undersöker Kym Buchanan och Angela M. Vanden Elzen varför tv-spel ska finnas på 

bibliotek. En del av denna forskning behandlar inköpsråd och hur tv-spel kan integreras 

i bibliotekets samlingar under avsnittet Selecting Games: Guidance. I avsnittet skriver 

Buchanan och Elzen att det är många faktorer som är betydande då man ska börja 

införskaffa tv-spel. Frågor som ställs är om spelen ska vara en del av den övergripande 

samlingen eller utlåningsbeståndet alternativt enbart tillgängligt för 

bibliotekspersonalen för användning vid program. Ytterligare frågor som författarna 

ställer är om spelen ingår i den övergripande samlingen kommer även tillhörande 

konsoler samt handkontroller och övriga tillbehör medfölja? Ska tv-spelen som köps in 

bestå av främst enspelarlägen eller flerspelarlägen eller båda? Kommer tv-spel för olika 

konsoler bli nödvändigt som exempel xbox, playstation och nintendo eller är det enbart 

för en utav dessa? (Buchanan och Elzen, 2012). 

 

Angående vilka tv-spel som ska köpas in skriver Buchanan och Elzen att rådgivning 

ifrån spelare med erfarenhet kan vara behjälplig som stöd under processen. Hemsidor 

kan utnyttjas som ett alternativt stöd för urvalet av spel med flerspelarlägen då hemsidor 

kan erbjuda rankning baserat på kvalitet samt innehållsbeteckningar vilka anger antalet 

spelare tillika formerna av samarbetslägen som ingår i titeln. Bibliotekspublikationer 

kan även vara en källa till rådgivning då dessa kan innehålla recensioner av speltitlar. 

Bibliotekarien bör även bli familjär med olika tv-spel därför denne får egna verktyg 

genom erfarenhet att införskaffa både titlar som är kritikerrosade eller populära hos 

spelarna (Buchanan och Elzen, 2012). Åldersgränser är en viktig aspekt att betänka. Här 

kan bibliotekarien utnyttja åldersmärkningssystem som exempel USAs The  

entertainment software ratings board (förkortning: ESRB) vilket Buchanan och Elzen 

utgår från. Tv-spelen ges en åldersgränsmärkning baserat på tre bokstäver, E för 

everyone (alla), T för teen (tonåringar) och M för mature (vuxna).  
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Biblioteken kan använda detta system för att undervisa användare samt föräldrar genom 

att uppvisa planscher eller plakat som beskriver beteckningarnas innebörd.  

Detta är betydande då en åldersmärkning inte alltid signalerar om spelets innehåll eller 

teman till användaren och istället bidrar till förvirring rörande titelns lämplighet för barn 

och ungdomar. En ytterligare nämnvärd faktor är om en konsol är populär så bör 

bibliotekarien betänka om denna konsol är en investeringsmöjlighet. Då en konsol är 

populär sker även en enorm tillväxt av titlar vilket gör att ett stort antal användare kan 

ha tillgång till konsolen. Därför bör bibliotekarien avse en vänteperiod där konsolens 

marknadsväxt iakttas innan ett inköp avgörs (Buchanan och Elzen, 2012). 

 

4 Teori 

 

Här kommer teorin som kommer genomsyra uppsatsen beskrivas utförligt.  Teorin 

behandlar utvecklingen av beståndet på bibliotek genom identifieringen av sex stadier 

vilka förekommer under beståndsutvecklingen. Denna teori går att applicera på denna 

uppsats syfte angående utvecklingen av tv-spelssamlingarna då teorin inte är utformad 

efter ett specifikt material utan är anpassningsbar.  

 

4.1 The collection development process 

 

The collection development process som den presenteras i Developing library and 

information center collections av G. Edward Evans och Margaret ZarnoskySaponaro. 

Här beskrivs beståndsutvecklings processen utgå ifrån ett användarperspektiv där 

samlingen ska tillgodose samhällets informationsbehov. Processen är utformad efter sex 

stadier vilka följer varandra klockvist. Denna teori är utvald därför att den utgår ifrån ett 

tydligt samt övergripande perspektiv på beståndsutvecklingens beståndsdelar. De sex 

stadierna består av community analysis, selection policies, selection, acquisition, 

deselection och evaluation (Evans och Saponaro, 2005). Dessa har valts att översättas 

som samhällsanalys ,urvalspolicy, urval, inköp, gallring och utvärdering. Dessa 

kommer att beskrivas nedan. 
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4.2 Samhällsanalys 

 

Samhällsanalys betyder gruppen utav människor som biblioteket finns för att tjäna. 

Evans och Saponaro hävdar att denna definition inte enbart riktas emot aktiva användare 

utan även människor inom bibliotekets service räckvidd. Vilket kan innefatta till 

exempel en nation, region, stat, kommun eller stad. Detta kan även avgränsas till skolor 

eller privata organisationer. Därför kan antalet personer som biblioteket riktar sig emot 

skifta avsevärt (Evans och Saponaro, 2005, s. 8). 

 

4.3 Urvalspolicy 

 

Urvalspolicy är enligt Evans och Saponaro tydligt angivna riktlinjer som bistår 

bibliotekspersonal som arbetar med beståndsutveckling vid urvalet av verk som ska ingå 

i samlingen. Oavsett vilken form av policys biblioteken inrättar avses samma 

målsättning. Där bibliotekens mål för samlingen blir definierat samt att personalen får 

hjälp under urvalet och införskaffandet av passande material (Evans och Saponaro, 

2005, s. 9). 

 

4.4 Urval 

 

Urval definieras som processen att avgöra vilket material som samlingen ska uppbyggas 

av, där en systematisk beslutsfattning angående kvalité och värde utförs. Detta kan 

involvera beslutsfattande inom valet av olika verk som innehåller information om 

samma ämne. Är verket värt sitt pris eller om verket kommer generera 

användningsgraden biblioteket har förhoppningar om är också faktorer som behöver 

begrundas under detta stadie (Evans och Saponaro, 2005, s. 9). 

 

4.5 Inköp 

 

Inköp innebär processen att säkra material till samlingen. Vilket kan uppnås genom 

olika medel från köp eller gåvor till utbytesprogram. Detta kan liknas vid en 

förekommande handelsverksamhet där den inköpsansvariga personalen vid biblioteket 

kontaktar en försäljare angående ett planerat materialinköp (Evans och Saponaro, 2005, 

s. 9f). 
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4.6 Gallring 

 

 Gallring innefattar processen att undersöka verken inom samlingen för att avgöra dess 

nuvarande värde för biblioteket samt användarna. Då ett verk blir kvarstående i 

samlingen trots sin övergångna livslängd behöver ett beslut ske om verket ska tas bort 

ifrån samlingen. I händelse av att verket eventuellt fortfarande besitter ett värde för 

biblioteket kan det alternativt till ovanstående beslutas att verket förflyttas till ett 

förvaringsutrymme (Evans och Saponaro, 2005, s. 10). 

 

4.7 Utvärdering 

 

Utvärdering utnyttjas för olika ändamål i syfte att värdera samlingen. Till exempel 

anges samlingens djup, vilket innebär i vilken mängd samt typ av material som 

samlingen ska bestå utav. Hur människorna i samhället kommer använda samlingen, 

som innefattar hur utlåningen ser ut samt användningen inom biblioteket ser ut. 

Samlingens styrkor samt svagheter kan även nyttjas för att finna kvantitativa samt 

kvalitativa egenskaper med samlingen (Evans och Saponaro, 2005, s. 316f). 

 

5 Metod  

I detta avsnitt kommer metoden som använts för uppsatsens datainsamling redogöras 

för. Intervjuernas utförande redogörs även för samt etik vilket berör anonymiserande 

förhållningssätt för uppsatsen. 

  

5.1 Insamling av data 

Metoden som kommer användas är semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer utgår ifrån frågor som fokuserar på teman samt tillåter följdfrågor inom 

temat, då denna intervjuform innehåller aspekter av både ett öppet samtal och ett slutet 

frågeformulär (Kvale och Brinkman, 1997). Elva inköpsansvariga bibliotekarier vid 

folkbibliotek i Sverige kommer intervjuas. Därför att de inköpsansvariga behandlar 

inköpsförslag från användare, har kontakt med aktörer från biblioteksmarknaden, 

ombesörjer budgetramar för olika medier och har tydliga riktlinjer i form av 

policydokument gör dessa erfarenheter en inköpsansvarig bibliotekarie lämpligast att 
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intervjua. Elva intervjuer genomfördes för att svaret blev mättat då man man märkte att 

svaren blev upprepande i sin information. Då studien handlar om bibliotekariers 

uppfattningar om uppbyggning av tv-spelssamlingar ansågs inte bibliotekariernas 

geografiska närhet utgöra ett hinder under urvalet av informanterna. Urvalet av 

informanter baserades på hurvida biblioteket som de arbetade på hade egna tv-

spelssamlingar så de inte enbart erbjöd fjärrlåning av tv-spel eller inte hade någon 

samling alls eller planerade inför uppbyggandet av en. Ytterligare en avgörande aspekt 

under urvalet var att informanterna var inköpsansvariga för tv-spelssamlingen på sina 

respektive arbetsplatser, så de inte avsagt sig ansvaret för just denna samlingen men 

fortsätter arbeta med inköp eller har tidigare arbetat med samlingen men valt att övergå 

till ett annat ansvarsområde på biblioteket.  Detta försäkrades genom att uppsöka 

bibliotekens hemsida för att finna kontaktuppgifter till den inköpsansvariga 

bibliotekarien som sedan kontaktades för att verifiera dennes arbete med inköp av tv-

spel. Angående ämnet våldsamtinnehåll ger intervjuer en fördjupad insikt om dess 

problematik i relation till inköpsprocessen utifrån bibliotekariernas perspektiv samt 

erfarenhet än att enbart använda policydokument som material. Då enbart 

policydokument hade orsakat bristande insyn hur kriterierna appliceras av de 

individuella bibliotekarierna under arbetsuppgifter inom inköp. Vilket medförde att 

intervjuer blev lämpligast för datainsamlingen till denna uppsats. 

 

5.2 Tillvägagångssätt och etik 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon då majoriteten av informanterna befanns i olika 

delar utav Sverige vilket förhindrade möjligheterna till att utföra intervjun genom ett 

fysiskt möte. Endast en intervju utfördes via fysiskt möte då informanten fanns inom 

möjligt reseavstånd. Innan intervjun genomfördes blev informanterna informerade om 

sin rätt till konfidentialitet samt att materialet kommer spelas in då man genom 

inspelning kan undvika att behöva återkomma. Vilket kan medföra förändrade svar från 

informanterna till intervjufrågorna från då intervjutillfället ägde rum. Kontakt med 

informanterna Anna, Klara, Fredrika och Lisa fick återupptas för att ställa frågor 

gällande utvärdering av samlingen då dessa frågor tillkom under arbetsprocessen efter 

att dessa intervjuer genomförts. Denna kontakt utfördes även med telefonsamtal.  
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Under transkriberingen gavs informanterna fingerade namn för att upprätthålla 

konfidentialliteten. 

 

5.3 Analysmetod 

 

I denna uppsats används The collection development process (Evans och Saponaro, 

2013)då modellen innehåller stadier som beskriver beståndsutvecklingens olika faser 

som är applicerbara på olika typer av material och är inte enbart bunden till en typ. 

Dessa stadier kommer användas under kapitlet Analys för att analysera informanternas 

svar som återgivits i resultatet. 

  

6 Resultat 

 

Här redovisas resultatet ifrån intervjuerna som är utförda med tio inköpsansvariga 

bibliotekarier på olika bibliotek i Sverige om utvecklingen av tv-spelssamlingen på 

deras bibliotek. Resultatet består av tre rubriker, där den första berör vad 

bibliotekarierna anser avgörande faktorer gällande inköp, den andra behandlar 

bibliotekariernas syn på våldsamt innehåll under inköpsprocessen, den sista handlar om 

feedbacken användarna gett bibliotekarierna angående tv-spelssamlingen. Dessa tre 

rubriker har indelats i underkategorier för att förtydliga de olika beröringspunkterna 

som vardera rubrik behandlar. Informanterna arbetar som inköpsansvariga bibliotekarier 

på stadsbibliotek i olika städer utav varierande storlek. 

 

6.1 Avgörande faktorer vid inköp 

 

Detta avsnitt kommer redogöra för de olika faktorer som är avgörande under 

inköpsprocessen av tv-spel enligt informanterna.  

 

6.1.1 Budget och finansiella medel till inköp av tv-spel 

 

En av de gemensamt återkommande faktorerna var budget, där alla informanterna 

beskrev att finansiella tillgångar påverkade inköpen. I Annas fall var budgeten uppdelad 

mellan vuxna och barn samtidigt som dessa indelningar medförde sina egna kriterier i 

relation till budgetpotten.  
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I Klaras fall bestod budgeten utav en fast summa vilken fördelas över hela året. Hos det 

bibliotek där en dedikerad mediebudget inte ingick kunde finansiella medel till tv-spel 

inhämtas ifrån barnanslaget vilket utförs på Fredrikas arbetsplats. Tv-spelens kostnad är 

även varierande där de kan uppgå emot exempel 1000 kr för Sonys utgivningar, vilket 

påverkar antalet exemplar som köps in enligt Anna. Prissättning anser även Fredrika är 

en avgörande finansiell faktor, då nyutgåvor av sportspelstitlar säljs för höga priser trots 

små förekommande förändringar i jämförelse med tidigare utgåva. Katarina beskriver 

att de har en begränsad budget och hur tv-spel är dyra att köpa. Jämfört med andra 

samlingar hos biblioteket köps det därför mindre antal titlar enligt Katarina.  

Birgitta berättar hur inköpen påverkas av en mindre budget då hon köper in titlar som 

önskas av användare vilket som förväntas användas och vågar inte införskaffa spel som 

inte är lika efterfrågade. Rickard beskriver att kostnaden för tv-spel är hög men att deras 

budget inte utgör ett hinder för honom då inköpen av tv-spel få till antalet. Simon 

berättar även han att tv-spel är ett dyrt medie att införskaffa. Sandra anger att tv-spel är 

högt prissatta utav förlaget men att deras budget innefattar god fördelning av resuserna, 

där hon tycker tv-spels budgeten är tillräcklig för införskaffandet av flera spel, som 

exempel beskriver hon hur hon kan köpa fler exemplar av samma spel till olika 

konsoler. Greta anser att de finansiella medlen för tv-spel behöver utökas då det är ett 

kostsamt medie att köpa. 

 

6.1.2 Användarinriktad inställning 

 

Inköpsförslag ifrån användare var en betydande faktor under inköpsprocessen av tv-spel 

angav alla informanterna. Informanterna anger att de antigen mottar eller har mottagit 

inköpsförslag. Där användarnas önskemål beaktas inom ramen för rådande 

policydokument eller riktlinjer som antagits hos biblioteken. Fredrika berättar att de valt 

att avböja inköpsförslag ifrån användare då de har genomfört en stor omorganisering i 

form av en ny organisation, ny inköpare tillika att tjänsten inte är avsevärt utnyttjad. 

Hos de andra informanterna emottas och behandlas inköpsförslag fortfarande, Anna 

beskriver att de har ett utvecklat inköpsförslagsystem där man som användare har 

möjligheten att lämna in fysiska lappar till biblioteket med önskade titlar eller digitalt. 

Katarina anser att det är betydande att ha ett utbud som kommer bli efterfrågat därför är 

det viktigt att möta användarnas behov samt önskemål. Hon säger ”Ingen blir ju glad för 

att jag köper in ett spel som bara jag tycker är kul”.  
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Birgitta anger också att inköpsförslag är betydande vid utvecklingen av samlingen då 

den är mycket efterfrågansstyrd då det är en mindre samling. Hon säger ”Jag tror att då 

inköpsförslagen är från användare, blir dem som sakexeperter som håller koll på 

marknaden vad som är aktuellt och intressant.” Hon fortsätter berätta ”Utom dom hade 

vi annars gått mer på marknaden och bibliotekslistor” Rickard anger att inköpsförslag är 

viktiga för honom då han inte besitter asevärt goda kunskaper om olika spel och därför 

kan användare vara en bra källa för nya titlar. Simon berättar att inköpsförslag är 

betydelsefulla då detta ofta garanterar ett lån av den önskade titeln, så han köper in 

nästan allt som ombeds om det inte är ett spel som är föråldrat. Sandra tycker 

inköpsförslag är betydande då hon gärna vill undersöka vad användarna uppskattar och 

inte enbart basera inköpen efter sin egna smak. Greta berättar att hon köper in mycket 

spel utefter användarnas önskemål då användarna känner till marknaden bättre än vad 

hon själv gör. 

 

6.1.3 Hur tv-spel kan uppfylla bibliotekens målsättningar 

 

Klara uppger hur tv-spel som en resurs kan attrahera nya användare till biblioteket, som 

exempel anger hon hur användare i åldersgruppen 18-30 år är eftertraktas då denna 

grupps användarfrekvens är avtagande.  Därför kan tv-spel riktade emot denna grupp 

öka deras användning utav biblioteket enligt Klara. Fredrika berättar att tv-spel är en 

betydande resurs för att motverka utanförskap orsakad av ekonomiskstatus  hos 

användare. Hon beskriver betydelsen av att ett fysiskt bestånd av tv-spel finns 

tillgängligt för användare som inte har ekonomiska resurser att köpa egna spel till 

exempel digitalt. Fredrika anser även att tv-spelen är en resurs som ingår i att främja 

delaktighet och tillgänglighet i förhållande till bibliotekens demokratiska målsättning att 

vara en plats för alla. Katarina anger en liknande bild som Klara att tv-spel attraherar 

unga män i åldrarna 16-35 vilka enligt henne inte är överrespresenterade användare av 

biblioteken. Även barnfamiljer utnyttjar samlingen, där föräldrar lånar spel åt sig eller 

tillsammans med sina barn. Birgitta beskriver att tv-spel kan attrahera olika typer av 

användargrupper, hon berättar ”Det förekommer många unga vuxna killar som kommer 

till biblioteket och många nyanlända som inte skulle kunna köpa spelen, sen finns det 

också tjejer som lånar men mest killar”.  
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Rickard beskriver att tv-spel har väcker intresse hos både kvinnor och män, men tycker 

att männen visar större intresse. Simon berättar att barnfamiljer och unga människor 

visar stort intresse men påpekar att intresset ökar hos medelålders personer. Han 

fortsätter berätta hur han tror att åldersgrupper som spelar tv-spel kommer öka framöver 

för varje ny generation. Sandra beskriver att tv-spelen har medfört att locka fler unga 

män och kvinnor samt ungdomar till deras bibliotek. Greta anser att tv-spelen bidrar till 

att attrahera främst män i olika åldrar men även barnfamiljer som till exempel önskar 

pröva ett spel de inte har hemma.  

 

6.1.4 Bibliotekslicens och policy 

 

En nämnvärd faktor om än dock inte lika uppmärksammade utav alla informanterna är 

bibliotekslicensen som åläggs. Då denna licens styr över utgivningsmarknaden från 

distributörens sida enligt Anna. Hon fortsätter berättar hur tv-spelssamlingens 

utveckling skiljer sig ifrån filmsamlingens. 

 

Det som skiljer absolut störst är att det är mycket mer begränsat, det stämmer ju lite med 

film att vi måste ha en bibliotekslicens på det som vi köper in. Så det är ju helt enkelt att 

spelbolagen och distrubitörerna själva vill att det ska vara bibliotekslicens på.Film 

utgivningen är det ju oftare licens på än vad det är på spel, som till exempel Nintendo har 

väldigt få spel som de säljer till bibliotek. 

 

Rickard beskriver att han tycker att licenseringen orsakar problematik då det 

förhindrar utbudet för bibliotekens samlingar att växa i en större takt för att 

utbudet är smalt i allmänhet. Han påpekar även att det är olika stort utbud ifrån 

olika speltillverkare och anger som exempel Nintendo som den utvecklare som 

har minst spel att tillgå för förlagen som säljer till biblioteken. Simon beskriver 

liknande tankar där bibliotekslicensen för olika medier drabbar tv-spelen störts då 

det är olika beroende på vilka förlag det handlar om, samt om det är exklusiva 

spel till enbart deras konsoler eller om spelen finns till flera. Detta medför att det 

blir ett smalt utbud enligt honom. 
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Angående innehavandet utav en policy angav informanterna om de hade en 

utformad nedskriven policy eller inte på sin arbetsplats. Anna berättar att deras 

policy innehåller riktlinjer där inslag utav våldsamtinnehåll, stereotypiska 

föreställningar eller sexism iakttas under bedömningen av ett inköp. Klara angav 

deras policy riktlinjer att biblioteket inte köper in media som innehåller våld, 

sexism, rasism och pornografi. Fredrika angav att den form av policy hennes 

arbetsplats införlivat består av enbart riktlinjer som förhåller sig till PEGI systemets 

16års gräns. Lisa berättade att de inte hade någon policy förutom att de i framtiden 

skulle uppvisa vaksamhet över titlar vid inköp efter kontakten med en användare som 

uttryckt sig angående samlingen. Birgitta anger att de har en policy som är anpassad 

för alla former av medier som de följer. Kalle beskriver att de har en policy där det 

anges att medier som innehåller extrema former av sexism, rasism eller våld och kan 

bidra till uppmuntran eller förhärligande av detta inte köps in. Rickard anger att de 

har en policy där det står riktlinjer om att medier som planeras köpas in eller titlar 

som efterfrågas genom inköpsförslag blir bedömda efter kriterier gällande våld, 

rasism och sexism. Simon berättar att de inte har någon utformad policy utan en 

bestämmelse mellan kollegor och chefen att utgå efter åldersgränser när han köper 

medier. Sandra beskriver att de har en policy som innehåller riktlinjer om inköp av 

titlar med starkt våld, sexism och rasism. Greta anger att de har en policy med 

riktlinjer gällande inköp av medier som innehåller extremt våld, sexism och 

rasism. 

 

6.1.5 Förlagsutgivning 

 

Majoriteten av informanterna beskriver hur förlagsutgivningen problematiserar 

utvecklingen utav tv-spelsamlingen. Likt Anna berättade ovan om hur till exempel 

Nintendo som distributör inte väljer att sälja många titlar till biblioteket, kan även 

förlag som biblioteken vänder sig till vid inköp av olika medier ha ett begränsat 

utbud av tv-spel. Fredrika anger hur förlaget FörlagEtt som hon använder inte 

hade ett brett utbud utav titlar till konsolerna de har på hennes arbetsplats samt att 

de flesta titlarna var för åldern 18 år. Detta uttrycker Anna och Klara liknande 

upplevelser om, där Anna tycker att förlaget hon beställer ifrån har ett begränsat 

utbud vilket medför att de köper in allt som de kan. Det förekommer även enligt 

Anna att antingen hälften eller majoriteten av inköpsförslag berör spel som de inte 

har licens för att köpa.  
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Klara beskriver hur hon iakttar sitt förlags utgivning och vill finna ett brett utbud 

av titlar för varierande åldrar men finner främst titlar med 18års åldersgräns.  

 

Katarina berättar hur FörlagEtt som hennes arbetsplats har avtal med gällande tv-

spels inköp har förbättras med sina utgivningsdatum, där dessa datum 

korresponderar jämnare med marknaden då det tidigare kunde skilja flera veckor 

innan ett spel fick licens att säljas till biblioteket. Detta anser hon kan bero på att 

fler bibliotek lånar ut tv-spel. Även Kalle anser hur utbudet på tv-spel hos 

förlagen FörlagEtt och BTJ är bristande och hur spelutvecklare eller utgivare inte 

låter sin största serier säljas åt biblioteken. Rickard anser att förlagsutgivningen är 

sämre än andra medier men har förhoppningar om att den förbättras i framtiden.  

 

Simon tycker att utgivningen borde förbättras då utbudet är limiterat och att 

utbudet bör reflektera spelmarknaden mer i form av varierande titlar från både 

mindre och större spelutvecklare. Sandra anser att utgivningen är för liten och 

borde förbättras signifikant för att kunna möta önskemål från både bibliotek samt 

bibliotekens användare. Greta tycker att FörlagEtts utgivning kan behöva 

förbättras i sin totala utgivning, då hon är beroende av den för att lyckas tillgodose 

användarnas behov samt önskemål. 

 

6.1.6 Old vs New 

 

Ett problematiskt mönster för beståndsutvecklingen inom tv-spel är då det förekommer 

inköpsförslag angående föråldrad hårdvara som konsoler eller titlar tillhörande dessa 

som inte är tillgängliga på nyare plattformar. Alla informanterna angav att deras 

samlingar innehöll titlar till olika konsoler tillika konsolgenerationer som exempel 

Playstatation 4, Playstation 3, Playstation 2, Xbox One, Xbox 360, Nintendo WiiU, 

Nintendo Wii, Nintendo DS. Detta för att tillgodose olika användares behov av spel till 

konsoler användarna kan tänkas äga. Fredrika blev rekommenderad av sin chef att köpa 

in spel till konsolen Xbox One, för att följa med i tiden. Därför att majoriteten av deras 

konsoler var förlegade och inte hade haft några nya utgivningar att köpa in. Anna 

nämner även ett exempel angående inköpsförslag där det kan förekomma att användare 

önskar spel som är till konsolen Playstation 2 vilken är föråldrad vilket medför att 

försäljningen av titlar till denna upphört.  
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Klara beskriver att deras samling innehåller titlar till föråldrade konsoler som 

Playstation 2 och Nintendo DS som de fortfarande har behållit i samlingen även om det 

inte säljs några nya spel till dessa konsoler. Detta medför att ämneskunskaper kan vara 

betydande för att avgöra vilka spel eller konsoler som är aktuella eller inaktuella.  

 

Kalle anser att det är viktigt att betänka vilka konsoler som är populära under den 

dåvarande samt nuvarande konsolgenerationen för att avgöra vilka spel som anses värda 

att köpa in till vilken konsol. Då Kalle önskar spelen når så många användare som 

möjligt. Rickard berättar hur de haft spel till Playstation 2 men valt att gallra dessa då de 

inte inte används och fokuserar på de nyare konsolerna. Simon berättar att  deras 

samling innehåller tv-spelstitlar till olika konsoler och åldrar.  

Simon fortsätter beskriva att  mediet fortfarande är väldigt hårddvarubaserat jämfört 

med pc-spelmarknaden, där han valt att inte införskaffa spel till pc för att den digitala 

marknaden övertagit den fysiska i större utsträckning än konsolmarknaden anser han.  

Sandra berättar att de har spel till de nuvarande konsolerna men även äldre som 

Playstation 2 då dessa fortfarande används av användare men även för bibliotekets egna 

evenemang som spelkvällar. Greta beskriver att de har spel till tidigare samt nuvarande 

spelkonsoler som Playstation 3 och 4, Xbox 360 och Xbox One samt Nintendo Wii. Då 

de vill ha ett brett utbud av spel till olika konsolgenerationer som fortfarande används 

utav många användare.  

 

6.1.7 Vikten av kunskap om tv-spel för bibliotekarier 

 

Ämneskunskap om tv-spel i de fall där informanterna hävdar att de besitter bristfällig 

kunskap utnyttjar informanterna externa källor som recensioner av titlar, samråder med 

kollegor eller familjemedlemmar. Lisa berättar att hon inte spelar spel själv och därav 

anser sig inte besitta tillräckligt med kunskap inom ämnet. Lisa tror att ämneskunskapen 

är en betydande beståndsdel vid inköp då hon säger ”Jag tror hade vi haft en person här 

i huset som spelade väldigt mycket spel själv hade nog inköpen sett annorlunda ut”. 

Klara uppger sig ha god kunskap om tv-spel då hon har barn som spelar vilka delar med 

sig av sina tv-spelsaktiviteter till henne, vilket gör henne involverad samt gett henne 

värdefull kunskap. Fredrika spelar tv-spel själv och har därmed egen 

förstahandserfarenhet och kunskaper inom ämnet.  
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Katarina spelar själv och har kunskap och erfarenhet av spelande men då det kommer 

till titlar eller genrer hon inte har kunskap inom vänder hon sig till kollegor som också 

spelar eller kollegor vars barn spelar. Kalle tycker att det är viktigt att besitta kunskap 

om spel och spelmarknaden för att förstå vilka spel och konsoler som kommer ges ut 

och vilka typer av spel som intresserar människor. Rickard spelar sällan själv och 

besitter limiterad kunskap om tv-spel. Simon anser att kunskap om tv-spel är viktigt då 

han tycker okunskap kan bidra till att utvecklingen av samlingen bromsas om man inte 

besitter rätt kunskap. Sandra spelar mycket själv och anser sig ha goda kunskaper om 

tv-spel och tycker att sitt privata intresse stärker henne i sitt arbete. Hon säger ”Hade jag 

inte spelat själv eller haft intresse av spel i allmänhet så hade jag säkert känt mig 

förvirrad när det kommer till detta mediet”. Greta beskriver hur hon inte besitter goda 

kunskaper om tv-spel men har kollegor att vända sig till som spelar, vilket hon tycker är 

en trygghet och god tillgång i sitt arbete. 

 

6.1.8 Delat ansvarstagande eller självbestämmande 

 

Angränsande problematik som upplevs hos en av informanterna är det sociala 

ansvarstagandet. Klara berättar om problematiken rörande inköpsprocessen då man är 

ensam ”Inköpen fungerar inte på samma sätt som för några år sedan då man satt i en 

grupp och köpte in media, men nu är jag själv som sitter och bestämmer.” vilket är i stor 

kontrast till Annas situation ”Vi är en inköpsgrupp på 4 personer som köper in tv-spel 

till hela staden”. Anna fortsätter ”[…]vi gör inköp och träffas ungefär kanske mellan 3 

till 4 gånger per termin”. Fredrika och Lisa har inte uttryckt några svårigheter för det 

solitära ansvaret.  Katarina har inte uttryckt någon problematik gällande ensamansvar. 

Birgitta har delat ansvar över inköpen tillsammans med en kollega och hon tycker det är 

positivt att vara två ansvariga då man kan diskutera inköpen med någon som även är 

insatt i arbetet. Kalle beskriver att han ingår i en grupp på tre personer som behandlar 

inköp av tv-spel. Kalle tycker att detta är betydelsefullt då han kan diskutera speltitlar 

samt spelmarknaden med sina kolleger så de bistår varandra med nyheter och 

trendförändringar. Rickard säger att han har ensamt ansvar vilket han tycker är 

problematiskt då han har bristande kunskap om tv-spel, detta gör att han har dialoger 

med kollegor som besitter mer kunskap för att lära sig om olika speltitlar och deras 

innehåll. Simon innehar ensamt ansvar över inköpen av tv-spel och har inte uttryckt 

någon problematik. Sandra har ensamt ansvar över inköpen och har ingen problematik 
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angående detta. Dock uppger hon att hon skulle uppskatta att ha en kollega att dela 

uppgifterna med som hon kan samtala och diskutera ideér och tankar med. Greta har 

ensamt ansvar för inköpen av tv-spel och anser att det kan ibland upplevas 

problematiskt med den bristande kunskapen om spelmarknaden för att veta vad som är 

nytt samt intresseväckande, hon önskar att hon kunde mer och försöker lära sig genom 

att läsa spelrecensioner och samtala med kollegor eller användare när tillfälle ges. 

 

7.2 Våldsamtinnehåll i relation till inköp 

 

Här kommer bibliotekariernas syn på våldsamtinnehåll i tv-spel beskrivas och hur denna 

syn tillsammans med policydokumentens riktlinjer behandlas under inköpsprocessen. 

 

7.2.1 Vad anser  bibliotekarierna vara våldsamtinnehåll i tv-spel 

 

Här skiljer sig informanterna åt i sina svar. Dock framgår att flera av informanterna 

upplever det som svårbedömt och placerar det i en situationsbunden ram. Anna anser att 

det beror på graden utav våldsyttringar, där realismen har en avgörande betydelse. Anna 

beskriver i detta fall att man får utföra en jämförelse mellan två spel, där våldsgraden 

kan påvisas vara likvärdiga men att skillnaden i presentation är nyckeln då man skjuter 

utomjordingar i det ena spelet men människor i den andra. Fredrika problematiserar det 

liknande där hon anser våldsamheten ligger i spelens presentation men även mekaniken 

då hon delar in sina exempel GTA och Super Mario i mer våldsamma och mer harmlösa 

variationer på våldsuppvisande. Likt Annas ovannämnda åsikter rörande presentationen 

utav innehållet beskriver Lisa att det är en problematisk fråga att besvara, då hon inte 

spelar själv och tycker sig besitta limiterad kunskap och vill inte definiera vad som 

avgör våldsamheten i ett våldsamt spel.  

 

Katarina anser likt tidigare informanter att det beror på vilket spel frågan berör då våldet 

kan vara en naturlig del av historieberättandet som i ett krigsspel så ingår det även om 

det inte är historiens fokus enligt henne. Detta har gjort att hon är vaksam emot tv-spel 

som använder våld för våldets skull och inte en central del utav historien. Birgitta 

uttrycker liknande åsikt som Anna att spel som är verklighetstrogna där man skjuter 

människor upplevs mer våldsamma än andra spel som använder fantasi baserade 

fiender.  
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Kalle anser att vikten finns i individuella spels framställning av våld, han säger ”Ska 

man gå in på spekulativa titlar eller kanske ha någonting som kommenterar våldet”. 

Rickard tycker att det inte går att undfly våld i tv-spel då det ofta är ett implimenterat 

medel som krävs för att klara spelet. Han säger ”Det märker jag av i även bilspelen som 

man spelar ibland, att man kan preja av motståndaren från banan eller använda inbyggda 

vapen i bilarna för att vinna loppet”. Simon anser det är skillnad på våldet som 

förekommer i tv-spel, han säger ”Det är ju skillnad om man har ihjäl de här små 

gubbarna och gör som du ska göra men om man sen går över och börjar tortera folk i 

GTA så är det en helt annan aspekt på det”. Sandra tycker att våldsamheten finns i 

spelens presentering av våld, där det beror på hur våldet realiseras och att olika spel 

behöver yttra olika grader för att förverkliga spelutvecklarnas vision. Greta anser att 

våldsamt innehåll är bundet till graden av våld som uppvisas i spelet, hon säger ”Spel 

som GTA är ju väldigt våldsamma men även barnriktade spel Pokémon kan ju också 

vara det i somligas ögon beroende på hur man ser på det”. 

 

7.2.2 Vad tycker bibliotekarierna om våldsamma tv-spel 

 

Informanterna reflekterar om våldsamma tv-spel. Lisa berättar hur hon tycker det är 

synd att spel med sexistiskt och väldigt våldsamt innehåll är intresseväckande för 

spelare. Samtidigt säger hon ”Men är man spelare själv så kanske man ser på de här 

spelen på ett annat sätt och inte tänker dom som realistiska utan som en spelvärld som 

är något annat, inte den riktiga världen”. Klara beskriver utifrån sin kunskap inom 

ämnet att mindre barn inte bör utsättas för dessa typer av spel då barn inte förstår 

innehållet i relation till kontexten det presenteras till de uppnått en mogenålder. Utöver 

detta liknar Klara dessa spel vid film och tycker att det beror på hur man väljer att spela 

dem samt att det är individens egna ansvar. Anna berättar att hon uppskattar denna 

typen utav spel, dock föredrar hon narrativstyrda spel vilket medför att till exempel 

GTA inte spelas då narrativet är bristande. Fredrika förhåller sig till spel som Pokémon 

men nämner även hur denna spelserie kan anses våldsam beroende på hur man tolkar 

innehållet. Katarina tycker att denna typ tv-spel innehåller historieberättande som 

många användare uppskattar och bör behandlas som andra former av kultur som 

värderas högre.  
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Birgitta berättar att hon inte är intresserad utav denna typen av spel men uttrycker att 

denna typ av spel bidrar till attraherandet av användare och att användarna därmed kan 

upptäcka andra spel eller andra medier som biblioteket erbjuder. Kalle tycker att 

narrativet hos ett våldsamt spel är betydande, han berättar att om det inte finns ett 

narrativ som rättfärdigar våldet kan det vara spekulativt. Rickard anser att denna typ av 

spel kan inneha positiva aspekter som problemlösning, skicklighet och intresse. Simon 

berättar att han spelar olika spel med diverse innehåll och anser att det behövs spel med 

varierande innehåll för att väcka intresse hos olika människor. Sandra spelar dessa typer 

av spel själv och kan finna uppskattande kvalitet hos dem beroende på hur de 

implementerar våldet så det inte används som en ursäkt för sämre spelkänsla eller 

berättelser. Greta har inget emot denna typen av spel, utan anser att det är människor 

som har olika smak och önskar olika upplevelser, hon säger ”Vi har både vuxenspel och 

barnspel då vi tycker det är viktigt att erbjuda vuxna såväl som barn en bra 

spelupplevelse”.  

 

7.2.3 Tv-spel kontra böcker 

 

Klara anser att det beror på vad man tänker om tv-spel och till vilken grad man är 

bekant med dem. Klara säger:  

 

Men det är ju lite olika att det finns dom som inte har lika mycket kunskap som så fort de 

ser en pistol på framsidan tycker vad hemskt det ska vi inte ha, men läser du en bok där det 

finns våldtäkt och sådant är det inte många som reagerar på det. 

 

Denna tolkning ekas utav Anna där hon påpekar de audiovisuella inslaget i tv-spel 

som en ytterligare bakomliggande faktor. Där Anna fortsätter genom att ange 

benägenheten att reagera på ett väldigt våldsamt eller splatterartigt spel som ett 

exempel på detta, vilket hon tror kan bero på att moralpaniken rörande nya medier 

fortfarande existerar i viss kapacitet. Lisa ger även en liknande bild där hon 

beskriver spel med sexistiskt och våldsamt innehåll blir lättare bortvalda genom 

kriterier och policys men böcker med jämbördigt innehåll blir det inte på 

likvärdiga termer. Katarina tycker att tv-spel med våldsamt innehåll har sin plats 

på biblioteket lika mycket som en våldsam film om ett krig eller en våldsam 

deckare om ett mord.  
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Birgitta anser att det är betydande med ett varierande utbud, hon säger ”Jag köper 

ju många böcker som jag själv inte skulle läsa så jag tycker det är viktigt att vi 

tillhandahåller olika former av medier”. 

 

Kalle beskriver hur böcker saknar åldersgräns jämfört med tv-spel, han säger ”En 

tio åring kan till exempel komma in till biblioteket och låna Bret Easton Ellis bok 

American Psycho men inte låna ett tv-spel då vi har 15 års åldersgräns för lån av 

tv-spel”. Rickard berättar hur kontrasten mellan inköpen av böcker och tv-spel 

kan se ut då han säger ”Det är aldrig någon som sagt att vi inte ska köpa den 

boken för att det är för mycket mord i den, det älskar ju folk.” han fortsätter ”Jag 

har inte varit med om att vi låtit bli att köpa en bok för att den är för rå, utan mer 

då för att den skulle vara rasistisk”. Simon likt Kalle hur böcker saknar 

åldersgräns vid utlåning jämfört med böcker, han säger ”Vi har ju åldersgräns vid 

utlåning av spel, men vem som helst kan låna alla olika typer av böcker oavsett 

ålder, vilket jag upplever är lustigt med tanke på allt våld som kan finnas skrivet i 

dem”. Sandra beskriver likt tidigare informanter om hur utlåningen av böcker inte 

innefattar någon form av åldersgräns. På hennes bibliotek har de 15 års 

åldersgräns på spel men böcker befattas inte utav någon åldersgräns oavsett vilken 

bok det innebär. Greta berättar att de har böcker och serietidningar med våldsamt 

innehåll likt de har spel, men beskriver liknande som tidigare informanter att de 

inte har åldersgräns på böcker eller serietidningar likt spel där man behöver vara 

18 år för att låna. 

 

7.2.4 Att gallra eller inte gallra tv-spel med våldsamt innehåll 

 

Anna berättar att gallringen utav tv-spel kan ha olika orsaker. En utav dessa kan vara 

funktionsgallring där hon nämner att tidigare GTA utgåvor blivit blivit gallrade då de är 

föråldrade. Ett annat exempel hon anger är förstärkta stereotyper som förekom i en 

spelserie, där tidigare delar inte uppvisade samma förhöjda stereotypiska drag valdes 

dessa att inte gallras men det nyaste blev det. Det kan även bero tillagda eller förändrade 

funktioner i spelet, där speldesignern valt att tillägga funktioner som tortyr, då väljer 

man inte att köpa in det spelet enligt Anna. Alternativt att spelet kommer självmant att 

gallras i relation till dess användning. Hon förtydligar att det är individuellt från spel till 

spel. Fredrika berättade att hon inte betänkt detta än.  
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Lisa berättar att de inte gallrar tidigare inköpta titlar som GTA och Call of Duty trots 

kritiken dessa spel fått av en användare. Då biblioteket inte ville att samlingen skulle bli 

påverkad av användarens åsikter valde de att behålla spelen. Innehållssymbolerna på 

baksidan av tv-spelen kan ge insikt om vad som kan förväntas utav titeln. Klara berättar 

att hon gallrat tv-spel utefter tycket att titlar med symboler med exempel droger inte 

passar på biblioteket. Hon fortsätter beskriva hur hon utnyttjar symbolerna på baksidan 

för att lära sig om spels innehåll, men uppvisar även kritik emot metoden då hon säger 

att man ändå inte kan läsa sig till innehållet helt. Katarina beskriver att spelen gallras 

naturligt, genom slitage orsakat av användning. Birgitta berättar hur hon gallrar om det 

kommer en ny konsol för att hålla samlingen uppdaterad och överväger att sluta köpa in 

till föregångaren. Kalle gallrar inte spel förutom om de är skadade genom extensiv 

användning eller är till en konsol som inte längre används av en bred användarbas. 

Rickard anger hur han gallrar utefter slitage om det inte finns möjliga åtgärder som 

slipning eller putsning. Han använder även utlåningsstatistik för att se om ett spel inte 

lånats under en längre period. Detta spel kan ta upp plats för ett nytt spel som användare 

kan finna intressantare. Ytterligare gallringsfaktorer berättar Rickard är om ett inköpt 

spel påvisas innehålla starkt våld och det är orört skickas detta tillbaka till förlaget för 

att bytas emot ett annat spel med mindre våld. Simon beskriver att spelen gallras vid 

slitage. Sandra gallrar enbart spel då de är utslitna och inte går att laga genom slipning. 

Greta berättar att hon gallrar efter slitage på skivorna, hon har aldrig gallrat baserat på 

ett spels innehåll än. 

 

7.2.5 Utvärdering av samlingen 

 

Anna beskriver hur hon utnyttjar utlåningsstatistik för att utvärdera samlingen, då 

den är stor och svår att hålla under uppsikt annars. Hon fortsätter att berätta hur 

hon tillsammans med sina kolleger diskuterar hur spelmarknaden förändras och 

hur deras samling kan utvecklas långsiktigt. Klara använder utlåningsstatistik för 

att se vilka spel som lånas ut mest samt till vilka konsoler för att avgöra vilka 

konsoler det behövs ett utökat utbud till. Fredrika kollar främst efter slitage men 

kompletterar även med statistik över utlåning för att få en helhetsbild. Lisa 

beskriver att hon använder utlåningsstatistik för att se hur mycket samlingen 

används.  
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Katarina berättar att tv-spelssamlingen utvärderas genom att undersöka vilka spel 

som erfarit skador som gör spelet obrukbart och om detta är populärt erfordrar ett 

nytt inköp av titeln ifråga. Fler barnspel har bedömts nödvändiga att köpa in då 

det kommer många barnfamiljer till biblioteket samt att barnavdelningen önskat 

fler utav denna typ av spel. Likt Anna beskriver Birgitta att de utnyttjar 

utlåningsstatistik samt att hyllorna undersöks för att finna titlar som inte blivit 

utlånade under en längre tid eller om de är utsatta för slitage. Kalle använder 

utlåningsstatistik för att veta vilka spel som används och vilka som är populärast.  

Rickard berättar att han utvärderar samlingen genom fysiska medel i form av 

exponering och framhävandet av olika spel i hyllan och håller sig uppdaterad 

gällande nya titlar. Utöver detta använder han utlåningsstatisik för att se hur tv-

spel som medie används och ställer sig emot andra medier, där han anger att tv-

spelens användning är god. Simon använder utlåningsstatistik för att se vilka spel 

som lånas mest samt minst för att bedöma samlingen. Sandra utnyttjar statistik 

över utlåning samt undersöker hyllorna vid utvärdering för att se vilka titlar som 

finns till vilka konsoler och om dessa används eller behöver ersättas med andra 

titlar alternativt inkörskaffas till en annan konsol om den tidigare inköpta utgåvan 

är populär. Greta använder utlåningsstatistik för att se hur mycket samlingen 

används. 

 

8 Feedback som bibliotekarierna mottagit 

 

Här kommer bibliotekariernas erfarenheter med respons ifrån användare återges. 

 

8.1 Utveckling i lovande inriktning 

 

Alla informanterna anger ett positivt gensvar ifrån sina användare angående deras tv-

spelssamlingar. Anna berättar hur användarna uttryckt sig positivt till mängden tv-spel 

de erbjuder på hennes arbetsplats. Hon attribuerar detta till deras val att erbjuda 

avgiftsfria lån på både barn- och vuxenspel som en bidragande faktor. Klara anger även 

liknande skäl till den positiva respons de fått på hennes arbetsplats att likt Annas 

arbetsplats har Klaras gratisutlåning av tv-spel tillika två veckors lånetid, så både barn 

och vuxna har uttryckt sig glädjande. Klara berättar även att de har konsoler tillgängliga 

för användning på barnavdelningen.  
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Fredrika säger att hon inte mottagit någon respons ifrån användarna då hon fördelar sin 

arbetstid mellan två olika bibliotek och inte träffar användarna tillräckligt ofta på 

stadsbiblioteket där de har tv-spelen i jämförelse med ortsbiblioteket hon även arbetar 

på. Dock tror hon det förekommer positiva indikationer då stadsbiblioteket hon arbetar 

hos erbjuder konsoler för användarna där folk köat om loven för att få spela. 

Utlåningshistoriken påvisade även enligt Fredrika en aktiv cirkulation, där samlingen 

inte varit inaktiv under lång tid. Lisa berättar att deras användare tyckte det var positivt 

när biblioteket började köpa in tv-spel. Hon enbart mottagit respons vid tillfällen då hon 

befinner sig ute i biblioteket, där har användare uttryckt önskan att de skulle köpa in fler 

nya spel då utbudet inte genomgått någon markant tillväxt under en längre period. 

 

Katarina berättar att användarna tycker det är positivt att biblioteken har tv-spel då 

låneperioden kan utnyttjas för att prova ett spel innan personen avgör ett eventuellt köp 

av titeln. Birgitta berättar hur användarna varit positiva samt överraskade över att 

biblioteket har tv-spel, vilket användarna enligt henne tycker är bra att det finns. Kalle 

berättar att deras samling mottagits positivt av användarna. Då några av dem uttryckt att 

det är dyrt att köpa spel enligt Kalle. Rickard berättar att tv-spelen lånas mycket och 

lockar både nya samt långvariga användare till biblioteket. Simon beskriver likt 

Katarina att tv-spel är omtyckta av användarna då det är dyra att investera i och kan 

därför låna på biblioteket för att avgöra ett spels värde innan ett eventuellt köp. Sandra 

beskriver hur deras samling är omtyckt av användarna samt att användarna tycks 

uppskatta det breda utbudet. Greta anger hur deras spelsamling uppskattas utav 

användarna, hon har även hört hur användarna uppskattar att det köps in mycket enligt 

deras önskemål och förslag vilket gör att de känner sig medverkande till utvecklingen 

av den. 

 

9 Analys 

 

Här kommer resultatet att analyseras i relation till stadierna som ingår i The collection 

development process från Evans och Saponaros verk. 
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9.1 Samhällsanalys 

 

Samhällsanalys är som tidigare benämnts enligt Evans och Saponaro (2005) gruppen 

människor som biblioteket finns för att tjäna, som exempel människor i städer eller 

kommuner. Betydelsen av inköpsförslag var viktig för informanterna. Majoriteten angav 

att inköpförslag värderades högt vid inköp utav olika anledningar, där till exempel 

användarna benämndes som sakexperter vid bristfälliga kunskaper hos bibliotekarierna 

eller att förslagen kunde bistå bibliotekarierna att förstå vad användarna själva ville se 

för typ av tv-spel. Som Evans och Saponaro angett är biblioteket till för invånarna i 

samhället vilket inkluderar även icke-användare och inte enbart nuvarande användare 

eller specifika grupper. Detta kan man utläsa ur informanternas svar att denna dialog 

med användarna blir viktig för att bibliotekarierna ska lära känna och avläsa vad 

människorna i samhället behöver och om det är en form av material som biblioteket har 

möjlighet att tillföra människorna. Då informanterna även angivit att tv-spel attraherar 

både nya användare och gamla användare och även specifika grupper i samhället 

påvisas detta medies behov på biblioteket utifrån människors behov.  

 

9.2 Urvalspolicy 

 

Urvalspolicy är riktlinjer som finns utformade för att bistå den inköpsansvarige vid 

urval till samlingen (Evans och Saponaro, 2005). Informanternas tillgång till 

inköpspolicys har varierat i låg grad. Majoriteten av informanterna anger att de har en 

policy som innefattar tv-spel även om den inte är specifikt anpassad efter enbart mediet 

självt. Enligt informanterna ingår riktlinjer för hur inköpen ska bedömas, de berättar hur 

medier som innehåller extremt våld, sexism, rasism och stereotypiseringar inte köps in. 

De informanter vars arbetsplats inte har en nedskriven policy har berättat att de utgår 

efter åldersgränser och sin egna kunskap och erfarenhet för att bedöma potentiella titlar 

vid inköp. De som inte har tillgång till en utformad och tillgänglig policy att hänvisa till 

har inte uttryckt att detta påverkar urvalsprocessen eller hanteringen utav inköpsförslag. 

Detta kan enligt Evans och Saponaro (2005) bero på att den inköpsansvariga har en 

fördjupad kunskap om samlingen. Vilket kan likställas med informanternas kunskap 

angående tv-spel och hur bred kunskapen om mediet är hos dem.  
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Behovet av att använda en nedskriven policy framkommer från informanternas svar 

vara olika beroende på deras kunskap om mediet samt de muntliga direktiv som arbetats 

fram på arbetsplatsen. 

 

9.3 Urval 

 

Under urvalet avgörs vilket material samlingen ska bestå utav, där den inköpsansvariga 

bibliotekarien tar hänsyn till kvalité och värde enligt Evans och Saponaro (2005).  

 

Urvalen har påvisats genom informanternas uppfattningar dikteras av olika faktorer 

även om samlingarna genererat ett positivt mottagande av användarna och är väl 

använda. Kostnaden för spel samt budgeteringen för spel är ett av dessa problem som 

kan uppstå, där majoriteten informanter uttrycker att tv-spel är dyrt, några informanter 

har också uttryckt hur budgeten för inköp av tv-spel är bristande vilket påverkar 

utvecklingen av samlingen. Till exempel kan detta utgöra problematik om man 

överväger köpa in samma titlar till olika konsoler eller köpa exklusiva titlar som enbart 

finns för en specifik konsol. Dessutom avgör bibliotekets riktlinjer och 

bedömningskriterier vad inköparen bör vara vaksam över och iaktta vid inköp, vilket 

medför att titlar inte blir införskaffade trots hög efterfrågan av användare. En annan 

urvalsfaktor som framkommit är utbudet hos utgivaren och möjligheten att skaffa titlar 

till äldre konsoler som inte längre tillverkas, där några informanter angett hur de behållit 

spel till föråldrade konsoler och inte gallrat dem då de fortfarande används och därav 

kan utläsas inneha ett tydligt användningsvärde för både användare och biblioteket. 

Utbudet är också betydande då detta är bristande hos förlagen vilket påverkas av 

licensering från spelföretagen, där det förekommer att olika speltitlar inte ges 

möjligheten att säljas åt biblioteken. 

 

9.4 Inköp 

 

Inköp är då den inköpsansvariga bibliotekarien kontaktar säljare som kan förse 

biblioteket med det önskade materialet (Evans och Saponaro, 2005). Alla informanterna 

har angivit hur de har avtal med ett utav de två förlagen FörlagEtt eller BTJ som säljer 

tv-spel till biblioteken.  
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Det har uttryckts missnöje från majoriteten av informanterna, där utbudet hos dessa 

förlagen är bristfällig då långt ifrån alla spel som är nya eller fortsatt populära spel till 

äldre konsoler inte finns att tillgå. Detta beror enligt informanterna på licensering då 

spelutvecklarna inte väljer att ge vissa spel bibliotekslicens, vilket innebär möjligheten 

för bibliotek att få låna ut tv-spel. Därav kan man utläsa att utbudet hos förlagen blir 

lidande vilket bidrar till problematik vid utvecklingen av samlingen för biblioteket när 

utgivningen är begränsad.      

 

9.5 Gallring 

 

Gallring är när verks nuvarande värde i samlingen bedöms. Tv-spelen gallras främst för 

slitage då materialet blivit så använt att det inte går att rädda genom åtgärder som 

rengörning från damm samt smuts eller slipning av skivan. En informant uppger 

funktionsgallring som en orsak för att upprätthålla kvaliten av samlingen, så nya spel 

kan införskaffas och ersätta föråldrade spel som inte används eller är till föråldrade 

konsoler vilket bedöms av inköparen att inte vara aktuell längre för biblioteket. 

Majoriteten av informanterna anger att de inte gallrar efter innehåll, men några 

informanter har beskrivit att detta görs vid felbedömningar gällande olika spels 

porträttering av våld eller stereotypiseringar. En informant har även angett hur hon 

gallrat spel baserat på de innehållsbeskrivande bilderna som återfinns på spelfodral eller 

förpackningar, då symbolen för droger hittades vilket hon ansåg inte borde finnas på 

biblioteket. Detta är i enlighet med Evans och Saponaros beskrivning av gallringens 

funktion att avgöra samlingens värde för både bibliotek samt användare.      

 

9.6 Utvärdering 

 

Som Evans och Saponaro (2005) angett nyttjas utvärdering för att till exempel värdera 

hur samlingen kommer användas eller avgöra samlingens styrkor samt svagheter och 

vilken mängd av material som ska utgöra samlingen. Informanterna utför utvärdering 

främst genom utlåningsstatistik för att bedöma hur spelens användning ser ut som helhet 

samt skillnader mellan speltitlar och olika konsoler. Detta underlättar beslutsfattningen 

om en del utav samlingen som berör en specifik konsol behöver utökas med fler 

speltitlar.  
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Andra former av utvärdering innefattar att undersöka samlingen efter titlar som erfarit 

slitage vilka eventuellt behöver ersättas med nya kopior eller alternativt ett annat spel 

för att förnya samlingen.  

 

10 Diskussion 

 

Här kommer en diskussion av resultatet framföras. 

 

10.1 Vad motiverar vilka spel som köps in eller inte 

- Med fokus på våldsamt innehåll och användarnas feedback. 

 

I resultatet framkommer att ett flertal bakomliggande faktorer ligger till grund för 

motiveringen utav inköp av tv-spel. En är användarbehovet, där bibliotekarien behöver 

ta hänsyn till samt uppmärksamma användarnas behov av tillgängliga medier. Detta är 

för att tillgodose aktiva användares önskemål samt attrahera nya användargrupper. 

Ytterligare en motivering var att uppfylla bibliotekens mål att öka tillgänglighet och 

minska samhällsklyftor. En av dessa klyftor är användares ekonomiska tillgångar som 

Fredrika angett som en anledning till att tv-spel ingår i bibliotekets mål för att minska 

dem. Michnik och Eriksson (2014) identifierade att icke-traditionella samlingar som tv-

spel ingår i är användbara för att tillgodose olika samhällsbehov och samhällsproblem.  

En bred demografi medför att ett stort utbud av titlar behöver erbjudas utav varierande 

innehåll samt åldersgränser för att reflerktera biblioteklagens målsättning gällande 

bibliotekens uppdrag som demokratisk och kulturfrämjande verksamhet. Adams (2009) 

genljuder denna grundtanke att bibliotekens syften är att minska olikheter mellan de 

som har tillgång till information och de som saknar eller har brister i denna tillgång, 

vilket hon anser även tv-spel bör ingå i. Därför att då byggs broar mellan de som har 

spel och de som inte har det vilket bidrar till socialinteraktion mellan olika 

användargrupper. 

 

Anna ansåg att det som urskiljer tv-spel ifrån böcker är de audiovisuella medel som 

förekommer, vilket kan få spelaren eller användaren att reagera kraftfullare till 

innehållet som uppvisas än i en bok. Audiovisuella medel är även en stor del utav 

filmupplevelsen dock är det en specifik egenskap som ger tv-spel ett övertag, 

interaktivitet. 
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Adams (2009) beskriver hur den interaktiva naturen hos tv-spel kan öka identifieringen 

mellan spelare och huvudkaraktären tillika inge känslan av inverkan på historien som 

berättas. Gallaway (2009) nämner även denna betydelse av tv-spel där hon skriver att 

interaktivitet fostrar kreativitet och betänksamhet.   

 

Likt Gallaway (2009) benämnde tidigare att tv-spel är ett nytt interaktivt medie som 

behöver värderas som ett sätt att berätta historier samt sprida information. Vilket hon 

hon berättar går att argumentera för genom att använda målsättningar, då många 

bibilioteks målsättningar beskriver hur biblioteken ska erbjuda ett varierande utbud av 

material i olika förekommande format eller synvinklar. Användarbehov kan även ingå 

där användarnas behov prioriteras därför att biblioteket är en plats för invånarna. Detta 

är en återkommande faktor i resultatet av denna studie och anges av alla informanterna. 

 

10.2 Vad för sorts faktorer kan uppstå vid utvecklingen av tv-spelssamlingen 

 

McNicol beskrev i sin studie att en problematik som uppstod  gällande tv-spel eller 

spelande som en aktivitet på biblioteket var ekonomiska åtstramningar. Ingen av 

informanterna i min studie angav om deras budget utgjorde ett hinder i deras arbete att 

utveckla tv-spelssamlingen hos respektive bibliotek. Istället anses budgeteringarna för 

dessa bibliotek tillräckliga för att tillgodose inköpsförslag eller förhållas taktfast till 

förlagens utgivning. Det som uppgavs vara problematiskt var tv-spelens prissättning. 

Där titlar ifrån utgivare som exempel Sony kunde uppgå emot högre priser än det 

rådande marknadspriset.  

 

Ett närbesläktat problem som framkom är utgivningen, där förlagen biblioteken 

införskaffar sina tv-spel ifrån har ett bristande utbud vilket resulterar i att majoriteten av 

förlagets titlar redan är inköpta. Om detta är ett resultat av förlagens licensering emot 

biblioteken vilket reglerar vilka titlar som tillåts säljas till biblioteken, förlagens 

utgivningstakt eller bibliotekens egna policy går enbart att spekulera i. Om bibliotek 

eftersträvar att skaffa samma spel till olika konsoler behöver man införskaffa flera 

utgåvor av denna titel. Detta utgör ytterligare kostnadsfrågor som Anna berört angående 

valet att köpa in fler exemplar.   
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Fredrika har också nämnt detta i relation till nya utgåvor av specifikt sportspel där dessa 

enbart förändras minimalt i förhållande till tidigare utgåvor. Vilket också utgör ett 

finansiellt åtagande att avgöra om detta tillsammans med anvädarbehovet rättfärdigar ett 

nytt köp.   

 

Bibliotekens olika policys eller riktlinjer är också en avgörande faktor då dessa utgör 

grunden för mediebeståndets utveckling. McNicols (2011) studie påvisade att många 

bibliotek bortser ifrån att benämna tv-spel i sina policys. Policys är viktigt då 

samlingens tillika bibliotekets intresse säkerställs så dessa skyddas ifrån yttre påverkan, 

likt Lisas fall där påtryckningar ifrån en användare gällande ett specifikt tv-spel fick 

biblioteket i fråga att sammanfatta en form av policy angående framtida inköp av tv-spel 

för att förhindra och motverka påverkan. Gallaway (2009) beskriver att det främsta 

sättet att bygga en policy på är att utgå ifrån huvudfrågor som exempel om samlingen 

ska användas för barn, tonåringar eller vuxna, vilka plattformar som samlingen ska 

innehålla samt urvalskriterier. Urvalskriterierna bör enligt Gallaway beröra 

åldersgränser, innehållsbeskrivningar, utmärkelser, recensioner och användares 

inköpsförslag. Dessa typer av urvalskriterier ingår enligt informanterna vilket redogörs 

för i resultatet. Andra kriterier vilka berör innehållsproblematik som biblioteken själva 

anser viktiga att belysa är till exempel stereotypisering vilket kan inkorporeras beroende 

på hur biblioteken värderar samlingens representation och förmedling utåt till 

användarna, svårövertalade användare samt utsatta grupper. 

 

Ämneskunskap är en nämnvärd faktor som kan besitta makt över inköpsprocessen. 

Gallaway (2009) beskriver spelande som erfarenhetsgrundad, då hon anser att en 

fullvärdig åsikt inte kan bildas om man inte spelar själv. Lisa och Klara angav hur 

kunskap om tv-spel påverkar inköpsprcessen, Lisa ansåg även att inköpen kunde 

utvecklats annorlunda om en person med större kunskap ombesörjde tv-spelsinköpen.  

Detta påvisar att inställningen emot mediet är avgörande för beståndsutvecklingen. 

McNicols (2011) forskning berör detta fenomen där bibliotekariernas intresse samt 

attityd för tv-spel utgör en betydande beståndsdel vilken kan påverka vilka resurser som 

anses lämpliga och olämpliga. Buchanan och Elzen (2012) anser att erfarna spelare kan 

rådfrågas vid inköp, detta kan utnyttjas om man inte besitter tillräckligt med kunskap 

eller blir osäker om olika titlar. 
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Ett tidsenligt bestånd är lika viktigt som ett utav äldre utgåvor, detta är betydligt 

avsevärt gällande tv-spelssamlingar. Då föråldrade titlar samt konsoler inte finns att 

tillgå hos förlagen biblioteken har avtal med rörande inköp. Därför att det förekommer 

användare som sänder inköpsförslag angående äldre titlar till föråldrade konsoler som 

inte förlagen tillstår. Ytterligare en aspekt är då tillverkare utvecklar nya system där 

tidigare systems speltitlar inte tillåt användas på det nyaste. Detta är ett problem som 

uppmärksammat av Anna och Fredrika där de uttryckt vikten av att följa med i 

utvecklingen samt utgivningen av nya spel och konsoler. 

 

Våldsamheten i tv-spel blir även en faktor att bedöma då detta påverkar 

inköpsprocessen. Denna påverkan är sammanbunden till den individuella titelns 

representation av våldet, där exempel realism är viktigt att begrunda som Anna berättat. 

Gallaway (2009) iakttar också betydelsen av grafikens påverkan på innehållet, då 

våldets realism ökade i takt med grafikens utveckling. Inverkan på inköpsprocessen 

består av en relation mellan spelet och bibliotekens policy då spelet behöver genomgå 

en granskning med hjälp av policyn som utgångspunkt för att avgöra om innehållet 

strider emot riktlinjerna biblioteket har utarbetat oavsett den inköpsansvariges 

kunskaper eller åsikter angående spelet i fråga. Innehållet är viktigt att belysa då det kan 

utgöra risker vid gallring.     

 

10.3 Framtida forskning 

 

Bibliotekariernas ämneskunskap kan vara intresseväckande för framtida forskning då 

ämneskunskapen har påverkan på inköpsprocessen vilket kan undersökas djupare eller 

ur andra synvinklar inom biblioteks- och informationsvetenskapen som exempel 

föråldrad och nyare teknik eller utgåvor. Licensering kan också ingå som ett förslag till 

framtida forskning för att utforska hur denna metod påverkar bibliotekens 

beståndsutveckling gällande andra medier som exempel film eller musik. 
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Sammanfattning 

 

Denna studie har undersökt beståndsutvecklingen av tv-spelssamlingar på folkbibliotek 

i Sverige genom att intervjua inköpsansvariga bibliotekarier. Elva inköpsansvariga 

bibliotekarier vid olika bibliotek intervjuades om deras uppfattningar angående  

utvecklingen av tv-spelssamlingar med aspekt på våldsamt innehåll. Tio av intervjuerna 

utfördes genom telefon och en utfördes genom fysiskt möte då denna informanten 

befanns inom reseavstånd. Studiens inledning uppbyggs av en artikel av Carol Emmens 

för att ge en historisk inblick i bibliotekens tidiga relation med tv-spel. Studiens resultat 

utgörs av informanternas svar från intervjuerna. Därefter följer en analys av resultatet 

genom att analysera detta utifrån den valda teorin The collection development process 

från Evans och Saponaros verk Developing library and informationcenter collections. 

Sedan kommer ett diskussions kapitel. I studien framkom att olika faktorer samspelar 

under beståndsutvecklingen där en utarbetad policy, inköpsförslag från användare,  

speltitlarnas innehåll samt bibliotekariernas ämneskunskaper var betydelsefulla för 

bibliotekarierna vid utvecklandet utav tv-spelssamlingen.  
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Bilagor 

1. Intervjuguide 

 
Inledningsfrågor 

• Vad tycker du är viktigast vid inköp av tv-spel 

• Hur skiljer sig utvecklingen av tv-spelssamlingen ifrån andra former av media 

som till exempel böcker, film och musik? 

 

Inköpsprocessen 

• Hur avgörs vilka spel som köps in? 

• Vad upplever du är avgörande under inköpsprocessen? 

• Vilka typer av spel omdiskuteras oftast? Varför? 

• Skiljer sig diskussionerna åt ifråga om inköp av böcker och tv-spel? (eller 

liknande) 

• Har ni en policy för inköp av tv-spel? 

• Vilka kriterier ingår i policyn för inköp av tv-spel? 

 

Våldsamt innehåll 

• Vad anser du är våldsamma tv-spel? 

• Vad tycker du om dessa typer av spel? 

• Har våldsinnehållet inverkan på inköpsprocessen? 

• Om det sedan tidigare finns spel med våldsamt innehåll blir dessa gallrade? 

Varför? 

Utvärdering av samlingen 

• Blir tv-spelssamlingen utvärderad? 

• Hur blir den utvärderad? 

• Skiljer sig utvärderingen av tv-spelssamlingen ifrån andra medier som till 

exempel böcker, film och musik? 

Samlingen och användaren 

• Har ni fått någon feedback ifrån användarna i fråga om tv-spelssamlingen? 

• Hur behandlar ni inköpsförslag? 

• Kan samlingen påverkas av eventuellt mindre inköpsförslag? 


