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1. Inledning 

Biblioteken  har  sedan en tid  tillbaka  erbjudit  en mängd  olika  medier  utöver  böcker,  från 
serietidningar till CD-skivor och DVD-filmer. Oavsett medium har det alltid mer eller mindre 
funnits en debatt när ett nytt medium ska introduceras inom biblioteken.  Den här uppsatsen 
kommer att titta på hur debatten huruvida bibliotek skall tillhandahålla TV-spel sett ut i olika 
medier  under  de  senaste  åren.  Debatten  grundar  sig  i  mångt  och  mycket  i  vad  som är 
bibliotekets syfte och uppgift, och hur de olika debattörerna ställer sig till detta. Detta kan ses 
som en röd tråd genom de artiklar som fokuseras på.

Intresset för frågan kommer dels från nyfikenhet gällande hur debatten om nya medier i de 
svenska folkbiblioteken ser ut samt dels att författaren är en ytterst hängiven spelare.

1.1 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras frågeställning och avgränsning. Läsaren får även en 
bakgrundbeskrivning av ämnet genom en sammanfattning av folkbibliotekens ideologi, vad 
ett TV-spel är och vilka kategorier det finns samt relevant tidigare forskning kring TV-spel 
och bibliotek.

I teori- och metodkapitlet beskrivs mediepaniken samt diskursanalys och vissa av de aspekter 
som finns kring denna. Läsaren ges även en kort bakgrundbeskrivning av diskursanalys och 
begreppet diskurs. Vidare presenteras även utförandet av analysen samt det konkreta 
tillvägagångssättet.

Kapitel tre presenterar texterna som har valts ut till analysen, samt analysen av dessa vilken är 
indelad i olika teman.

I kapitel fyra presenteras resultaten av analysen och de olika diskurser som har identifierats. 
Resultat presenteras även genom en tabell.

Kapitel fem presenterar diskussionen kring resultatet och ämnet i allmänhet.

Kapitel sex är en sammanfattning av uppsatsen.

1.2 Bakgrund

Idén om TV-spel i olika format har funnits sedan tidigt 1950-tal. Som eget medium fick TV-
spelen en explosiv tillväxt  under senare delen av 1980-talet  med den tredje generationens 
konsoler. Främst bland dessa var  NES1 med spelet  Super Mario Bros och dess efterföljare. 
Spelens innehåll och utformning har sedan dess utvecklats samtidigt som antalet spelare och 
åldern hos spelarna har stigit. Det som innan kunde ses som en obetydlig subkultur har idag 
växt  fram till  en  av  de  största  underhållningsformerna.  Redan  2003  gick  spelindustrin  i 
Sverige om musikindustrin i försäljning då ett enda spel,  Battlefield 1942, sålde för mer än 
hela den svenska musikindustrin2.  Med nya målgrupper har även spelens innehåll  ändrats. 
Spel som Singstar till PS2 riktar sig inte bara till killar i tonåren, vilka tidigare har setts som 

1 Nintendo Entertainment System. Konsol från det japanska företaget Nintendo, vilken släpptes 1983.
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de traditionella spelarna utan även till kvinnor av alla åldrar. Denna andra våg av tillväxt, den 
första skulle vara under 1980-talet med  Super Mario Bros och  NES, kan sägas ha kommit 
under början av 2000-talet med sjätte och sjunde generationens konsoler som Playstation  2, 
Xbox 360, Playstation 3 samt Wii och kan förklaras på många olika sätt. En av de avgörande 
faktorerna är att den första generationens spelare nu är vuxna och att TV-spel nu inte längre är 
något bara för killar i tonåren.  Att konsumera TV-spel som kultur är inte längre något som 
kan ses som tabu eller en egen subkultur utan något som är accepterat av allmänheten. Detta 
kan bl.a.  ses genom olika tävlingar,  stora utställningar3 eller  rent  av världsmästerskap där 
människor  spelar eller  tävlar mot varandra inom spel4. Bland de andra faktorerna för den 
andra  vågen  av  tillväxt  finns  förklaringar  som  spelens  utveckling,  nya  målgrupper,  fler 
valmöjligheter och fler konsoler samt ökad tillgänglighet5. 

Medan denna utveckling har pågått tycks de flesta av de svenska biblioteken missat TV-spel 
som medium helt. Det var först när Malmö stadsbibliotek 2006 invigde sin nya spelavdelning 
som många öppnade upp ögonen för TV-spelen som en del av kulturutbudet.6 

1.2.1 Folkbibliotekens ideologi

Mycket  av  den unika prägel  som genomsyrar  folkbiblioteken  beror  till  stor  del  på att  de 
utformades och uppkom under det socialdemokratiska välfärdsprojektet.  De grundläggande 
värden som folkbiblioteken har kommer främst  från de politiska system som finns i  flera 
västländer  som USA, England och Skandinavien.  Joacim Hansson menar  i  Klassifikation,  
bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska  
bibliotek” att biblioteken är en speciell institution i samhället på så vis att de inte levererar 
någon specifik produkt, det de istället kan sägas leverera är mening7. Några grundläggande 
tankar i folkbibliotekets ideologi finns formulerade på internationell nivå i organisationer som 
IFLA  (International  Federation  of  Library  Associations)  och  UNESCO  (United  Nations  
Educational, Scientific and Cultural Organization) och kan sammanfattas i följande punkter:

Folkbiblioteken ska:

• möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medborgare,
• möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser,
• möjliggöra  tillgång  till  det  gemensamma  kulturarvet  oberoende  av  sociala  och 

ekonomiska förutsättningar,
• värna demokratiska ideal.

Detta ska ske genom att:

• kvalitet och inte efterfrågan ska vara ledstjärna i bibliotekens beståndsutveckling,
• försvar av gratisprincipen. Det ska inte kosta att nyttja folkbiblioteket.
• pluralism ska vara det grundläggande urvalskriteriet,

2 Dataspelsbranschen –Swedish game industry. Faktafolder.  http://www.dataspelsbranschen.se/media/1732/dsb-
faktafolder%20screenview.pdf Hämtat 2010-05-12
3 http://www.gamescom.de/en/gamescom/home/index.php
4 http://www.guildwars.com/competitive/gwwc/
5 Jacobsson, Susanna, Johansson, Tobias & Nordström, Mats (2006) Tv-spel på bibliotek – ja tack! Borås: 
Högskolan i Borås
6 Ibid.
7Hansson,  Joacim  (1999)  Klassifikation,  bibliotek  och  samhälle:  en  kritisk  hermeneutisk  studie  av  
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”. Borås: Valfrid. s. 25
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• alla åsiktsriktningar ska kunna komma till tals i folkbiblioteket.8

I Kulturens nya vägar, Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige (2003) skriver Sven 
Nilsson att under moderniseringen av Sverige har folkbiblioteken varit en nästan idealtypisk 
företrädare för det  moderna,  och att  de burit  modernitetens  klassiska dygder,  varav några 
enligt Nilsson är framtidstro, enkelhet, rationalitet, ordning och disciplin samt standardisering 
och neutralitet. Meningen har varit, och är, att biblioteken ska vara öppna och tillgängliga för 
alla.9 1949  formulerades  en  sorts  basfunktioner  för  biblioteken,  vilka  gick  ut  på  att  de 
kostnadsfritt ska tillgängliggöra böcker och annat material som förmedlar tankar och idéer, 
detta  material  ska  svara  mot  medborgarnas  behov,  men  dock  uppfylla  grundläggande 
konstnärliga krav (det framgår inte hur dessa krav skulle se ut och vad de skulle innebära.  
förf. anm.). Vidare ska biblioteken aktivt se till att så många medborgare som möjligt kommer 
i kontakt med bibliotekens värden, samt samarbeta med andra kulturella verksamheter.10 
Bibliotekets  verksamhet  utökades  under  1960-  och  70-talet  när  det  kommer  till  den 
uppsökande  verksamheten  och  informationshanteringen.  Biblioteket  började  ses  som  ett 
kulturcentrum då den mer  vardagliga  kulturen  kom att  bli  en del  av bibliotekets  arbete.11 

1990-talet  innebar  en  tydlig  nyorientering  för  folkbiblioteken,  då  förändringar  blev 
nödvändiga  eftersom  det  kom ny  informationsteknik  och  man  övergick  till  ”det  lärande 
samhället”. I och med detta fick nya medier fäste i biblioteken och gamla medier som blivit 
omoderna byttes ut. Genom att till exempel LP-skivor och ljudkassetter byttes ut mot CD-
skivor fick biblioteken ett ljudmedium som bättre lämpade sig för hemlån. Även videofilmer 
började lånas ut och biblioteken utvecklades därmed mer uttalat  mot ett  bredare fokus på 
medier än enbart böcker (j.fr. uttrycket ”mediatek”).12

Enligt  bibliotekslagen  ska  biblioteken  ägna  sig  åt  att  främja  intresset  för  läsning  och 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

2  § Till  främjande  av  intresse  för  läsning  och  litteratur,  information,  upplysning  och 
utbildning  samt  kulturell  verksamhet  i  övrigt  skall  alla  medborgare  ha  tillgång  till  ett  
folkbibliotek.
   Folkbiblioteken  skall  verka  för  att  databaserad  information  görs  tillgänglig  för  alla 
medborgare.
   Varje kommun skall ha folkbibliotek.13

Kulturell verksamhet i övrigt kan tolkas på många olika sätt men betyder i det här 
fallet att om något har blivit klassat som kultur ska biblioteken tillhandahålla detta 
till  användarna.  Då  TV-spel  inte  är  officiellt accepterat  som  kultur  behöver 
biblioteken inte enligt lag tillhandahålla dem. Dock så är lagen inte mediespecifik på 
något vis och kan även tolkas som teknik neutral. Detta innebär att även om det inte 
finns något krav på att tillhandahålla TV-spel på biblioteken så finns det även inga 
lagliga hinder.

1.2.3. TV-spel

8  Hansson (1999) s. 26
9 Nilsson,  Sven.  (2003)  Kulturens  nya  vägar,  Kultur,  kulturpolitik  och  kulturutveckling  i  Sverige Malmö: 
Polyvalent AB. s.171-172 
10   Ibid.
11   Ibid.
12  Nilsson (2003) s. 173
13 Bibliotekslag  (1996:1596)  http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/87/32aadd60.pdf.   Hämtat 
2010-05-17
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För att ge en översikt över vad ett TV-spel är ges här läsaren en kort beskrivning av TV-
spelen och en del av de olika kategorier som finns. TV-spel eller konsolspel, som det ibland 
kallas, spelas via extern hårdvara, en så kallad konsol, vilken kopplas till TV-skärmen. Det 
finns ingen universell standard när det kommer till klassifikationen av TV-spel men i följande 
översikt ges en allmän indelning av TV-spelen enligt kategori. Mark J.P. Wolf beskriver i sin 
bok The Medium of the Video Game att de flesta spel sträcker sig över flera kategorier och det 
är  sällan  ett  spel  har  inslag  av  bara  en  kategori14.  Wolf  menar  även  att  fokus  ligger  på 
interaktiviteten i ett spel då detta styr spelets struktur och de möjliga tillvägagångssätten för 
att klara av spelet15. Värt att nämna är också att vissa kategorier av spel bara finns till vissa 
plattformer. Till exempel finns MMO (Massively Multiplayer Online game) nästan uteslutet 
till datorer. Wolf tar bland annat upp följande kategorier:

• Action: actionspel är en av de bredaste typerna av spel där fokus oftast ligger på att 
överkomma någon form av hinder eller strid. Action har även flera underkategorier 
som shooter, first-person shooter och fightingspel. Ett bra exempel på actionspel är 
Grand theft auto där man ska jobba sig upp i en stads kriminella värld.

• Racing: racingspel handlar som namnet antyder om att tävla i olika motorsporter. Ett 
av de mera kända racingspelen är Need for speed-serien.

• Rollspel: rollspel handlar om att skapa en karaktär och leva sig in i en annan värld 
eller ett annat liv. Rollspel utspelar sig oftast i en fantasimiljö där spelaren ska rädda 
världen från ondska eller förgöra den som ondskan. The elder scrolls-serien är ett av 
de mera kända och hyllade rollspelen.

• Simulation: simulationspel är en otroligt bred kategori som kan sträcka sig över flera 
andra kategorier. Spelens uppgift är att simulera vissa aspekter av verkligheten eller att 
skapa  och  simulera  en  helt  ny  verklighet.  Simulation  har  flera  underkategorier 
beroende på vad man försöker simulera. Ett exempel på simulationspel är The sims där 
spelaren skapar en avatar i spelet och styr varje aspekt i dess liv. Ett annat exempel är 
krigsspelet  ArmA där simulationen tar in en i en krigsmiljö och där spelaren skiftar 
mellan first person shooter och real time strategy.

• Skräck: skräck är ännu en kategori som kan sträcka sig över flera andra kategorier. 
Denna kategori försöker ge spelaren en pulshöjande upplevelse i form av skräck där 
allt annat oftast kommer i andra hand. Spel i denna kategori kännetecknas oftast av 
spelarens konstanta ovisshet och en ständigt mörk atmosfär. Ett bra exempel på ett 
skräckspel som även kan klassas som ett first person shooter är F.E.A.R. 

• Sport:  sportkategorin  behöver  ingen  nämnvärd  förklaring.  Bland  de  mera  kända 
sportspelen  kan  vi  se  Wii  sports som är  en  samling  av  många  olika  sporter,  från 
bowling till tennis.

• Strategi: strategispelen fokuserar oftast på byggande och resurshantering. De kan även 
vara  något  av  simuleringar  där  man  ska  bygga  och  sköta  en  fungerande  stad. 
Majoriteten av strategispelen bygger på Command & Conquers upplägg där spelaren 

14 Wolf, Mark J.P. (2003) The Medium of the Video Game. Austin; University of Texas Press. s. 113ff
15 Wolf (2003). s. 116.

4



ska skapa en militär bas med resurshantering och enhetsproduktion och sedan förgöra 
fienden. 

• Äventyr: i äventyr ligger fokus på utforskandet och lösandet av problem. Ett exempel 
på ett äventyrsspel är Fable där spelaren får följa och utveckla en karaktär genom dess 
liv  och  där  varje  beslut  och  varje  handling  får  en  konsekvens  som utvecklar  ens 
karaktär mot att vara god eller ond, omtyckt eller hatad och även vältränad eller fet.

1.3 Syfte och Frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurser i olika medier kring införandet av TV-
spel på de svenska folkbiblioteken. Genom att undersöka detta kommer uppsatsen även att 
beröra folkbibliotekets  uppgift  i  allmänhet  och införandet  av nya  medier  i  synnerhet.  Det 
mångbottnade  undersökningsområdet  bidrar  till  en  mer  övergripande  bild  av  debatten. 
Frågorna som ställs i denna uppsats är följande:

• Hur har införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek diskuterats?

• Hur har införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek motiverats?

• Hur talar och skriver man om TV-spel och bibliotekets uppgift?

1.4 Avgränsning

Som det framgår i texten ovan är den första avgränsning att uppsatsen inriktar sig endast på 
TV-spel och inte några andra spel som till exempel datorspel. Anledningen till detta är att TV-
spel är ett relativt nytt fenomen inom biblioteken och att datorspel har funnits där under en 
längre tid och då haft andra syften än som rena underhållningsmedier.16 Uppsats berör inte 
heller några pedagogiska aspekter då TV-spel i regel har som syfte att underhålla och inte att  
främja inlärning. Vidare berör denna uppsats endast folkbiblioteken då dessa är de enda som 
lånar ut TV-spel i syfte att underhålla. Om det finns eventuella fack- eller forskningsbibliotek 
som lånar ut TV-spel är dessa inte av intresse för denna uppsats.

När det kommer till källorna avgränsar uppsatsen sig till vissa utvalda artiklar eller texter ur 
Biblioteksbladet,  Dagens  Nyheter,  Svenska  Dagbladet,  Sveriges  Radios hemsida, 
Librarianishish (blogg) samt Ps3bloggen. Artiklarna sträcker sig från 2005 till och med 2009. 
Författaren har gjort ett syftestyrt urval då det gäller texterna, eftersom det är artiklar med ett 
specifikt innehåll som varit av intresse för den här studien. Författaren är medveten om att 
genom ett syftestyrt  urval risker redan från början begränsa vad som kan framkomma i en 
undersökning och analys. Det finns naturligtvis en risk att författaren, trots försök och strävan 
efter att få en så rättvis och täckande bild som möjligt av ämnet, har missat vissa artiklar som 
kunde ha varit av intresse, och att det är författarens egna subjektiva uppfattningar om ämnet 
som varit  avgörande för  de artiklar  som har  valts  att  analysera.  Om någon annan valt  ut 
artiklar för analys hade resultatet troligtvis sett något annorlunda ut, och på grund av detta gör 
författaren inte anspråk på att i den här uppsatsen ge en heltäckande bild av debatten rörande 
16 Edman, Karin & 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: Högskolan i Borås. 
Magisteruppsats vid BHS 2008:21. http://bada.hb.se/bitstream/2320/3515/1/08-21.pdf  Hämtat 2010-04-28. s.2. 
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TV-spel på bibliotek. En orsak till att denna studie inte enbart valt att titta på tidskrifter och 
källor  som skrivs  och läses  av  bibliotekarier  och  andra  verksamma  inom biblioteks-  och 
informationsvetenskap  (såsom  Biblioteksbladet,  Ikoner,  Biblioteksbloggen,  BIBLIST)  är  att 
det  är  intressant  att  fundera  på  vem  texterna  är  tänkta  att  läsas  av,  och  att  det  är  en 
demokratisk  aspekt  involverad:  att  diskussionen  handlar  om vad  användarna  vill  ha,  och 
användarna, speciellt de som är intresserade av TV-spel, antas mer sällan läsa ovan nämnda 
medier, medan tidningar såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Sveriges Radio 
har större spridning bland läsarna (och lyssnarna). En blogg såsom Ps3bloggen är också mer 
direkt riktad till TV-spelsanvändare, varför författaren anser det vara av intresse att ta med en 
artikel därifrån i undersökningen.

Sammanlagt har tio texter valts ut, varav fyra kommer från Biblioteksbladet, en från Sveriges  
Radio, två från Dagens Nyheter, en från Svenska Dagbladet, en från PS3bloggen samt en från 
bloggen Librarianishish, vilken drivs av en bibliotekarie. 
Det är dessa texter som utgör det empiriska material. Varje text kommer att ges en bokstav 
och vid hänvisningar till texten kommer denna bokstav att användas. Då vissa av artiklarna är 
svar på tidigare artiklar kommer detta diskussionstrådar att markeras genom att de artiklar 
som ingår i samma tråd får samma bokstav men också ett tillägg med en siffra för att skilja 
dem åt. Texterna kommer att inledas med en kort presentation

1.5 Tidigare forskning

För att få en inblick i vad som tidigare skrivits om ämnet, metod och teori har författaren läst 
fem magisteruppsatser  inom Biblioteks-  och informationsvetenskap.  En av dessa är  Maria 
Björklunds och Lisa Roos magisteruppsats från 2004, Folkbibliotekarier och nya medier – en  
diskursanalys av folkbibliotekariers inställning till nya medier. Björklund och Roos har en 
mer allmän ingång, vilket framgår av titeln, och undersöker alltså nya medier i allmänhet, 
medan denna studie avgränsar sig till TV-spel, men de har använt samma metod som denna 
studie och tittat på artiklar från  Biblioteksbladet för att genom diskursanalys undersöka hur 
bibliotekarier  ser  på  nya  medier.  Björklund  och  Roos  tar  även  upp  moralpanik  och 
mediepanik i sin uppsats, även något som berör den här uppsatsen. 

Björn Odenbring har i Biblioteket, bibliotekarien och framtiden från 2008 med diskursanalys 
som  metod  undersökt  hur  bilden  av  biblioteket  i  framtiden  förmedlas  i  de  två 
bibliotekstidskrifterna Ikoner och Biblioteksbladet. Han har valt 33 artiklar där han framförallt 
tittat  på vad som sägs om ämnet  och vem som säger  det,  varpå han har identifierat  fem 
diskurser där en social diskurs är den tydligast framträdande: att biblioteket ska ha en social 
roll och agera som en demokratisk makt i samhället.  Han kom även fram till att det är en 
ganska liten skara människor som uttalar sig i debatten och att dessa därför kan sägas vara 
diskursskapande. 
 
Tre  uppsatser  som berör  ämnet  TV-spel  på  bibliotek:  Karin  Edman  och  Olle  Engströms 
Folkbibliotek  och TV-spel:  En kvalitativ  studie  av  hur  införandet  av  TV-spel  på  svenska  
folkbibliotek  relaterar  till  införandet  av  andra  nya  medier från  2008  där  författarna  har 
undersökt inställningar till införandet av nya medier på bibliotek, hur de ser ut när det gäller 
TV-spel, hur de sett ut tidigare vid införandet av andra nya medier och på vilket sätt dessa 
diskussioner skiljer sig från varandra eller liknar varandra. Deras slutsatser var bland annat att 
det även varit debatt vid införandet av nya medier på biblioteken tidigare i historien, men att 
vissa medier accepterats snabbare än andra. Skillnaden verkade bero på om det redan tidigare 
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fanns liknande medier på biblioteket eller ej och TV-spel tillhör enligt Edman och Engströms 
studie de medier som accepterats snabbare.

I  Kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd – en fallstudie  av tv-spelsverksamheten på Malmö  
stadsbibliotek från 2007 undersöker Eric Haraldsson och Sandra Janrell införandet av TV-spel 
i  beståndet  på  Malmö  stadsbibliotek  och  hur  personalen  där  funderade  kring 
kvalitetsbegreppet. Resultatet visar att perspektiven på vad som är kvalitet när det kommer till 
TV-spelen varierar väldigt mycket. Avsaknaden av utbildning inom området gör att förmåga 
att bedöma kvalitet kan ifrågasättas. Dock visar studien att bibliotekarierna oftast vänder sig 
till externa källor när det kommer till komplettering av kunskap inom området.

I  TV-spel  och  folkbibliotek  –  nya  medier,  mediepanik  och  biblioteksdiskurser  från  2008 
undersöker Fredrik Vanek och Malin Wiklander attityder på bibliotek gentemot TV-spel. De 
har utgått  från en artikel av Christer Hermansson och sedan, genom kritisk diskursanalys, 
analyserat den debatt som uppstod, framförallt på bloggar, som en reaktion på denna. De har i 
sitt material identifierat två olika diskurser, vilka de valt att kalla ”den generella utbildande 
diskursen” och ”den interaktiva diskursen”, vilka kan sägas representera en konservativ och 
en  modernare  diskurs,  och  undersöker  hur  dessa  står  i  relation  till  varandra.  Genom att 
undersöka sagda diskurser kommer författarna även in på bibliotekets uppgift och hur nya 
medier tas emot och diskuteras i samhället och biblioteket. Vanek och Wiklander använder 
sig även av Drotners mediepanik men tillämpar denna på ett mera historiskt vis där de belyser 
att denna form av debatt eller mediepanik inte ska ses som något nytt ytan som ett historiskt 
fenomen och visar på likheterna mellan dagens existerande mediepaniker och de historiska.  

Bland den internationella forskningen finns ett utdrag från en uppsats av Sullen S. Adams: 
The  case  for  video  games  in  libraries.  Denna  uppsats  berör  spel  och  bibliotek  i  den 
bemärkelse  att  spelen  ska  användas  som  hjälpmedel  i  undervisningen.  Trots  att  en 
avgränsning har gjorts från spel i undervisande syfte är uppsatsen värd att nämna. Annat som 
är värt att nämna är att denna uppsats är väldigt partisk då Sullen S. Adams argumenterar för 
införandet  av  spel  på  biblioteken  och hur  dessa  ska  användas  för  att  främja  bland  annat 
undervisningen.

Kirsten Drotners bok Unge, medier og modernitet- pejlinger i et foranderligt landskab från 
1999  behandlar  området  mediepanik.  Drotner  fokuserar  på  olika  utgångspunkter  i  sin 
ungdomsforskning  där  hon  försöker  lyfta  fram  skillnader  och  likheter  mellan  nuvarande 
ungdomsgenerationer och äldre generationer och hur dessa tar åt sig ny kultur och nya medier. 
Trots att Drotner inte är Svensk kan hennes teorier appliceras på de svenska förhållandena då 
de danska och svenska kulturella förhållandena är tämligen lika. 

7



2. Teori och metod 

I det här kapitlet presenteras teori, som utgår från mediepaniken samt ett par uppfattningar om 
diskurs och diskursanalys, med syfte att skapa ett kunskapsunderlag för läsaren, så att denna 
ska förstå den teori och metod som används.

Som teori  utgår  denna  uppsats  från  Kirsten  Drotners  bok  Unge,  medier  og  modernitet-  
pejlinger i et foranderligt landskab från 1999. Drotner är en dansk professor i mediavetenskap 
och  mediakultur.  Relevansen  med  Drotners  forskning  motiveras  med  att  de  danska  och 
svenska  kulturella  förhållandena  på  många  sätt  är  lika.  Drotner  framhåller  att  ungdomar 
genom alla tider har hört till kulturens seismografer, vilket innebär att de oftast varit den del 
av befolkningen som varit först att ta till sig och experimentera med nya kulturella medier och 
uttryck17 vilket i sin tur ska ha bidragit till uppkomsten av en mediepanik.

För att undersöka debatten om TV-spel på bibliotek i olika medier kommer diskursanalys att 
användas  som metod.  De metodböcker  som legat  till  grund för metod delen är Marianne 
Winther  Jørgensen  och  Louise  Phillips  Diskursanalys  som  teori  och  metod18,  Iver  B. 
Neumanns  Mening,  materialitet,  makt:  En  introduktion  till  diskursanalys19 samt  Göran 
Bergström & Kristina Boréus  Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig  
text- och diskursanalys.20

2.1 Mediepanik

Mediepanik är när en diskussion stiger till  den grad att den offentliga debatten om mediet  
kännetecknas av ett icke rationellt tänkande där känslor styr. Tre kännetecken kan urskiljas i 
en  medie  panik  och  dessa  är  debattens  aktörer,  dess  former  och  debattens  ändamål.21 

Debattörerna i  en mediepanik  har  oftast  förmedling  som en del  av yrket  t.ex.  lärare eller 
bibliotekarier.  Dessa har en position i de redan närvarande kulturella hierarkierna och kan 
känna  att  deras  position  är  hotad  av  det  nya  mediet.  Debattens  former  kännetecknas  av 
argumentation med känslor istället för med förnuft där ordvalet kan ses spegla metaforer för 
makt. Ändamålet i mediepanikerna liknar till stor del varandra då man oftast hävdar att målet 
är  att  skydda  barn  och  ungdomar  som oftast  är  de  första  att  ta  åt  sig  nya  medier  och 
kulturformer. 

Enligt Drotner finns det två utgångspunkter att ta ställning till i all ungdomsforskning. Den 
ena  utgångspunkten  fokuserar  på  skillnaderna  mellan  dagens  ungdomar  och  tidigare 
generationer och den andra menar att ungdomar går igenom samma sak oavsett tidsperiod. 
Den första utgångspunkten har som grundförutsättning att de medier ungdomar konsumerar 
idag är degenererande och att det således finns en skillnad på ”nya” kulturformer idag och på 
de kulturformer ungdomar tog till sig under tidigare generationer. Den senare ståndpunkten 

17   Drotner, Kirsten (1999). Unge, medier og modernitet- pejlinger i et foranderligt landskab. Valby: Borgens 
Forlag. s. 7
18 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (1999) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur
19 Neumann, Iver B. (2003) Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys Lund: Studentlitteratur
20 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005) Textens mening och makt: Metodbok i  
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur
21 Medier och Kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori (1996) Lund: Studentlitteratur s.61
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menar det inte är de olika kulturformerna i sig som är viktiga utan väljer istället att fokusera 
på att ungdomar alltid varit bland de första att ta åt sig ny kultur.  22 Drotner menar att genom 
att se på de offentliga diskussioner och debatter som förts då ett nytt medium introducerats 
kan man urskilja de ramar inom vilka medier utvecklas och förstås, därmed kan man säga att 
tillkomsten av ett nytt medieformat synliggör den samhälleliga och kulturella diskurs i vilken 
medier skapas och brukas. Mediepaniken kommer först när de offentliga diskussionerna om 
ett medium går från en rationell debatt till att bli ramaskri där känslor och fruktan för det nya 
styr. 23 Orsakerna till mediepaniken kan bland annat hittas i den värdehieraki som finns, där 
någon slags finkultur anses vara bättre än de nya medierna och dess uttrycksformer. Det är 
genom de  bakomliggande  värdena  i  orden  som används  när  man  talar  om kulturen  som 
värdehierarkierna befästs (jämför till exempel ”populärkultur” och ”konst”).24 Drotner tar även 
upp några exempel som radion, filmen och internet, vilka ansågs fördärva användarna och 
leda till moraliskt förfall men som senare har blivit ”accepterade” kulturformer. Hon använder 
en rad exempel  från olika länder för att  belysa att  mediepanik sällan handlar om faktiska 
analyser och rationella argument, utan snarare är ideologiska eller känslomässiga diskussioner 
och uttalanden.25

Inom biblioteksvärlden har mediepaniken ofta handlat om en oro för att de nya medierna ska 
leda till att boken överges, och alltså en polarisering; att det ena mediet skulle utesluta det 
andra. Drotner framhåller att debatten nästan alltid förs av andra än dem den handlar om, 
alltså att det är andra än barn och unga som uttalar sig om vilken kultur barn och unga bör 
eller vill konsumera, och menar att det i grunden handlar om vem som har makten att vara 
smakdomare och definiera vad som är och vad som inte är ”riktig kultur”.26 

2.2 Diskurs, makt och diskursanalysen 

Kortfattat kan diskurs beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.27 Det finns 
dock många olika sätt att definiera vad (en) diskurs är. Då man talar om diskurs är det närmast 
obligatoriskt  att  nämna Michel  Foucault,  eftersom hans texter  om diskurs  kan sägas  vara 
grunden eller startskottet för hela diskursteorin. Foucault är dock något vag i sina definitioner, 
varför  det  kan  vara  svårt  att  hitta  en  enda  sådan  signerad  Foucault,  men  som  en 
sammanfattning kan framhållas följande definitioner: ”Hela den praktik som frambringar en 
viss typ av yttranden”28 eller ”Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror 
av samma diskursiva formation … den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan 
definiera en mängd av existensvillkor”.29 Neumann tar förutom Foucault även upp ett antal 
andra författares sätt att definiera diskurs, till exempel Fredrik Barth som skriver att det är en 
process som speglar en förmedling av kunskap, makt och sociala relationer, ett system som 
kan skapa utsagor kring dem som ingår i det, medan Foucaultianen Jens Bartelson nöjer sig 
med ”ett system som kan producera utsagor”.30 Neumann sammanfattar själv: 

22   Drotner (1999) s. 29
23   Drotner (1999). s. 33
24   Drotner (1999). s. 53
25   Drotner (1999). s. 48
26   Drotner (1999). s. 49
27 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s.7
28 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 309
29 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s.19
30 Neumann (2003) s.17
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En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och praktiker som, genom 
att få fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet  
är verklighetskonstituerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av 
sociala relationer.31

Oftast  när  det  talas  om diskurs  innebär  det  en  idé  om att  språket  är  strukturerat  i  olika 
mönster, vilka våra utsagor följer när vi agerar i olika sammanhang.  Vårt sätt att tala är enligt 
denna teoretiska ansats inte ett neutralt sätt att kommunicera, snarare hjälper språket till att 
strukturera och forma vår uppfattning om verkligheten.32 Enligt detta synsätt är sanning något 
som skapas diskursivt, alltså att x är sant följer i grunden på språkliga överrenskommelser.33 

Diskursanalys  blir således sättet  att  analysera det språkbruk som användes för att  tala om 
verkligheten. Det finns en rad olika ansatser i både diskursteori och diskursanalys som metod, 
dels angående definitioner av diskurs som sådan och vad det är som analyseras, dels rörande 
diskursens  förhållande  till  andra diskurser.34 Det  ska dock tillägga  att  eftersom den valda 
metod förekommer i många olika discipliner råder det ingen exakt konsensus om vad som 
menas med diskursanalys.35

Ett  av Foucaults  grundantaganden när det  gäller  diskurs är att  det handlar  om makt.  Han 
menar att när diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras, vilket sker genom vad 
han kallar för utestängningsmekanismer.  Makt är något som då utövas i relationen mellan 
människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra.36 Det handlar således 
om vilka utsagor som är möjliga att göra inom en viss diskurs och vem som har rätt att göra 
dem, eller att diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men 
ej andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.37 Enligt Foucault är 
kunskap  nära  förbunden  med  makt,  och  den  etablerade  kunskapen  är  drivmedlet  i 
utestängningsmekanismerna. Kunskapen styr dessa och reglerar vad som är möjligt att säga 
och hur. Diskurser kan alltså säga något om vad som kan sägas, vem som får säga det och 
varifrån, det vill säga från vilka olika positioner något sägs och hur det sägs.38

En intressant aspekt för denna uppsats är att betydelserna av utsagorna kan, och gör också 
oftast  över  tid,  förändras  inom en  diskurs.  Diskurserna  har  således  ett  dynamiskt  inslag 
eftersom  regelsystemen  inom  dem  kan  förändras.39 I  Faircloughs  kritiska  diskursanalys 
framhålls att konkret språkbruk alltid hänvisar bakåt till tidigare diskursiva struktureringar, 
och att man alltid bygger vidare på betydelser som redan är etablerade. Fairclough för detta i 
fokus genom att titta på intertextualitet, det vill säga på hur en text bygger på diskurser och 
element från andra texter, och att det är genom att sammanfoga element från olika diskurser 
som språkbruket  kan  förändra  de  enskilda  diskurserna  och  därmed  även  den  sociala  och 
kulturella  omvärlden.  Diskurser  kan  alltså  både  reproduceras,  utan  att  några  nya  element 
införs och förändras genom nya sammansättningar.40 Bergström och Boréus tar som exempel 
upp hur betydelsen av ordet ”jämlikhet” förändrats inom den svenska skolpolitiska diskursen, 
så att där det från början associerades med vissa saker och var laddat med en viss betydelse 

31 Neumann (2003)  s.17
32 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s.10 ff
33 Bergström & Boréus (red.) (2005) s.318
34 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s.10 ff.
35 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 306
36 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 311
37 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 309
38 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 312
39 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 309
40 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s.13
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senare fick en annan position och betydelse inom diskursen.41 För att dra det till sin spets kan 
man säga att genom att diskursen förändras förändras också hela praktiken den används i/om. 
Det kan även jämföras hur betydelsen av ”demokrati” och ”frihet” i den politiska diskursen är 
begrepp eller ”tecken” vars innebörd ständigt förändras, eller är något flytande beroende på i 
vilket  sammanhang  de  används.  (Ernesto  Laclau  och  Chantal  Mouffe  kallar  dessa  för 
”flytande signifikanter”).42 

Ett centralt begrepp inom det område som ska undersökas i den här uppsatsen är ”bibliotekets 
uppgift”,  vars  innebörd  hamnar  i  en  motsättning,  eller  ett  ”krig”  av  meningsskapande  på 
språklig nivå. Det är därför speciellt intressant att titta på vem som uttalar sig om detta, från 
vilken position och på vilket sätt. 
 
Som nämnt ovan är diskursanalys ett sätt att analysera det språkbruk som används för att tala 
om  verkligheten.  Enligt  Neumann  handlar  diskursanalys  om  att  studera  mening,  och  då 
framförallt i det område där meningen uppstår, nämligen i språket, eftersom det är språkets 
primära uppgift att skapa mening, till skillnad från andra sociala praktiker, där mening skapas 
som en biprodukt. Han menar att mening måste sökas i språket där den uppstår, inte inuti  
varje  enskild  individs  huvud.43 Rent  konkret  kan  det  uttryckas  så  att  i  en  diskursanalys 
studeras  sättet  människor  uttrycker  sig  om en  viss  idé,  ett  visst  tema  eller  en  viss  sak. 
Texternas innehåll ses dock inte som information om den verklighet de refererar till, utan man 
analyserar texterna för att förstå de strukturer, strömningar eller diskurser som ligger bakom 
utsagorna. Med diskursanalys  görs alltså ett slags metaanalys.  Det som bedöms är inte de 
studerade texternas sanningshalt, det man istället fokuserar på är att identifiera och förstå den 
diskurs som ligger till grund för de uppfattningar som kommer till uttryck.44 

2.4 Utförande

För att  analysera det  utvalda material  bestående av debattartiklar/texter  om det  eventuella 
införandet av TV-spel som nytt medium på bibliotek är tillvägagångssättet upplagt på följande 
vis: de utvalda artiklarna har analyserats och genom att se på vilka utsagor som görs och hur 
dessa står i relation till  TV-spel och nya medier har två olika diskurser identifierats, vilka 
kommer att kallas den utvecklande diskursen och den avvecklande diskursen. För att kunna 
urskilja dessa har författaren utgått från en idé om hur en gräns kan hittas mellan en diskurs 
och nästa diskurs. Enligt Winther Jørgensen och Phillips är detta ett praktiskt problem, men 
även ett teoretiskt problem som det är svårt att finna ett klart svar på, eftersom man ibland kan 
få  förnimmelsen  att  vad  som helst  på  alla  möjliga  nivåer  kan  vara  en  diskurs.45 Winther 
Jørgensen  och  Phillips  ger  förslaget  att  forskaren  i  högre  grad  kan  se  diskurs  som  ett 
analytiskt  begrepp,  en storhet  som kan läggas  över  verkligheten  för  att  skapa en ram för 
undersökningen,  och på så vis  avgörs frågan om avgränsning strategiskt  i  förhållande  till 
forskningens syfte, så att det syftet får bestämma vilket ”avstånd” som intas till materialet och 
därmed vad som kan behandlas med en entydig betydelsefixering.46 För denna undersökning 
innebär detta att ett fält valts ut, vilket kallas ”debatt om införandet av TV-spel på bibliotek i 
olika medier” och genom att undersöka författarnas sätt att uttrycka sig om ämnet och vad det 

41 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 313
42 Bergström & Boréus (red.) (2005) s. 316
43 Neumann (2003) s.37
44 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny (2002) Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre  
bibliotekstidskrifter.  Borås: Högskolan i Borås.  Magisteruppsats vid BHS 2002:61.
45 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s. 136
46 Winther Jørgensen & Phillips (1999) s. 137
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är i deras utsagor som visar på deras ställning i frågan inom detta fält har två större diskurser 
identifierats, en som ställer sig positiv till det nya mediet, och en som är mera skeptisk eller 
direkt negativ. Det som fokus har legat på i analysen är vilka uttryck författarna använder sig 
av för att stödja sin åsikt, vilka betydelser dessa uttryck får gentemot det nya mediet och 
bibliotekets uppgift, om de är positiva eller negativa. 

Naturligtvis skulle det vara fullt möjligt att lägga en annan ”storhet” över verkligheten och på 
så vis  identifiera  fler  diskurser inom det  valda fältet.  Det finns även en medvetenhet  hos 
författaren att dessa diskurser konstrueras medan undersökningen sker och att dessa inte är 
något som finns i verkligheten och är något som bara kan kartläggas. Det utvalda materialet är 
inte heller entydigt uppdelat i artiklar som är ”för” och ”emot” då vissa av texterna snarare 
redogör för de åsikter som finns eller förklarar att det finns en debatt. Ett grundantagande för 
denna analys är att de diskurser som identifierats konstituerar verklighetsuppfattningen hos 
sina bärare och till viss del fungerar bestämmande för olika typer av sociala relationer.47

Rent konkret kommer undersökningen att se ut på följande vis:

• En kort presentation om artikeln samt dess ursprung.

• Artiklarna  har  genom  analysresultaten  delats  in  i  fyra  teman,  under  vilka  de 
presenteras. Dessa fyra teman är: artiklar som är positiva till nya medier i allmänhet, 
artiklar som är direkt positiva till att införa TV-spel som nytt medium på bibliotek, 
artiklar som är ”neutrala” på ett eller annat sätt samt artiklar som är direkt negativa till  
nya medier i allmänhet och TV-spel i synnerhet. 

• Artiklarna analyseras även utifrån de valda frågeställningarna med diskursanalys som 
metod. Det vill säga att artikeln kommer att analyseras utifrån följande frågor:

o Hur har införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek diskuterats?

o Hur har införandet av TV-spel på svenska bibliotek motiverats?

o Hur talar och skriver man om TV-spelen och bibliotekets uppgift?

• De identifierade diskurserna presenteras.

• En tabell över meningsbärande uttryck i diskurserna presenteras.

47 Neumann (2003) s. 157
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3. Analys 

I analysen presenteras först det utvalda material, där de tio artiklarna fått en bokstav var. I de 
fall artiklarna är svar på varandra har de fått samma bokstav som artikeln de svarar på och då 
även en siffra, för att markera att de hör till samma diskussionstråd och i vilken ordning de 
publicerats. 

3.1 Presentation av texter 

Artikel A48 är en intervju med en bibliotekarie som är en av de personer som startade projektet 
med TV-spel på Malmö stadsbibliotek. I samband med intervjun ges även en kort beskrivning 
av  projektet  och dess  historik.  Artikeln  publicerades  på  ps3bloggen 2009-06-19.  Artikeln 
diskuterar  inte  i  någon  större  bemärkelse  själva  införandet  av  TV-spel  på  de  svenska 
folkbiblioteken  men  motiverar  desto  mer  deras  intåg.  Bibliotekarien  som  blir  intervjuad 
menar att bibliotekets uppgift är att förse folket med kultur och då TV-spelen klassas som en 
kulturform blir det bibliotekets uppgift att kunna förse folket med TV-spel. Motiveringen och 
diskussionen av TV-spelens närvaro på folkbiblioteken kan sammanfattas  med ett  citat  ur 
artikeln där den intervjuade bibliotekarien säger att ”Ett modernt bibliotek måste hänga med 
och erbjuda den kulturform som folk faktiskt ägnar sig åt”49. Vidare motiveras TV-spel på 
bibliotek genom att det nämns att de är bland de få segment som har ökat i utlåning de senaste 
åren och informanten understryker vikten av att kunna tillhandahålla flera olika former av 
kultur och inte enbart litteratur. 

Artikel B150 publicerades i  Dagens Nyheter 2007-03-19 och är skriven av en bibliotekarie. 
Artikeln  är  skriven apropå att  de nya  moderaterna  hade  lanserat  sin  kulturpolitiska  skrift 
”Kulturen  2.0”,  i  vilken  de  uttrycker  att  politisk  centralstyrning  i  möjligaste  mån  ska 
undvikas, vilket författaren skriver att han tycker är bra, och enligt författaren skriver de även 
att ”den kvalitativa högkulturen riskerar att drunkna i ett brus av lättsmält underhållning och 
därför måste värnas”51, vilket han skriver att han tycker är ännu bättre. Sedan går författaren 
in på vad han anser är sämre med de nya moderaternas skrift och politik, i förhållande till 
biblioteken. Vidare skriver han att moderaterna vill uppmuntra biblioteksentreprenörer i syfte 
att utveckla friare former och att fokus ska vara på det skrivna ordet. Något författaren ställer 
sig  högst  kritisk  till  är  att  Dieselverkstadens52 bibliotek  i  Nacka  lyfts  fram som ett  gott 
exempel, då han menar att man på Dieselverkstaden endast vill locka ungdomar och unga 
män, som inte annars besöker biblioteken, med lättsmält underhållning (bl.a. TV-spel) och 
skräplitteratur,  och  att  det  då  handlar  om  avveckling  och  inte  utveckling  av 
folkbiblioteksverksamheten. Han ställer också frågan huruvida de nya moderaterna egentligen 
läst vad som står i bibliotekslagen (och använder ett citat därur). Författaren går vidare i sin 
artikel genom att ifrågasätta moderaternas stånd- och synpunkter på bibliotek, och framförallt 
beslutet att införa avgifter på boklån för vuxna. 

48Artikel A
49Ibid.
50 Artikel B1
51 Ibid.
52 Diselverkstadens bibliotek i Nacka kommun är det enda biblioteket i Sverige som drivs i ett aktiebolagform.
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Artikel B253 är ett direkt svar på artikel B1 och är skriven av en ”Biblioteksmedarbetare, för 
personalen på Dieselverkstadens bibliotek”.54 Artikeln publicerades i  Dagens Nyheter 2007-
03-23. Författaren tar upp citat från artikel B1 och ifrågasätter vad författaren till den menar 
med uttryck såsom ”skräplitteratur” och att bibliotek på entreprenad skulle vara en avveckling 
och inte utveckling av folkbiblioteksverksamheten. Författaren till artikel B2 fortsätter med 
lite  statistik  rörande  biblioteksbesök  och  utlåningssiffror,  för  att  sedan  gå  in  på 
Dieselverkstadens idé och slutligen en jämförelse mellan Dieselverkstaden och det bibliotek 
författaren till artikel B1 arbetar på, vilken visar att utlånat material från de båda biblioteken 
ser ungefär likadant ut. Han skriver genom hela sin artikel om svårigheten i att avgöra vad 
som  är  lättsmält  underhållning  och  skräplitteratur,  och  betonar  mångfalden  på 
Dieselverkstaden. Som avslutning skriver han att de nu väntar med spänning på att författaren 
till artikel B1 ska komma till Nacka och berätta vilka böcker som är godkända och vilka som 
är skräp.

Artikel  C155 är  en  debattartikel  från  Svenska  Dagbladet.  Den  handlar  i  korthet  om  att 
folkbiblioteken bör sätta fokus på litteraturen igen och att den nuvarande utvecklingen har 
kommit in på fel spår. Artikeln är skriven av samma författare som artikel B1, publicerades 
2008-01-09 och diskuterar TV-spel väldigt  lite,  men det som utmärker  artikeln är att  den 
framställer  TV-spel  som  en  del  av  det  negativa  som  händer  inom  biblioteksvärlden. 
Författaren ställer frågor som vad bibliotekets uppgift är och skriver att svaret är att erbjuda 
skönlitteratur. Författaren skriver i denna artikel att bibliotekets viktigaste roll och uppdrag är 
att agera som vägvisare och handledare åt folket när det kommer till kvalitetslitteraturen. Den 
bild som ges i artikeln är att utveckling är önskvärt men att den nuvarande utvecklingen leder 
in på fel spår där folkbiblioteken hamnar i kollisionskurs med den kommersiella marknaden. 
Författaren  skriver  att  folkbiblioteken ska lyfta  fram kvalitetsurval  och erbjuda alternativ. 
Artikeln kan sägas polarisera de olika medierna och mena att det ena kommer att motverka 
det andra. 

Artikel C256 är ett svar på artikel C1. Artikeln publicerades på bloggen Librarianishish 2008-
01-15.  Författaren,  även  han  en  bibliotekarie,  skriver  här  att  det  moderna  svenska 
folkbiblioteket bygger på fler fundament än boken och litteraturen. Därför bör inte de olika 
medierna  som  biblioteket  erbjuder  polariseras  utan  möta  de  ändrade  medievanor  som 
människor har. Bibliotekets service och bestånd ska därför återspegla folkets medievanor och 
inte tvärtom. Som svar på talet  i  artikel  C1 om konkurrensen mellan biblioteken och den 
kommersiella marknaden skriver författaren att utvecklingen av biblioteken idag inte handlar 
om att konkurrera utan om att möta användarnas ändrade medievanor och krav på utvecklad 
service då man förväntar sig detta på grund av just att den kommersiella marknaden erbjuder 
en bättre webbaserad service än vad biblioteken gör.

Artikel D57 är skriven av en medarbetare på Dieselverkstadens bibliotek i Nacka. Artikeln 
publicerades  på  Sveriges  Radios  hemsida  som en  del  av  en  serie  med  temat  framtidens 
bibliotek  i  radioprogrammet  OBS  –  Kultur  och  idédebatt  2009-09-18.  Som  introduktion 
skriver författaren om debatten som blossat upp då Malmö stadsbibliotek genomförde stora 
bokgallringar, och menar att alla som förstår hur ett bibliotek fungerar vet att gallringar är 
nödvändiga för att hålla beståndet aktuellt och göra plats för ny och mer efterfrågad media. 

53 Artikel B2
54 Ibid.
55 Artikel C1
56 Artikel C2
57 Artikel D
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Hon poängterar dock att debatten i sig är bra då den visar att folk bryr sig, och att ”folk med 
all rätt ser det som en självklarhet att ha åsikter om och ställa krav på biblioteket.”58 
Författaren förklarar sedan Dieselverkstadens tankar om hur biblioteket ska fungera och vem 
det är till för. Hon framhåller Dieselverkstadens uttalade kundfokus, att biblioteket är till för 
alla, såväl TV-spelande ungdomar som tidningsläsare och bok-, film- och musikälskare, och 
att på frågan om vad biblioteket ska erbjuda, klassiker eller underhållningslitteratur, TV-spel 
eller böcker, kulturarv eller caféhäng, svarar Dieselverkstaden både och. Vidare skriver hon 
att på ett bibliotek 2009 är det självklart att det ena inte utesluter det andra. Hon tar även upp 
den grundläggande  frågan  om bibliotekets  uppdrag,  och  förklarar  hur  man  ser  på  det  på 
hennes arbetsplats, där grundidén även i den här frågan är att biblioteken är både och, både 
bildare och informations- och underhållningsförmedlare. Som avslutning skriver författaren 
att Dieselverkstadens mål är att skapa ett bibliotek dit alla söker sig för att de vill läsa, lyssna,  
se och uppleva.

Artikel E159 publicerades i Biblioteksbladet nummer 1, 2006. Författaren har intervjuat en av 
projektledarna på Malmö stadsbibliotek där man vid artikelns publicering nyligen som första 
stadsbibliotek i Sverige infört TV-spel som medium. I artikeln uttalar sig informanten om 
personalens inställning, vilken varit mestadels positiv och att de fått viss utbildning för att bli 
mer  bevandrade  i  spelens  värld.  Författaren  ställer  frågan  om våldsamma  spel,  på  vilket 
informanten svarar att bibliotekets policy är att inte ha spel med överdrivet våld eller sexism, 
men att de för en diskussion om spel som är våldsamma men där våldet känns motiverat. 
Författaren påpekar att det är ett faktum att spelen är populära och att de samtidigt blir allt 
mer accepterade i kultursammanhang, på vilket informanten replikerar att biblioteken inte kan 
blunda för detta faktum. Artikeln går även mer konkret in på hur TV-spelsprojektet på Malmö 
stadsbibliotek finansieras och varifrån de köper in spelen. Författaren påpekar att Sverige och 
övriga  länder  i  Nordiska  ministerrådet  har  enats  om att  satsa  45  miljoner  kronor  på  att 
utveckla dator- och TV-spel för barn och unga, och att det blåser medvind för spelen när till 
och med kulturministern medger att  dataspel är kultur och att man bör utveckla spel med 
nordiska värderingar  och på  de egna språken.  Förlagschefen  på  FörlagEtt,  vilka  levererar 
spelen till  biblioteket i Malmö, uttalar sig om att hans förlag fokuserar på det nya,  medan 
Bibliotekstjänst är  mer traditionella.  Artikeln avslutas med en diskussion om spelbolagens 
inställning  och  eventuella  rädsla  för  piratkopiering,  och  en  fråga  till  förlagschefen  på 
FörlagEtt om vad FörlagEtt tjänar på sitt avtal med spelbolagen, på vilket han svarar att den 
största vinsten för företaget är att ett nytt arbetsområde har öppnats och att de gör en god 
gärning när de får de yngre att söka sig till biblioteken.

Artikel  E260 är  skriven  av  marknadschefen  på  Bibliotekstjänst  och  publicerades  i 
Biblioteksbladet  nummer  2,  2006.  Artikeln  svarar  på  ett  uttalande  av  förlagschefen  för 
FörlagEtt  i  artikel  E1,  där  denne  säger  att  han  vågar  påstå  att  Bibliotekstjänst  är  mer 
traditionella medan FörlagEtt fokuserar på det nya. Författaren skriver att detta är ett mycket 
tråkigt uttalande, och att hans branschkollega inte har tillräcklig kunskap om vad de gör på 
Bibliotekstjänst. Enligt författaren är det ingen i branschen som satsar mer på utveckling och 
nya produkter än just Bibliotekstjänst, och han nämner som exempel Musikwebb, där man 
kan ladda  ned musik  via  bibliotekens  hemsidor.  Han skriver  även på  att  Bibliotekstjänst 
ständigt utvecklar och levererar databaser och söktjänster, inköpsvägledning, e-böcker med 
mera, samt att det faktum att de arbetat i bibliotekets tjänst länge inte är ett argument för att de 
inte skulle fokusera på det nya. Avslutningsvis skriver författaren att de erbjudit datorspel i 

58 Ibid.
59 Artikel E1
60 Artikel E2
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btj-häftet i flera år och att han tycker Malmös satsning på TV-spel är spännande, samt att 
enligt avtal är Bibliotekstjänst Malmö stadsbiblioteks leverantör av dessa produkter.

Artikel  F61är skriven av en medlem i  Biblioteksbladets redaktion.  Artikeln är  publicerad i 
Biblioteksbladet nr  10 2006.  Artikeln  behandlar  förbundet  Goodgames  oro över  att  barns 
kulturintressen  blir  nedvärderade  på  de  svenska  folkbiblioteken.  Goodgames  menar  att 
biblioteken försöker tvinga på barnen det som de uppfattar som finkultur och struntar i det 
faktum  att  var  fjärde  tretton-  till  tjugoåring  idag  spelar  någon  form  av  TV-spel.  Enligt 
ordföranden i Goodgames skulle det gynna biblioteken om de uppmärksammade detta faktum 
och tog barns kulturintresse på allvar. Förbundet Goodgames vill samarbeta med biblioteken 
dels för att utbilda personalen inom TV-spel och dels för att förhindra att TV-spelen blir en 
uteslutet kommersiell kulturform och menar att biblioteken kan bli en oerhört stark aktör inom 
området när det kommer till samtalet och debatten om TV-spelen.

Artikel G62 publicerades i Biblioteksbladet nummer 1 2008. Texten behandlar en studie som är 
utförd av Ungdomsstyrelsen där fokus läggs på ungdomars alkoholvanor och deras stressnivå 
och  vilken  relation  detta  har  till  TV-  och  datorspelen.  Studien  visar  att  ungdomar  som 
tillbringar mera tid med att spela lider av mindre stress och konsumerar mindre alkohol än 
ungdomar som inte spelar alls. Studien visar även att spelande ungdomar lägger ner minst lika 
mycket  tid på idrottande och annan fysisk aktivitet  som icke spelande ungdomar.  Studien 
visar också att spelandet är något som går upp i åldrarna då var femte tjugofemåring spelar 
minst en gång i veckan.

3.2. Analys enligt teman

De artiklar som har valts att kallas tema ett har den gemensamma nämnaren att de framstår 
som positivt inställda till nya medier i allmänhet, medan tema två innefattar de artiklar som 
behandlar TV-spel i synnerhet. Tema tre behandlar de artiklar vilka bedömts inte tar någon 
uttalad ställning i ämnet medan tema fyra består av de artiklar som är negativa.

3.2.1. Tema 1

De artiklar som analyseras under det här temat är artikel B2, C2 och D. 

Artikel B2 är som nämnts ovan ett svar på artikel B1, vilken undersöks närmare under tema 
fyra.

Analys av artikel B2 går ut på att texten kan tolkas som att den ger en bild av att författaren 
står på folkets sida emot författaren till artikel B1, och att folket i det här fallet är användare 
av de medier författaren till artikel B1 ställer sig kritisk till. 

Underrubriken på artikel B2 lyder Vi har det bra här i Nacka..[sic!] Genast efter den kommer 
en ingress som tar ett berättargrepp, då författaren beskriver att de läst artikel B1 en ”typisk 
kall måndagmorgon då det är segt att komma igång på jobbet”, och att de efter läsningen av 
artikeln  genast  blev klarvakna.  Genom att  inleda på det  här sättet  kan det  tolkas  som att 
författaren vill visa att han och hans kollegor inte är några supermänniskor som står över 

61 Artikel F
62 Artikel G
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”vanligt folk” utan att de är lika vanliga som vem som helst, och det här ”underdog”-greppet 
behåller han sedan genom hela artikeln. 

Författaren är noga med att hela tiden konsekvent använda citattecken när han refererar till de 
ord  och  uttryck  författaren  till  artikel  B1  använt  i  sin  artikel  (”sponsrade  datorspel, 
skräplitteratur och annan lättsmält underhållning”, ”avveckling” och dylikt),  vilket får som 
effekt att författaren distanseras från dessa uttryck och samtidigt tar ifrån dem en del av sin 
tyngd.  Författaren  använder  också  ett  mera  talspråkligt  uttryckssätt,  då  han  till  exempel 
inleder Dieselverkstadens försvar mot artikel B1 med orden ”Ouch! That hurts” och, vilket 
ska återkommas till,  ”Så tokigt”.  Artikeln är uppbyggd av en mängd frågor,  vilka dels är 
riktade mot artikel B1, men även tycks finnas till för att läsaren ska få tillfälle att ställa sig 
själv dessa frågor. Till exempel skriver författaren att författaren till artikel B1 har rätt till sina 
åsikter, men vilka böcker menar han (förf. till artikel B1) egentligen med ”skräplitteratur”? 
Varpå nio skönlitterära välkända författarnamn radas upp med frågetecken efter varje namn. 
Det här uppradandet får flera effekter.  För det första det uppenbara, vilka av dessa är det 
artikel B1 syftar på som författare till ”skräplitteratur”? För det andra får Dieselverkstaden 
genom detta uppräknande visa att de känner till vilka författare som läses mest för tillfället, 
samt att de har med dem i sitt bestånd. Efter detta räknas lite statistik upp, där det nämns att 
95 % av Dieselverkstadens besökare är nöjda och att deras besöks- och utlåningssiffror stadigt 
ökar, medan boklån på folkbibliotek i övriga Sverige minskar. Med grund i den här statistiken 
ställer så författaren frågan eller påståendet att detta alltså måste betyda att ”våra låntagare 
(folket, alltså) gillar skräp?”. Genom det här påståendet och att det följer på tidigare nämnda 
uppräknande av författare och statistik, kan det tolkas att författaren ännu mer befäster sin 
position som en del av folket. Efter det här upplägget går författaren vidare med att förklara 
Dieselverkstadens idé, vilken är att ”erbjuda hela menyn”, och genom att använda uttrycket 
”det som traditionellt sett betraktas som” innan han nämner lågkultur (vilket exemplifieras 
som serier, Wahlströmböcker och TV-spel) gör han läsaren uppmärksam på att det här inte är 
hans egen uppfattning, utan en uppfattning som finns ”där ute”, hos de traditionella. Ordet 
traditionell är överhuvudtaget inte laddat med någonting positivt i sammanhang som handlar 
om nya medier (se även tema tre nedan). Han är också noga med att ifrågasätta vad som 
skulle vara ”det allra finaste”, vilket är den andra ytterligheten. Ett annat grepp författaren tar 
är att ställa ”allas medborgerliga rätt att ha fri tillgång till kulturarvet” och ”styrkan finns i  
mångfalden”  emot  uttalandet  i  artikel  B1  om  att  Dieselverkstaden  skulle  syssla  med 
avveckling, vilket i sammanhanget får som effekt att det uttalandet verkar felaktigt. För att 
ytterligare styrka hur felaktiga författaren tycks uppfatta åsikterna som kommer till uttryck i 
artikel B1 är uttrycker han sig med något slags spelad barnslig blåögdhet som får/skulle kunna 
få läsaren att dra David och Goliatreferenser, där Dieselverkstaden är David. Alternativt är 
syftet med detta att om han (författaren till artikel B1) är korkad kan vi också låtsas vara det, 
och den något raljerande tonen fungerar eftersom läsaren vid det här laget antas vara helt och 
hållet på Dieselverkstadens sida. Meningen lyder ”Och vi som trodde att vår popularitet och 
det enorma intresse vi rönt från andra bibliotek i Skandinavien är ett bevis på att vi gör något 
bra! Så tokigt.”

Författaren  avslutar  med en  ”snabb jämförelse”  mellan  det  bibliotek  han förestår  och det 
bibliotek författaren till artikel B1 ”basar” (hans ordval) över. Här kan observeras att det rör 
sig om en ”snabb” jämförelse, alltså underförstått en sådan som författaren till artikel B1 själv 
kunde ha gjort innan han skrev sin artikel. Jämförelsen visar att det som lånats ut på de båda 
biblioteken är nästan exakt samma typ av litteratur, det vill säga nytt, ofta svenskt, populärt 
och ganska brett. Jämförelsen här gäller alltså endast litteratur, eftersom (antas det) biblioteket 
där författaren till artikel B1 arbetar inte lånar ut TV-spel eller liknande nya medier. Till slut 
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uppmanas författaren till artikel B1 att själv komma till Dieselverkstaden, där de ”väntar med 
spänning” på att han ska berätta för dem ”exakt vilka böcker som är godkända och vilka som 
är skräp”, en mening som signalerar att den här frågan inte är något som Dieselverkstadens 
medarbetare tänker ha en åsikt om eller lägga sig i, utan att de med öppet sinne lämnar det 
avgörandet till användarna (och eventuellt artikel B1´s författare). 

En intressant observation vid läsningen av den här artikeln är att författaren redan från början 
verkar utgå ifrån att han är ”the good guy” och att läsaren tycker som han i frågan, det är 
därför  han kan vara ironisk och raljerande.  Det  är  så  meningen  i  hans  utsagor  i  den här 
artikeln har tolkats.

Artikel  C2  har  tillkommit  på  grund  av  artikel  C1  och  fortsätter  diskussionen  om 
folkbibliotekens roll och nya medier, det vill säga dator- och TV-spel. Författaren, som själv 
är  bibliotekarie  på  det  medicinska  fackbiblioteket  i  Västerås,  har  tidigare  arbetat  på 
Dieselverkstaden och på sin blogg tar han upp aktuella ämnen inom biblioteksbranschen. Han 
inleder  artikel  C2  med  att  konstatera  att  författaren  till  artikel  C1  ser  en  ”risk”  för  att 
litteraturen  glöms  bort  i  diskussionen  och  formandet  av  dagens  och  morgondagens 
folkbibliotek. Han skriver att det ”kanske” är så att boken och litteraturen ”inte längre kan 
vara  ensamma  om  att  vara  det  fundament  som  bibliotek  bygger  på”.  I  den  här  texten 
framställs boken som ”traditionell”, vilket återigen inte har någon positiv klang i diskussionen 
om nya  medier,  och även han ställer  frågan vad det  finns  för  mening  med  att  polarisera 
förhållandet mellan de olika biblioteksmedierna. Han visar på skillnaden mellan hur det ser ut 
i den verkliga världen och hur det ser ut på biblioteken i en mening som ”Boken har stått 
ensam på hyllan ett bra tag nu, trots att var och varannan människa idag tar till sig texter och 
berättelser i flera andra format än den traditionella boken”. Att han här använder ordet ”idag” 
i relation till  det traditionella framställer biblioteken som föråldrade. Vidare ställer  han ett 
citat från artikel C1 om att bibliotekarier och folkbibliotek är oroliga över att de inte tycks 
duga eller räcka till i det samtida samhället mot att ”möta människors ändrade medievanor”, 
”erbjuda  ett  bestånd  och  en  service  som  återspeglar  det”,  där  speciellt  orden  ”möta”, 
”erbjuda” och ”service” kan visa på en inställning som är motsatsen till  den i  artikel  C1, 
vilken författaren tar upp i inledningen, alltså en inställning i artikel C1 där bibliotekarien ska 
”tala om för” människor vad som är ”god litteratur”. 

Författaren tar upp ämnet med en bibliotekswebb, där han menar att det ”krävs mer” av en 
sådan ”idag än för bara några år sen”. Dessa uttalanden tolkars som ytterligare argument för 
hur omoderna biblioteken är,  framförallt  då författaren skriver att  biblioteken får svårt  att 
locka  till  sig  nya  användare.  En  inställning  som  för  övrigt  är  grunden  för  hela  nya 
mediediskussionen, eftersom de användare biblioteken redan har underförstått tycks hålla sig 
till boken, med en webbsida som endast informerar om ”det fysiska bibliotekets öppettider 
men inte mycket mer”, medan han (han använder ordet ”jag”, inte ”vi” eller något annat ord 
som markerar  en  grupp)  är  van  vid  funktioner  och  tjänster  som finns  hos  kommersiella 
communities  och nätbokhandlare.  Han påpekar  dessutom att  ”fler  än barn och ungdomar” 
använder  dessa,  vilket  för  läsaren  kan  ge  intrycket  av  tyngd  åt  hans  kritik.  Stycket  om 
bibliotekswebben tycks dock inte ha något direkt med artikel C1 att  göra,  utan är snarare 
något  som  uppfattas  att  författaren  kopplar  till  bibliotekens  mål  att  locka  till  sig  nya 
användare. 

Som avslutning konstateras att bibliotekarierna även idag gör ett urval, oavsett medieformat, 
och ”att urvalet sen inte stämmer överens med vad du eller jag anser vara kvalitet är en helt 
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annan  diskussion”.  Genom  den  här  meningen  distanserar  sig  artikeln  ytterligare  från 
inställningen i artikel C1, vilken går ut på att bibliotekarierna ska vara smakdomare.

Författaren sällar sig genom sin text till dem som vill förnya biblioteken och anser att de ska 
spegla människors medievanor genom att erbjuda de medier folk ägnar sig åt om de ska kunna 
få nya användare och vara en del av det moderna samhället. Han använder ordet ”idag” ett 
flertal  gånger och ställer  det  i  kontrast  till  hur det ser ut  på biblioteken och till  den mer 
traditionella inställning som kommer till uttryck i artikel C1.

I artikel D argumenterar författaren återigen för hur negativt det är att polarisera olika medier 
på bibliotek. Hon använder ordet ”framgång” och kopplar ihop det med ”bibliotek för alla”, 
”kundfokus”  (vilket  också  är  titeln  på  artikeln;  Bibliotek  med  kundfokus),  ”attraktiv 
mediesamling i biblioteket”, ”välkomnande”, ”kravlös” och dylika positivt laddade ord, även 
om just ”kundfokus” inte är ett uttryck som alla inom biblioteksbranschen skulle hålla med 
om är positivt, då det signalerar att biblioteken säljer något till de som besöker det. Det bör i  
samband  med  det  här  uttalandet  påpekas  att  det  är  en  medarbetare  på  Dieselverkstadens 
bibliotek i Nacka som skrivit artikel D. Ingressen till artikeln är mycket intressant i relation 
till nya medier, då författaren där kommenterar den debatt som blossat upp rörande de stora 
bokgallringarna som ägt rum på Malmös stadsbibliotek sommaren 2009. Författaren visar på 
en gång att hon tycker att de som blivit upprörda över detta inte är tillräckligt insatta och 
borde förstå bättre, men framhåller ändå det positiva i att folk ”med all rätt” ser det som en 
självklarhet att ha åsikter om och ställa krav på biblioteket, att de överhuvudtaget bryr sig. I  
meningen ”Alla som förstår hur ett bibliotek fungerar vet att gallringar är nödvändiga – alla 
bibliotek  måste  göra sig  av med gamla,  inaktuella  och olästa  böcker  för  att  få  plats  med 
efterfrågad och nyutgiven media.” kan ses som en tydlig inställning att böcker är gårdagen 
medan nya medier är idag eller framtiden, eftersom författaren använder just ordet ”böcker” 
om det som är inaktuellt och gammalt, men ordet ”media” om det som är efterfrågat och nytt. 
Hon visar också på sin egen och sitt biblioteks ställning som insatta och kompetenta genom 
att nästintill läxa upp de som protesterat mot bokgallringarna genom att peka på att de inte 
förstår  hur ett  bibliotek fungerar.  Lite  senare i  texten återkommer även uttrycket  ”hur ett 
bibliotek  kan  fungera  idag”  där  det  kopplas  samman  med  att  Dieselverkstaden  har  höga 
besöks-  och  utlåningssiffror  trots  att  dessa  generellt  är  på  nedåtgående  i  landet.  Genom 
analysen skulle man kunna säga att det alltså, enligt författaren, bara är Dieselverkstaden som 
vet hur ett bibliotek ska fungera. Hon betonar även hur kontroversiell frågan om bibliotek på 
entreprenad var vid öppnandet av Dieselverkstaden. Till exempel uppmålades scenarion som 
”Urholkning av demokrati och yttrandefrihet och försämrad kvalitet på mediesamligen” som 
konsekvenser. Sedan redovisas hur fel de som hävdade detta hade, då Dieselverkstaden blev 
en succé för både besökarna och personalgruppen. Uttrycket ”frihet” används, och läsaren får 
veta  att  sättet  att  nå  framgång  ligger  i  inställningen,  arbetssättet  och  medvetenheten  om 
uppdraget ”bibliotek åt alla”, samt att ha ett ”hundraprocentigt kundfokus”, ha ”öppet när folk 
är  lediga”,  passionerad  och  kompetent  personal  med  avspänd  och  nyfiken  attityd  till 
besökarna, att behandla besökarna som ”jämlikar” och lita på deras eget omdöme, varför det 
inte finns några förbudsskyltar i biblioteket. Resultatet av detta blir då enligt författaren ”en 
välkomnande och kravlös miljö där man känner sig avspänd och där besöket är en upplevelse 
i sig”. Att orden kravlös och avspänd används lämnar ett extra positivt avtryck hos läsaren då 
människor i dagens samhälle ofta framställs som stressade. En intressant aspekt är dock att 
författaren framhåller att Dieselverkstaden har ”ett noga utvalt sortiment av böcker, skivor, tv-
spel,  filmer  med mera”,  vilket  alltså  innebär  att  det  ändå på någon nivå görs något  slags 
kvalitetsurval. Dock görs detta av den passionerade och kompetenta personalen som ”själva är 
flitiga kulturkonsumenter” och ”rör sig i sammanhang där diskussioner om film, litteratur och 
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musik ständigt pågår”, vilket indikerar att besökaren kan lita på deras omdöme (jämför tema 
fyra där samma effekt eftersträvas). I de avslutande meningarna återkommer urvalet igen, då 
det skrivs att ”har man personal som genom sitt engagemang plockar fram det allra bästa och 
erbjuder det till biblioteksbesökarna så kallar åtminstone vi det för bildning.” Just uttrycket 
”det  allra  bästa” är intressant  eftersom det  är  väldigt  likt  utgångspunkten i  artikel  C1, att 
bibliotekarierna är de som är kompetenta att avgöra just vad som är det allra bästa, även om 
författaren till  artikel  C1 syftar  på litteratur  och det  i  den här artikeln  syftas  på medier  i 
allmänhet. 

Artikeln  tar  upp  frågan  ”vem är  biblioteken  till  för?”  och ger  det  ”självklara”  svaret  att 
biblioteket är till för alla – ”såväl tv-spelande ungdomar, tidningsläsare och datoranvändare 
som bok-, film-, och musikälskare”, en mening som täcker in de flesta besökare men ändå 
lyckas  framhålla  TV-spelen  som  ett  medium  som  endast  ungdomar  är  intresserade  av. 
Författaren poängterar också att på ett bibliotek 2009 är det ”självklart” att det ena mediet inte 
utesluter det andra. Även bibliotekets uppdrag behandlas i artikeln och där menar författaren 
att  biblioteket  ska vara både bildare och informationsförmedlare,  och hon problematiserar 
sedan bildningsbegreppet och skriver att utbilda barn och vuxna är skolans uppgift, men att 
biblioteket  kan bistå med information och andra personers upplevelser,  vilka presenteras i 
olika medier.  Uttrycket  ”i  vilken form det än är” (som andras upplevelser kan förmedlas) 
tolkas  som  att  författaren  återigen  visar  en  inställning  att  alla  medier  har  en  plats  på 
biblioteken och i kulturen och bildningen. Som slutkläm framgår att grundutmaningen för alla 
bibliotek är att få folk att komma till biblioteken. Här kan en jämförelse göras med analysen 
av artiklarna i tema tre, där de nya medierna kan urskiljas som något nödvändigt ont för att nå 
detta mål, medan den här texten snarare ser deras existens på biblioteket som en självklarhet.

3.2.2. Tema 2

Tema 2 tar upp de artiklar som är direkt positiva till TV-spel på biblioteken. De artiklar som 
av analysen att döma passar in i detta tema är artikel A, F och G.

Artikel A öppnar neutralt då författaren ger en kort bakgrund av projektet till läsaren. Trots 
neutraliteten känns en positiv anda redan här. Detta kan ses genom beskrivningen som ges av 
Malmö  stadsbibliotek,  ”en  tydlig  mix  av  nytt  och  gammalt.”  En  tolkning  av  just  denna 
mening  kan  vara  att  stadsbiblioteket  är  en  del  av  utvecklingen  även  om de  behåller  det 
innersta väsen som gör dem till ett bibliotek. Det som kännetecknar hela artikeln är svaret 
som  ges  på  frågan  ”varför  lånar  ni  ut  TV-spel  egentligen?”.  Svaret  är  att  det  moderna 
biblioteket måste erbjuda den kulturform som användarna ägnar sig åt.

Ett modernt bibliotek måste hänga med och erbjuda den kulturform som folk faktiskt ägnar 
sig åt. Vi hade sedan tidigare sett att bok- och filmutlåning minskar i stort sett i hela 
Sverige. Under de tre år vi haft utlåning av tv-spel har detta segment däremot ökat kraftigt 
hela tiden.

Detta kan tolkas som att bibliotekets uppgift är att erbjuda användarna den kultur de vill ha 
oavsett  vilket  medium eller  format  den finns  i.  Om detta  medium är  TV-spel,  då  köper 
biblioteket  in  TV-spel.  Det  kan  även  uppfattas  som  en  tolkning  av  bibliotekslagen  där 
kulturell verksamhet i övrigt kan tolkas som att ge användarna den kultur de efterfrågar och 
inte endast litteratur. Som en röd tråd följer svaret hela artikeln där användarna dikterar vad 
som är kultur och biblioteken följer användarnas önskemål och behov. Vidare beskrivs TV-
spel som en del av finkulturen och en kulturform i sig vilket kan tolkas som att TV-spel inte 
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har införskaffats för att det är ett nödvändigt ont eller för att man måste (se nedan i tema tre 
för närmare beskrivning av den här inställningen) utan för att TV-spel som medium är en del 
av kulturen och att en av bibliotekets roller är att förmedla denna kultur. 

Artikel  A är  väldigt  positiv  i  sina  ordval  där  ord  som ”finkultur”,  ”utveckling”  och  ”en 
kulturform i sig” används genomgående i samband med ”TV-spel”. TV-spel framstår inte som 
ett  måste  eller  ett  nödvändigt  ont  utan  som en  självklarhet  och  en  del  av  framtiden  och 
utvecklingen. Vid läsandet av artikel A utifrån den valda frågeställningen är TV-spel en del av 
bibliotekets  uppgift.  TV-spelen används som en del av utvecklingen och ännu ett  sätt  för 
biblioteket  att  nå  ut  till  användarna  och förbättra  sig  själva.  Detta  motiveras  bland annat 
genom att TV-spelens utlåning konstant har ökat medan de andra mediernas utlåningsstatistik 
har sjunkit. 

Artikel F, Spel på biblioteken! är något negativ mot biblioteken då förbundet Goodgames går 
till  angrepp  mot  bland  annat  dessa  och  menar  att  de  förminskar  och  nedvärderar  barns 
kulturintressen, som i detta fall representeras av TV-spelen, och väljer att fokusera på det som 
de ser som finkultur. Artikeln är dock positiv utifrån den tematiska uppdelning, eftersom den 
framhåller att TV-spel borde ses som en självklarhet inom biblioteken, vilket styrks med hjälp 
av statistik som säger att var fjärde tretton- till tjugoåring konsumerar TV-spel som kultur. 
Vidare kan detta  tolkas  som ett  sorts  angrepp eller  svar på mediepaniken som beskrivs  i 
kapitel 2.1 i denna uppsats där debatten om ett nytt medium oftast förs av helt andra personer 
än de som faktiskt konsumerar mediet i fråga. Goodgames menar med andra ord att eftersom 
unga  konsumerar  TV-spel  som  kultur  borde  biblioteken  kunna  tillhandahålla  denna 
kulturform och det som stoppar denna utveckling är avsaknaden av nytänkande och kunskap 
hos dem som är kulturansvariga.

Barn gillar kultur . Men de gillar inte att bli klappade på huvudet. För dem är det inte balett 
och teater som står högst i kurs, utan datorspel, internet och tv-tittande. Därför behövs det 
nytänkande i statens kultursatsningar.

Vidare  menar  författaren  till  artikel  F  att  biblioteken  inte  har  något  att  förlora,  däremot 
mycket att vinna om de inför TV-spel i sitt utbud. Frånvaron av kunskap och kompetens inom 
området ses inte som ett problem då Goodgames erbjuder sig att utbilda bibliotekarierna om 
TV-spel. Förutsättningen finns för biblioteken att bli en otroligt stark aktör inom området och 
att kunna påverka det offentliga samtalet som finns om TV-spel. En tolkning av detta är att  
Goodgames  igen  försöker  visa  fördelarna  med  att  ta  med  TV-spel  bland  bibliotekets 
samlingar. Detta kan tolkas som att Goodgames menar att besökarantalet bara kan öka av att 
man inför ett nytt medium. Det finns alltså enligt artikel F enbart fördelar med införandet av 
TV-spel på biblioteken. I den här artikeln används inte ord med positiva kopplingar i någon 
större bemärkelse, tvärtom används flera negativa ord och meningar vilka framhåller att en 
viss grupp användare blir  nervärderade och ignorerade, men grundeffekten av artikeln blir 
ändå en positiv inställning till det nya mediet.

Denna artikel menar att TV-spel borde ses som en självklarhet inom biblioteken och menar att 
det  finns  bara  fördelar  att  vinna  om  införandet  sker.  TV-spelen  blir  absolut  en  del  av 
bibliotekens uppgifter då en stor grupp av användarna väljer att konsumera denna kulturform. 

Artikel G är relativt kort, och presenterar resultatet av en studie som ungdomsstyrelsen har 
gjort. Studien visar att de som ägnar tid åt att spela dator- och TV-spel lider av mindre stress 
och dricker mindre alkohol än de som aldrig spelar. Studien visar även att samma ungdomar 
tillbringar minst lika mycket tid med idrottande och andra fysiska aktiviteter. Studien visar 
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även  att  konsumerandet  av  TV-spel  som  kultur  har  gått  upp  i  åldrarna  då  var  fjärde 
tjugofemåring uppger att de spelar. Denna artikel är neutral i sin uppbyggnad och sina ordval 
då den försöker behålla något av det vetenskapliga upplägg som studien den beskriver har. 

Artikeln debatterar inte för införandet av TV-spel inom biblioteken men då den är publicerad i 
Biblioteksbladet och nämner TV-spel i  enbart  positiv bemärkelse kan den placeras i  detta 
tema.  Artikeln kan tolkas som ett  vetenskapligt  och medicinskt  komplement  till  dem som 
debatterar för införandet av TV-spel på biblioteken. Sedd utifrån frågeställningen talar inte 
denna artikel om bibliotekets uppgift men den ger en av diskurserna avsevärd makt då stöd i 
vetenskapen och medicinen kan visa att TV-spel är något bra även om inte alla ser det som en 
kulturform.

3.2.3. Tema 3

Tema tre  behandlar  de artiklar  bedömts  vara neutrala  på ett  eller  annat  sätt,  det vill  säga 
artikel E1 och artikel E2.

Artikel E1 inleds med ordet ”Kanske”, vilket sätter tonen för hela artikeln. Det som kanske 
ska hända är att fler unga lockas till biblioteket av TV-spel. Författaren till den här artikeln 
redogör i stort sett för hur utvecklingen ser ut vad gäller införandet av TV-spel, och uttrycker 
ingen direkt åsikt huruvida detta är bra eller dåligt. Däremot intervjuar hon bibliotekarien som 
är projektledare på Malmö bibliotek och förlagschefen på FörlagEtt, vilka levererar spelen till 
Malmö bibliotek och låter dessa uttala sig om ämnet. 
Författaren visar dock genom sina frågor en skeptisk inställning till TV-spelen då hon bara 
ställer  frågor  om  våldsaspekten,  kostnadsaspekten  och  genusaspekten,  vilket  gör  att 
intervjusvaren snarast blir  försvarstal.  I  texten användes uttryck som ”mestadels positiva”, 
”våldsamma”, ”risk”, ”frågan är väl bara”, ”vad tjänar då” och ”penningstinna spelbolag”, 
vilket gör att artikeln närmast ägnas åt att utreda eventuella problem som kan uppstå. Många 
av utsagorna i artikeln tyder på en något trevande osäkerhet, då den innehåller uttryck som 
”Kanske”, ”försöka komma fram till”, ”Nu kan vi bara hoppas att allt fler yngre besökare 
upptäcker biblioteket genom spelen eller åtminstone lockas att stanna här” (lägg märke till det 
vädjande som ligger  i  den här  meningen,  där  framförallt  de  första  fem orden samt  ordet 
”åtminstone”  ger  intrycket  av  att  biblioteket  med  alla  medel  möjliga  vill  locka  till  sig 
besökare).  Ordet  ”hoppas”  återkommer  på  flera  platser  i  intervjusvaren,  likaså 
”förhoppningsvis”, vilket i relation till hur mycket projektet framhålls kosta biblioteket skapar 
en känsla  av att  det inte  finns någon riktig  kontroll  eller  några konkreta  mål.  I  ingressen 
använder även författaren ett citat från projektledaren på Malmö stadsbibliotek där han säger 
att ”Det finns ett kulturellt behov som vi på biblioteken måste möta”, där uttrycken ”behov” 
och ”måste” skapar en infallsvinkel som pekar på att det är något som måste göras, men inte 
nödvändigtvis är något man  vill göra. Det här temat återkommer även senare i artikeln då 
författaren  skriver  att  ”Faktum  är  att  spelen  är  populära  samtidigt  som  de  blir  allt  mer 
accepterade i kultursammanhang. Idag kan man både läsa, höra och se spelrecensioner i flera 
seriösa  medier”.  Att  TV-spel  är  populära  framstår  således  i  artikeln  som  ett  faktum 
biblioteksvärlden blir tvungen att förhålla sig till, och spelen har alltså till och med letat sig in 
i den ”seriösa” kultursfären. Om man tolkar det som står mellan raderna och ser på vilka 
uttryck som används i artikel E1 får man som läsare en känsla av att TV-spelen inte är ett 
medium som det finns några positiva aspekter av per se, utan att det snarare är ett nödvändigt 
ont,  ett  medel  för  ett  högre mål,  och  att  det  högre  målet  är  att  locka  nya  användare  till 
biblioteken, och få dem att genom inkörsporten TV-spel även upptäcka bibliotekets verkliga 
behållning: böckerna. 
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Artikel E2 är egentligen ingen artikel utan ett genmäle till artikel E1. Som nämnts i referatet  
ovan (se sid. 15) är det marknadschefen på Bibliotekstjänst som skrivit artikeln, och det han 
svarar på är ett uttalande gjort av förlagschefen på FörlagEtt om att Bibliotekstjänst skulle 
vara traditionella (ordagrant säger förlagschefen att han ”vågar påstå” att Bibliotekstjänst är 
traditionella). Författaren till den här texten vill med sin text framhålla att Bibliotekstjänst inte 
alls  är  traditionella,  ett  ord  som  i  sammanhanget  nya  medier  inte  bär  på  någon  positiv 
laddning. Han inleder med att säga att ”vi” (vilka antas vara han och hans kollegor) tycker att  
förlagschefen  på  FörlagEtts  uttalande  är  ett  ”mycket  tråkigt”  sådant  och  att  deras 
branschkollega inte har tillräcklig kunskap om vad de gör på Bibliotekstjänst.
För  att  framhäva  Bibliotekstjänst  som  motsatsen  till  traditionella,  används  genomgående 
uttryck som ”utveckling”,  ”nya produkter”, ”innovativ” och ”utvecklar och levererar”. Det 
kan tänkas att Bibliotekstjänst kände sig nödgade att skriva ett genmäle efter att artikel E1 
publicerats, eftersom de ju faktiskt är konkurrenter till FörlagEtt när det gäller att leverera 
produkter, i det här fallet TV-spel, till biblioteken. Bibliotekstjänsts anspråk på att fortsätta 
vara  leverantörer  underbyggs  genom  att  författaren  nämner  ett  långt  samarbete,  där 
Bibliotekstjänst har arbetat i ”bibliotekens tjänst” (jämför själva namnet på företaget) - och 
även  att  de  i  flera  år  har  erbjudit  datorspel  i  sitt  utbud  samt  ”enligt  avtal”  är  Malmö 
stadsbiblioteks leverantör av dessa produkter. Det här avtalet får man väl anta har brutits då 
FörlagEtt uppenbarligen levererar TV-spel till Malmös bibliotek. 

Vid läsning av artikel E2 kan en liknande slutsats dras som vid artikel E1, att nya produkter 
och medier är något som biblioteken, eller i det här fallet Bibliotekstjänst, ska erbjuda, men 
att det snarare beror på att det är deras plikt och uppgift, än att de är intresserade av det nya  
mediet  och  vad  det  har  för  möjligheter  i  sig.  Vid  läsning  av  artikeln  har  tolkningen  att 
författaren  vill  framhäva  sitt  företags  moderna  aspekt  gjorts,  men  eftersom  han  nämner 
”datorspel”  istället  för  TV-spel  som  en  del  av  deras  erbjudna  tjänster  (se  kapitel  1.4, 
Avgränsning, där nämns att datorspel sedan en längre tid tillbaka redan finns på bibliotek) blir 
effekten ändå att intresset för mediet artikeln han skriver genmäle gentemot handlar om, inte 
känns äkta utan snarare som något nödvändigt ont. Författaren nämner visserligen att Malmös 
satsning på  TV-spel  är  ”spännande”,  men  då  bara  som upplägg för  konstaterandet  av  att 
Bibliotekstjänst är Malmö biblioteks leverantör av dylika produkter.

Det kan vara av vikt att  påpeka att  båda dessa artiklar publicerades i  Biblioteksbladet,  en 
tidskrift  som  i  huvudsak  läses  av  bibliotekarier  och  andra  inom 
informationsförmedlingsbranschen, men frågan är om de diskurser som kan uttydas här är 
något som är gemensamt för hela biblioteksbranschen, eller får stå för författarna själva.

3.2.4. Tema 4

Tema fyra  består  av de artiklar  som är  negativt  inställda  till  nya  medier  och TV-spel  på 
biblioteken, det vill säga artikel B1 och C1.

I  artikel  B1 kan man  se  kritiska  utsagor  om den utveckling  som sker  inom det  svenska 
biblioteksväsendet. Ingressen, som är skriven av en medarbetare på Dagens Nyheter, anger en 
något negativ ton mot författaren och dennes artikel då han/hon skriver:

Moderaterna utesluter inte att svenska bibliotek kan införa avgifter på boklån för vuxna. 
Författaren […] har granskat moderaternas bibliotekspolitik och blivit lite orolig för vad 
som ska hända med - ja, vår civilisation.

23



Det antyds här att författaren tar detta ämne på för stort allvar och att han anser att hela vår 
civilisation  bygger  på  de  allmänna  offentligt  finansierade  biblioteken.  Författaren  skriver 
upprepade gånger i sin text att högkulturen är hotad och att den kommer att drunkna i ett brus 
av lättsmält kultur. I samband med ett uttalande där författaren beskriver var denne har jobbat 
och vilka meriter denne har kan detta ses som ett tydligt exempel på diskurs och makt, vilket 
har beskrivits i kapitel 2.2, och som kan tolkas som ett försök av författaren att ge sig själv 
makten att agera smakdomare när det kommer till vad som är finkultur och vad som är skräp 
och sedan legitimera denna makt. Detta kan ses som en röd tråd genom texten där författaren 
upprepade gånger ger exempel på sina meriter samt ger antydningar till den goda litteraturen. 
När det kommer till  utvecklingen är författaren väldigt kritisk till  att man använder sig av 
Dieselverkstadens  bibliotek  i  Nacka  som  ett  bra  exempel.  Här  används  ord  med 
nedvärderande eller negativ koppling vilkas effekt eventuellt kan bli att biblioteket i Nacka 
framstår som något icke önskvärt eller rent av dåligt.

För om man bara vill locka framför allt ungdomar och unga män som inte annars besöker 
bibliotek med allt som redan finns på den kommersiella marknaden med sponsrade 
datorspel, skräplitteratur och annan lättsmält underhållning är det ju fråga om avveckling 
och inte utveckling av folkbiblioteksverksamheten. 

Användandet  av  uttryck  som  ”lättsmält  underhållning”,  ”skräplitteratur”  och  ”sponsrade 
datorspel” i samband med ord som avveckling kan tolkas som ett försök av författaren att ge 
läsaren en negativ bild av den utveckling som biblioteket genomgår. Biblioteken kommer med 
andra ord att  avvecklas och försvinna eller  förvandlas till  något helt  annat där boken och 
litteraturen inte längre är det fundament som är mittpunkten för bibliotekets bestånd. Att den 
kommersiella  marknaden tas med i  diskussionen kan tolkas som att  nuvarande utveckling 
kommer att ändra bibliotekets roll och uppgift i samhället. En effekt av den här texten kan 
vara att läsaren får en specifik bild av biblioteket som något fint där man värnar och bevarar 
kulturen,  inte  en  plats  där  ”lättsmält  underhållning”,  ”skräplitteratur”  och  ”sponsrade 
datorspel”  finns,  vilket  i  så  fall  skulle  vara  en  plats  som  styrs  av  den  kommersiella 
marknaden.

Mot  slutet  av  texten  framhävs  författarens  kompetens  att  uttala  sig  i  ämnet  och  hans 
maktposition befästs genom att hans meriter räknas upp.

Jag har varit verksam som legitimerad bibliotekarie sedan 1989. Jag har arbetat på 
folkbibliotek, forskningsbibliotek (högskolebibliotek) och sjukhusbibliotek. Nu är jag 
verksam som kulturchef i Strängnäs kommun. Jag är skönlitterär författare och ledamot i 
Sveriges Författarförbunds styrelse. Jag skriver krönikor i Biblioteksbladet.

Detta får som effekt att, som nämnts ovan, författarens maktposition befästs men att det även 
ger ett  lugnande intryck till  läsaren.  En tolkning kan vara att  författaren vill  framstå som 
lösningen på problemet eftersom han vet vad och hur man ska göra för att biblioteken inte ska 
avvecklas. Detta kan också ses som ett försök att försvara rätten för bibliotekarier att vara 
smakdomare  där  all  erfarenhet  och  tidigare  kontakt  med  finkulturen  lyfts  fram  för  att 
framhäva författarens egen position gentemot läsaren.

Om man ser på artikel B1 utifrån frågeställningen så är TV-spelen inte en del av bibliotekets 
uppgift. Bibliotekens uppgift är enligt denna artikel att agera smakdomare åt användarna och 
förse dem med finkultur, vilken representeras av litteraturen. Språket som används i artikeln 
är överlag negativt laddat då författaren avsikt tycks vara att nedvärdera något och få det att 
framstå  som dåligt.  Det  målas  även upp en bild  där  biblioteket  är  hotat  och  kommer  att 
försvinna om inte något drastiskt görs.
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Artikel C1 är mer direkt negativ mot TV-spel. Redan i ingressen kopplar författaren ihop TV-
spel med ord som ”banalisera” och ”avintellektualisera”.

Författaren  ställer  sig  upprepade  gånger  frågan  om  biblioteken  banaliserar  och 
avintellektualiserar sig själva i samband med frågan om TV-spel hör hemma på biblioteken. 
Vidare kopplas kunddialogen in i debatten där författaren ger en beskrivning som antyder att 
det är användarna som ska styra och ställa i biblioteken istället för bibliotekarien.

Frågan är om inte de svenska bibliotekarierna redan har blivit av med eller håller på att 
förlora stora delar av intellektet. Jag undrar vilka egenskaper som är väsentligast för en 
samtida bibliotekarie nu när folket ska in, grindvakterna och hierarkierna ska försvinna på 
folkbiblioteken.

Till en början beskriver författaren detta som något positivt men ändrar tonen till en negativ 
sådan då denne ger antydningar om att biblioteken kommer att bli kommersiella och börja 
tävla med nätbokhandlare och olika communities i ren desperation för att bättre kunna jaga 
besökare. Här kan man även se vilken syn på bibliotekets roll som artikeln förmedlar, det vill 
säga att lyfta fram kvalitetsurval och erbjuda alternativ när det kommer till litteraturen. Om 
man ser på texten hittills kan denna tolkas som att författaren försöker övertyga läsaren att 
hans åsikter är rätt genom att dels koppla ihop TV-spel och utvecklingen kring dessa med 
något negativt, dels att måla upp en negativ framtidsbild så att läsaren ska förknippa TV-spel 
på biblioteket med något dåligt och dels genom att angripa biblioteksutbildningar som finns 
idag. Inom dessa menar författaren att bristen på litteraturstudier i undervisningen skulle leda 
till att dagens unga bibliotekarier inte är dugliga nog att sköta biblioteken och detta skulle 
kunna ge läsaren en skeptisk bild av den unga bibliotekarien. I denna artikel kan det ses som 
underförstått  att  det är  de unga bibliotekarierna  som är positiva  till  TV-spel på bibliotek, 
vilket  alltså  i  relation  till  ovanstående  uttalanden  ytterligare  förstärker  den  negativa 
inställningen till TV-spel som medium på bibliotek. 

Men glöm inte att de offentligt finansierade biblioteken aldrig kan eller över huvud taget 
ska försöka tävla med virtuella kommersiellt framgångsrika nätbokhandlare eller 
communities för barn och ungdomar. Folkbiblioteken ska erbjuda alternativ; lyfta fram 
kvalitetsurval och inte leka marknad.

På de fem utbildningar som finns i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige finns 
det ingen som har obligatoriska kursmoment i litteratur eller litteraturförmedling. Det kan 
förefalla märkligt eftersom basen och fundamentet i alla bibliotek är boken och litteraturen.

Artikeln fortsätter med att beskriva att bibliotekarier idag är för oroliga över att de inte räcker 
till och genom detta blir påverkade utifrån. Detta i sin tur leder till att bibliotekens utveckling 
hamnar i fel riktning. Om man bygger vidare på föregående tolkning kan detta ses som att 
författaren menar att detta problem inte fanns förr. En tolkning är att det i artikeln menas att 
problemen med TV-spel och ”fel” utveckling började när man slutade använda litteraturen 
och  boken  som  fundament  inom  biblioteken.  Problemen  fortsatte  med  att  de  nya 
bibliotekarierna  inte  har  något  litteraturkunnande  och  ytterst  lite  kompetens  inom 
litteraturförmedlingen. Denna tolkning styrks av att det i artikeln antyds att biblioteken inte är 
ett centrum för litteratur och information längre.

Frågan är varför så många bibliotekarier och folkbibliotek är så oroliga över att de inte 
tycks duga eller räcka till i det samtida samhället. Vad ska vi ha folkbiblioteken till? Vilka 
är egentligen bibliotekariernas främsta professionella egenskaper? Är det inte framför allt 
kännedom och kunskap om skönlitteratur? Varför står inte bibliotekscheferna upp för 
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arbetet med litteratur och läsfrämjande? Varför förs inte debatten om informations- och 
yttrandefrihet på de svenska folkbiblioteken? Varför ordnas det inte fler läs- och 
skrivarcirklar, bokluncher, författarpresentationer och annat som har med boken att göra? 
Litteratur förändrar människors liv; den är på liv och död.

Svaret blir att utvecklingen har gått i fel riktning enligt författaren. Boken och litteraturen är 
inte längre ensamma om att skapa biblioteket och detta gör att bibliotekets innersta väsen 
försvinner.  Texten här  kan tolkas  som otroligt  kritisk då författaren  formulerar  sig på ett 
sådant vis att denne nästan anklagar bibliotekarierna för att själva ha förrått biblioteken när de 
släppte in andra medier än boken på biblioteken. Avslutningen är, till skillnad från resten av 
texten, något positiv och något förlåtande då författaren skriver att utveckling är bra, ökad 
kunddialog  är  bra  men  att  bibliotekarierna  inte  får  glömma  den  kunskap,  erfarenhet  och 
indirekt den makt som dessa ger när det kommer till att bestämma bibliotekets framtid. Texten 
här är som ovan nämnts förlåtande då det antyds att det inte är för sent att ångra sig och neka 
TV-spelen inträde in i biblioteken och på så vis rädda bibliotekets innersta väsen, vilket är 
litteraturen.

Jag vet inte vad de svenska bibliotekarierna oroar sig mest över men jag är ofantligt 
bekymrad över att de håller på att banalisera och avintellektualisera sig själva. Öka gärna 
dialogen med medborgarna på de svenska folkbiblioteken men bortse inte från all 
erfarenhet och kunskap som ni besitter om litteratur och litteraturförmedling.

Utifrån frågeställningen uppvisar denna artikel stora likheter med föregående. Till  skillnad 
från föregående artikel  angriper dock denna artikel  TV-spelen och den, som det framstår, 
felaktiga utvecklingen vilken enligt författaren sker på ett mycket mer direkt och öppet vis. 
Författaren skriver  att  litteraturen  är på liv  och död och att  dess roll  inte  bör  förminskas 
genom att ta in något så obetydligt som TV-spel i biblioteken. Även här framhäver författaren 
sin makt genom att räkna upp de föreningar och organisationer som är av samma åsikt som 
författaren. Dock är författaren förlåtande i slutet av sin text där han menar att det finns hopp 
för dem som ångrar sig och ansluter sig till den ”rätta” sidan i denna debatt. 
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4. Resultat

Som resultat av analysen har två större diskurser identifierats vilka agerar som extremer eller 
poler inom det valda ämnet. Dessa diskurser kallas följande:

Den  utvecklande  diskursen,  vilken  är  för  TV-spel  på  biblioteken  och  framförallt 
representeras av artiklarna i tema ett, det vill säga B2, C2 och D, samt artiklarna i tema två, 
det vill säga A, F och G. Utsagorna i den utvecklande diskursen ger uttryck för åsikten att  
medier inte ska behöva polariseras på biblioteken. I ett bibliotek i dagens Sverige ska således 
inte böcker utesluta TV-spel och tvärtom. Man menar istället att bägge ska finnas tillgängliga 
och ställer frågan vem biblioteken finns till för och menar att bibliotekets uppgift är att förse 
användarna med den kulturform som de ägnar sig åt, det vill säga inte enbart litteratur. Då 
TV-spel är en stor del av den kulturform användarna ägnar sig åt stödjer de som ingår i denna 
diskurs TV-spelens införande på de svenska folkbiblioteken.

Genom att  använda ord  med  positiv  laddning i  förhållande  till  nya  medier  eller  TV-spel 
framstår  den  utvecklande  diskursen  som positiv  till  TV-spelens  införande på  biblioteken. 
Detta kan även ses i den kontext orden används i för att beskriva eller motivera TV-spelens 
införande. Exempel på meningsbärande utsagor i den utvecklande diskursen är: 

• Att möta användarnas medievanor
• Erbjuda den kulturform folk ägnar sig åt
• Utlåning av TV-spel ökat kraftigt
• Vikten av att kunna erbjuda flera olika kulturformer
• TV-spel in i kulturens finrum
• TV-spel en kulturform i sig själv
• Bibliotek åt alla
• Kulturellt behov

Den  avvecklande  diskursen är  emot  TV-spel  på  de  svenska  folkbiblioteken  och  dess 
förespråkare menar att bibliotekets uppgift är att värna om bildning och den finkultur som 
existerar i de svenska folkbiblioteken och sprida denna bland användarna. Finkultur i detta 
fall är en viss sorts litteratur. Biblioteken ska agera som ett alternativ till den kommersiella  
kulturella marknad som existerar i Sverige idag och lägga fokus på det skrivna ordet. De olika 
medierna  polariseras  och de som uttalar  sig  i  debatten  menar  att  införandet  av flera  nya 
medier som till exempel TV-spel kommer att underminera eller konkurrera ut den kvalitativa 
högkulturen vilken i detta fall är litteraturen. Det ena kan alltså inte existera i samspel med det 
andra. Denna diskurs representeras i undersökningen framförallt av artiklarna i tema fyra, det 
vill säga artikel B1 och C1, men även artiklarna i tema tre, E1 och E2 kan enligt analysen 
faller in i den här kategorin. Artiklarna i tema fyra menar att bibliotekens införande av TV-
spel  och  ”annan  lättsmält  underhållning”  kommer  att  bidra  till  en  avveckling  och  en 
avintellektualisering av de svenska folkbiblioteken. 

Exempel på negativt laddade meningar i den avvecklande diskursen är:

• Risk att litteraturen glöms bort
• Skräpkultur
• Lättsmält underhållning
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• Avveckling av folkbiblioteken
• Avintellektualisering av folkbiblioteken
• Sponsrade spel

För att ge en överblick över resultatet har en tabell konstruerats, se nedan, vilken ställer upp 
de övergripande temana ”Bibliotekets roll” och ”TV-spel” och meningsbärande utsagor ur de 
olika diskurserna som relaterats till dessa. 

Utvecklande diskurs: Bibliotekets roll TV-spel

• Bibliotek åt alla
• Erbjuda flera olika kulturformer
• Möta användarnas medievanor
• Erbjuda den kulturform folk ägnar sig 

åt
• Erbjuda hela menyn

• TV-spel en kulturform för sig
• TV-spel i kulturens finrum
• Utlåning av TV-spel ökat kraftigt

Avvecklande diskurs: Bibliotekets roll Tv-spel

• Kvalitativ högkultur
• Litteratur
• Finkultur

• Skräpkultur
• Lättsmält underhållning
• Avveckling av folkbibliotek
• Avintellektualisering av folkbibliotek 

Tabell 1. Meningsbärande utsagor/termer i de identifierade diskurserna

Artiklarna i tema ett och två utgör enligt analysen den diskurs som kallas den utvecklande 
diskursen,  där  författarnas  uppfattning  om biblioteket  och  dess  uppgift  är  öppen för  nya 
medier  och  framförallt  nya  uppgifter  för  biblioteken,  eftersom  grundinställningen  är  att 
biblioteken ska spegla folks intressen och erbjuda den medieform folk efterfrågar, utan att ha 
någon  åsikt  om  eller  lägga  någon  värdering  i  kulturkvaliteten  i  denna.  Med  den  här 
grunduppfattningen blir införandet av nya medier såsom TV-spel inte en kontroversiell fråga 
utan snarare en självklarhet, eftersom TV-spel är ett av de mest använda och största medierna 
i dagens samhälle.63 Mediets form blir inte avgörande i sig, utan det är efterfrågan som styr 
vad  som  ska  finnas  på  biblioteket,  vare  sig  mediet  är  digitalt  eller  fysiskt.  Hos  de 
biblioteksmedarbetare  som  tillhör  den  här  diskursen  finns  en  vilja  att  hänga  med  i 
utvecklingen och ta  åt  sig nya  medier  och ny kultur.  De som är  positiva till  TV-spel  på 
bibliotek  menar  att  detta  är  ännu ett  självklart  steg i  utvecklingen.  Med nya  generationer 
uppstår  nya  kulturformer  och  det  är  bibliotekets  uppgift  att  ta  in  dessa  och  göra  dem 
tillgängliga för allmänheten.

Artiklarna i tema fyra tillhör enligt analysen den avvecklande diskursen, där inställningen är 
att  bibliotekets  uppgift  snarare  är  en  kulturbevarande  och  bildande  sådan,  och  där 
bibliotekariernas uppgift är att leda och visa folk fram till den ”fina kulturen”, vilken främst 
representeras av litteratur i bokform. I den här diskursen finns uppfattningen att det är skillnad 
på medierna just på grund av deras form, och att det ligger en kvalitetsaspekt i skillnaden. 
Den här synen på kultur och nya medier gör att medierna polariseras och blir antingen – eller, 

63 SOU 2001:55. Barn och ungdomars välfärd Stockholm: Graphium/Norstedts AB. s. 124.
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där det  ena nödvändigtvis  måste  utesluta  det  andra,  istället  för att  som i den utvecklande 
diskursen ses som en helhet. Införandet av de nya medierna blir då negativt och leder till en 
avveckling av bibliotekets  uppgift  som kulturförmedlare,  där resultatet  blir  att  biblioteken 
kommersialiseras.  Enligt  den  här  diskursen  är  TV-spel  inte  en  kulturform.  En  av 
anledningarna till detta kan vara att de likt litteratur, musik och film inte har någon historik 
som del av den kulturella sfären och på grund av detta har de som medium inte någon plats på 
biblioteken.  TV-spel  ses  som  en  del  av  den  ”lättsmälta  underhållningen”  som  borde 
överlämnas till den kommersiella marknaden.

En skillnad som märks tydligt i de båda diskurserna är värdeladdningen i ordet ”traditionell”,  
där det  i  den avvecklande diskursen står för något  värdefullt  som håller  på att  försvinna, 
nämligen den goda kulturen och bibliotekariernas kompetens, medan det i den utvecklande 
diskursen står för något negativt och bakåtsträvande, och inte är ett ord dagens bibliotek vill 
förknippas med. 

Tema tre har i denna uppsats kallats för ”neutralt” vilket det naturligtvis inte helt och hållet är, 
men i förhållande till artiklarna i de andra temana har inte de här artiklarna någon klar och 
tydlig hållning när det gäller bibliotek och nya medier. Om inställningen i den utvecklande 
diskursen är att det är just utvecklande för biblioteken och dess verksamhet att införa nya 
medier, är inställningen i artiklarna i tema tre snarare att det är en utveckling som måste ske, 
inte för att de nya medierna är intressanta i sig, utan det som är intressant är att de kan locka 
nya användare till  biblioteket, så att dessa användare kan upptäcka litteraturen och således 
fortsätta att komma till biblioteket. 
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5. Avslutande diskussion och slutsatser 

Under arbetets gång med denna uppsats har jag många gånger funderat på hur diskussionen 
hade sett ut och om den ens hade funnits, om inte författaren till artiklarna B1 och C1 skrivit 
sina  debattinlägg  och fått  dem publicerade.  Författaren  får  själv  stå  för  den  avvecklande 
diskursen i den här uppsatsen, och även om det säkert finns fler bibliotekarier i Sverige som 
sällar sig till och är en del av den avvecklande diskursen har jag under urvalsprocessen till  
uppsatsen  inte  stött  på  fler  än  just  den  här  författaren.  Min  uppfattning  är  att  de  flesta 
biblioteksmedarbetare är positiva till nya medier i allmänhet men kanske inte just TV-spel per 
se. Författarna till artiklarna B2 och D tillhör samma bibliotek och är även de en stor aktör i 
debatten,  där  de  kan  ses  som  motpol  till  författaren  till  B1  och  C1  medan  Malmö 
stadsbiblioteks satsningar på TV-spel används som argument i många artiklar. 

Vilken åsikt man som läsare än har om debattörernas ställning i frågan går det inte att komma 
ifrån att  deras artiklar  drar uppmärksamhet  till  ett  ämne som annars ”bara” hade varit  på 
tapeten inom biblioteksbranschen. Utan att veta något direkt om författaren till artikel B1 och 
C1´s motiv är det inte annat än att man får ställa sig frågan om hans inlägg i vissa avseenden 
kommit till just med målet att skapa debatt. 

I Björn Odenbrings magisteruppsats Biblioteket, bibliotekarien och framtiden kom han bland 
annat fram till samma slutsats, nämligen att det är en ganska liten skara människor som uttalar 
sig i debatten, och att dessa därför kan sägas vara diskursskapande. En intressant observation 
som gjorts  är  även att  författarna  till  artiklarna  B2 och D,  vilka  ingår  i  den utvecklande 
diskursen, skriver för sitt bibliotek och dess medarbetare, medan författaren till artiklarna i 
den avvecklande diskursen så att säga själv står för sina åsikter. 

En slutsats som dragits av denna undersökning är att TV-spel som medium i och med sin 
enorma spridning i samhället och att spelandet inte längre enbart är ett ungdomsfenomen, är 
något som biblioteken kommer bli tvungna att ta ställning till. Det är även detta författarna till 
de valda artiklar gjort och genom sin ställning i frågan har de även visat sin grundinställning 
till bibliotekets uppgift. 

En intressant  not  såhär  i  slutdiskussionen är  att  inte  ens  det  bibliotek  som författaren  till 
artiklarna i den avvecklande diskursen arbetar på kunnat ”komma undan” TV-spelens intåg 
som nytt medium på bibliotek, då de numera erbjuder TV-spel för utlåning till låntagare över 
16 år.64

Som  svar  på  frågeställningen  hur  införandet  av  TV-spel  på  svenska  folkbibliotek  har 
diskuterats har jag kommit fram till att frågan är nära förknippad med bibliotekets uppgift och 
vad personen som diskuterar har för inställning till denna. TV-spel har av både de som varit 
emot dess införande och de som varit positiva, benämnts som ”lättsmält underhållning” eller 
”lågkultur”,  dock  i  olika  sammanhang.  Den  här  kvalitetsaspekten  och  olika  utsagor  om 
bibliotekets uppdrag som kulturförmedlare har gått som en röd tråd genom de analyserade 
artiklarna. Att spelen skulle vara våldsamma och leda till att spelaren själv blir våldsam har 
till min förvåning inte tagit upp speciellt stort utrymme i debatten, även om det tas upp i en 
fråga till en informant i artikel E1.

64 Avgifter och regler för Strängnäs folkbibliotek. http://www.strangnas.se/Kultur--bibliotek/Avgifter--
laneregler/ Hämtat 2010-05-26
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TV-spelens införande har i de fall som undersökts motiverats med att ett modernt bibliotek 
måste ”hänga med och erbjuda den kulturform som folk faktiskt ägnar sig åt”, ett citat ur 
artikel  A,  där  en  projektledare  på  Malmö stadsbibliotek  intervjuas.  Det  verkar  finnas  två 
ingångar till den positiva inställningen till TV-spel som nytt medium. Den ena är att det är ett  
intressant medium i sig, medan den andra är att det är något biblioteken måste tillhandahålla 
för att  locka till  sig nya  användare.  De som sällar  sig till  den senare tycks motivera TV-
spelens existens på biblioteken som ett medel för att nå ett högre mål, vilket som sagt är att 
locka nya användare till sig, så att de kan upptäcka bibliotekets hela behållning. Artikel G är 
intressant ur motiveringssynpunkt då den är publicerad i Biblioteksbladet och därför är riktad 
till medarbetare inom biblioteksbranschen. Artikeln tar upp att ungdomar och även äldre som 
spelar TV-spel dricker mindre alkohol och stressar mindre. 

Den tredje fråga, hur man talar och skriver om TV-spel och bibliotekets uppgift, är den som 
framförallt besvaras av analysen, där ett mer ingående och utförligt svar på frågan finns. 

En sista återkoppling kan göras här där jag skulle vilja se tillbacka på teori  avsnittet  och 
mediepaniken  som  beskrivs  där  och  ytterligare  koppla  det  till  det  resterande  arbetet. 
Mediepaniken kännetecknas främst genom att en argumentation sker genom känslor och inte 
genom rationella fakta. Ordvalet bland debattörerna kan ses som starka metaforer för makt, 
hälsa  och sjukdom vilket  kan  ses  i  den  debatt  som har  undersökts.  Vidare  beskrivs  dess 
ivrigaste aktörer som professionella förmedlare där bibliotekarier ges som ett av flera exempel 
och att  aktörerna  känner  att  deras  position  i  den redan existerande kulturella  hierarkin är 
hotad. Kopplingen till  den undersökta debatten här kan ses i polariserings argumentet som 
använts. Att TV-spel och böcker inte kan samexistera utan att det ena slår ut det andra, i detta 
fall  att  TV-spelen  skulle  slå  ut  böckerna  och  på  så  vis  göra  bibliotekarierna  obsoleta. 
Ytterliggare kännetecken för mediepaniken är ändamålet där aktörerna oftast säger sig agera 
för att skydda barn och ungdomar från fördärv. Det vill säga att de som argumenterar är andra 
än de som använder sig av mediet i fråga. Och som därför inte har erfarenhet av det som de 
argumenterar för eller oftast emot
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6. Sammanfattning

Införandet av nya medier på bibliotek har alltid skapat diskussion och debatt. Argument som 
använts har handlat om kvalitet och om bibliotekets uppgift. Så är även fallet när nu alltfler 
bibliotek väljer att erbjuda TV-spel till  sina användare. I den här uppsatsen analyseras tio 
artiklar som behandlar ämnet nya medier i allmänhet och TV-spel i synnerhet. Som en röd 
tråd genom dessa går även frågan om bibliotekets syfte och uppgift.

Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  hur  debatten  kring  införandet  av  TV-spel  på 
folkbiblioteken har sett ut. Undersökningen grundar sig i följande frågeställningar:

• Hur har införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek diskuterats?

• Hur har införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek motiverats?

• Hur talar och skriver man om TV-spel och bibliotekets uppgift?

För att kunna besvara frågeställningarna har mediepaniken valts som teoretisk utgångspunkt 
medan diskursanalysen står för metoden. Diskursanalysen tillämpas på det empiriska material 
vilket består av ett antal artiklar ur olika medier. Dessa artiklar har medvetet valts ut på grund 
av deras innehåll vilket närmare beskrivs i avgränsningen.

Diskursanalys som teori och metod handlar om att genom att studera hur skribenten uttrycker 
sig om ämnet identifiera de strukturer, strömningar och diskurser som ligger bakom utsagorna 
och ett  grundantagande för  analysen  är  att  de diskurser  som har  identifierats  konstituerar 
verklighetsuppfattningen hos sina bärare. 

Artiklarna som utgör det empiriska material har publicerats i biblioteksrelaterade tidskrifter, 
såsom Biblioteksbladet, men även debattartiklar ur Svenska Dagbladet  och Dagens Nyheter, 
samt från Biblioteksbloggen och ps3bloggen har valts ut, detta för att få så mycket bredd som 
möjligt. Artiklarna har analyserats i fyra teman, där de artiklar som valts att kallas tema ett har 
den gemensamma nämnaren att de framstår som positivt inställda till nya medier i allmänhet, 
medan tema två innefattar de artiklar som behandlar TV-spel i synnerhet. Tema tre behandlar 
de artiklar vilka bedömts inte tar någon uttalad ställning i ämnet medan tema fyra består av de 
artiklar som är negativa till TV-spel som nytt medium på bibliotek. Genom analysen har två 
övergripande diskurser identifierats,  vilka benämns ”den utvecklande diskursen” och ”den 
avvecklande diskursen”.

En av slutsatserna är att TV-spel idag är ett så utbrett medium att biblioteken är tvungna att ta  
ställning till det. Den inställning som representeras av den utvecklande diskursen menar att 
biblioteken ska erbjuda den medieform som folket faktiskt ägnar sig åt, att de ska integreras i 
bibliotekets samlingar och att det innebär en utveckling av bibliotekens verksamhet, medan de 
som placerats i den avvecklande diskursen anser att TV-spel är ett medium som hör hemma i 
den kommersiella sfären, och att dess eventuella införande i bibliotekets samlingar medför en 
avveckling av biblioteket som en plats för kvalitetskultur. Det framkommer också att det är en 
ganska liten skara människor som uttalar sig om ämnet. 
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