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Abstract:   This paper aims to investigate how Helsingborg’s city library’s visi-

tors feel about computer games being available for lending and in which way computer gamers 

see Helsingborg’s city library as a resource. This was examined first with a study of 100 of the 

library’s visitors and then with five interviews with computer gamers and an interview with the 

librarian responsible for purchasing games.  

 

The study showed that most visitors were neutral to having games at the library and of the ones 

that were not neutral many more were positive than negative. Of the five gamers who were inter-

viewed, there were several who had borrowed games in the past. Although all the gamers appre-

ciated the opportunity of games at the library, they did not see the library as an obvious resource.  

 

The conclusion of the study is that computer games are an appreciated opportunity that can tempt 

new visitors to the library and that games can renew the library’s offerings and profile.  
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1. Inledning  
Ända sedan jag var liten har jag haft två stora intressen, det ena var böcker och det andra var ny 

teknik. Jag fastnade tidigt för tv-spel, precis som många andra barn av 80-talet har det intresset 

blivit kvar. När jag växte och blev äldre utvecklades även tekniken för tv- och dataspel. På 80-

talet var det Donkey Kong och Super Mario som gällde. Senare upptäckte jag i stället dataspel 

som Cesar, Civilisation och Tropico. Som vi som besökte biblioteken på 90-talet kunde uppleva, 

började de då erbjuda tillgång till datorer och Internet till besökarna och de enda dataspel som då 

fanns tillgängliga för hemlån var främst läromedelsspel och skivor som funnits i datatidningar. 

Det var fortfarande en bit tills bibliotekens skulle börja låna ut dataspel till allmänheten.  

 

Under mina studier till bibliotekarie och även när jag arbetat på bibliotek har jag upplevt att da-

taspel till viss del fortfarande kan vara mindre prioriterat. Detta kan bero på flera olika orsaker, 

men det finns bibliotek, som exempelvis Helsingborgs stadsbibliotek, som idag satsar på data- 

och tv-spel.  

 

Flera redan publicerade uppsatser om dataspel och bibliotek har fokus på biblioteks- och bibli-

otekarieperspektiv. Exempel på detta är Albin Olsenmyrs magisteruppsats ”TV-spel är inga 

konstigheter!” – En enkätundersökning om tv-spel på folkbiblioteken och Fredrik Vaneks och 

Malin Wiklanders (2008) magisteruppsats TV-spel och folkbibliotek - nya medier, mediepanik 

och biblioteksdiskurser. Det finns också uppsatser som handlar om spel för barn och ungdom på 

svenska folkbibliotek som exempelvis Frida Antonssons och Karin Niklassons magisteruppsats 

från 1996 DOOM till Krakel Spektakels ABC – Datorspel och lekfulla datorprogram. De under-

söker intressant frågor som är värda att utforska vidare. I denna uppsats koncentrar jag mig dock 

på användarperspektivet och hur låntagarens tankar kring bibliotekens dataspelsbestånd ser ut. 

Det är bland annat genom kommunikationen som bibliotek kan utvecklas och hur bibliotekens 

profil och bestånd kan förmedlas ut till besökare och låntagare.  

 

Avsikten med uppsatsen är att göra en undersökning på Helsingborg stadsbibliotek där jag tar 

reda på hur besökare år 2008 ser på bibliotekets spelbestånd. Känner låntagarna att de kan på-

verka beståndet? Upplever de att bibliotekspersonalen är lyhörda för deras önskemål? Finns de 

spel som de vill låna? Och framförallt, upplever besökare att dataspel är en naturlig del av folk-

biblioteket? Jag intervjuar också dataspelare för att få en annan förståelse för hur de ser på att det 

finns dataspel på bibliotek. Genom de här olika infallsvinklarna kommer den här studien att ge en 

bredare och djupare insikt över dataspelens vara på biblioteken.  
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2. Bakgrund  
 

Bibliotek betyder boksamling och kan numera vara både privata och offentliga. Ett offentligt 

folkbibliotek erbjuder idag många olika sorters media. Det vanligaste mediet är böcker, men det 

finns även tidningar, tidskrifter, talböcker, ljudböcker, e-böcker, cd, video, dvd, noter, tillgång till 

Internet etcetera. Även om det finns lokala variationer är det vanligaste att låntagaren får låna 

hem medierna utan kostnad. Kommun- och folkbiblioteken i Sverige regleras genom biblioteks-

lagen (Bibliotekslag: SFS 1996:1596). De privata biblioteken är inte styrda av någon lag och kan 

vända sig till vilka de vill, exempelvis kan biblioteket vara öppet endast för medlemmarna.  

 

En stor del i folkbibliotekets utveckling är det relativt nya fenomenet elektroniska medier. Elek-

troniska medier är anpassade för grupper med speciella behov, exempelvis talböcker till synska-

dade, medan andra är till för att underhålla och ibland även informera människor utan något 

funktionshinder. CD-skivor för musik har funnits flera år, men filmer och dataspel är relativt nya 

och deras roll på biblioteken är inte lika självklara. Det finns antagligen blandade attityder hos 

landets bibliotekarier mot de nya medierna. Många bibliotek är snabbare med att ha nya medier 

till utlåning, medan andra kanske inte tycker att de ska finnas på biblioteken och att bokutlåning 

är deras kärnverksamhet. Då kan det dröja många år innan nya medier finns till utlåning. Det är 

exempelvis många bibliotek som inte har dataspel för vuxna. För att hantera alla nya medier och 

undvika konflikter är det viktigt att förstå mediernas roll, låntagarnas attityder mot dem och de 

underliggande orsakerna till dessa attityder. Datorer och elektronisk media blir antagligen allt 

viktigare i framtiden och vi kommer att interagera mycket mer med dem. Därför är det viktigt att 

vi förstår hur låntagarna ser på elektronisk media och deras relation till biblioteken. Då en majo-

ritet av biblioteken i Skåne har dataspel för barn, men inte för vuxna visar detta att personalen på 

olika bibliotek inte ser på situationen på samma sätt, utan att de har olika synsätt och utgångs-

punkter på situationen och vad som är lämpligt.  

 

När jag först började intressera mig för ämnet gjorde jag flera sökningar i databaser över publice-

rade uppsatser. Jag blev mycket förvånad när jag upptäckte att det skrivits och forskats så lite om 

dataspel för vuxna på bibliotek. Dataspel för barn på bibliotek har det skrivits om tidigare, exem-

pelvis Antonsson och Niklassons (1996:31) magisteruppsats, men inte mycket om dataspel för 

vuxna. De andra uppsatserna hade en utgångspunkt antingen från bibliotekspersonal eller från 

mediet. Vad jag kunde hitta när jag började med denna uppsats hade ingen tidigare valt fokus 

utifrån låntagaren.  

 

Bibliotekariernas blandade känslor för dataspel och deras relation till bibliotek är undersökta i 

flera magisteruppsatser, men precis som jag skriver i föregående kapitel klarläggs där oftast inte 

låntagarnas eller besökarnas åsikter eller synpunkter. Som en vidare utveckling till det som har 

gjorts, kommer denna uppsats därför att inrikta sig på bibliotekets besökare och deras förhåll-

ningssätt till problematiken till att dataspel finns på bibliotek. Genom att belysa det även ur denna 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidskrift
http://sv.wikipedia.org/wiki/Talbok
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljudbok
http://sv.wikipedia.org/wiki/E-bok
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Video
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dvd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Noter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
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synvinkel, kommer den här undersökningen att ge mer förståelse för hela problemområdet och få 

en inblick i hur det kan komma att påverka biblioteken i framtiden. 

 

Denna uppsats undersöker användarnas attityder på Helsingborgs stadsbibliotek. Vad besökarna 

anser om att dataspel finns på bibliotek, deras åsikter och vad dessa kan bero på. Undersökningen 

är delad i två delar. Första delen är en enkätunderökning där 100 slumpmässigt valda besökare 

svarar vad de tycker om dataspelens roll på folkbibliotek. Sedan har fem personer som spelar 

dataspel intervjuats om hur de ser på bibliotek och dataspel och Lina Andersson, inköpsansvarig 

på stadsbiblioteket har intervjuats.  

 

Helsingborgs stadsbibliotek lånade, när undersökningens genomfördes, enbart ut konsolspel och 

de använder ordet TV-spel, men eftersom uttrycket TV-spel kan förväxlas eller användas istället 

för dataspel gör jag i uppsatsen ingen skillnad mellan dem. Även om jag använder ordet dataspel 

menar jag med det både dataspel som spelas på datorer och TV-spel som spelas på konsoler.  

 

2.1 Bibliotek 
Sumerernas kilskrift var det första skriftsystemet och utvecklades ca 2500 år före vår tidsräkning. 

De boksamlingarna som uppstod användes som arkiv och förvarade dokumentation. Under me-

deltiden i Europa var klosterbibliotek vanliga och böckerna var då vackra och värdefulla föremål 

som tog lång tid att kopiera och inte var tillgängliga för vanliga människor. Johannes Gutenberg 

utvecklade boktryckarkonsten i Europa på 1400-talet. Detta effektiviserade bokframställningen 

och gjorde att böcker inte längre var lika arbetsintensiva. De blev billigare och var därmed inte 

längre bara tillgängliga för de allra rikaste. (Jackson, 1981)  

 

De första allmänna folkbiblioteken i Sverige inrättades på 1800-talet och tanken var att bilda ar-

betarklassen. Då fanns endast böcker och möjligen enskilda tidskrifter till utlån. (Hansson, 1998) 

En person behöver bara se ett vanligt folkbibliotek och dess katalog för att se att biblioteken har 

förändrats och att det med modern teknik idag finns många fler media till utlåning. Bibliotekens 

syfte och funktion har utvecklats till att kunna erbjuda tryckt material till flera sorters elektronisk 

media. Folkbibliotekens kataloger visar att de idag erbjuder tillgång till information och kommu-

nikation, genom nya såväl som gamla medier.  

  

I dag ser världen annorlunda ut från när biblioteken för infördes. Den teknologiska utvecklingen 

går framåt. Det kommer det nyare och mer komplicerade maskiner, spel, leksaker, telefoner, da-

torer etcetera varje år. När teknologin går framåt, måste samhället och folkbiblioteken också lära 

sig att hantera den utvecklingen. Både våra yrkesroller och våra privata roller i samhället föränd-

ras ständigt. Uppsatsens författare anser att vi måste vara medvetna om dessa förändringar, be-

redda på att möta dem och inte låta oss överrumplas av dem. När efterfrågan ändras måste vi vara 

redo att följa trenden eller välja att avstå. Vi måste ständigt diskutera vad som är lämpligt och hur 

folkbiblioteken kan förändras med samhället och inte bara reflexmässigt svara.  
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Sydsvenskan publicerade i december 2011 statistik från Kungliga biblioteket visar att var femte 

bibliotek har stängts de senaste femtio åren. Under samma tid har antalet utlån per år sjunkit från 

70,3 miljoner till 57,4 miljoner. Samtidigt har antalet besökare också sjunkit något. Från 69,9 

miljoner besökare per år till 67,3 miljoner. Vad utvecklingen beror på vet inte Kungliga bibliote-

ket, men spekulerar att det kan vara rena besparingsskäl eller av strategiska och strukturella skäl, 

det vill säga resurserna omfördelas. Undersökningar visar att andelen av befolkningen som besökt 

ett bibliotek minst en gång under ett år har minskat till 46 %. Alltså mindre än hälften av Sveriges 

befolkning har besökt biblioteket det senaste året. (Thörnkvist, 2011) 

 

 
Figur 2:1. Bild från Sydsvenskan (Thörnkvist, 2011) 

 

Det finns förstås också medborgare som engagerar sig för att bekämpa biblioteksdöden och locka 

fler och nya besökare. Dataspel kan då vara ett sätt att locka nya besökare till biblioteket och kan 

öppna dörrarna för dataspelare som också kan känna sig mer välkomna på bibliotek. 

 

2.2 Dataspel 
År 1959 utgavs Tennis for Two och blev det första dataspelet i historien. (Heide Smith & Egen-

feldt-Nielsen 2006) Detta enkla spel byggde på att två spelare hade varsitt block och med dess 

hjälp studsade en boll mellan sig. Tennis for Two liksom efterföljaren, Spacewar från 1961 blev 

enorma teknologiska framsteg. Populariteten hindrades av att de bara gick att spela på en dator 

stor som en mindre lägenhet. Tio år senare började arkadspelen bli vanliga. Ungdomarna samla-

des då i speciella spelhallar där alla de olika spelen var tillgängliga. (Heide Smith 2006) 

http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Emma+Th%c3%b6rnkvist
http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Emma+Th%c3%b6rnkvist
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Under 1960- och början av 1970-talet började programmerare övervinna några av de tekniska be-

gränsningar som fanns för dataspel. Många upplevde speciellt den enkla skärmbilden som ett 

sådant hinder och i slutet av 70-talet kom de textbaserade spelen. Adventure blev det första och 

spelades över ARPAnet, Internets föregångare. I och med detta delades dataspelens utveckling in 

i två delar. Med de nya mera utforskande spelen blev det uppenbart att en mer mogen publik var 

intresserad, vilket gjorde att arkadspelen och hemmakonsolerna utvecklades parallellt. 1980-talet 

såg en våldsam utveckling av äventyrsspelen, som hade bättre grafik och gränssnitt. På grund av 

detta ökades maskinernas kapacitet kraftigt. I slutet av årtiondet utvecklades strategigenren som 

en mer flexibel och omväxlande variant av äventyrsspelen. Ett av de tidigaste spelen, SimCity 

(1989), har visat att ett bra koncept kan utvecklas och hålla länge. (Heide, Smith 2006) 

 

Som inom alla medier misslyckas vissa spel och glöms bort, medan andra förblir populära, som 

exempelvis World of Warcraft som nämns i undersökningen.  Alla intervjupersonerna se det dock 

som helt säkert att dataspel har kommit för att stanna och att de alltmer blir en självklar del av 

samhället. Det finns idag allt från öppna onlinespel som går att spela i hundratals timmar till små-

spel som kan ta en kvart. Populära exempel på det första är Frontierville på www.facebook.com, 

där spelare bygger upp en fungerande stad och på det andra spelsajten www.king.com som har en 

stor samling småspel.  

 

2.3 Ämnesrelevans 

Det ämne som den här studien berör är relevant för biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning. I författaren, bibliotekarien och före detta kulturchefen Sven Nilssons (2003) bok 

Kulturens nya vägar framhåller han vikten av ”…skapa en sammanhållen bibliotekspolitik som 

förstärker biblioteken som aktörer i ett livslångt lärande och i upplevelsesamhället”. (s. 177)  

 

Dataspel blir allt vanligare i vårt samhälle. Många som började spela som barn eller tonåring har 

fortsatt när de blivit vuxna och då ökar andelen spelare. En effekt av detta är att det kommer fler 

vuxenanpassade spel. Spelandet blir också mer accepterat och det blir därmed också viktigare att 

vi som arbetar inom biblioteksvärlden är medvetna om hur dataspel och spelande påverkar och 

blir påverkat av samhället.  

 

Tyvärr finns det idag en skillnad mellan de som väljer att komma till bibliotek och de som inte 

besöker bibliotek. Vi måste möta de presumtiva låntagarna om vi vill att fler ska upptäcka bibli-

oteken. Biblioteken måste därför föra en tydlig och öppen dialog mot allmänheten. Om använ-

darna ska komma till biblioteken måste deras behov tillgodoses. De ska vara en del av samhället 

och därför är det viktigt att det också följer utvecklingen. Diskussionerna om vad som är lämpligt 

på bibliotek kan bli fler och djupare och bibliotekarierna måste vara beredda på detta. Oavsett 

vilka medier som de olika biblioteken väljer att köpa in eller avstå ifrån, bör det vara beslut grun-

dade på genomtänkta diskussioner och analyser utifrån vilka potentiella följder det kan bli.  
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2.4 Problemformulering 
Det finns inte mycket tidigare forskning inom området dataspel och bibliotek, trots att det är 

drygt fyrtio år sedan det första dataspelet skapades. Det är först på senare år som dataspel har 

blivit mer accepterat hos det akademiska etablissemanget och området har börjat upptäckas allt-

mer av den akademiska världen. Den forskning som har gjorts rörande dataspel har främst riktats 

mot om våld i spelen påverkar spelarna eller hur dataspel är uppbyggda ur ett genusperspektiv. 

Kopplingen mellan dataspel och bibliotek har inte ofta gjorts. De forskningar som hittills genom-

förts har ofta varit ur bibliotekets och bibliotekariernas perspektiv. Det finns därför ett behovs av 

undersökningar ur ett användarperspektiv.  

 

Denna uppsats utgår ifrån tidigare forskning och ser frågan ur ett annat perspektiv. Den undersö-

ker vad besökarna vid Helsingborgs stadsbibliotek, ett vanligt folkbibliotek, anser om denna ut-

veckling och hur de ser på dataspelens roll på bibliotek och även hur dataspelare ser på att data-

spel finns på biblioteket. Genom att se frågan ur en ny synvinkel, får vi en mer kompletterande 

bild av relationen mellan bibliotek och dataspel.  

 

2.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur bibliotekets besökare och dataspelare som bor i 

kommunen, ser på att dataspel för vuxna finns till utlåning på Helsingborgs stadsbibliotek och 

hur det möjligen kan påverka deras lånande av dataspel.  

 

För att besvara frågeställningen har besökare tillfrågats om deras åsikter och om deras lånevanor. 

För att därefter få en mer komplett bild av förhållandet mellan dataspel och bibliotek, har en dju-

pare intervju gjorts med personer som spelar dataspel, detta för att klargöra hur de ser på dataspel 

och att kunna låna spel från biblioteket. Med utgångspunkt i detta syfte och i min problemfor-

mulering ställer jag mig följande frågor: 

 

- Hur ser Helsingborgs stadsbiblioteks besökare år 2008 på att dataspel finns till utlåning på 

biblioteket? 

 

- I vilken utsträckning ser engagerade dataspelare Helsingborgs stadsbibliotek som en till-

gång? 

 

- Hur kan Helsingborgs bibliotek påverka dess besökares attityder till att dataspel för vuxna 

finns till utlåning? 
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2.6 Avgränsningar 
Problemet om bibliotekens besökare och vad de anser om frågeställningen om dataspel egentli-

gen hör hemma på bibliotek, är ett stort och komplicerat område. I den här uppsatsen användes 

endast Helsingsborgs statsbibliotek . Anledningen till detta är det är ett modernt folkbibliotek 

som har en stor avdelning dataspel för barn och vuxna. De var relativt tidiga med att införa utlån 

av dataspelsmediet och därför har jag valt att göra undersökningen på detta bibliotek.  

 

För att kunna göra en djupare och mer kompletterande undersökning inriktar sig detta arbete mot 

dataspel och biblioteksbesökarnas inställning till just dessa. Dock kan gränserna för vad som är 

dataspel, tv-spel och spel som kan spelas på datorn, på Internet etcetera vara lite vaga. Det finns 

exempelvis ett spel som heter Duke Anti Nuke på Greenpeace hemsida där spelaren ska om-

vandla kärnkraftverken till att använda förnybar energi och samtidigt samla fakta och ska stoppa 

terrorister. Det är klassiskt utformat och påminner om många andra spel. Dock går det också att 

se det mer som reklam eller som en kampanj för Greenpeace, då hela spelet bygger på politiska 

budskap. Begreppen dataspel, tv-spel och spel på Internet ser alla inte en större skillnad mellan, 

utan att allt är spel. I den här studien kommer alla dessa spel att benämnas som dataspel istället 

för att försöka dela upp dem.  

 

Det hade varit väldigt intressant att undersöka vad användarna vid flera olika bibliotek anser och 

jämföra svaren. Exempelvis skillnader mellan större och mindre städer eller filialbibliotek och 

stadsbibliotek och vilka dessa i så fall är. Det skulle dock kräva mer än vad som är skäligt för en 

magisteruppsats omfång och därför har avgränsningar gjorts. Uppsatsen undersöker därför bara 

vad besökare vid Helsingborgs stadsbibliotek och vad spelare i bibliotekets upptagningsområde 

tycker om dataspel på bibliotek.  

 

Enkäterna och intervjuerna frågar efter bakgrundsinformation som ålder, kön, civilstånd, utbild-

ningsnivå, och om respondenten har barn. Därmed kan korrelationer mellan dessa och åsikter om 

dataspel undersökas, men ingen mer privat bakgrundsinformation efterfrågas. Enkätundersök-

ningen utreder bara vad 100 av bibliotekets besökare, 22 till 25 juli 2008, anser och är inte repre-

sentativ för Helsingborgs kommuns befolkning i övrigt. Ingen differens görs mellan de som bara 

har besökt biblioteket och låntagare, utan alla som vistas på biblioteket ska tillfrågas. Urvalet av 

de respondenterna i undersökningen valdes ur alla de personer som besökte Helsingborgs Stads-

bibliotek utan att någon valdes bort.  

 

Denna uppsats undersöker Helsingborgs stadsbiblioteks besökares relation till dataspel på bibli-

otek, en av de mer moderna och omdiskuterade medierna och hur dataspelare ser på att dataspel 

finns på bibliotek. Uppsatsen undersöker inte bibliotekariernas, biblioteksassistenternas, spelbu-

tikssäljarnas eller andra professionellas åsikter och attityder, utan alla frågorna besvaras med in-

formation från undersökningarna och från användarnas åsikter.  

 

Uppsatsens tidsperspektiv är utdraget då enkätundersökning gjordes i augusti 2008 och intervju-
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erna september och oktober 2010. Uppsatsen berör dock inte hur eller om åsikter förändrats över 

tid, eftersom även om det är en intressant fråga så kräver den frågan en större undersökning och 

en större uppsats. Då det idag finns media till utlåning på folkbibliotek, som för tio år eller ännu 

längre sedan inte ansågs vara lämpliga, är historiska undersökningar om hur människors uppfatt-

ningar om vad som är acceptabelt ändras över åren intressant. Detta historiska perspektiv anses 

dock inte relevant för den här studien.  

 

Undersökningen har riktats till vuxna och alla respondenter, både till enkäterna och till intervju-

erna är över 18 år. Dataspel för barn har inte undersökts, då det är ett stort ämne, som kräver en 

mycket större undersökning och uppsats för att göra det rättvisa.  

 

2.7 Definitioner  

Konsol 

En konsol är en maskin avsedd att spela spel på. Ett enkelt sätt att förklara är att jämföra den med 

en DVD-spelare. Utan filmer finns det inget att se, men det går inte att se någon film utan att an-

vända en DVD-spelare. (Dictionary, 2006) 

 

Rollspel, RPG 

Dessa är ofta baserade på en litterär genre som kallas fantasy och som till viss del härstammar 

från Tolkiens trilogi om Härskarringen. Grundidén i dessa spel är att spelaren skapar en person-

lighet, en fiktiv karaktär också kallad avatar, som lever i en värld som skiljer sig från vår. (Ibid.) 

 

Strategispel 

Strategispel är spel där spelaren använder sitt strategiska tänkande. Idag avses ofta strategidata-

spel, men även kortspel och brädspel som schack är strategispel. Exempel på populära strategi-

spel är Civilization, SimCity 4 och Command and Conquer. (Ibid.) 

 

World of Warcraft 

Spelet förkortas ofta WoW och är ett MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game), det vill säga ett datarollspel på Internet som kan spelas av flera tusen spelare samtidigt. 

WoW har totalt cirka 9 miljoner användare över hela världen. Spelaren skapar en karaktär i data-

världen och den karaktären kan sedan skaffa olika fördelar, exempelvis utrustning från olika 

spelmoment eller spelsituationer. Ju högre nivå desto viktigare blir gruppspelandet och samarbe-

tet emellan. (Linderoth & Bennerstedt, 2007) 
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3. Litteraturstudie 
All forskning bör utgå ifrån tidigare forskning (Merriam 1994). Jag hade svårigheter att hitta litte-

ratur som behandlade dataspel och bibliotek och fick därmed också söka information inom när-

liggande områden, exempelvis artiklar som mer generellt behandlade dataspel. Detta för att få en 

relevant grund att kunna bygga undersökningen på. Sökningar i databaser och Internetsajter som 

var riktade mot dataspel gav ett resultat av artiklar. Den litteratur som jag fann var relevant till 

viss del. I litteraturstudien har jag funnit faktorer som ur olika perspektiv berörs av flera författare 

och faktorer som är relevanta för låntagares och bibliotekariers syn på dataspel på folkbibliotek. 

 

3.1 Bibliotek och dataspel 

3.1.1 Bibliotekslagen  

Bibliotekslagen ska verka för medborgarnas bästa genom att tillgodose deras behov av litteratur, 

information, upplysning och utbildning. I den står det också att databaserad information ska vara 

tillgänglig och att litteratur på andra språk än svenska ska erbjudas och i former anpassade till 

människors behov. Särskild uppmärksamhet ska även ägnas åt barn och ungdomar genom att er-

bjuda böcker, informationsteknik och andra medier, anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslag: SFS (1996:1596) 

 

Med andra ord lämnar lagen det öppet för biblioteken om de vill ha mer service i form av exem-

pelvis video- och DVD-filmer, dataspel och bandböcker. Lagen varken uppmuntrar eller avråder 

till att erbjuda detta och lämnar därmed över dessa beslut till de enskilda biblioteken att själva 

avgöra. Det gör också att bibliotek som annars är väldigt lika, kan ha helt olika policy för dessa, 

ofta beroende på personalen som arbetar på de olika biblioteken har för åsikter.  

 

3.1.2 Tidigare forskning på bibliotek och dataspel 

Det finns inte mycket akademiskt skrivet om dataspel på bibliotek, även om det har blivit mer de 

senaste åren. De exempel som finns handlar ofta om barnspel. Ett exempel på detta är magister-

uppsatsen ”TV-spel är inga konstigheter!”: En enkätundersökning om tv-spel på folkbiblioteken 

(Olsenmyr, 2012). Annars finns det främst artiklar och inga större dissertationer eller böcker om 

ämnet. Då dataspel är väldigt populära nu och statistiken visar att branschen hela tiden ökar, är 

det möjligt att det kommer att skrivas mer akademiskt om dataspel och bibliotek i framtiden. 

 

3.2 Dataspel, en trend? 

Steven Pooles banbrytande bok Trigger Happy (2000) är den första akademiska bok som diskute-

rar och som försvarar dataspel och genren och är fortfarande en av de mest tongivande och bety-

dande böckerna inom ämnet. Han skriver att dataspelsindustrin ökar och att det kommer ut fler 

spel, fler spelare och framför allt, fler skilda grupper av spelare. Unga och gamla, män och kvin-

nor, spelare i alla grupper ökar.  
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Dataspelsindustrin omsätter idag miljarder varje år och släpper hundratals nya titlar. I vissa län-

der tävlar den med filmindustrin (Heide Smith & Egenfeldt-Nielsen, 2006). 2010 såldes det data-

spel för 327 miljarder kronor, vilket är mer dubbelt så mycket som musik såldes för. I USA är 

fyra av tio spelare kvinnor, tre av tio är över 50 år och bara en av tio är en pojke som är under 17 

år, vilket gör dataspelare till en väldigt diversifierad publik. (Guldberg & Larsson, 2012) Alla 

dessa siffror visar att dataspel är här för att stanna. 

 

Det finns information som visar på liknande siffror i Sverige. Enligt en telefonundersökning Sifo 

har genomfört säger 39 % av det svenska folket att de har spelat dataspel under 2008. Av de till-

frågade uppger 17 % att de spelar regelbundet. (Hall, 2009) 

 

Videogames are not going to go away. You can’t hide under the stairs. Resistance is futile. Any 

industry with such a vast amount of money sloshing around in it is by that token alone worthy of 

investigation. (Poole, 2000 s.11)  

 

Undersökningar av vilka spel som män och kvinnor föredrar att spela, visar på skillnader mellan 

könen. I allmänhet attraheras kvinnor mer av spel som till sin natur är puzzelliknande och strate-

giska samt har huvudpersoner med bra karaktär. Alla undersökningar visar att det långt ifrån går 

att dra några absoluta slutsatser, av vilka spel en spelare föredrar baserat på kön eller ålder. De 

visar också att det är troligare att en person gillar en viss sorts spel mer än ett annat, baserat på 

just kön och ålder. Allt eftersom det kommer fler kvinnliga speldesigners, börjar kanske kvinnor 

spela genrer de tidigare inte har spelat. Spelkaraktärerna kanske förändras och spelens upplägg 

anpassas genom att exempelvis sexistiska skämt tas bort och att figurerna ser mer verklighets-

trogna ut. (Poole, 2000)  

 

3.3 Lärande genom dataspel? 
Detta går inte att säga att alla lär sig en samma sak genom att spela dataspel. Det finns många 

olika sorters spel och alla spelare är olika. Trots detta går det att säga att alla de som spelar ett 

visst spel med största sannolikhet lär sig mycket som om samma sak. I Linderoth och Benner-

stedts (2007) bok skriver de hur som spelar World of Warcraft (WoW) lär sig om dynamik mel-

lan människor och att samverka. J Rovira (2008:11) skriver i sin artikel om en undersökning som 

jämförde spelledare i WoW med en forskningsbaserad modell om hur framgångsrika ledare ar-

betar. Med andra ord, så skriver både Linderoth och Bennerstedt och Rovira om hur spelarna kan 

få erfarenhet av hur en bra ledare är och lära sig om mänsklig dynamik, men de skriver också att 

det inte finns några garantier.  

 

World of Warcraft är en parallell värld av möjligheter. 11 miljoner spelare kan väl inte ha fel. 

Visserligen handlar det mycket om att slakta och slåss, men också om demokrati, rättvisa, sam-

arbete, konfliktlösning, social kompetens – egenskaper som kan vara oumbärliga på arbetsmark-
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naden. Inte minst om man har chefsaspirationer. (Rovira, 2008:11, s. 36) 

 

Författaren, journalisten och tidigare spelutvecklaren Lotta Nylander (2007) diskuterar i sin bok 

lärande genom dataspel med Jonas Linderoth vid Göteborgs universitet som har doktorerat inom 

dataspel och lärande. De anser att det finns positiva följder av att dataspel exempelvis då kan ge 

spelare positiva effekter på reaktionstider och spatiala förmågor. De kan också lära sig ren fakta 

som historia från historiskt korrekta dataspel.  

 

Statens medieråd har publicerat Monstermassakern – Datorspelens lockande värld där det be-

skrivs hur Sverige länge har saknat lagstiftning för klassificering av dataspel. I övriga Europa 

finns många varianter; branschknutna klassificeringsorgan, speltillverkarnas egen klassificering, 

nationella klassificeringsmyndigheter etcetera. Detta medför att det finns många olika sorters 

märkningar på samma spel. Därmed kan det vara svårt att veta för vilken ålder vissa spel är 

lämpliga. Förpackning och text kan vilseleda i försäljningssyfte. Sedan slutet av 1990-talet har 

branschorganisationen där de största producenterna och distributörerna ingår, beslutat om en 

gemensam märkning. Det finns tre olika nivåer, en med 11 år som visar att spelen är för kompli-

cerade för yngre och två våldsnivåer, 15 år och 18 år. Trots att det finns spel som bara är inrik-

tade till vuxna, ser många de ändå som ”barnsliga” och lämpliga till yngre, eftersom de bara är 

dataspel. (Christofferson, 1999) 

 

Trots spelens märkningar måste vuxna vara mera medvetna om spelet passar sig för ett barn. Bara 

för att det har låg åldersmärkning och saknar våld, sexuella inslag etcetera, betyder det inte att det 

är lämpligt för barn. Film- och spelkritikern Orvar Säfström (2007) drar paralleller till filmer. Det 

finns många filmer som är barntillåtna, men som få föräldrar hade tillåtit sina barn att se. Ett ex-

empel han nämner är Broarna i Madison County, som ju är en barntillåten vuxenfilm.  

 

3.4 Hälsa och dataspel  
Gällande problemet med dataspelande bör det göras en indelning. Linderoth och Bennerstedt 

(2007) använder sig av två begrepp; högkonsumtion och problematiskt användande. De båda be-

greppen kan höra samman, men behöver inte göra det. Med högkonsumtion menas de som peri-

odvis spelade mer än tre timmar om dagen, vilket kan leda till problematiskt användande. Detta 

innebär att spelandet får en negativ effekt på spelarens liv.  

 

Enligt en telefonundersökning Sifo genomförde hösten 2008 baserad på 1000 intervjuer, är myten 

om dataspelandet som en asocial aktivitet fel. Den visar att en majoritet av alla som spelar data-

spel, 54 % vanligtvis spelar tillsammans med andra, över nätverk eller i samma rum. När bara 

delar av befolkningen, årsgruppen 16-29 år undersökts är siffran ännu högre, nämligen 69 %. 12 

% av alla tillfrågade anger även att de har fått nya vänner genom sitt spelande. (Hall, 2009) 

 

Sifos undersökning visar också att dataspelare idrottar i högre utsträckning än vanliga människor. 



16 
 

Av svenskar i genomsnitt idrottar 61 %, medan 74 % av dataspelarna gör det. (Ibid.) 

 

Statens folkhälsoinstitut skrev 2005 en rapport Hälsoeffekter av tv- och datorspelande – En sys-

tematisk genomgång av vetenskapliga studier. (Lager & Bremberg) De positiva effekter som de 

konstaterade var att dataspel ger bättre spatial förmåga, vilket de påvisade i fem av fem studier 

och tre av tre studier visade bättre reaktionstid. Sammantaget visade undersökningarna ett be-

gränsat stöd till att barn efter att spela väljer mer aggressiva leksaker, men inget stöd för samban-

det mellan dataspel och aggressiva känslor, tankar eller beteende.  

 

3.5 Dataspelsutveckling 
Det är alltid svårt att förutsäga hur framtiden ser ut, eftersom den påverkas av en mängd olika 

faktorer, då det inte går att räkna med alla, eller se hur de kommer att påverka varandra. Att för-

utsäga vilken sorts filmer eller böcker, som kommer att bli populära de närmaste åren är lika svårt 

som att förutsäga vilka dataspel som kommer att bli eftertraktade. Med största sannolikhet kom-

mer ”klassikerna” att fortsätta vara populära, såsom krigsspel, sportspel och liknande, men ibland 

kommer överraskningar som vänder alla förutfattade meningar upp och ner. När det första Sim 

City kom ut var det ingen som riktigt trodde att det skulle bli en stor succé och nu är det en indu-

stri och ett begrepp. (Poole, 2000)  

 

Undersökningar som Poole (2000) skriver om visar att flickor 7-12 år är intresserade av spel där 

man kan chatta, medan flickor 16-18 år är mer intresserade av spel där spelaren kan skapa histo-

rier och ha en ledande roll. Det betyder dock inte att alla spel som har dessa funktioner skulle bli 

succéer. Det krävs också att de är välgjorda med bra utmaning, tekniskt gedigna, moderna och 

gärna så verklighetstrogna som möjligt och i stort sett innehålla allt som ett bra dataspel har. Men 

det visar ett intresse för nya sorters spel, nya genrer. Med andra ord kan vi gissa och ana oss till 

vilka sorters spel, som kommer att bli efterfrågade i framtiden, men vi kan inte veta vilka som 

kommer att bli succéer.  

 

3.6 Tidigare magisteruppsatser 

Frida Antonsson och Karin Niklasson (1996) skrev magisteruppsatsen DOOM till Krakel Spekta-

kels ABC – Datorspel och lekfulla datorprogram för barn och ungdom på svenska folkbibliotek. 

Antonssons och Niklassons arbete inriktar sig på att undersöka alla typer av datorprogram som 

fanns på en rad folkbiblioteks barnavdelningar vid tiden då uppsatsen skrevs. De grundar sina 

slutsatser på textstudier, intervjuer med åtta bibliotekarier och tre förlagsrepresentanter samt 

några telefon- och brevintervjuer och egna observationer på Kungsbacka bibliotek. På frågan 

varför biblioteken har dataspel och lekfulla dataprogram för barn och ungdomar fick de fram 

följande svar; alla ska få tillgång till och möjlighet att pröva på datorer och datorprogram, alla ska 

få fri tillgång till information oavsett lagringsmedium, man vill visa upp kvalitetsmässigt bra da-

taspel och lekfulla datorprogram, man vill förmedla upplevelser och kunskaper och man vill 
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locka folk till biblioteket.  

 

Ulrika Bengtssons och Pernilla Tejeras (2000) magisteruppsats Dubbelklicka på Emil - en studie 

av arbetet med CD-romspel med litterära förebilder på några folkbiblioteks barnavdelningar 

undersöker varför folkbiblioteks barnavdelningar erbjuder spel, hur de används och vad spelen 

kan bidra med gällande barnavdelningarna utveckling. Genom litteraturstudier och empiriska 

undersökningar såsom intervjuer, observationsstudier etcetera visade de att spelen uppskattades. 

De visade också vikten av objektdefinition och utvärdering, målgruppen och mediets karaktär, 

den fysiska miljön, den tekniska utrustningen och personalens kompetens. Om dessa frågor tas i 

beaktan finns det stor möjlighet för folkbibliotek att ha fungerade spelaktivitet.   

 

Martina Johanssons och Kristins Nilssons (2003) magisteruppsats Datorspel – till nytta eller 

nöje? En intervjuundersökning utifrån folkbibliotekariernas perspektiv undersökte vad folkbibli-

otekarier tyckte om dataspel och i vilken utsträckning de ansåg att de skulle vara en del av folk-

bibliotek. Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att bibliotekarierna 

tycker att biblioteken ska erbjuda dataspel för barn och ungdomar att spela på biblioteket och att 

de borde erbjuda dataspel till utlåning till alla bibliotekets låntagare. Vissa tycker även att data-

spel kan användas för att locka nya besökare. Bibliotekariernas åsikt om dataspel spelar en stor 

roll angående vilka genrer de anser borde erbjudas till utlåning. Vissa tycker att dataspel bara 

borde vara pedagogiska, medan andra tycker de borde vara både pedagogiska och underhållande. 

Andra saker som påverkar valet av spel är budgeten, tillgängliga inköpsställen och på vilket sätt 

bibliotekarierna anpassar sig till användarnas krav.  

 

Fredrik Vaneks och Malin Wiklanders (2008) magisteruppsats TV-spel och folkbibliotek - nya 

medier, mediepanik och biblioteksdiskurser avser att studera vilken attityd folkbibliotek i Sverige 

visar mot dataspel. Genom en diskursanalys, analyserad flera texter från bloggdebatter där hu-

vudämnet är dataspel i bibliotek, syftet med folkbibliotek och Library 2.0. Analysen visade att det 

finns två olika synsätt i debatten. En traditionell och allmän utbildnings syn och en interaktiv och 

moderna användarcentrerad syn. Författarna fann att där är en maktkamp mellan de olika synsät-

ten där de olika parterna försöker att definiera olika koncept gällande bibliotek. Genom att påvisa 

de återkommande reaktionerna identifieras de cirkulära diskussionerna som kommer med all ny 

media så även med dataspel.  

 

Zvonko Matkovic magisteruppsats (2012) Bibliotek, Finkultur och TVspel – En diskursanalys av 

debatten kring TV-spel och bibliotek analyserar debatten om att erbjuda tv-spel på folkbibliotek. 

De utvalda artiklarna delades in i fyra teman och analysen identifierade två huvudsakliga tanke-

sätt, där den ena var positiv till att tv-spel och nya media fanns och den andra var negativ till 

detta. Slutsatserna var att tv-spel som ett medium är så vanligt att bibliotekarierna måste ta ställ-

ning till om det ska finna på bibliotek och genom att bestämma detta avslöjar de sin attityd till 

folkbibliotekens mål och syfte.  
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Albin Olsenmyrs (2012) magisteruppsats ”TV-spel är inga konstigheter!” – En enkätundersök-

ning om tv-spel på folkbiblioteken utgick ifrån en enkätundersökning som skickades ut till folk-

bibliotekschefer. Resultaten jämfördes med en tidigare magisteruppsats som hade genomförs för 

att bättre förstå varför bibliotek erbjöd tv-spel. Resultatet visade att ungefär hälften av de sva-

rande biblioteken tillhandahåller spel för utlåning och att det kan finnas problem, bland annat 

gällande kostnaderna för spelen och tekniska problem. Anledningen till att låna ut tv-spel verkade 

vara en kombination av flera anledningar som bland andra handlade om demokrati, jämlikhet, 

reklam och sociala aspekter. Övergripande bekräftade denna uppsats den tidigare magisteruppsat-

sens resultat.  

 

  



19 
 

4. Teori  
 

4.1 Herbert Gans kulturteori  
Herbert Gans är professor i sociologi och har skrivit flera böcker. Hans bok Popular culture and  

high culture – An analysis and evaluation of taste gavs för första gången ut 1974 och med kom-

pletteringar 1999. Boken förklarar och diskuterar populär- och högkultur och hur dessa begrepp 

används. Teorierna är fortfarande aktuella och de begrepp och skillnader i kultur som Gans för-

klarar och diskuterar används även idag. Han ger en grundlig genomgång av termerna, hur de har 

uppstått och hur enligt honom all kultur hänger samman. Gans anser att de bedömningar som 

kritiker ger är subjektiva och därför grundas på kritikernas egen uppfattning och inte på kulturen 

de bedömer. Gans bok i sig vilar på två skilda, men relaterade värdegrunder. Att populärkultur 

faktiskt har en stor marknad och att alla människor har rätt till den kultur de föredrar oavsett vil-

ken slags kultur det är. Herbert Gans bok försvarar populärkulturens lika rätt att finnas och dess 

positiva sidor mot kritik.  

 

Jag valde att använda Gans teori i uppsatsen eftersom den handlar om skillnaden mellan Populär- 

och Högkultur, hur de fungerar ihop och vilka behållningar de båda har. Dataspel är populärkul-

tur och det finns många diskussioner om vad för slags böcker som ska finnas på bibliotek, Popu-

lärkulturella eller om där främst ska finnas Högkulturella böcker. Gans visar hur de samexisterar 

och deras båda värde och rätt att vara.  

 

4.2 Kritiken mot populärkultur 
Gans delar in kritiken mot populärkultur i fyra huvudsakliga områden. Införstått i all den kritiken 

är en jämförelse med högkultur som då anses vara den överlägsna.  

 

1. Populärkulturen massproduceras av ett kommersiellt företag av vinstskäl.  

Den kritiken kan delas upp i tre relaterade delar. Det är: först att kulturen produceras av vinstskäl; 

sedan att för att de ska göra en vinst måste kulturen massproduceras vilket därför skapar en ho-

mogen och standardiserad produkt; och slutligen att detta omvandlar skaparen till en arbetare på 

ett fabriksband. Detta är enligt Gans grova förenklingar. Han anser att populärkulturen trots att 

den ofta är massproducerad inte är standardiserad. Med det menar han att exempelvis deckare 

visserligen är massproducerade och kan sälja många exemplar, men att alla deckare är varandra 

olika. Vissa är våldsammare, andra har inga mord eller ett lyckligt slut etcetera. Det finns ingen 

standardisering och de har inte samma beståndsdelar. Gans medger att populärkulturen är baserad 

på ett vinstintresse, men att det även finns vinsttänk inom högkultur. Bidragen som stöder kultu-

ren räcker helt enkelt inte till och verksamheten måste ju gå runt oavsett vilken slags kultur de 

skapar. På grund av hur mycket större publiken för populärkultur är jämfört med högkulturens 

publik, är den också mer heterogen och även om det finns likheter inom populärkulturens publik 

finns det också många olikheter. Detta återspelar sig i den bredd som ändå finns inom populär-
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kultur med sina många subkulturer och variationer. Det medger att exempelvis författare som 

skriver smal utopisk science fiction kan finna sin publik. Massproduktion sänker också kostna-

derna vilket gör att fler människor har råd med det.  (Ibid. s. 29-38) 

 

2. Populärkulturens negativa effekt på högkultur.  

Genom att populärkultur lånar från högkultur, blir konsekvensen att högkulturen fördärvas och 

genom att erbjuda ekonomiska fördelar lockas potentiala högkulturskapare bort, vilket skadar 

kvalitén på högkultur. Det är, enligt Gans, helt sant att populärkultur lånar från högkultur, men 

det omvända stämmer också. Folkmyter har blivit högkulturella pjäser och primitiv konst finns på 

välkända museer. Där finns en flexibilitet och nyfikenhet som gör att populärkultur och högkultur 

inspirerar varandras och därmed också påverkar varandras utbud. (Ibid. s. 38-41) 

 

3. Skadan populärkulturen orsakar sin publik. 

Kritiken mot populärkultur är att den är intellektuellt destruktiv för att den erbjuder falsk verklig-

hetsflykt innehåll som hämmar människors förmåga att hantera verkligheten och att den är kultu-

rellt destruktiv då den förminskar människors förmåga att ta del av högkultur. Denna kritik 

handlar främst om sex och våld och att hur detta framställs kan komma att påverka människor. 

Detta baseras på tre antagande: dels att beteendet som populärkultur hålls ansvarig för existerar 

och är vida spritt; dels att populärkulturen innehåller sådant beteende; och dels att det därför har 

negativa effekter. Dessa antaganden kan inte bevisas.  Gans anser att det finns så många sorters 

populärkultur och att människor har tillgång till en så stor mängd att det inte är sannolikt att män-

niskor skulle påverkas så starkt av en del av utbudet. (Ibid. s. 41-55) 

 

4. Skadan populärkulturen orsakar samhället. 

Kritikerna har här två olika anklagelser. Dels genom att populärkultur kan sänka smaknivån i 

samhället som helhet och att den förslöar människorna så att de är mottagliga för massövertalning 

och hotar därmed själva demokratin. I försvar mot den första anklagelsen anser Gans däremot att 

jämförelsen är skev, då det bästa ur historien jämförs med det sämsta idag. Den historiska kultur 

som vi idag kommer ihåg är den som har överlevt och att det finns en anledning. Kritikerna jäm-

för Shakespeare mot all dagens författare och missar att han hade mindre talangfulla kollegor 

som har glömts bort eller ignorerats. För att göra en rättvis jämförelse, måste forskaren ta kvali-

tativt jämförbara delar hur olika historiska tidsperioder och jämför dem med varandra. Genom 

jämförelser som använder representativa historiska utdrag visas snarare att det har varit en stadig 

höjning av smaknivån och det särskilt senaste decennierna. Den andra anklagelsen att populär-

kultur kan leda till totalitarism anser Gans ger populärkultur mer makt än den i praktiken har. 

Även om populärkultur och kontrollen av den kan spela in, finns där många andra viktigare fak-

torer som spelar in. Det finns många sorters informationskällor och vi får information och intryck 

från många olika håll. (Ibid. s. 55-64)  
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4.3 Kulturflödesschema 
 

 

 

     Populärkultur 

 Högkultur     

 

 

 

 

 

 

 

 Högutbildade   Lågutbildade 

 

   Rika Fattiga 

 

Figur 4:3. Figuren har jag själv ritat efter Gans teori, för att göra teorin mer lättöverskådlig.  

Högutbildade och Rika använder sig främst av Högkultur, men även till en mindre del av Popu-

lärkultur. På samma sätt använder sig Lågutbildade och Fattiga sig främst av Populärkultur, men 

även Högkultur. Detta kan bero på många faktorer och är till stor del individuellt för personen 

och kulturen som han bor och verkar i. När det gäller pengar påverkas användaren av var peng-

arna kommer ifrån. Något som visas exempelvis i USA där människor som har gjort sina förmö-

genheter i olja ofta håller kvar vid den kultur som de har verkat i när de skapade sina rikedomar 

eller när de växte upp. Har fattiga däremot växt upp och verkar i områden som är rika på Hög-

kultur och haft rik tillgång till den, påverkas de mindre av sin socioekonomiska situation.  

 

Det finns också människor som trots sin utbildningsnivå eller sin ekonomiska situation attraheras 

av olika kulturella saker oavsett sina förutsättningar och tar till sig dessa. En högutbildad och rik 

person kan gilla rapmusik på samma sätt som en lågutbildad och fattig person kan gilla opera. I 

regel krävs det dock en viss utbildningsnivå för att attrahera av Hög- eller Populärkultur.  

 

Det sker ett visst utbyte mellan Populär- och Högkultur. Rockoperan Tommy visar detta, när den 

kombinerar rock och opera, Populär- och Högkultur.  Det händer även att något som har varit 

Populärkultur med tiden kan bli Högkultur. Exempelvis Charles Dickens har med tiden fått högre 

status. På samma sätt sker också en viss förändring i människors socioekonomiska tillvaro. Män-

niskor utbildar sig och får bättre jobb på samma sätt som att människor kan bli av med sina jobb 

och få det mycket sämre ställt. Detta ger också en förändring i vad för slags kultur de tycker om 

och tar till sig. Vi och vår omgivning förändras ständigt på olika sätt. Det finns idag mer social 

och ekonomisk rörlighet än tidigare och det har blivit mer accepterat att ha en individuell smak, 

men trots det finns det fortfarande tydliga gränser mellan klasser och grupperingar i samhället.  
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5. Metod  
I detta kapitel beskrivs hur frågeställningen undersöks och argumenten för dessa val. Även un-

dersökningens tillvägagångssätt och analys kommer att beskrivas här, samt några av de etiska och 

vetenskapliga problem som är relaterade till studien.  

 

5.1 Metodval  
Den empiriska undersökningen utformades utifrån problemformuleringen och syftet samt littera-

turbakgrunden. Inom metodiken finns det två områden, kvalitativ och kvantitativ. När det handlar 

om att utreda varför något är som det är, är det kvalitativt som används, medan kvantitativt är 

bättre att ta reda på i vilken utsträckning, hur många som är av en åsikt. (Jensen, 1999) Bryman 

(2011) skriver att kvalitativ forskning i relationen mellan teori och forskning ligger tyngden på att 

generera teorier, föredrar att lägga vikten på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verk-

lighet och har en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som indi-

vider genererar. Bryman anser också att vid kvantitativ forskning som betonar kvantifieringen när 

det gäller insamling av data då ligger tyngden på att pröva teorier, har naturvetenskaplig model-

lens normer och tillvägagångssätt och har uppfattningen om den sociala verkligheten som går ut 

på en yttre och objektiv verklighet.  

 

Tillvägagångssättet för den här studien är empirisk och genomförd till enkäter och individuella 

intervjuer. Den här undersökningen har gjorts med både ett kvalitativt och kvantitativt sätt. Re-

sultatet visar då en mer övergripande bild av problemet, eftersom vi först ser hur många av besö-

karna som har olika åsikter och sedan får veta hur och varför dataspelarna tänker som de gör. 

Målet är att undersöka och beskriva både hur besökare på Helsingborgs stadsbibliotek ser på att 

dataspel finns till utlåning på biblioteket och i vilken utsträckning engagerade dataspelare ser 

Helsingborgs stadsbibliotek som en resurs. Med andra ord handlar uppsatsen om hur människor 

ser på att dataspel finns på Helsingborgs stadsbibliotek.  

 

Först undersöks vad besökarna tyckte om att dataspel finns på bibliotek och detta görs med en-

kätundersökningen. För att fördjupa undersökningen var också några av frågorna öppna där besö-

karna kunde ge en större redogörelse för sin syn på området. Då jag ville undersöka situationen 

på ett specifikt bibliotek och ville veta hur många procent som hade åsikter, fann jag att en kvan-

titativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie passade uppsatsen bäst. Enkätundersökningen 

ligger till grund för den senare kvalitativa intervjustudien. Där har dataspelare utfrågats om sina 

åsikter, vad dessa kan bero på etcetera och därigenom visas hur mycket särskilda underliggande 

orsaker betyder för användarna. De båda undersökningarna kompletterar varandra. Sedan har jag 

också intervjuat Lina Andersson, inköpsansvarig för dataspel på Helsingborgs stadsbibliotek för 

att få mer statistik om dataspelsutlånandet och information om inköpspolicys.  
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5.2 Undersökningen 
Informationen från litteraturen om dataspel och Helsingborgs Stadsbiblioteks regler utgjorde 

grunden till frågorna i undersökningen. Innan undersökningen genomfördes en enkel pilotstudie 

för att testa både enkäter och intervjumallen för att utvärdera dem. Den studien genomfördes ge-

nom att jag bad fem personer fylla i enkäten och sedan diskuterade vi den och hur de hade upp-

fattat frågorna och hur de kunde förbättras. Inför intervjuerna gjordes en liknande studie där jag 

intervjuade tre andra personer och sedan utvärderade vi intervjun. Det som uppkom från pilotstu-

dien användes endast för att bearbeta och komplettera både enkäten och intervjumallen och re-

sultaten i sig har inte använts i uppsatsen.   

 

5.2.1 Etiska aspekter 

Alla respondenterna är anonyma, utom Lina Andersson på Helsingborgs stadsbibliotek. Detta 

eftersom hon uttalar sig i sin yrkesroll som inköpsansvarig. Hon har även godkänt att hon nämns 

med namn och yrke i denna uppsats. Den enda bakgrundsinformation som efterfrågades både i 

enkäterna och i intervjuerna var kön, ålder, utbildning och civilstånd. Intervjupersonerna som 

kallas vid namn, har getts andra namn än deras egna och i en kommun av Helsingborgs storlek 

går det därmed inte att gissa vilka personerna egentligen är. Alla deltagare i undersökningarna är 

dessutom över 18 år och har gjorts medvetna om förutsättningarna och att de är anonyma. De fick 

också information om att detta var frivilligt och att de kunde gå ur undersökningarna när de ville 

utan att ange anledning. 

 

5.2.2 Analysmetod 

Även om det är en kvantitativ enkätundersökning, är det inte en renodlad sådan. Det finns öppna 

frågor där respondenterna fritt har kunnat ange sina åsikter. Dessa öppna svar analyseras också.  

 

Gällande den kvantitativa rådatan från enkätundersökningen används statistikprogrammet SPSS. 

I kapitel 7 Analys, redovisas mer om hur analysen har gått till och hur rådatan har blivit använd-

bart material.  

 

5.2.3 Reliabilitet och validitet 

Merriam (1994) beskriver att begreppet reliabilitet handlar om, om ens resultat kan upprepas och 

i vilken utsträckning. Alltså, om undersökningen upprepas blir resultatet detsamma? Reliabilitet 

blir oftast aktuell vid en kvantitativ undersökning. När det gäller min enkät anser jag att resultatet 

kommer att upprepas i stort sett. Med det menar jag att eftersom det är 100 enkätundersökningar, 

kan det statistiska resultatet kanske variera något, men att det inte skulle vara några stora föränd-

ringar. Så frågan är då om undersökningen skulle ge samma resultat om den återigen genomför-

des på Helsingborgs stadsbibliotek eller på andra bibliotek.  Vissa delar av resultatet skulle säkert 

komma fram igen om undersökningen gjordes om, men då skulle kanske resultatets siffror se 

något annorlunda ut.  
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När det gäller de kvalitativa intervjuerna är det mycket svårare att dra slutsatser. Det är bara fem 

intervjuer och att resultatet där skulle osannolikt variera, samtidigt som det är troligt att de fem 

intervjupersonerna tog upp många saker som skulle komma om fler intervjuer genomfördes.  

Därav dras slutsatsen att det är möjligt att rekonstruera denna undersökning, med en viss åtanke 

på att variationer säkert skulle kunna förekomma.  

 

Undersökningens validitet är också viktig. Validitet anses vara det viktigaste forskningskriteriet 

och går ut på att bedöma om undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte. Stämmer de lo-

giska stegen som har använts för att nå en slutsats så att vi kan bara säkra på orsak och verkan, är 

allt rimligt och kan undersökningen så som den är verkligen svara på frågorna. Det vill säga, vi-

sar undersökningen verkligheten?  

 

Resultatet i den här studien visar troligen verkligenheten eftersom det trots att det är en relativt 

liten enkätstudie var 100 svar och det är tillräckligt många för att vi ska få en bild av verklighe-

ten. Frågorna som behandlade ämnet var rakt på sak och frågade om dataspel och bibliotek, sepa-

rat och tillsammans. Så jag anser att enkätundersökningen har validitet. (Bryman, 2011)  

 

Intervjuerna var öppna med följdfrågor där vi diskuterade problemet och vad de tycker. Vi pra-

tade om deras bakgrund, biblioteksvanor och deras tankar om bibliotek, vad de tycker om data-

spel och slutligen vad de tycker om att dataspel finns på biblioteket. Det var en avslappnande och 

ickedömmande diskussion där de fritt kunde säga sin åsikt och jag anser att allt detta ger inter-

vjuundersökningen validitet.  

 

I den här studien har inriktningen varit på en mindre grupp människor, med ett visst intresse för 

området. (Hartman, 1998). Det vill säga att alla som deltog i enkätundersökningen var besökare 

på bibliotek, oavsett om de har lånat dataspel därifrån eller ens spelat tidigare och alla som inter-

vjuades var spelare, oavsett om de lånat dataspel ifrån biblioteket eller ens besökt det.  

 

Dock skulle som tidigare nämnts en vidare studie kunna göras för att undersöka om resultatet är 

applicerbart på befolkningen och låntagarna i allmänhet. Även om det säkerligen skulle före-

komma skillnader, bör det också finnas stora likheter.  

 

Den här studien har utgått från en hermeneutisk kunskapssyn, vilket innebär att all information är 

subjektiv och enbart en individs tolkning. (Bryman, 2011) För att information skall få ett värde 

måste den därför sättas i sammanhanget och bedömas utifrån detta. Eftersom undersökningen 

inriktade sig på vad bibliotekets besökare anser om möjligheten att dataspel finns till utlåning och 

då denna inriktar sig på deras syn på frågan, upplevs det som om detta är en bra utgångspunkt.  

 

För att öka studiens trovärdighet, har den här studien försökt att så noga som möjligt presentera 

tillvägagångssättet för hur studien har genomförds och analyserade resultatet på så sätt att de som 
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läser rapporten själva, har en möjlighet att avgöra, om mina bedömningar är korrekta i enlighet 

med Hartman (1998). I den här studien genomfördes 100 enkäter och 5 djupare intervjuer för att 

få ett trovärdigt resultat, men även få in ett djup på undersökningen. En intervju med Lina An-

dersson, inköpsansvarig för dataspel på Helsingborgs stadsbibliotek, genomfördes för att få mer 

information om inköpspolicys.  

 

5.3 Metodkritik 
Efter enkätundersökningen anser jag att frågorna kunde ha varit lite mer fokuserade på dataspel 

och attityden mot dem och inte lite mindre på Helsingborgs stadsbibliotek. Exempelvis hade det 

varit bra med en fråga som rakt ut undrade om de tycker att dataspel ska finnas på bibliotek och 

en följdfråga om varför. Hade jag gjort om enkäterna hade där varit fler direkta frågor om sam-

bandet mellan dataspel och bibliotek. Det var annorlunda med intervjuerna, eftersom vi diskute-

rade och jag enkelt kunde ställa följdfrågor och vidareutveckla ett ämne. Trots detta tror jag att 

frågorna täckte ämnet och gjorde att problemfrågorna kunde besvaras.  

 

Eftersom jag ville veta vad besökarna på Helsingborgs stadsbibliotek tyckte om dataspel är det 

logiskt att fråga alla som var på biblioteket. Nackdelen med det är att där var många som inte var 

väldigt intresserade och kanske också människor som inte ens hade bibliotekskort utan bara var 

på biblioteket för att fika eller låna toaletten. Trots det anser jag att alla som var på biblioteket har 

rätt till en åsikt och undersökningen frågar alla utan att dra någon gräns efter hur ofta de besöker 

biblioteket eller hur många av bibliotekets tjänster de använder sig av. De fem personerna som 

intervjuades var ett enklare ett urval eftersom de valdes baserat på att de var dataspelare som alla 

använder sig av biblioteket och lånar media, även om det inte nödvändigtvis är dataspel. De var 

alla intresserad av spel och bibliotek och kopplingen mellan dem.  

 

Intervjuerna har genomförts på ett bibliotek och trots den relativt lugna atmosfären kan perso-

nerna ha distraherats av störande moment från omgivningen. De kan också ha känt osäkerhet på 

grund av att de har feltolkat en fråga, eller svarat vad de tror jag velat höra. De kan även ha angett 

kortare och mindre utförliga svar på grund av att de upplevt intervjun, som en lite pressad situa-

tion, eller att de känt en tidspress.  

 

Undersökningen rör inte ämnen de flesta av oss anser vara privata, men trots det kan intervjuper-

sonerna ha hållit inne med svar de inte velat tillstå. Exempelvis medger kanske inte alla männi-

skor som läser science fiction detta, utan säger att de föredrar klassisk litteratur. Det kan finnas 

andra anledningar, som att de vill visa sig vara allmänbildade, eller att de helt enkelt tycker det är 

pinsamt och skäms lite för sin litteratursmak. För att få så ärliga svar som möjligt har de som in-

gick i undersökningen blivit informerade om att undersökningen är helt anonym och då respon-

denterna inte fyller i sina namn och de personliga uppgifterna är få och generella, kan de inte bli 

igenkända. Jag har begrundat över om svaren är helt ärliga och finner det svårt att veta. 
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Även om jag anser det vara osannolikt, kan både det faktum att jag själv spelar dataspel och att 

jag är väldigt bekant med bibliotek, då jag ofta använder mig av bibliotekens utbud av tjänster 

och arbetar på ett bibliotek, ha påverkat undersökningen och hur jag har svarat på de frågor om 

förklaringar som de har ställt. Jag har varit öppen för möjligheten och arbetat för att vara objektiv 

och för att ha så liten påverkan som möjligt. Trots detta kan undersökningen ha färgats av förut-

fattade meningar och mitt eget synsätt och min utgångspunkt.  

 

5.4 Det undersökta biblioteket  
I detta stycke presenteras Helsingborg och stadsbiblioteket, det undersökta biblioteket.  

 

5.4.1 Helsingborg  

Helsingborg är beläget i nordvästra Skåne och har enligt kommunens egen hemsida ett varierat 

och brett utbud av både kultur- och nöjesetablissemang. Kommunen har olika satsningar, vilket i 

sin tur stärker stadens kulturliv. I Helsingborg finns även ett flertal museer och kulturanlägg-

ningar och staden har cirka 100 000 invånare. Eftersom Helsingborg är en relativt stor stad och 

påtalar att de satsar på kultur, finns där resurser tillgängliga som mindre bibliotek i mindre orter 

helt enkelt inte har. Att ha dataspel till utlån handlar ju inte bara om bibliotekets vilja utan också 

om möjligheter och ekonomi.  

 

5.4.2 Helsingborgs stadsbibliotek 

Helsingborgs stadsbibliotek valdes främst utifrån att de har en relativt stor samling dataspel för 

vuxna till utlån. Andra bibliotek i Skåne hade vid tiden för undersökningen, endast enstaka spel, 

vilket gör att de som besöker dessa bibliotek inte har tillgång till en liknad tjänst som Helsing-

borgs statsbibliotek.  

 

Stadsbiblioteket har många skilda användningsområden. Till utlåning finns musik, dataspel, fil-

mer, böcker etcetera och för besökare finns läsesalar, Internet och datorer att använda. Där finns 

också ett kafé, olika arrangemang, föreläsningar, utställningar och mycket annat.  

 

Enligt stadsbibliotekets egen hemsida är det stadsbibliotekets policy gällande inköpsval att TV- 

och dataspel är en del av människors kulturkonsumtion. De hänvisar till en undersökning Unga 

och medier 2008, som genomfördes av Medierådet. Där står det att 83 % av de som tillfrågats 

mellan 9 och 16 år spelar TV-spel och dataspel. 

 

Biblioteket i Helsingborg började låna ut TV-spel 2007 och vid tiden för undersökningen finns de 

bara på stadsbiblioteket och inte på någon filial. Även om en låntagare måste vara minst 16 år 

eller äldre för att få låna hem spel, finns det spel för alla åldrar. Spelen de har tillgängliga var spel 

till PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii och Xbox360. Bibliotekets hemsida har även län-

kar till relevanta sidor för användarna att söka mer information om ämnet dataspel och om de 
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enskilda spelen. (Ibid.) 

 

Det är enligt stadsbibliotekets hemsida, gratis för låntagare att låna TV-spel från biblioteket. Det 

finns dock regler och de är striktare än för andra medier som exempelvis böcker. Låntagaren får 

bara låna två spel samtidigt, lånetiden är en vecka, låntagaren måste ha fyllt 16 år, lånekort och 

legitimation måste kunna uppvisas och omlån är inte tillåtet. TV-spelen får endast lånas för per-

sonligt bruk och om spelet måste ersättas är summan låntagaren måste betala, på grund av licen-

ser, högre än det hade kostat att köpa spelet i affären. Förseningsavgiften är 5 kr per spel och dag 

och medan det 2008 kostade 250 - 350 kr att ersätta en bok, kostade ett spel 1000 – 1050 kr. 

 

I samband med undersökningen diskuterade jag med bibliotekarierna om att det inte finns spel 

som inte kräver en spelkonsol, som exempelvis PC-spel. Svaret var väldigt enkelt och praktiskt. 

Det beror på att med de flesta PC-spel måste låntagaren installera något program i datorn för att 

kunna spela och det kan bara installeras ett visst antal. Eftersom spelen då bara går att låna ut ett 

finit antal gånger, är bibliotekets intresse begränsat och tillverkarna som säljer spelen med licens 

direkt till biblioteken har heller inte prioriterat PC-spel.  

 

5.5 Enkätundersökningen 

En presentation av enkätundersökningen. I detta kapitel behandlas urval och utförande. 

 

5.5.1 Urval 

Urvalet av respondenter till enkätundersökningen skedde genom ett urval av de som besökte Hel-

singborgs stadsbibliotek i augusti 2008. Respondenterna är 18 år och uppåt, män och kvinnor. Ål-

dersgränsen för att låna dataspel är 16 år, men i den här undersökningen är de som tillfrågats 18 

år eller äldre. Detta undviker problematiken med att ha föräldrars medgivande om respondenterna 

skulle vara minderåriga. 

 

Respondenterna blev tillfrågade efterhand som de besökte biblioteket, vilket gjorde att urvalskri-

teriet var personer som besökte stadsbiblioteket dessa dagar. Det var besökare som sökte efter 

böcker, studerade, använde datorerna, lämnade igen böcker eller vistades på biblioteket av någon 

annan anledning. Ett fåtal, cirka tio personer nekade och ville inte vara med. Då jag behövde 100 

respondenter finns inte de som nekade med i resultatet eller i statistiken.  

 

För att se om det gick att dra några slutsatser om i vilken grad svaren påverkats av responden-

ternas bakgrunder och deras förhållningssätt till biblioteket, ställdes några grundläggande frågor 

om dem. De fick ange kön, ålder, utbildningsnivå, civilstånd, hur ofta de besöker biblioteket, 

vilka medier de lånar, vilka tjänster de använder sig av och om det finns någon annan anledning 

till att de besöker biblioteket.  

 



28 
 

För att få en klarare bild om respondenterna är representativa för Helsingborgs Stadsbiblioteks 

besökare behövs mer information om alla besökare. Detta för att därefter avgöra om det är till-

räckligt många och/eller har tillräcklig bredd gällande olika grupperingar, som exempelvis kön 

eller ålder. (Trost, 2007) Med detta urval var önskan att respondenterna hade olika bakgrund, 

detta med förhoppning om att få en mer övergripande bild över biblioteksanvändarnas relation till 

dataspel. Då bibliotekets besökare möjligen inte är en representativa för Helsingborgs befolkning, 

utan vissa grupper kanske använder sig mer av biblioteket än andra, företräder respondenterna 

mer bibliotekets besökare än genomsnittet i Helsingborgs kommun. Mer information om både 

Helsingborgs kommun och stadsbiblioteket finns tidigare i kapitlet i 5.4. 

 

5.5.2 Enkäterna 

Enkäten finns att läsa som Bilaga I. Patel & Davidsson (1998) skriver om hur enkäter fungerar 

och efter deras beskrivning kan enkäterna sägas ha en hög grad av strukturering då en majoritet 

av frågorna är ja eller nej frågor, eller frågor med förutbestämda svar. De finns dock också flera 

frågor med öppna svar där respondenterna själva kan svara fritt.  

 

Jag skrev själv frågorna med hjälp av Enkätboken av Jan Trost. Frågorna ändrades sedan och ut-

ökades efter pilotstudien och några bakgrundsfrågor lades till efter att jag pratat med en annan 

bibliotekariestudent.  

 

Enkätundersökningen är genomförd på Helsingborgs stadsbibliotek måndagen den 11 till onsda-

gen den 13 augusti 2008, från cirka klockan 12 till 18 på måndag och tisdag och cirka 12 till 14 

på onsdagen. Undersökningen genomfördes på sommaren och under semestertider, vilket kan ha 

påverkat vilka personer som var på biblioteket. Det är svårt att veta och även om det kan vara 

intressant att genomföra liknande undersökningar vid flera tidpunkter under ett år, är det en större 

undersökning än vad som är lämpligt för denna uppsats.  

 

Respondenterna blev tillfrågade efterhand som de kom till Helsingborgs stadsbibliotek. Jag frå-

gade alla som var över 18 år, utan undantag och förklarade kortfattat syftet med undersökningen. 

De fick information om att det var frivilligt att ingå i studien och om de hade frågor eller behövde 

förtydligande, svarade jag gärna. Jag gav dem som ville svara enkäten och en penna. Om de inte 

hade några frågor, sa jag ingenting då jag inte ville störa eller påverka svaren. Det är 100 enkäter 

med i undersökningen som har fyllts i och analyserats. Det tog från cirka två till sex minuter. Un-

gefär tio personer som jag frågade hade inte tid att svara, eller ville helt enkelt inte delta, medan 

100 personer sa ja. Undersökningen hade därmed en hög svarsfrekvens och större tillförlitlighet. 

En klar majoritet hade tid och var villiga att delta i undersökningen. Oavsett om de hade tid att 

fylla i tackade jag för deras tid och de som svarat fick en Dumleklubba som tack.  

 

Denna undersökning hade därför ett bekvämlighetsurval där de personer som var tillgängliga till-

frågades utan att kontrollera hur representativt urvalet var. (Bryman 2011) 
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Vissa av frågorna, som exempelvis fråga åtta som frågar om varför eller varför inte respondenten 

har lånat dataspel, har öppna svar där respondenterna kan svara utförligare om de vill. När 

respondenten bara kan välja mellan skrivna alternativ finns det en risk att något svarsalternativ 

har missats och att resultatet blir missvisande. För att undvika detta kan enkätrespondenterna i 

flera fall lägga till egna alternativ eller så är frågorna helt öppna. (Eliasson, 2006) 

 

Varje respondent fick exakt samma enkät och frågor att svara på. Frågorna är utformade med 

hjälp av Halvorsens (1996) bok där han skriver om många saker intervjuaren bör tänka på när 

undersökningen ges i form av frågor. Enkäten påverkades vidare av den informella provstudien 

jag genomförde innan själva undersökningen och frågorna ändrades. Cirka ett dussin responden-

ter frågade efter förtydligande i någon fråga. Förtydligande gav jag gärna, men jag erbjöd ingen 

information om de inte frågade efter den. Enkätundersökningen var därför enligt Patel & Davids-

son (1998) standardiserad.  

 

5.6 Intervjuerna 
En presentation av undersökningens kvalitativa intervjuundersökning. Här behandlas urval och 

intervjuernas genomförande.  Informationen från intervjuernas transkriberade jag först och sam-

manställde sedan deras bakgrund och svar på de frågor som ingick i intervjumodellen. 

 

5.6.1 Urval 

När det gällde enkäterna valdes respondenter ut på grund av att de var besökare på biblioteket 

oavsett om de spelar dataspel eller inte. I den här delen av undersökningen var det ett specifikt 

urval av respondenterna, då de behövde uppfylla vissa kriterier. De kriterier som kvalificerade 

dem för en djupare intervju var att de var boende i Helsingborgsområdet, hade lånekort på bibli-

oteket och spelade dataspel.  

 

Urvalet av intervjupersonerna gjordes på ett enkelt sätt. Det är enligt Bryman (2011) ett snö-

bollsurval som genomfördes genom att jag kontaktade en bekant som har bott i Helsingborg och 

frågade om han kände några dataspelare. Det gjorde han inte, men han frågade några personer 

som han kände och som sedan frågade andra. I slutändan hade jag fem intervjupersoner som jag 

inte träffat tidigare och som, så vitt jag kunde fastställa inte kände varandra.  

 

Intervjupersonerna är i kön, vanor och bakgrundsinformation någorlunda spridda. De är från 20 

år till 40 år, tre kvinnor och två män, tre är singlar, två sambos och två av respondenterna har 

barn. De har olika grader av utbildningsnivå och där finns skillnader i hur ofta de besöker biblio-

teket. När det gäller bara fem personer är det svårt att få en jämn och spridd fördelning. Alla re-

spondenterna är anonyma. Mer information om intervjupersonerna finns i kapitel 6 Resultat.  
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5.6.2 Intervjuernas genomförande 

För att få en djupare förståelse och förstå varför och inte bara statistisk fakta om vad människor 

tycker, kompletterades enkäterna med fem intervjuer. De varade i ca 30 minuter och bandades för 

att senare kunna genomföra en säkrare analys. Intervjuerna genomfördes i september och oktober 

2010. Även om det hade skett mindre förändringar på stadsbiblioteket sedan enkätundersök-

ningen i augusti 2008, som att utbudet av dataspel hade uppdaterats hade det inte gjorts några 

ändringar gällande regler eller omfattningen av utbudet. Intervjuerna genomfördes i en avskild 

miljö för att skapa en lugn och avslappnad miljö för respondenten. Även om det inte är djupt pri-

vata ämnen vi diskuterade valde jag att de inte skulle äga rum någonstans offentligt.  

 

Respondenterna fick kort information innan intervjun om ämnet, därefter följdes intervjumallen 

där en fråga i taget presenterades för respondenten. Någon gång ändrade en intervjuperson en 

tidigare fråga som redan hade besvarats eller gick tillbaka och klargjorde någon som tidigare 

hade diskuterats.  

 

Intervjumallen finns som Bilaga 2. Intervjuerna var semistrukturerade kvalitativa intervjuer och 

även om mallen är skriven med frågor och inte bara stödpunkter, använde jag den mer som en 

utgångspunkt och att jag inte skulle glömma något område jag ville fråga om. Följdfrågor och 

fördjupning i samtalet skedde när respondenten kom in på något nytt område. Intervjuerna ut-

vecklades på många sätt under samtalet, följdfrågor ställdes med intervjumallen som utgångs-

punkt. Intervjuerna transkriberades sedan. (Eliasson, 2006)  

 

5.6.3 Inköpsansvarig på Helsingborgs stadsbibliotek 

För att få svar på mina frågor om vilka spel biblioteket köper in gällande genre, konsol etcetera 

kontaktade jag Lina Andersson som är inköpsansvarig för dataspel på Helsingborgs stadsbiblio-

tek. För enkelhets skull och på vissa praktiska problem med att träffas utbytte vi mejl. Jag skrev 

en lista med frågor till henne och hon svarade utförligt och svarade även på frågor som jag inte 

tänkt på att ställa. Det kändes som om jag fick svar på de relevanta frågorna gällande hur det 

praktiska fungerar och bibliotekets regler och policys. Eftersom uppsatsen handlar om besökarnas 

attityder och vad dataspelare tycker är denna intervju mer som ett komplement och för att förstå 

varför vissa saker fungerar som det gör.  
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6. Resultat  
Kapitlet redovisar och resultatet för enkätundersökningen och intervjuerna.  

 

6.1 Enkätundersökningen 

Enkäten finns som Bilaga 1. Som nämnts i föregående kapitel tillfrågades 100 besökare på Hel-

singborgs stadsbibliotek. Resultatet för enkätundersökningen är uppdelat i två delar. Först är re-

spondenternas bakgrund och sedan resultatet av undersökningen.  

 

6.1.1 Respondenterna 

När det gäller respondenternas bakgrund var den varierad. Av 100 respondenter var 48 män och 

52 kvinnor. När det gäller åldersindelningen var 42 av respondenter 18-25 år, 24 personer var 26-

35 år, 15 var 36-45 år, 10 respondenter var 46-55 år, 5 av dem var 56-66 år och 4 respondenter 

var 66 år och upp. Utbildningsnivån var varierande och övervägande hög. 9 personer har bara gått 

på grundskola, 32 har gått på gymnasiet och hela 59 har gått på högkola eller universitet. Den 

övervägande delen, 64, var singlar medan 36 av respondenter var gifta eller sambo.  

 

Förutom att låna material, använder besökare också bibliotekets andra tjänster och vilka tjänster 

de använder är väldigt varierande. Några av respondenterna använder inga av tjänsterna, medan 

andra använder flera av dem. 42 respondenter går dit för att använda Internet och 41 läser tid-

ningarna. 19 personer arbetar vid en dator och bara 3 personer sysslar med släktforskning.  

 

Förutom att låna eller använda bibliotekets tjänster finns det också andra orsaker till att några av 

respondenterna besöker biblioteket och de orsakerna skiftar. 11 respondenter studerar där, 6 an-

gav att de tycker biblioteket är trevligt, 6 tycker det är ett bra ställe att umgås, 3 går dit för att 

fika, 2 går dit för att deras barn gillar det, 2 andra angav att de använder en arbetsplats och en 

person går dit och tittar på utställningar.  

 

Beroende på vanor och intresse besöker respondenterna biblioteket olika ofta. 36 personer kom-

mer till biblioteket flera gånger varje vecka, 22 kommer en gång per vecka, 24 någon gång per 

månad, 14 personer någon gång per år och 4 personer kommer mer sällan än så.  

 

6.1.2 Enkätresultatet 

Av de 9 respondenter av 100 som lånat dataspel är åldern skiftande. 5 av dem var män och 4 var 

kvinnor. 3 av respondenter var 18-25 år, 1 var 26-35 år, 3 var 36-45 år, 1 var 46-55 år och 1 var 

56-66 år gammal.  

 

På frågan om varför eller varför inte de lånar dataspel svarade bara 15 personer. 25 respondenter 
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angav att de spelar, men svaren visar att många som spelar inte lånar från biblioteket. Av de 15 

som svarade angav 5 respondenter att de inte visste att man kunde låna, 4 äger redan de spel de är 

intresserade av, 2 äger ingen konsol, 2 respondenter har inte hittat något intressant spel, en person 

är inte intresserad av att låna från biblioteket och en annan tycker de har för kort lånetid.  

 

Vi lever alla upptagna liv och det finns säker de som skulle vilja spela med om de hann. På frå-

gan om mer fritid och därmed tid att spela dataspel, skulle påverka svaren svarade 79 nej, 20 sva-

rade ja och 1 kanske. 

 

20 respondenterna uppgav åsikter om att dataspel finns för utlån på bibliotek som svar vid olika 

frågor. 10 personer tycker det är bra att det går att låna dataspel medan 4 däremot tycker att data-

spel inte hör hemma på där. 2 personer tycker det är ok om det är bra dataspel och lika många (2) 

tycker att det behövs bättre och tydligare information om nya spel, regler etcetera. En person an-

gav att det är viktigt att åldersgränderna efterföljs och en annan att lånetiden tyvärr är för kort.  

 

Besökarna på biblioteket vet inte lika mycket om stadsbibliotekets regler och policy när det gäller 

dataspel och de har har olika vanor gällande spel. 62 personer var medvetna om att det går att 

låna dataspel, 25 respondenter spelar själva dataspel och 9 av dem har lånat dataspel från 

biblioteket. Av de 9 som har lånar dataspel har de lånat dem av olika anledningar. 4 har lånat till 

sina barn, 2 lånar för att de är gratis och 2 provar spel innan de köper och 1 person angav inget 

svar till varför personen har lånat dataspel. De fyra som har lånats till sina barn, har tyvärr inte 

förtydligat hur gamla barnen är och om det är barn- eller vuxenspel.  

 

Av de 25 respondenter som själva spelar dataspel är 15 män och 10 kvinnor. 17 personer var 18-

25 år och 8 var 26-33 år. Ingen respondent över den åldern spelade dataspel.  

 

När det gäller om ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka respondenternas lånande specifi-

cerade frågan inte om det är ändringar gällande dataspel. Men genom att korsa svaren går det 

ändra att se hur de som spelar eller lånar dataspel svarare. Av alla 100 respondenter svarade 8 ja, 

85 svarade nej och 7 kanske. Av de 9 som tidigare har lånat dataspel svarade 2 ja, 6 svarade nej 

och en kanske. Av de 91 respondenter som inte har lånat dataspel svarade 6 ja, 79 svarade nej och 

6 kanske. Dessa svar finns nedan i diagramform. 

 

Gällande om ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka lånande, delat på de som spelar eller 

inte spelar dataspel är siffrorna något liknande. Av de 25 respondenter som spelar dataspel sva-

rade 7 ja, 14 svarade nej och 4 kanske. Av de som inte spelar dataspel svarade 1 ja, 71 svarade 

nej och 3 kanske. Dessa svar finns på nästa sida i diagramform.  
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1 person har lämnat förslag om ett dataspel och det är beställt.  

 

 

Fler diagram finns sist i uppsatsen i bilaga 3.  
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Har lånat dataspel Har inte lånat dataspel 

Ändringar i bibliotekets utbud 1 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle inte påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle kanske påverka mitt lånande 

7 
1 

14 

71 

4 3 

Spelar dataspel Spelar inte dataspel 

Ändringar i bibliotekets utbud 2 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle inte påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle kanske påverka mitt lånande 
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6.2 Intervjuerna  
Intervjumall se Bilaga 2. Det var fem personer som intervjuades och de varade cirka 30 minuter 

per intervju. Intervjupersonernas svar finns redovisade och sammanfattade i detta kapitel.  

 

6.2.1 De fem respondenterna 

Sofie är 26-35 år, singel, högskoleutbildad och arbetar inom vården. Hon besöker biblioteket 

flera gånger per vecka och lånar böcker, musik-cd, filmer och cd-böcker. Av deras tjänster an-

vänder hon Internet, arbetar vid en dator, läser tidningar och går på Filmstudie. Hon anser också 

att biblioteket är ett trevligt ställe att träffas och umgås innan man går vidare. Det enda som hon 

saknar är att biblioteket skulle erbjuda datorutbildning i grunderna om hur man använder en dator 

för de som är nybörjare.  

 

Sofie har spelat sedan ca 7-8 års ålder och spelar lite i stort sett varje dag och har en period på 

några dagar ungefär en gång i månaden då hon spelar mycket och intensivt. I snitt blir det mer än 

fem timmar per vecka. Hon tycker den tiden fyller hennes behov. ”Om jag hade mindre tid, hade 

det nog blivit mindre spelande, men jag tror inte mer tid hade gett mer spelande.” De spel hon 

spelar är rollspel, strategispel och enkla banspel.  

 

Hon är medveten om att det går att låna dataspel och har varit på avdelningen och kollat vad de 

har för spel. Trots det har Sofie inte lånat något spel, eftersom de inte hade något spel hon är in-

tresserad av att låna. Men det kan ändras om utbudet ändras och det finns spel hon är intresserad 

av. Det är framför allt fler genre som hon skulle vilja att biblioteket köpte in. Hon har inte själv 

lämnat något inköpsförslag då hon inte har vetat att det var en möjlighet.  

 

Det finns också andra förbättringar som Sofie förslår att biblioteket skulle kunna genomföra. Hon 

tycker det behövs en lättöversiktlig katalog över alla dataspel för enkel browsing. Att det även 

finns äldre dataspel och inte bara de som är relativt nya. Detta är för om låntagaren har en gam-

mal konsol eller vill ha något spel som är lite retro. Bättre skyltning, med mer information om 

regler, var spelen finns i byggnaden etcetera. Hon vill också att det ska finnas ett bredare utbud 

av spel. Sofie är medveten om att man inte kan ha alla spel och det ofta blir de mest populära, 

men att biblioteket ser det som ett mål att ha ett så blandat utbud som möjligt.  

 

När det gäller relationen mellan dataspel och bibliotek har Sofie två synpunkter.  Vissa spel, de 

våldsammaste etcetera ska ha tydlig åldersbegränsning. Exempelvis ska bara de över 18 år kunna 

låna dem och de ska vara tydligt markerade så att inte de som inte är så insatta (det vill säga för-

äldrar) lånar sina barn något som inte är lämpligt. Inte censur, men så väl markerade att ingen 

lånar dem av misstag. Det är relativt nytt att dataspel finns och kan lånas på bibliotek. Sofie ser 

det som bra och positivt och anser på det hela taget att dataspel hör hemma på bibliotek.  

 

Anna är 18-25 år, singel, gymnasieutbildad och arbetar inom kundrelationer. Hon besöker bibli-
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oteket någon gång per år, något som har minskat efterhand som hennes ekonomi blivit bättre, då 

hon numera köper böckerna istället och har samtidigt fått mindre tid att läsa. När hon besöker 

biblioteket lånar hon böcker, dataspel och musik-cd. Det är mest skönlitteratur hon har lånat. Av 

bibliotekets tjänster har hon använt sig av Internet, arbeta vid dator, läsa referenstidningar, 

artikeldatabaser och att kopiera enstaka kapitel eller sidor från referensböcker. Anna besöker 

också biblioteket för att kolla sortimentet som hon tycker är bättre än hos bokhandlarna. Dess-

utom tycker hon det är trevligt att ha tillgång till ett bibliotek att besöka ibland.  

 

Det finns inte direkt något som Anna saknar på biblioteket. ”Man kan ju inte ha biblioteket till 

allting. Dess huvudsyfte är böcker och information och tycker att de gör ett utmärkt jobb med det. 

Biblioteket ska få lov att vara ett bibliotek bara. Det är inte en affär som ska ha mycket av allt. 

Ibland ska man låta saker vara vad de är.” Det enda negativa är att hon önskar att det finns fler 

musik-cd att låna och att mer av referenslitteraturen finns till utlån. Annars tycker hon det är bra 

att biblioteket erbjuder så många tjänster, som exempelvis sagostunder. Kanske kan biblioteket 

utveckla de medier och tjänster de redan erbjuder mer. Annat som samhället kan behöva tycker 

Anna inte är bibliotekets uppgift att tillhandahålla. Hon tycker biblioteket är serviceinriktat.  

 

Anna har spelat dataspel sedan lågstadiet. Hon spelar cirka 1-2 timmar per dag i snitt, det går lite 

upp och ner. Mer när hon köper ett spel hon gillar så spelar hon intensivt. Att hon inte spelar mer 

beror på tidsbrist. Anna måste sköta jobbet och vill ha ett socialt liv, så det handlar om priorite-

ringar och vad som är nödvändigt. ”Spel är skitkul, men ibland måste man lämna lägenheten.” 

Det är mest missionsbaserade rollspel och strategispel. Av hennes favoritspel finns Frontierville, 

Guitar Hero, Age of Empires och liknande.  

 

Hon är medveten om att det går att låna dataspel och har själv gjort det, även om det var ett tag 

sedan. Spelen hon lånade fanns endast där och hon kunde inte hitta det för att köpa, men de har 

nu gallrats och finns inte längre på biblioteket. Anna har inte längre samma koll på sortimentet 

som finns och eftersom böterna lätt blir höga och det går att köpa begagnade spel billigt, så köper 

hon istället. Eftersom man bara får ha spelet i en vecka hinner hon heller knappt börja med spelet. 

Möjligen skulle hon testa ett spel först om hon inte vet tillräckligt mycket om det istället för att 

bara köpa det. Anna säger att hon kanske skulle låna mer spel om hon själv hade mer tid, om lå-

netiden var längre än två veckor, om hennes ekonomi skulle försämras eller de skulle få ett större 

och med frestande utbud av rollspel, strategispel och liknande.  

 

Trots att Anna själv skulle vilja att bibliotekets utbud av dataspel skulle ändras har hon aldrig 

lämnat något inköpsförslag. ”Jag vill inte uttala mig om vad folk ska och inte ska göra. Jag kan 

inte säga åt någon att sluta röka och jag kan inte säga åt biblioteket att det inte ska köpa in de 

här spelen. Och man vet inte om det skulle spela någon roll, även om jag vet att om jag inte vill 

försöka är det inget som händer. Lite ligger i att jag inte längre har så bra koll på utbudet. Skulle 

också känna tvång att låna spelet och att tycka om spelet. Det handlar lite om att jag inte vet om 

jag vågar tala om vad min smak är, till biblioteket.” Detta säger hon trots att hon inte är nöjd 
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med bibliotekets utbud. ”Det känns som om sortimentet är inriktat till målgruppen killar i 20-års 

ålder och det finns ju så mycket mer. Sortimentet blir snedvridet och man vill inte fråga efter nå-

got som är så utanför resten av sortimentet och då fortsätter det ju att vara snedvridet.” 

 

När det gäller relationen mellan dataspel och bibliotek tycker Anna det är jättebra att det finns 

dataspel på bibliotek och tycker att det ska fortsätta finnas där. Biblioteket inriktar sig för en bre-

dare grupp besökare. Dock anser hon att spelen på biblioteket ska vara tydligt märkta med ål-

dersgränser som ska följas, men annars ska det inte finnas någon censur. Anna ser också dataspel 

som kultur. ”Som exempelvis Siberia har fått många priser i alla möjliga genre. Det är smart och 

väldigt vackert. Alla spel har musik. Dataspel är kultur lika mycket som ex Malmöfestivalen, 

konstrunda eller en musikfestival.”  

 

Slutligen lägger hon till att hon är mycket mer sällan på biblioteket nu jämfört med när hon stude-

rade. ”Både med tanke på att jag behövde tillgång till litteratur och databaser och att min eko-

nomi var sämre. Trots detta ser jag fortfarande biblioteket som en viktig del av samhället och vill 

att det ska finnas kvar.”  

 

Ulf är 36-45 år, sambo, högskoleutbildad och arbetar inom informationsteknologi. Han besöker 

biblioteket någon gång per månad och lånar då främst böcker. Av bibliotekets tjänster använder 

han sig bara av att läsa tidningar.  

 

Han har spelat dataspel i ca 10 år och spelar ungefär en gång i månaden. Han hinner inte spela 

mer och prioriterar annat före spelandet, så mer fritid skulle inte påverka svaren. När han har tid 

är det främst Wii han spelar.  

 

Ulf är väl medveten om att det går att låna dataspel på bibliotek, men har själv aldrig gjort det. 

Han är helt enkelt inte tillräckligt intresserad av att spela dataspel, utan tycker det finns roligare 

grejor att göra istället. Ulf tycker att det är bra att ett visst utbud finns, men tycker inte att resur-

serna främst ska läggas på dataspel. ”Det är bra att det finns dataspel att låna, men det är inte 

det biblioteket är till för.” 

 

Eva är 26-35 år, singel, högskoleutbildad och arbetar inom kultur. Hon besöker biblioteket unge-

fär en gång per vecka och lånar böcker, filmer och cd-böcker. Av bibliotekets tjänster använder 

hon sig av att arbeta vid datorer, använda databaser, gå på föreläsningar och sagostunder med 

sina syskonbarn. Eva besöker ibland biblioteket för att hon tycker att ”Miljön är jättehärlig. Att 

bara gå in med sin laptop en stund och surfa är väldigt trevligt.” 

 

Eva har spelat från det att hon var 5-6 år. ”Min kompis hade ett Nintendo 8-bitar, eller något lik-

nande som var jättehäftigt. Slutet av 80-talet köpte mina föräldrar Sega och vi älskade det.” Peri-

odvis så spelar hon varje dag och sedan kan det gå ett par månader när hon inte spelar något alls. 

Tappar hon intresset så spelar hon inte på ett tag. ”Spelar man mer och längre blir man torr och 
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tråkig. Det är en töntvarning på att spela konstant hela tiden, samtidigt som jag kan trivas i den 

här töntigheten. Man spelar ett spel och sedan när man kan det blir man mättad och så blir det 

tråkigt och efter ett tag testar man på något nytt. Jag ser spel som ett nöje, men jag har inget be-

hov av att spela. Det är ju inte direkt något socialt. Jag spelar inte över internet, LAN eller något 

liknande. Spelandet är något personligt i mångt och mycket.” Hade hon haft mer fritid hade hon 

spelat mer eftersom hon inte vill börja med ett stort spel när hon inte har tiden som krävs att lägga 

ner. I snitt blir det nog lite mer än en timme per vecka.  

 

Hon spelar gärna strategispel, men också annat som Hidden items-spel och spelsajten King på 

nätet. Favoritspel är bland andra Frontierville, Warcraft 2 och The curse of Princess Isabella.  

 

Eva tycker det är bra att biblioteket har de medier som finns till utlån. Hon upplever att bibliote-

ket följer bra med samtiden och kan bemöta samhällets krav. Det enda negativa är att det är synd 

att det inte går att göra mer, men det krävs ju mer personal och resurser. Dock anser hon att spe-

len måste ha tydliga markeringar om till vilken ålder som de är lämpliga. ”I butiker har jag sett 

föräldrar köpa spel med 18 års gräns till sina barn som lätt sett ut att vara under 10 år. Det är 

inte ok. Föräldrarna måste vara medvetna om åldersgränserna och sedan är det deras ansvar.”  

 

Hon är medveten om att det går att låna dataspel och har också lånat en gång för flera år sedan. 

Anledningen till att hon inte lånar spel nu är att hon inte äger en spelkonsol och de spel som bib-

lioteket har till utlån kräver en konsol. ”Jag skulle nog låna mer om jag skulle köpa en spelkon-

sol, eftersom de där är rätt dyra. Kanske skulle jag låna om de hade pc- eller mac-spel. De spel 

jag är intresserad av finns inte på biblioteket, de har fel sortiment. Jag har lite egen smak.” 

 

När det gäller relationen mellan dataspel och bibliotek anser Eva att det är bra att biblioteket föl-

jer med i utvecklingen och det är ett sätt att fånga den som kanske inte annars går till biblioteket. 

”Biblioteket behöver inte bara vara böcker. Det är ju även spel, internet, tidningar etcetera. Det 

är ju mer än det här att ”du måste läsa en bok”.”  

 

Jacob är 26-32 år, sambo, universitetsutbildad och arbetar som konsult. Han besöker biblioteket 

någon gång per månad och lånar då tidningar och böcker, främst till sin son. Av bibliotekets 

tjänster använder han sig av att läsa tidningar.  

 

Jacob har spelat dataspel sedan ca 1990, det vill säga i ca 20 år. Han spelar ungefär en gång i 

veckan och i snitt mer än fem timmar per vecka. Om han hade haft mer fritid skulle han spela 

mer, men som det är idag hinner han inte. Jacob föredrar krigs- och sportspel.  

 

Trots att Jacob vet att det finns dataspel att låna på biblioteket har han aldrig lånat ett enda eller 

ens kollat vad det finns för spel. Han berättar att han redan har de spel han är intresserad av 

hemma. Det är möjligen om han fick mer tid över och då skulle ha mer tid att spela som han kan-

ske skulle låna något nytt spel på biblioteket. Förändringar i utbudet skulle inte påverka något då 
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han idag inte har tid att spela mer än de spel han redan har hemma.  

 

När det gäller relationen mellan dataspel och folkbibliotek tycker Jacob att det är bra att det finns 

dataspel att tillgängliga att låna på biblioteket. Han anser att det är väldigt bra att det finns sådan 

variation på de medier som finns till utlåning. ”Biblioteken måste också hänga med i tiden och 

det gäller också dataspel.” 

 

6.2.2 Sammanfattad attityd till dataspel och bibliotek  

Många av de ämnen som intervjupersonerna tar upp i intervjuerna tas upp av flera av dem. När 

det exempelvis gäller problematiken med åldersgränser och vad som är lämpliga spel tar Sofie, 

Anna och Eva upp detta. Ingen av dem tycker att vissa spel inte ska köpas in, Anna säger till och 

med att det inte ska finnas någon censur. Däremot säger alla tre att spelen ska vara tydligt märkta 

med vilken ålder som rekommenderas. Detta så att alla spelare som vill låna eller om någon för-

älder lånar åt sina barn inte av misstag lånar ett spel som är våldsammare än de velat ha.  

 

Av alla de fem respondenterna är det bara Anna som har lånat spel mer än någon enstaka gång 

och det var ett tag sedan hon lånade något spel. Det finns flera olika anledningar till detta. Både 

Ulf och Jacob nämner tidsbrist, andra prioriteringar och att de har sina favoritspel hemma. Den 

tid som de spelar gör de med de spel som de redan äger. Sofie däremot är intresserad av att låna 

och har kollat utbudet, men inte hittat något spel som är intressant. Om biblioteket skulle köpa in 

något spel hon är intresserad av lånar hon gärna det. Evas anledning är nästan samma i det att 

biblioteket inte har pc- eller mac-spel till utlån som hon har efterfrågat och hon inte äger någon 

spelkonsol. Skulle detta ändras är hon också intresserad av möjligheten att kunna låna spel. Anna 

som tidigare lånade spel från biblioteket har inte gjort det på ett tag. Det finns flera anledningar. 

De spel som hon tyckte om och lånade har gallrats bort och inte ersatts av spel hon är intresserad 

av. Hennes ekonomiska situation har förbättrats och hon kan nu köpa de spel hon vill ha och 

slutligen att den korta lånetiden gjorde att hon inte hann spela klart innan tiden var ute.  

 

Av de respondenter som har varit på dataspelsavdelningen har Sofie och Anna förslag på vad som 

kan förbättras och utvecklas. Anna vill främst att utbudet av spel ska breddas. Hon anser att det är 

alldeles för smalt och att det känns som om det är riktat till killar i 20-årsåldern. Anna menar att 

det finns många fler sorters spel och att det är en viktig del av vår kultur. Biblioteken behöver 

därför brädda sitt utbud och ta in dataspel som speglar det utbud som finns. Sofie nämner också 

att hon vill att utbudet ska vara mer blandat och lägger till att det även borde finns lite äldre spel, 

och inte bara det nyaste och senaste. Hon har också några fler konkreta förslag. Dataspelsrummet 

borde vara bättre skyltat och med tydligt uppsatta regler. Där borde också enligt henne finnas en 

lättöversiktlig katalog för att se hela dataspelsutbudet.  

 

Alla fem intervjupersoner tycker det är bra att det finns dataspel att låna på biblioteket. Ulf som 

är positiv till det lägger dock också till att han inte tycker att resurserna främst ska läggas på data-
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spel. De andra nämner inga sådana reservationer, utan tycker det är bra att dataspel finns och att 

biblioteket ska vara uppdaterat och hänga med i samtiden. Eva sammanfattar det och säger ”Da-

taspel är en naturlig del av utbudet, men samtidigt är det ju ett sätt att bemöta ett behov i sam-

hället. Framför allt hos unga och få dem att känna att de också har något som är intressant för 

dem på biblioteket. Biblioteket behöver inte bara vara böcker. Biblioteket behöver inte bara vara 

böcker. Det är ju även spel, internet, tidningar etcetera.”  

 

6.2.3 Inköpsansvarig på Helsingborgs stadsbibliotek  

Lina Andersson som ansvarar för dataspelen på Helsingborgs stadsbibliotek har svarat på några 

frågor angående deras policy och statistik. Biblioteket har sedan 2008 uppdaterat till dataspelsut-

bud, men inte gjort några ändringar gällande regler, policys eller någon större ändring gällande 

vilka spel de har till utlån. 2010 har Stadsbiblioteket 234 TV-spel till utlåning. Det är PlayStation 

2, PlayStation 3, Wii och Xbox 360. Pc- och mac-spel köps inte in eftersom de måste installeras 

på datorn och då bara kan lånas ut och installeras ett fåtal gånger. De individuella spelen håller 

olika länge beroende på hur försiktiga låntagarna är.  I genomsnitt fungerar spelen att låna ut mer 

än 50 gånger per spel. 47 spel har inte alls blivit utlånade under 2010 och det inkluderar de spelen 

som inte har lämnats tillbaka till biblioteket och därför gått till inkasso. 

 

Stadsbiblioteket har inga fasta regler för vad som köps in eller inte köps in och med en begränsad 

budget är det ibland komplicerat. Lina Andersson försöker fördela inköpen mellan de olika kon-

solerna och spelgenrena och vad som är lämpligt för olika åldrar. De köper spel för alla åldrar 

och väljer inte bort något spel med våldsamt innehåll. Hon säger dock att hon läser många recen-

sioner och spel som innehåller mycket sex och våld utan att ha kvalité som väger upp det, inte 

köps in. Recensioner, särskilt användarrecensioner och inköpsförslag är det hon mest har i åtanke 

vid inköp. Eftersom det är en begränsad budget tycker hon det är viktigt att välja de spel som 

spelarna själva efterfrågar. Topplistan visar att spelen är uppskattade och att flera är utlånade mer 

än de finns inne. Vissa av spelen är troligen bara spelade av barn, som exempelvis Arthur och 

minimoys, men eftersom låntagarna inte registreras vet vi inte åldern på låntagarna eller på spe-

larna, bara att spelen i sig är populära.  

 

Topplista över de mest utlånade spelen 2010: 

Titel Antal utlån 

Gears of war [Xbox 360, Xbox live] 

Arthur and the minimoys [PlayStation 2] 

Uncharted - Drake's fortune [PlayStation 3] 

Call of duty 4 [Xbox 360, Xbox live] : modern warfare 

Star wars - the force unleashed [Wii] 

 Prototype [PlayStation 3] 

50 

39 

38 

37 

35 

35 
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7. Analys  
Resultaten från undersökningen och litteraturstudien analysers med hjälp av Gans kulturteori.  

 

Gans kulturteori 

Herbert Gans teori är delad i fyra delar och beskrivs tydligare i kapitel 4. Genom att använda den 

till att analysera resultatet av undersökningen kan vi se resultatet på ett nytt sätt. Gans bok försva-

rar inte bara populärkulturens effekt utan också dess rätt att vara. Alla människor har enligt ho-

nom rätt till kultur och till den kulturen som de föredrar och som är i en nivå lämplig nivå. Data-

spel kan, som det har beskrivits i litteraturstudien, ge spelarna positiva effekter, men det påverkar 

ändå inte grunden i att det finns ett värde i underhållning och att dataspel ger oss en sådan. Allt vi 

gör behöver inte ha en praktisk betydelse, det finns också behållning i ren underhållning som 

också får oss att må bra. Ett vanligt folkbibliotek har ett väldigt brett sortiment av media och 

böcker. De har inte bara klassiska och välkända böcker utan också en mängd andra böcker. 

Böcker som inte nödvändigtvis är bildande eller har en väldigt hög kulturell betydelse och som 

helt enkelt är underhållande. Eftersom alla accepterar att biblioteket har underhållande böcker, 

kan inte biblioteken då också han annan slags underhållning.  

 

Att få tillgång till den media som personen vill ha kräver också självförtroende att säga vad du 

gillar och att be om det. Av alla fem intervjupersonerna var det bara Anna som inte hade en högre 

utbildning och som inte kände sig bekväm med att göra inköpsförslag eller fråga efter att en an-

nan sorts spel skulle köpas in.  Gans skriver att det ofta är högutbildade som bestämmer vad som 

är acceptable och högre kultur. Att gå emot den grundsatsen för vad som är finare kan kräva ett 

självförtroende som inte är så lätt att få om personen inte känner att hen tillhör den gruppen och 

har rätt att göra sådana val. Det är därför viktigt, att som Gans skriver att alla får tillgång till den 

slags kultur som den personen vill ha och kan ta till sig och att den är välgjord.  

 

Kulturflödesschemat visar också utbytet mellan populär- och högkultur. Det är exempelvis helt 

möjligt att dataspel blir inspirerade från historia och myter och att med historiskt korrekta spel 

locka högkulturella användare som annars inte skulle spela dataspel. På samma sätt kan en värld 

som skapas i ett spel också inspirera till andra högkulturella utryck. I spelet Black & White an-

vände spelaren en avatar som kunde bli ett utryck for godhet eller ondska beroende på spelarens 

val och det visar att spel i framtiden blir alltmer komplexa och djupa. Det kan också gå att an-

vända idéer från dataspel till annan media som kan vara mer högkulturell.  

 

Gans kulturteori 

En majoritet av respondenterna, både från enkäterna och intervjuerna var högutbildade och trots 

det var fler positivt än negativt inställda till dataspel. Det visar sig särskilt i intervjuerna där alla 

fem var positivt inställda och fura av fem var högutbildade. Gans skriver om hur det sker utbyte 

mellan grupper och hur exempelvis ungdomar av alla klasser kunde gilla en viss sorts musik. Un-

dersökningen visar på detta och verkar även antyda på fler förändringar och att gränserna mellan 
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grupperna är mindre skarpa än när han skrev sin teori, men för att kunna klargöra detta behövs en 

vidare och större undersökning. 

 

1. Populärkulturen massproduceras av ett kommersiellt företag av vinstskäl 

Enligt Gans kulturteori är dataspel helt klart populärkultur. De massproduceras de av kommersi-

ella företag av vinstskäl och det finns idag ingen etablerad högkultur inom dataspel. Även om de 

flesta spel tillverkas av stora företag finns där även mindre företag och ibland ensamma produ-

center som själva skapar spel. Små uppstickare har naturligtvis inte samma resurser, men med en 

bra idé kan de också lyckas. Exempel på det är spelet Minecraft som skapades av en person och 

nu spelas av miljoner. Gans anser att bara för att en produkt, och i detta fall, dataspel är masspro-

ducerade behöver de inte vara standardiserade. Det finns idag en mängd spel som är väldigt olika 

varandra. Super Mario har inte många likheter med ett fotbollsspel som inte har många likheter 

med ett första persons krigsspel. Det är medium med bred genre och när mer dataspel skapas blir 

den bara bredare.  

 

Bibliotek har massor av olika sorters böcker och de är alla massproducerade. Det hindrar inte bra 

och högkulturella böcker från att massproduceras precis som populärkulturella böcker. Det är 

idag vanligt att kultur massproduceras eftersom priset annars gör det alltför dyrt för den tilltänkta 

marknaden. Medan främst konst fortfarande är individuellt producerade, är det ofta nödvändigt 

att tänka på priset och därför sker massproduktion allt mer.  

 

2. Populärkulturens negativa effekt på högkultur 

Det finns idag inte någon kritik för att dataspelen har en negativ effekt på högkulturen utanför 

dataspelsområdet. Det är möjligt att det i framtiden kommer att finnas högkulturella dataspel, på 

samma sätt som det idag finns högkulturella filmer. Det är dock möjligt att dataspel lånar idéer 

eller inspiration från myter och historia och också ifrån högkultur. Det är dock svårt att se hur det 

skulle skada originalet då det istället kan ge spelaren intresse för det högkulturella originalet och 

ge det en ny publik som utan spelet inte skulle veta att det fanns. Dataspel kan exempelvis intro-

ducerade spelaren till myter eller religion som kan göra personen intresserad av att lära sig mer.  

 

Det finns inget som enkätrespondenterna eller intervjupersoners sa som tydde på att dataspel tog 

deras intresse bort ifrån mer högkulturella företeelser. De var ingen som sa att de spelade mer 

utan istället så var det flera som nämnde att de inte hann spela så mycket idag eftersom de inte 

hinner. De har andra saker i sina liv och prioriterar inte att spela dataspel.  

 

Bortsett från vad en av respondenterna sa angående att det kan finnas bra och högkulturella inslag 

i dataspel finns det inget som visar på att dataspel håller på att bli mer accepterade som högkul-

tur. Undersökningar visar däremot att dataspel blir mer accepterat som en del av vårt samhälle 

och det därmed kan ha en plats på bibliotek. Eftersom flera personer var positivt inställda till att 

dataspel ska finns på bibliotek, visar det snarare människor anser att biblioteken i sig ska finnas 

till för alla medborgare.  
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3. Skadan populärkultur orsakar sin publik.  

Det finns också många diskussioner om huruvida spelen skadar spelarna eller samhället. I min 

litteraturstudie hittade jag inga undersökningar som bevisar på skada, även om det fanns några 

som hade hittat vissa antydningar till negativa effekter hos spelarna. Det är möjligt att bli spelbe-

roende och låta spelande ta över för mycket av spelarens liv, men inga andra negativa effekter har 

kunnat bevisas, trots all debatt om frågan om dataspel gör spelarna våldsamma. Det kan vara 

svårt att se dataspel som ett stort homogent medium då det finns så vitt skilda spel, men oavsett 

vilket spel som har undersökts har inga negativa påföljder för spelarna kunnat bevisas. Detta för-

utsäger ju dock att spelen är lämpliga för spelaren och exempelvis att inte en 10-åring spelar ett 

spel som är avsett för vuxna. Det finns också studier som visar att så länge som en person inte 

spelar onormalt mycket, lider hen heller ingen fysiskt skada. Trots det kan pratas det mycket om 

dataspel och våld och det verkar finnas föreställningar hos människor att dataspel är skadligt och 

att kan påverka hur människor ser på att dataspel finns på bibliotek.   

 

Problematiken med åldersgränser tas även upp av enkätrespondenter och av intervjupersonerna. 

Det finns åldersgränsmärkning av dataspel, något som tas upp i kapitel 3.3, men eftersom alla 

över 16 år kan låna spel och föräldrar också lånar till barn är det viktigt att spelen är ordentligt 

märkta och att det då inte går att låna ”fel” spel. När Gans försvarar populärkultur för att han inte 

anser att den skadar användaren är det då viktigt att populärkulturen och i detta fall spelen inte 

kommer till fel användare. Medan dataspel inte har kunnat bevisats vara skadligt för användare i 

någon undersökning, om de har spel som passar åldern, är det lika fel att låta en tolvåring spela 

spel märkta för som att se en våldsam film som är barnförbjuden. Det finns märkning på dataspel 

som anger lämplig ålder och det är då också viktigt att den följs. Det är som att det finns bra 

och/eller högkulturella böcker för vuxna som helt enkelt inte är lämpliga för barn. Medan böcker 

för vuxna inte har en explicit varning, så står böckerna på olika ställen på biblioteket och har 

olika märkning för att alla ska få böcker som är lämpliga för deras ålder.  

 

Det fanns däremot undersökningar som visar att spelarna får positiva följder, som exempelvis att 

de kan lära sig att samarbeta, planera i förväg, får bättre reaktionsförmåga och spatialt tänkande. 

Det har också visats sig att många spelare som spelare i lag, antingen i person eller över nätet lär 

känna mer människor och blir då mer sociala. Det finns ju sedan också spel där spelaren kan lära 

sig något av ämnet, som exempelvis matematik eller historia förutsatt att spelen har korrekt fakta.  

 

Det fanns inga samband som jag kunde hitta gällande vad respondenterna hade för bakgrund eller 

lånade för media och deras vanor eller åsikter om dataspel. Svaren om vilka av besökarna som 

spelar dataspel visar att det är både är män och kvinnor som spelar dataspel. Det är därför viktigt 

att ha spel och spelgenrer som tilltalar män och kvinnor och också mer mogna spel som inte bara 

tilltalar tonåringar. Gans anser att det är orimligt att förvänta sig att människor med låg utbild-

ningsnivå ska föredra högkulturella saker och tvärtom och att det därför bör finnas högkvalitativ 

kultur för alla skiftande grupper i samhället oavsett deras smak. Då människor som föredrar po-
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pulärkultur inte sannolikt spontant kommer att börja gilla mer högkulturella saker är det viktigt 

att biblioteket kan tillhandahålla kvalitativ populärkultur. Som skrivs ovan finns det ju inga ve-

tenskapliga bevis på att de skadar utan snarare bevis på positiva effekter.  

 

4. Skadan populärkulturen orsakar samhället.  

Det finns inga bevis för att dataspel orsakar någon skada på dagens samhälle. Det är ett ganska 

ungt medium och det är möjligt att vi i framtiden kommer att få negativa eller positiva effekter. 

Grunden i anklagelsen att populärkultur skadar samhället och sänker smakstandarden utgår ifrån 

att all populärkultur i grunden är dålig och att den dåliga kulturen kommer att bestå. Gans anser 

inte att det är rättvist att jämföra det bästa ut historien som fortfarande uppskattas med allt som 

finns idag. Det finns tusentals dåliga dataspel som har glömts lika fort som de har kommit ut. Det 

går heller inte att säga att dataspel kan skada demokrati och samhället genom att de förslöar män-

niskor. Dataspel kräver att spelaren engagerar och aktiverar sig och trots att dataspel är så stor del 

av kulturutbudet som de är idag, kan de inte leda oss till exempelvis totalitarism.  

 

Det är alltid svårt att förutsäga hur framtiden kommer att se ut och vi vet inte idag hur dataspel 

kommer att vara om 10 år eller om 50 år. Om vi jämför hur filmen har utvecklats på 100 år och 

hur snabbt tekniken utvecklas idag går det bara att göra vaga gissningar och förhoppningar. Men 

det finns inget som säger att dataspelen inte kommer att utvecklats och förändras och om det kan 

komma att bli en marknad för högkulturella dataspel bredvid populärkulturella.  

 

De fem äldre enkätrespondenterna i åldern 36-66 hade inte lånats spel åt sig själva utan de hade 

lånat spelen åt andra. Det hade även några av de yngre, men där hade de flesta lånat spel främst åt 

sig själva. Detta visar, som intervjupersoner berättade, att de flesta spelare börjar i yngre år och 

att många sedan fortsätter att spela när de bli äldre, vilket gör att andelen av befolkningen som 

spelar ökar samtidigt som spelade går upp i åldrarna.  

 

Eftersom Bibliotekslagen ger de enskilda biblioteken stort utrymme att själva avgöra om de vill 

ha spel eller inte kan det vara stor skillnad mellan olika bibliotek. Dataspel på biblioteket kostar 

ca 700 kr med licens och det kräver därför resurser att köpa in även en liten samling. Det gör 

också att bibliotek med mindre resurser har färre möjligheter. Samtidigt hade cirka 40 % av 

Sveriges befolkning spelat dataspel år 2008 och cirka 20 % spelade regelbundet. Det gör att det 

idag finns många möjliga låntagare som kan vara intresserade av att besöka biblioteken.  

 

Något som är anmärkningsvärt är att bara 20 enkätrespondenter hade en åsikt om huruvida det 

ska finnas dataspel på biblioteket. Det betyder också att de som inte svarade, 80 personer inte 

hade någon åsikt. Intressant är också att bara 4 av respondenterna angav att de inte tyckte att da-

taspel hör hemma på bibliotek. Sammantaget så hade 80 personer ingen åsikt, 16 var uttalat posi-

tiva och bara fyra var uttalat negativa. Även flera av intervjupersonerna var positiva till att det 

ska finnas dataspel till utlån, även om några också sa att det inte skulle gå ut över bokbeståndet 

som de ansåg vara bibliotekets huvudsyfte.   
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8. Diskussion  
Här diskuterar jag resultatet och litteraturen.  

 

Analysmomentet i en uppsats är viktigt och för att få ut det mesta från en kvalitativ undersökning 

är det viktigt att den utförs på ett bra sätt. ”Kvalitativ innehållsanalys syftar då ibland på textana-

lyser där ingenting räknas eller mäts.” (Bergström & Boréus 2000, s. 45) Det viktiga för denna 

del av undersökningen är inte hur många som anser något, även om det också kan vara intressant 

utan varför. Jag vill förstå deras tankesätt och de bakomliggande anledningarna till attityden till 

dataspel och dess relation till bibliotek.  

 

Dataspel är ett unikt medium. Det kan jämföras med tv och film, men där är en stor skillnad och 

det är att dataspel är interaktiva. Spelaren kan inte passivt sitta framför skärmen utan måste hela 

tiden agera och föra spelet framåt. Spelaren kan verka i olika miljöer från Andra världskriget till 

en påhittad fantasivärld och vara vilken person som helst i spelet utan att det har något med verk-

ligheten att göra. Personligen älskar jag att spela härskare i en påhittad bananrepublik, vilket är 

långt ifrån den person jag annars är. Allt detta för att spel är annorlunda och kan vara utmanande, 

lärande och väldigt roliga. Och det finns i sig ett värde i något som är roligt och intressant utan 

alla andra fördelarna. Människor tycker om att ha roligt och det är inget negativt.  

 

De 100 respondenter är inte ett representativt urval av Helsingborgs befolkning eller av besö-

karna på stadsbiblioteket. Utbildningsnivån ligger över genomsnittet på befolkningen och det kan 

förklaras med att fler högutbildade än lågutbildade besöker bibliotek. Utbildningsnivån samt an-

nan bakgrundsinformation som civilstånd, om de har barn etcetera bör påverka deras åsikter även 

om det är svårt att veta eller visa skillnaden.  

 

Biblioteket är på många sätt mer än ett ställe att låna böcker eller använda Internet. Det används 

av många som en mötesplats och som en självklar del av samhället. Då kan det också ses som att 

biblioteket bör vara till för alla medborgare och ha media som passar allas smaker inte bara ha 

mer högkulturell media.  

 

Det kommer hela tiden ny teknik. Läsplattor och e-böcker finns att låna på många bibliotek nu-

förtiden. Den nya tekniken öppnar också frågan, vad är en bok? En tryckt bok, så som den alltid 

har funnits, är naturligtvis en bok. En e-bok där den bara har ändrat format är också en bok. Men 

sedan blir frågan svårare.  

 

En berättelse där flera författare har bidragit och som interaktivt har skrivits, redigerats och dis-

kuterats på nätet? En fanfiction, då? En berättelse där författaren, ett fan, har tagit andras karaktä-

rer från exempelvis en bok, eller en tv-serie och skrivit något eget med det. Det finns fanfiction 

som innehåller en halv miljon ord och som har redigerats och lästs och korrigerats av flera betalä-

sare innan den har lagts ut. Skulle det räknas som en bok? En bok som nyligen publicerats och 
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snabbt sålt mycket är Femtio nyanser av honom av E L James. Det är helt klart en bok, men det 

är en bok som började som en fanfiction och som ett förlag sedan ville publicera. (Morrison, 

2012) Det finns inga lätta svar på den frågan, men ny teknik skapar nya möjligheter och befolk-

ningen vill ta till sig litteratur på nya sätt. E-böcker och läsplattor har blivit populära och efterfrå-

gan ökar hela tiden.  

 

De 15 enkätrespondenter som svarade på frågan om varför de inte lånar spel, är intresserade av 

dataspel och är presumtiva låntagare. Av de anledningar som angavs till varför de inte lånar spel 

finns där några som biblioteket inte kan påverka. Det är främst anledningen att låntagarna redan 

äger det spel de är intresserade av och möjligen att låntagaren inte är intresserad av att låna från 

bibliotek. Alla de andra kan biblioteket påverka. De kan informera besökare och allmänheten 

bättre, de kan inte köpa spel som inte behöver konsoler, påminna att de gärna vill ha tips om spel 

att köpa in och ha en längre lånetid. Det är kanske inte saker som snabbt går att hantera, men det 

är saker som går att påverka och som biblioteket kan jobba på i ett längre perspektiv och som kan 

locka redan etablerade låntagare till biblioteket. Det kom också fram åsikter och förslag i inter-

vjuerna som exempelvis att det bör finns spel i flera genrer och för flera spelplattformar.  

 

När tendensen att bibliotek stänger och besök och utlåning minskar är det viktigt att bryta den 

nedåtgående spiralen och att försöka hitta nya sätt att locka folk till biblioteken. Det finns två 

grupper, de som besöker biblioteket idag samt de som inte besöker dem och som bibliotek kan 

locka dit. Bibliotekens nuvarande besökare är viktiga och vi måste fortsätta att ge dem vad de 

efterfrågar och erbjuda service åt dem, men det är inte antingen eller. Biblioteken kan fortsätta 

med den litteratur och det utbud som de har, som är efterfrågat och som uppskattas samtidigt som 

de också förnyar sig. Vad vill människor ha ut ifrån biblioteket och vad uppskattar de mest? Hur 

kan biblioteket locka nya besökare och vad de kan erbjuda dem. Det är naturligtvis inte några 

enkla frågor, men det är viktigt att ha dem i åtanke. Även om det inte var många av responden-

terna som sa att andra dataspel eller regler skulle ändras deras lånebeteende, kanske det ändå 

skulle vara tillräckligt många för att vara värt det. Ett mindre bibliotek kan locka nya låntagare 

med en liten samling dataspel som inte behöver kosta mycket och möjligen kan få nya människor 

och grupper att bli nyfikna på biblioteket och vad mer det kan erbjuda. Dataspel i sig kanske inte 

är tillräckligt för att ändra den nuvarande trenden, men de kan vara en del av en lösning.  

 

Frågan om vad biblioteket ska erbjuda och vad för slags litteratur det ska finns till utlåning har 

debatterats sedan länge. Men idag finns också frågan om i vilket format det ska erbjudas. Om 

biblioteken ska förbli moderna, populära och inte ifrånsprungna av tid och teknik, måste någon 

slags uppdatering eller anpassning ske. Dataspel är en ökande trend som inte visar några tecken 

på att minska och biblioteken måste ha ett förhållningssätt och en policy till dataspel. Oavsett vad 

biblioteken väljer att göra behöver de vara orienterade i ny teknik och vilka alternativ som finns, 

för att kunna göra informerade val.  

 

För framtiden kan nyare media hjälpa till mot biblioteksdöden. Olika bibliotek har olika sätt att 
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locka fler och nya besökare. Dataspel kan som diskuteras ovan vara ett sätt att locka nya besökare 

som annars inte kommer till biblioteket. Även om ett bibliotek inte har många spel tillgängliga 

för utlåning, kan det locka dit andra människor än de som vanligtvis besöker biblioteket. De kan-

ske testar de något spel som biblioteket har eller ger inköpsförslag. Oavsett, så öppnar det för nya 

möjligheter och för att nya låntagare ska känna sig välkomna. Biblioteket kan få en mer uppdate-

rad profil med ett bredare utbud och som också kan välkomna andra människor som kanske inte 

ofta besöker biblioteket. Om de ser att det finns något som intresserar dem där kanske de upp-

täcker annat väl där.  

 

Bibliotekslagen är skriven så att de enskilda biblioteken själva kan välja om de vill ha annan me-

dia än böcker, som exempelvis musik eller dataspel. Detta gör ju att de får en väldig frihet att 

bestämma om de vill ha dataspel eller inte.  

 

Antalet spel till utlåning på olika bibliotek varierar och hösten 2010 hade alla 14 bibliotek i 

Skåne som jag i en enkel undersökning synade minst ett par spel. Bara sju hade dock vuxenspel 

till utlån och i sex fall färre än 10 stycken spel, de andra hade endast barnspel. Det är nämnvärt 

att barnspel är accepterade, men inte vuxenspel. Det hade varit intressant att undersöka varför det 

är en skillnad och varför spel för barn är accepterade på ett sätt som de för vuxna inte är. Kan det 

vara att hela idén om dataspel uppfattas som barnslig och något vuxna inte bör göra eller att bib-

liotek bara är villiga att finansiera spel för barn då de inte anser sig har tillräckligt med resurser 

för att också ha spel för vuxna? Vad skillnaden än beror på bör ämnet diskuteras så att biblioteka-

rierna är medvetna om varför vissa val görs och vad som ligger bakom dessa. Om besökarna 

ställer frågor till bibliotekarien eller har önskemål måste de kunna få svar på dem. Oavsett vilka 

beslut som har fattats, är det bra om de anställda på biblioteket vet varför val har gjorts. 

 

Vilken sorts spel köps in? Grand Theft Auto är ett mycket populärt spel och ändå är det få bibli-

otek i Sverige som har det till utlåning. Detta beror med på att spelet går ut på att stjäla bilar, köra 

på fotgängare, döda personer i spelet och i allmänhet bete sig som en sociopat. Var går gränsen 

mellan kvalitetskrav att och låta låntagarna önska spel och vems definition av kvalité ska använ-

das? Lina Andersson som är inköpsansvarig för dataspelen i Helsingborg gör avvägning mellan 

vad låntagarna vill ha och hur bra spelen är. Låntagarna får ge inköpsförslag och hon får infor-

mation om spelen främst genom att läsa recensioner. Det är en subjektiv bedömning, men trots 

det bör det finnas någon slags kvalitetskrav.  

 

När bibliotekarier köper in böcker görs samma bedömning. De frågar sig själva och sina kollegor 

om det är en bok som bör eller kan finnas på ett bibliotek eller ska de istället köpa in en annan 

bok som kanske är bättre. Då görs också en bedömning om efterfrågade böcker och böcker som 

kanske kommer att lånas ut om de köps in. Den diskussionen finns med oavsett vilken media det 

handlar om och Lina Andersson går just på uppfattad kvalité (hos recensenterna) och vilka spel 

låntagarna frågar efter, vilket är samma princip som gäller böcker.  
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Om ett bibliotek har dataspel till utlåning bör de ändå hanteras på samma sätt som med böckerna. 

Med det menar jag att det bör finnas en genreindelning, en katalog där låntagaren både kan söka 

efter specifika spel och söker efter genrer eller liknande och kunniga bibliotekarier att fråga efter 

hjälp. När jag gjorde enkätundersökningen på Helsingborgs stadsbibliotek var där en man som 

var intresserad av dataspel, men som inte visste om att de hade spel till utlåning. Efter vårt samtal 

där han också frågade om vilka genrer de har, lånetider och annat gick han genast till den avdel-

ningen. Detta visar betydelsen av att skylta och informera om all media biblioteket har till utlå-

ning och hur det fungerar. Det kan vara fler personer som är intresserade, både bland låntagarna 

och bland de som spelar dataspel oavsett om de besöker biblioteket.  

 

När tonåringar som spelar dataspel blir äldre kanske de fortsätter att spela medan det är ovanli-

gare att människor börjar i vuxen ålder. De 25 besökarna på biblioteket som angav att de själva 

spelar dataspel var alla högst 33 år. Det som kan kanske kommer att hända är att de som spelar 

idag kommer fortsätta med detta även senare i livet, och därmed blir det vanligare att spelandet 

finns i alla åldrar. Så vad kan biblioteket göra för att locka fler spelare att låna spel? Några angav 

att de skulle låna om de fanns andra spel, men bortsett från att vara öppna för förslag och väl-

komna låntagarna önskningar och tydligt informera alla att dataspel finns till utlån, finns det inte 

mycket som biblioteket kan göra. Men de som spelar och de som inte vet att dataspel finns till 

utlåning är den bästa målgruppen. Det är lättare att informera spelare om vilka spel som finns och 

att de välkomnar önskemål än det är att få andra människor intresserade av att spela dataspel. Det 

exemplifieras av personen i förra stycket som fick veta att dataspel finns där av vårt samtal. 

 

När det gäller de låntagare som lånar spel till sina barn är det viktigt att det finns rätt information 

om vad spelet handlar om och vilken åldersgrupp det passar. De måste också kunna få hjälp och 

information av kunniga bibliotekarier.  

 

Det finns åldergränser på spelen, men det är svårt att veta i vilken grad de respekteras. För att få 

låna dataspel måste låntagaren vara 16 år gammal. De kan då fritt låna alla spel som biblioteket 

har till utlån oavsett vilken åldergräns spelet är märkt med. I enkätundersökningen uppgav fyra av 

respondenter att de hade lånat dataspel till sina barn. Många spel är våldsamma eller innehåller 

material som är olämpligt för barn och det kan hända att föräldrar lånar spel som barnen är för 

unga för. För att populärkultur och dataspel inte ska vara skadliga för människor och särskilt barn 

är det viktigt att de får spel och media ämnad till rätt ålder. Det var ett ämne som tre av intervju-

personerna anser vara viktigt och tog upp. Jag anser också att även om det främst är föräldrarnas 

eller låntagarens ansvar att se till att åldersgränsen är korrekt, så har biblioteket ett visst ansvar. 

På samma sätt som att låntagarna förstår vilken ålder bibliotekets böcker passar till eftersom de är 

indelade i ålders- och genrekategorier måste biblioteket visa vilken ålder dataspelen passar till. 

Oavsett på vilket sätt detta visas, om dataspelen delas in i olika kategorier och hyllor, märks tyd-

ligt med varningar och genre eller om åldersvarning visas på något annat sätt, är det viktigt att 

låntagarna förstår vilket slags spel det är och att inget av dem lånas av misstag.  
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Det finns många fördelar med att spela dataspel förutom den rena underhållningen, som också har 

ett värde i sig. Det förekommer flera olika sätt att koppla av och att söka underhållning, som att 

se på filmer eller att läsa böcker. Spelarna får också kunskap om teknik, blir datorvana och får 

bättre spatial förmåga och bättre reaktionstid. När de spelar i grupper eller mot andra grupper lär 

de sig att samarbeta, organisera, planera och att sedan genomföra sina planer även när oväntade 

saker händer och de får motstånd från andra grupper. Spelare kan lära sig att fungera i den fiktiva 

världen mer andra människor och att tolka spelet och dess regler och sedan använda de kunska-

perna i verkligheten. Spelarna lär känna andra spelare i Sverige och utomlands och bildar sociala 

nätverk och får personliga kontakter och vänner. Studier har också visat att spelare får snabbare 

reaktionsförmåga och bättre spatial förmåga.  

 

Dataspelaren kan också lära sig mer om ämnen som exempelvis historia eller öva på kunskaper i 

matematik eller något annat ämne. Eftersom vi lär oss hela tiden kan spelaren lära sig om historia 

genom att spela ett historiskt korrekt dataspel på samma sätt som hon kan lära sig historia genom 

att läsa en historiskt korrekt skönlitterär bok. Eftersom det inte alltid är lätt för en konsument att 

veta hur realistiskt eller hur korrekt spelet är vore det bra med någon slags märkning eller kanske 

ett register där spelen är utvärderade.  

 

Det finns tyvärr också nackdelar med att spela dataspel. Det är inte fastställt att dataspel leder till 

våldsam beteende, trots att många forskare har undersökt detta. Om spelaren tillbringar för 

mycket tid framför datorn kan det vara svårt att hinna med ett liv utanför den. Både ett socialt liv 

med vänner och familj och ett professionellt med studier och arbete. Det kan också leda till fy-

siska problem som exempelvis övervikt att sitta stilla så mycket. Även om detta inte har fast-

ställts i någon studie har det funnits enskilda personer som har haft problem.  

 

Fördelarna med att spela och nackdelarna bör vägas in i beslut om ifall dataspel ska finnas på 

bibliotek. Eftersom Helsingborgs stadsbibliotek har dataspel till utlåning ser de ju något positivt 

med dem, även om det kanske mest är underhållningsvärdet. När det gäller nackdelarna handlar 

det oftast inte om huruvida någon spelar utan snarare i vilken omfattning. Oavsett vad en person 

gör bör det göras med viss måttlighet. Om någon tränar för mycket kan han skadas medan det är 

nyttigt för kroppen att träna i lagom mängd. Det gäller också om någon spelar för mycket data-

spel och det tar över livet.  

 

Av de 100 besökare som fyllde i enkäten spelade en fjärdedel själva dataspel och 9 personer har 

lånat spel från biblioteket. Av de 9 var det bara 5 personer som lånade för eget bruk, alltså av de 

25 personer som spelar dataspel lånade bara 5 personer hem spel till sig själva. Svaren tyder på 

att det finns spridda anledningar, men om biblioteket vill öka sina utlån är de 20 personer som 

spelar spel och inte lånar en viktig målgrupp. Det är därför viktigt att prata med låntagare samt 

besökare och uppmuntra till inköpsförslag och förslag till hur biblioteket kan förbättra sig. Ex-

empelvis fanns det klagomål på den korta lånetiden. Intressant är också att på enkätfrågan om 

varför personen inte lånar dataspel svarade 5 personer att de inte visste om att det gick att låna 
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spel. Där är klart utrymme för förbättringar från bibliotekets sida. 7 personer som spelar dataspel 

sa att ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka deras lånande och ytterligare 4 spelare sa att 

de kanske skulle påverka deras lånande. Detta tyder på att det finns önskemål som inte uppfylls. 

Det är också viktigt att komma ihåg att bara är bibliotekets besökare som har svarat på frågorna. 

Svaren kanske är annorlunda bland andra människor och det finns säkert några som är intresse-

rade av dataspel, men som tyvärr inte besöker biblioteket.  

 

Enkätundersökningen visade också att 10 av respondenterna är positiva till att dataspel finns på 

bibliotek och ytterligare 2 personer tycker att det är ok om det är bra dataspel, medan endast 4 

personer var uttalat negativt inställda till det. Detta ger 12 personer som är uttalat positivt in-

ställda till bara spel på bibliotek och 4 som är negativt inställda. Det visar ändå att medan en ma-

joritet inte har utryckte en åsikt, är övervägande fler positivt än negativt inställda och att dataspel 

i Helsingborg inte är en så kontroversiell fråga. Av de 5 spelare som intervjuades var alla positiva 

till att det är möjligt att låna spel på biblioteket, även om inte alla använder sig av den möjlighe-

ten. De ansåg dock alla att medan dataspel var ett komplement till bibliotekets vanliga utbud, är 

litteraturen bibliotekets huvudsyfte.  

 

Herberts Gans kulturteori försvarar populärkultur och tycker att den är lika viktigt som högkultur. 

Dataspel är populärkultur och har sin publik. Gans anser att populär- och högkultur har samma 

värde så länge som den kulturen är välgjord och har hög kvalité. Det har skapats många dataspel 

och det finns kvalitetsdataspel och de är en legitim kulturutövning precis som böcker, tidningar 

etcetera. När dataspel diskuteras och jämförs med annan media är det enkelt att jämföra dåliga 

dataspel med kvalitetsböcker eller filmer. Det är klart att det finns dåliga spel på samma sätt som 

det finns dåliga böcker och om ett medium ska jämföras med ett annat är det viktigt att ta med 

graden av kvalité inom ett medium. Det finns kritik mot dataspel som bland annat säger att spe-

larna blir våldsamma, anti-sociala och får dålig hälsa. Det är klart att det finns spel som kan på-

verka spelarna, men som med mycket i livet handlar det om balans. Oavsett hur bra ett spel är 

och hur mycket spelaren än kan lära sig är det inte nyttigt att spela 10 timmar om dagen. Som 

med annan kultur kommer de spel som är bra att finnas kvar och inspirera andra spel medan de 

som inte är bra glöms bort. Tetris uppfanns 1984 och är fortfarande populärt. Dataspel har påver-

kat samhället och påverkats av samhället och detta fortsätter, men det finns inget som bevisar att 

det påverkar människor och samhället negativt.  

 

Dataspel massproduceras då det är stora och dyrbara produktioner att ta fram ett nytt spel. Men 

det finns också människor som i mindre grupper kan producera ett smalare spel för publiken och 

det tillverkas årligen så många spel att användarna lätt kan hitta något som tilltalar dem. Dataspel 

är oftast massproducerade och till viss del standardiserade program, eftersom spel kan ha samma 

komponenter exempelvis många fantasyspel har alver och trollkarlar. De tillverkas av också ofta 

vinstskäl. Trots det är det en så stor industri att spelen kan hitta en publik och användarna kan 

hitta spel som tilltalar dem. 
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Sedan kan vi också gissa att vissa människor vill passa in och ha kulturella smaker som passar 

deras omgivning. Få vill öppet säga att deras kulturella smak inte passar in med vad den enligt 

omgivningen bör vara. Hur många skulle dölja att de gillar Jessica Simpson när deras omgivning 

gillar Bach, eller tvärtom. Detsamma kan gälla dataspel och människor kanske inte alltid är helt 

ärliga eller inte betonar åsikter som kan vara lite kontroversiella. Därför kan det vara lättare att 

inte framhäva att någon tycker det är väldigt viktigt att uppdatera utbudet och ha mer modern och 

något kontroversiell media.  

 

När dataspel lånar inspiration från saker som är högkulturella kan det som Gans skriver dra ner 

det uppfattade värdet på det som inspirationen kommer ifrån. Men det kan också ses som att data-

spel kan göra fler personer intresserade av ett ämne och den flexibiliteten kan också medföra att 

det kan tillverkas dataspel som är mer högkulturella. På samma sätt som det idag görs fler smala 

kulturella filmer.  
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9. Slutsatser  
I detta kapitel kommer jag att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

9.1 Slutsatser  

Hur ser Helsingborgs stadsbiblioteks besökare år 2008 på att dataspel finns till utlåning på 

biblioteket? 

Av 100 besökare spelar 25 dataspel, 9 personer har lånat från biblioteket och 12 personer är utta-

lat positivt inställda, medan 4 utryckte negativa åsikter. En majoritet av besökarna var dock neut-

ralt inställda och de var helt enkelt inte tillräckligt intresserade av att ha en åsikt. Eftersom det 

också var de som inte var medvetna om att dataspel finns på bibliotek kan vi också säga att där 

finns utrymme för förbättring i att ge besökarna information om bibliotekets utbud. Medan de 

flesta av besökarna inte hade någon ståndpunkt, av de som hade synpunkter var det fler för än 

emot. Därför kan vi säga att besökarna ser mer positivt eller neutralt på att det finns dataspel till 

utlåning på Helsingborgs stadsbibliotek.  

 

I vilken utsträckning ser engagerade dataspelare Helsingborgs stadsbibliotek som en till-

gång?  

Av de fem dataspelarna som intervjuades är det bara en som har lånat dataspel regelbundet. En 

annan intervjuperson kunde inte låna något spel då hon inte hade någon konsol och två intervju-

personer vill ha ett bättre och i deras tycke intressantare utbud. Sammantaget säger alla fem att de 

tycker det är bra att det går att låna dataspel på biblioteket, men de säger också att de själva köper 

sina favoritspel och därför inte lånar spel från biblioteket. Trots det ser flera av dem möjligheter 

och flera skulle kunna låna spel om de var intressanta och det inte fanns tekniska problem. Efter-

som det finns efterfrågan på dataspel och det går att se i Helsingborgs stadsbiblioteks topplista för 

utlåning av dataspel att det är ett omtyckt utbud att ha. Det är då också viktigt att välkomna lånta-

garnas förslag och att ha ett brett sortiment, både gällande dataspelens genre och också konsol.  

 

Hur kan Helsingborgs bibliotek påverka dess besökares attityder till att dataspel för vuxna 

finns till utlåning?  

En betydande sak som biblioteket kan göra för att få fler att låna fler dataspel är att utöka sorti-

mentet med fler genre och olika sorters konsolspel och att ta emot låntagarnas önskemål. Biblio-

teket köper i nuläget oftast önskemålen, men ett utrymme för förbättringar är i bredden av spel. 

Inte bara genrebredden utan främst vilka konsoler som det finns spel till. En av intervjuperso-

nerna sa att anledningen till att hon tyvärr inte kan låna spel är att hon inte har någon konsol och 

de inte har några pc-spel för utlåning. Det är också viktigt att informationen om vilka dataspel 

som finns till utlåning och vilka regler som gäller finns lättillgängliga för låntagare. Det kan 

också vara bra med information som vänder sig inte bara till besökare på biblioteket. Exempelvis 

informationslappar där dataspelare träffas som LAN-fester och liknande. Det är svårare att upp-

märksammas av de som bara spelar över nätet, men det går ju även att ha tidningsartiklar och 

liknande för att visa människor som idag inte ofta besöker bibliotek möjligheten och utbudet. 
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9.2 Fortsatt forskning 
Den här undersökningen hade kunnat utformas med andra metoder än de valda. Området är stort 

och möjligheterna att utforska andra aspekter är flera. Det fanns flera sidospår som jag fann in-

tressanta och gärna hade velat fördjupa mig inom. Då det inte är möjligt för uppsatsens omfång, 

finns det därmed utrymme för vidare forskning.  

 

De senaste åren har det kommit många nya medier till biblioteken, exempelvis filmer. De är hel-

ler inte välkomna på alla bibliotek och många som ändå har filmer har bara de som anses vara 

konstnärliga, lite udda och svårare att få tag på. Det kan undersökas om skillnaden mellan hur de 

båda medierna ses av låntagare och bibliotekarier. Denna uppsats har bara undersökt vad besö-

kare vid ett enda bibliotek vid ett tillfälle har ansett om dataspelens roll på bibliotek. Går samma 

slutsatser att dra vid andra bibliotek? Kanske finns skillnader mellan större och mindre städer, 

mellan stad och landsort, eller möjligen mellan norra och södra Sverige? Om yngre personer än 

18 år tillfrågas eller om åldern avgränsats på något sätt hade detta sannolikt påverkat resultatet.  

 

Det finns många frågor som kan undersökas och även djupare undersökningar kan göras. Denna 

uppsats har huvudsakligen använt sig av enkäter, men om det istället varit mer djupgående inter-

vjuer, hade andra svar kanske kommit fram.  

 

Medan flera som intervjuades sa att de visst ansåg att dataspel hör hemma på bibliotek var det 

också de som la till att de inte är lika viktiga som böcker och att de mesta resurserna bör läggas 

på traditionell media. Så även om respondenterna sa att de var positiva till att dataspel finns på 

bibliotek behöver det inte betyda att dataspel ska prioriteras eller att de ens ska få något bety-

dande anslag. Det behövs djupare och fler enkäter eller intervjuer för att få klarhet i detta.  
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10. Sammanfattning 
I denna fallstudie på Helsingborgs stadsbibliotek undersöks förhållandet mellan biblioteket och 

dataspel. Tekniken utvecklas hela tiden och det finns idag nya medier tillgängliga på bibliotek 

och bibliotek måste komma fram till hur de ska förhålla sig till om dataspel ska finns där.  

 

Syftet med studien var att ta reda på vilken roll dataspel spelar på Helsingborgs stadsbibliotek. 

För att finna svaret på studiens syfte användes följande frågeställningar: 

 

 Hur ser Helsingborgs stadsbiblioteks besökare år 2008 på att dataspel finns till utlåning på 

biblioteket? 

 I vilken utsträckning ser engagerade dataspelare Helsingborgs stadsbibliotek som en till-

gång? 

 Hur kan Helsingborgs bibliotek påverka dess besökares attityder till att dataspel för vuxna 

finns till utlåning? 

 

Bibliotekslagen ger de enskilda biblioteken stor valfrihet och de kan själva välja hur de vill för-

hålla sig till annan media som exempelvis filmer och dataspel. Medan det inte finns mycket tidi-

gare forskning om dataspel och bibliotek, finns det däremot forskning och litteratur om dataspel. 

Människor lär sig olika saker av att spela spel och de kan också påverkas på olika sätt, både posi-

tivt och negativt.  

 

Sociologen Herbert Gans kulturteori försvarar populärkultur och menar att den är lika värdefull 

som högkultur. Gans delar in kritiken mot populärkultur i fyra huvudsakliga delar; Att populär-

kulturen massproduceras av ett kommersielltföretag av vinstskäl, Populärkulturens negativa ef-

fekt på högkultur, Skadan populärkultur orsakar sin publik och Skadan populärkultur orsakar 

samhället. Bakom all denna kritik står antagandet att högkultur är bättre och mer värdefullt än 

populärkultur. Gans och hans teori försvarar dock populärkulturen, dess rätt att vara och männi-

skors rätt att tycka om den.  

 

Undersökningen är i två delar. Först genomfördes en kvantitativ enkätundersökning med kvalita-

tiva drag på Helsingborgs stadsbibliotek med 100 besökare. Respondenterna tillfrågades om vad 

de tycker om att det går att låna dataspel på biblioteket. Sedan intervjuades fem dataspelare i 

kvalitativa intervjuer om hur de ser på att dataspel finns på bibliotek och slutligen tillfrågades den 

inköpsansvarige bibliotekarien om vilka regler och policy de har om inköp.  

 

Resultatet av enkäterna och intervjuerna sammanställdes och redovisades och visar statistiken 

och mönstren som går att se. Av 100 respondenter visade sig att 25 spelade dataspel, 9 personer 

har lånat dataspel och 10 personer tycker att det är bra att det går att låna dataspel. En kort inter-

vju med Lina Andersson, inköpsansvarige bibliotekarien redovisas också och hon pratar om 

praktiska problem och hur de försöker att ge låntagarna vad de efterfrågar.  
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Diskussionen och analysen resonerar om varför resultatet och litteraturen fungerar som den gör 

och hur de förhåller sig med varandra. Dataspel ger inte bara positiva effekter och det ger inte 

bara negativa. Det handlar bland annat om vilka spel som spelas, i vilken omfattning och med 

vem utövaren spelar. Använt på rätt sätt kan dataspel ge positiva följder och spelaren kan exem-

pelvis få snabbare reaktionsförmåga och bli bättre på att samarbeta.  

 

Uppsatsens slutsatser visar att medan en majoritet av besökarna på Helsingborgs stadsbibliotek 

var neutralt inställda, var 14 personer positivt inställda och bara 4 personer var negativt inställda. 

Därför kan vi säga att fler besökare är positiva till att det finns dataspel till utlåning än de är ne-

gativa. Av de 5 dataspelare som intervjuades tycker alla att det är bra att det går att låna dataspel. 

De säger dock alla att de, av olika anledningar, idag inte lånar spel regelbundet. För att välkomna 

dataspelare är det viktigt att biblioteket lyssnar på vad de efterfrågar och att biblioteket har ett 

brett sortiment, både gällande dataspelens genre och också konsol. För att få flera låntagare att 

låna fler spel är det bra att ha ett brett utbud, både gällande genre och typ av konsol som spelen 

kräver. Det behövs också bra information så låntagare och spelare vet att spel finns till utlåning 

och vilka regler som gäller. När besök och utlån på biblioteken sjunker är det viktigt att hitta nya 

sätt att locka nya och gamla besökare och dataspel kan vara ett av dem. Ett folkbibliotek med ett 

litet utbud på ett par dussin spel kan locka nya besökare och välkomna en ny publik. Om bibli-

oteken hanterar dataspel på ett bra sätt och har ett utbud som låntagarna kan påverka kan dataspel 

bli en klar tillgång.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Enkäten 
 

Bakgrund: 

Man  Kvinna 

18-25 år   26-35 år   36-45 år   46-55 år   56-65 år   66 och upp 

Utbildning: Grundskola  Gymnasiet  Högskola /Universitet  

Singel  Gift/Sambo  Barn 

 

1. Hur ofta besöker du biblioteket? 

Flera ggr / vecka   

En gång / vecka   

Någon gång / månad 

Någon gång / år 

Mer sällan 

 

2. Vilka medier lånar du? 

Böcker  Dataspel  Musik-cd  Filmer  Tidningar  CD-bok 

Annat ………… 

 

3. Vilka av bibliotekets tjänster använder du? 

Internet  Arbeta vid dator  Läsa tidningar  Släktforskning   

Annat ………… 

 

4. Finns det någon annan orsak till att du besöker biblioteket? 

Ange vilken ………… 
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5. Spelar du dataspel?   Ja  /  Nej 

 Om ja, vilken genre dataspel spelar du ?  (Ex. strategispel) 

 ………… 

 

6. Om ja, ungefär hur många timmar spelar du?  

> 5 / dag  > 1 / dag  > 5 / vecka  > 1 / vecka  > 1 / månad > 1 / år  

 

7. Är du medveten om att det går att låna dataspel?  Ja / Nej 

 

8. Har du lånat dataspel från något bibliotek? 

 Varför / varför inte?  ………… 

 

9. Skulle mer fritid att spela påverka dina svar ovan?  Ja / Nej 

 

10. Skulle ändringar i bibliotekets utbud påverka ditt lånande?  

………… 

 

11. Har du lämnat förslag om inköp och utbud?  Ja / Nej 

 Om ja, vad hände? ………… 

 

12. Kan något annat än det som diskuterats påverka dina val?  

………… 
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Bilaga 2 Intervjumanual 
 

Bakgrund: Man eller Kvinna 

Åldersgrupp: 18-25 år   26-35 år   36-45 år   46-55 år   56-65 år   66 och upp 

Utbildningsnivå: Grundskola  Gymnasiet  Högskola /Universitet  

Civilstånd: Singel  Gift/Sambo  Barn 

Sysselsättning: 

 

Hur ofta besöker du biblioteket? 

Flera ggr / vecka   

En gång / vecka   

Någon gång / månad 

Någon gång / år 

Mer sällan 

 

Vilka medier lånar du? 

Böcker  Dataspel  Musik-cd  Filmer  Tidningar  CD-bok   

Annat ………… 

Har du några synpunkter på att dessa finns till utlån på bibliotek? 

Finns det något som du saknar och tycker bör finnas till utlån på bibliotek?  

 

 

Vilka av bibliotekets tjänster använder du? 

Exempelvis: Internet  Arbeta vid dator  Läsa tidningar  Släktforskning   

Annat:  
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Har du några synpunkter på att dessa finns tillgängligt på bibliotek? 

Finns det någon annan tjänst som du saknar och tycker bör finnas på bibliotek?  

 

Finns det någon annan orsak till att du besöker biblioteket? 

 

Finns det något som du saknar och tycker bör finnas på bibliotek?  

 

Hur länge har du spelat dataspel? 

Hur ofta och hur ser dina spelvanor ut? 

Varför inte mer eller mindre? 

 

 

Vilken genre dataspel spelar du ?    

Om ja, ungefär hur många timmar spelar du?  

> 5 / dag  > 1 / dag  > 5 / vecka  > 1 / vecka  > 1 / månad > 1 / år  

 

 

Är du medveten om att det går att låna dataspel?  Ja / Nej 

Hur vet du det? 

 

Har du lånat dataspel från något bibliotek? 

Varför / varför inte?  

Skulle något ändra det och iså fall vad? 

Skulle mer fritid att spela påverka dina svar ovan?  Ja / Nej 

Skulle något annat påverka dina svar ovan? 
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Skulle ändringar i bibliotekets utbud påverka ditt lånande?  

Har du lämnat förslag om inköp och utbud?  Ja / Nej 

Om ja, vad hände?  

 

Kan något annat än det som diskuterats påverka dina val eller åsikter?  

Finns det något som vi inte tidigare diskuterat som biblioteket kan göra för att påverka dina val 

och åsikter? 

Hur ser du på relationen mellan dataspel och bibliotek?  
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Bilaga 3 Resultatet från enkätundersökningen i diagram 
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Flera ggr/vecka En gång/vecka Någon gång/månad Någon gång/år Mer sällan 
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87 

6 

20 18 
12 10 

0 

Antal besökare som lånar olika medier 

Böcker Dataspel Musik-cd Filmer Tidningar CD-bok Annan media 

62 

25 

9 

Besökarna om dataspel 

Medvetna om att det går att låna dataspel Spelar dataspel Har lånat dataspel 
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15 personer angav skäl, 85 svarade inte på den frågan. Intressant nog svarade inte någon att de 

inte spelar dataspel, utan då svarade de ingenting alls och lämnade frågan tom.  

 

2 2 

4 

1 

Varför beökare lånar dataspel 

De är gratis Provar innan köp Lånar till barnen Inget svar 

5 

2 

1 

4 

2 

1 

Varför  besökare inte lånar dataspel 

Visste inte att det gick Har ingen konsol 

För kort lånetid Äger de spel jag är intresserad av 

Har inte hittat något intressant spel Inte intresserad av att låna här 
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20 personer svarade på frågan. 80 personer hade ingen åsikt.  

 

 

 

 

10 

2 
4 

1 1 
2 

Åsikter om dataspel på bibliotek 

Det är bra att det går att låna dataspel 

Om det är bra dataspel är det ok att det finns till utlåning 

Dataspel hör inte hemma på bibliotek 

Åldersgränserna måste efterföljas 

Lånetiden är för kort 

Bättre och tydligare information om nya spel etc 

20 

79 

1 

Skulle mer fritid påverka svaren 

Ja Nej Kanske 



69 
 

 

 

 

 

 

8 

85 

7 

Skulle ändringar i bibliotekets  
utbud påverka ditt lånande? 

Ja Nej Kanske 

8 

9 

7 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Man Kvinna 

Personer som spelar dataspel 

18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-66 år 66 år - 
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1 person har lämnat förslag om ett dataspel och det är beställt.  

2 

1 1 

0 

1 

2 

0 

1 1 

0 0 0 

Man Kvinna 

Personer som lånat dataspel 

18-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 66 år - 

2 
6 6 

79 

1 
6 

Har lånat dataspel Har inte lånat dataspel 

Ändringar i bibliotekets utbud 1 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle inte påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle kanske påverka mitt lånande 
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7 
1 

14 

71 

4 3 

Spelar dataspel Spelar inte dataspel 

Ändringar i bibliotekets utbud 2 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle inte påverka mitt lånande 

Ändringar i bibliotekets utbud skulle kanske påverka mitt lånande 


