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Abstract: This essay aims to investigate how Swedish Public Libraries market 

their activities in video games for youths. It also highlights how the 
library, on the basis of the unique opportunities of the video game 
medium, can develop this marketing to build a relationship with 
youths. The empiric evidence is based on a survey of answers given 
by 30 librarians responsible for video game collections, and qualita-
tive telephone interviews with three of them. The essay’s theoreti-
cal framework is based on Philip Kotler and his co-authors’ market-
ing theory which consists of five stages: Marketing research, seg-
mentation, marketing mix, implementation and development. Yo-
uths were the central target group for the video games activities in 
two thirds of the libraries. However, there were no differences in 
marketing between the libraries who had youths as a central target 
group and those who didn’t. The result showed shortcomings in the 
library’s long term marketing strategies – for example in goals and 
development. Many libraries had a marketing strategy characterized 
by one-way communication and therefore lost out on opportunities 
to get a response from the youths and involve them in their activi-
ties. The main plans for development concerned game events and 
the possibility of playing games in the building. On the basis of the 
data collected and from earlier research, it was shown that libraries 
can use the video game events to their advantage. Through gaming 
events the libraries can also make use of the mediums’ interactive 
opportunities and increase its accessibility. 
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1 Inledning 
 
TV-spel är ett ungt medium på svenska bibliotek som periodvis uppmärksammats av media – 
oftast i samband med invigningar eller större TV-spelsevenemang. Diskussioner har dock 
även i viss utsträckning förts kring TV-spelens vara eller icke vara på biblioteken samt hur 
man ska agera i vad gäller våldsamma spel (Hermansson 2008-01-09). De övervägande ton-
gångarna från både press och användare har dock varit positiva – något som delvis kan bero 
på att den första spelargenerationen växt upp och etablerat sig i samhället vilket i sin tur gjort 
att TV-spelskulturen blivit mer accepterad. Att så är fallet märktes tydligt genom det TV-
spelsseminarium som hölls i Sveriges riksdag i januari 2008 (Brodin 2008-01-28). Det är 
svårt att tänka sig att något liknande skulle ha genomförts för tio år sedan. 
 
TV-spel ses ofta som ett medium vilket främst nyttjas av ungdomar (Salman 2008-05-10). 
Detta synsätt stämmer visserligen inte helt med verkligheten eftersom medelåldern hos dem 
som spelar stiger – men det hindrar inte att ungdomar ändå kan ses som en viktig målgrupp 
för bibliotekens TV-spelsverksamhet. TV-spel är ett dyrt medium vilket ungdomar utan eta-
blerad ekonomi kan ha svårt att få tillgång till på egen hand - samtidigt utgör det en del av 
deras kulturella kapital och de har därför ett behov av att kunna tillgodogöra sig det. Fler och 
fler bibliotek börjar av denna och andra anledningar ta in TV-spel i sitt sortiment. Det är där-
för av intresse att fråga sig vad som görs för att marknadsföra och tillgängliggöra mediet för 
ungdomar samt i vilken utsträckning biblioteken arbetar för att skapa ett mervärde i TV-
spelsverksamheten.  
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i tre avsnitt: TV-spel på folkbibliotek, marknadsföring av media på 
bibliotek samt ungdomar som målgrupp för bibliotekens TV-spelsverksamhet.  

1.1.1 TV-spel på folkbibliotek  
 
Bibliotek och TV-spel har en gemensam historia som sträcker sig ett antal år tillbaka. Redan 
1982 gick det att läsa en artikel i den amerikanska tidskriften School Library Journal om utlån 
av mediet på fyra bibliotek (Emmens 1982, s. 45). Till nordiska bibliotek kom det något 
senare - i Danmark har TV-spelen funnits på biblioteken sedan slutet på 90-talet (Søndergaard 
2000) medan det i Sverige dröjde till 2002 innan de gjorde sitt intåg i samband med 
öppnandet av Dieselverkstadens bibliotek i Nacka (Laerstadius 2002-09-24). Sitt riktiga 
genomslag i svenska bibliotekssammanhang fick mediet dock först fyra år senare när Malmö 
stadsbibliotek köpte in ett stort bestånd och, som första bibliotek i landet, började cirkulera 
detsamma. Intresset blev stort från både biblioteks- och användarhåll. Det fanns dock en 
bristande kompetens på många bibliotek rörande mediet - något som ledde till att 
intresseförbundet Goodgame 2006 beviljades en halv miljon konor från Ungdomsstyrelsen i 
syfte att utbilda bibliotekspersonal om TV- och datorspel (Sternelius 2007). 
 
Bibliotekens intresse för TV-spel kan delvis härledas till att mediet även har börjat 
uppmärksammas och accepteras som kulturform i samhället i stort de senaste åren. 
Utvecklingen på området är ännu intensiv och allt fler bibliotek har valt att ta in TV-spel i sitt 
bestånd. Enligt uppgifter från Goodgame var det i oktober 2007 över 50 svenska bibliotek 
som påbörjat någon form av TV-spelsverksamhet (Magnusson 2007-10-02).  
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1.1.2 Marknadsföring av media på bibliotek  
 
Greta Renborg, som länge var verksam som lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås och är en 
föregångare vad gäller marknadsföring på bibliotek, betonar i konferenspapret Marketing 
library service. How it all began vikten av att bibliotek marknadsför sig. De skandinaviska 
bibliotekarierna, påpekar hon, var bland de tidigaste att marknadsföra ett specifikt media när 
de på 1950-talet började med bokprat (Renborg 1997). Renborg menar att marknadsföring 
ofta mötts av motstånd inom biblioteksvärlden – en uppfattning som enligt bibliotekarien och 
informationskonsulten Zuzana Helinsky fortfarande äger sin riktighet i dagens 
biblioteksvärld. Helinsky, som har mångårig erfarenhet av marknadsföringsarbete i 
bibliotekssammanhang, anser många bibliotekarier vara skeptiska till marknadsföring 
eftersom de gör en koppling mellan detta och vinstdrivande verksamheter. Hon hävdar dock 
att biblioteken måste marknadsföra sig – om än inte på samma sätt som kommersiella företag 
– för att berättiga sin existens och informera om den funktion de fyller i samhället (Helinsky 
2006, s. 6-8). 
 

1.1.3 Ungdomar som målgrupp för bibliotekens TV-spelsverksamhet 
 
Ungdomar är en viktig målgrupp för biblioteket. Åse Hedemark och Jenny Hedman kommer 
dock i sin magisteruppsats Vad sägs om användare?: Folkbibliotekens användardiskurser i 
tre bibliotekstidskrifter fram till att bibliotekarier ofta upplever denna grupp som 
problematisk, störande och platstagande (Hedemark & Hedman 2002, s. 26). En likartad 
slutsats drogs också av Susanne Dahlkvist i magisteruppsatsen Att arbeta för ungdomar på 
bibliotek: hur visar sig bibliotekariens synsätt och kunskaper?. De bibliotekarier hon 
intervjuade i samband med denna uppsats anser ungdomar vara en problematisk och 
svårlockad grupp eftersom det är så många som konkurrerar om dess uppmärksamhet. I 
samband med denna studie framkom även att bibliotekarierna ofta upplevde 
marknadsföringen mot ungdomar som bristfällig (Dahlkvist 2003, s. 63). I Fokus 06 – en 
analys av ungdomars kultur och fritid, en rapport utgiven av Ungdomsstyrelsen i vilken 
ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter analyseras tematiskt, konstateras även att äldre 
ungdomar (vilka i rapporten definieras som 19-25 år) ”… ofta är en missgynnad grupp vad 
gäller offentliga satsningar på kultur och fritid.” I rapporten framkommer också att 
ungdomstiden förlängts och att unga etablerar sig senare på arbetsmarknaden – något som 
innebär att allt fler unga inte har en etablerad ekonomi. På grund av detta anser man det finnas 
anledning att arbeta för att ”… göra fritids- och kulturaktiviteter tillgängliga för alla 
oberoende av deras ekonomiska resurser” (Fokus 06 2006, s. 198). I en annan statlig 
utredning, New Game: Om unga och datorspel, framkom det att TV-spel är en viktig del av 
ungdomskulturen, framför allt för pojkar. Rapporten, vilken inte skiljer mellan dator- och TV-
spel, visade att 26 % av ungdomarna i åldern 13-26 spelade dagligen eller nästan varje dag 
(New Game 2005, s. 15).  
 
Det går, utifrån de pressreleaser som många bibliotek skickat vid invigningen av sin TV-
spelsverksamhet, att utläsa två dominerade argument för att man valt att ta in mediet i sitt 
bestånd. Det ena är att TV-spel är en vanlig kulturform i samhället som har en självklar plats 
på biblioteket, det andra att är att mediet innebär en möjlighet att nå ut till och bli relevant för 
ungdomar - och då i synnerhet pojkar. Ofta hävdas båda dessa argument varav det senaste är 
det vanligaste (Malmberg 2008-02-18; Cedergren 2007-09-17). Det har framkommit en viss 
kritik från bibliotekshåll som går ut på att biblioteken främst använder sig av TV-spel för att 
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locka till sig ungdomar (Hermansson 2008-01-09). Tongångarna har dock varit övervägande 
positiva till bibliotekens TV-spelssatsningar, från både användarnas och bibliotekens sida. 
 

1.2 Problemformulering 
 
TV-spel är idag en väsentlig del av många ungdomars vardag. Genom att ta in en medieform 
som är viktig för gruppen ungdomar och speciellt pojkar, ser många bibliotek en möjlighet att 
få in en grupp på biblioteket som man annars har svårt att nå ut till (Cedergren 2007; 
Helsingborgs stad 2008). Samtidigt är det en kostsam process att bygga upp TV-
spelsbeståndet – bibliotekstjänsts startpaket bestående av 20 TV-spel kostar 15 000 kr (BTJ 
2008). För att biblioteket ska få ut så mycket som möjligt av en så dyr investering är det 
angeläget att de aktivt marknadsför TV-spelversamheten. Bibliotek brister dock ofta i sin 
marknadsföring och har sällan en helhetssyn på densamma. Det saknas vanligtvis långsiktiga 
stategier för vad man vill uppnå och hur marknadsföringen ska implementeras (Weingand 
1999, s. xii, 81-83). Detta kan kopplas till att icke-vinstdrivande organisationer som bibliotek 
tenderar att se marknadsföring som enbart promotion - trots att promotion egentligen enbart 
utgör en del av marknadsföringsprocessen (se s. 4). Moment som marknadsundersökning och 
utvärdering blir lätt försummade (Andreasen & Kotler 2003, s. 47-48).  
 
Det finns också forskning som visar på brister i bibliotekens marknadsföring av enskilda 
medietyper – som t.ex. e-tidskrifter och e-böcker (Andreasson 2005; Engvert & Knutson 
2003; Johansson 2003). Detta i kombination med att biblioteken ofta kan ha svårt att nå ut till 
ungdomar gör det intressant att undersöka hur de arbetar med att marknadsföra TV-spel mot 
denna grupp. Från de artiklar som skrivits om TV-spelens intåg på de svenska biblioteken går 
det att utläsa en stor efterfrågan och utlåningsfrekvens vad gäller mediet. Detta är givetvis 
positivt, men kan även utgöra ett problem. Det finns en risk att biblioteken nöjer sig med ren 
utlåningsverksamhet vad gäller TV-spel och därmed inte ser de tjänster och aktiviteter de kan 
erbjuda ungdomarna utöver själva lånen. Spelens popularitet medför en möjlighet för 
biblioteken att bli relevanta för och involvera ungdomarna i verksamheten. Genom att på detta 
vis skapa en kontinuerlig relation till ungdomarna kan biblioteken bli mer medvetna om och 
bättre anpassa sitt utbud efter gruppens behov. Utan en sådan relation är det lätt att  
ungdomarna förblir omedvetna om vad biblioteket kan erbjuda dem och därmed inte ser dess 
verksamhet som något att slå vakt om i framtiden (Jonasson 2000, s. 25). 
 

1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur folkbibliotekens marknadsföring av TV-
spelsverksamheten mot ungdomar ser ut samt hur denna kan utvecklas utifrån de tendenser 
som finns i dagsläget.  
 
Frågeställningar 

• Hur marknadsför folkbiblioteken TV-spelsverksamheten mot ungdomar?  

o Har biblioteken en långsiktig marknadsföringsstrategi för TV-
spelsverksamheten? 

o Hur ser bibliotekens promotion av TV-spelsverksamheten ut?  
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• Vilka tjänster och aktiviteter används för att utveckla marknadsföringen av TV-
spelsverksamheten mot ungdomar?  

 

1.4 Avgränsningar 
 

• Studien kommer enbart att beröra TV-spel. Valet att inte inkludera datorspel i 
undersökningen beror på att dessa kräver en annorlunda utrustning samt har funnits en 
längre tid på biblioteken. Studien omfattar inte heller handburna konsoler –  eftersom 
inga svenska bibliotek hade sådana i sitt bestånd vid tidpunkten för studiens 
genomförande.1 

 
• Enbart de bibliotek som påbörjat sin TV-spelsverksamhet innan februari 2008 kommer 

att ingå i studien. Detta för att säkerställa att de haft en viss tid på sig att etablera TV-
spelsverksamheten och marknadsföringen av densamma.  

 
• Undersökningen kommer att utgå från ett ungdomsfokus. De undersökta bibliotek som 

genom enkäten inte visar sig ha ungdomar som central målgrupp för sin TV-
spelsverksamhet kommer att ställas mot dem som har det för att se om det finns några 
likheter eller skillnader i deras marknadsföring.  

 
 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 
 
Marknadsföring 
 
Marknadsföring beskrivs av Phillip Kotler (professor i marknadsföring) och hans kollega 
Gary Armstrong, som ”… a social and managerial process by which individuals and groups 
obtain what they need and want through creating and exchanging value with others” (Kotler 
2005, s. 6). Vi har valt att ansluta oss till Kotlers och Armstrongs definition eftersom den 
fokuserar på marknadsföring som en process med utgångspunkt i individers och gruppers 
behov och efterfrågan. Användarna ställs enligt detta synsätt i centrum av en frivillig 
marknadsföringsprocess som gynnar både dem och biblioteket.  
 
Promotion 
 
Promotion innebär att en produkts eller services fördelar kommuniceras till personerna inom 
en utvald målgrupp i syfte att de ska börja använda den (Armstrong & Kotler 2005 s. 57). 
Begreppet går att se på två sätt - som försäljning eller som utbildning. Enligt det första 
synsättet skapar organisationen ett behov som tidigare inte funnits hos kunden för att denna 
ska börja använda sig av dess produkt. Enligt det andra synsättet informerar organisationen 
om produkten för att kunden ska kunna ta så bra beslut som möjligt när han eller hon vill 
tillfredställa ett redan existerande behov. Det senare är det synsätt som kommer att användas i 
uppsatsen eftersom det bäst kan appliceras på icke-vinstdrivande organisationer som t.ex. 
bibliotek (Weingand 1999, s. 134). 
 
                                                 
1Med handburna konsolerna åsyftas Nintendo DS, Gameboy samt Playstation portable 

4 



Ungdomar 
 
Med ungdomar avses i denna uppsats personer i åldern 15-25 – en grupp som ofta även går 
under benämningarna unga vuxna, unga människor eller enbart unga. Åldersavgränsningen 
utgår från den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma – rätt till välfärd (2004, s. 
14) samt Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 06 – En analys av ungas kultur och fritidsvanor. I 
dessa definieras ungdomar som 13-25:åringar (2006, s. 18. Vi har dock valt att höja den undre 
gränsen till 15 eftersom vi under våra förstudier märkt att många bibliotek har detta som 
lägsta åldersgräns för lån av TV-spel. Gemensamt för många ungdomar som är 25 år eller 
yngre är, enligt Fokus 06 att de ännu inte hunnit etablera sig i samhället och att deras ”… 
möjligheter att bekosta fritids- och kulturaktiviteter på samma villkor som etablerade vuxna… 
” därför är begränsade (Fokus 06 2006, s. 198). 
 
Bibliotekslicens 
 
För att biblioteken ska kunna låna ut TV-spelen måste dessa vara bibliotekslicensierade, vilket 
innebär att man sluter ett licensavtal och betalar en engångssumma till producenten. Det finns 
idag två leverantörer av bibliotekslicensierade TV-spel: Bibliotekstjänst och FörlagEtt. 
Bibliotekslicensen har vissa inbyggda begränsningar för bibliotekets TV-spelsverksamhet – 
t.ex. får TV-spelen enbart lånas ut till privatpersoner. Det dröjer också minst sex månader från 
det att spelen släppts på marknaden till det att de får bibliotekslicensieras (Sundberg 2008-03-
27).  
 
TV-spel 
 
Med TV-spel avses i denna uppsats spel avsedda att spelas på en konsol kopplad till en TV-
apparat. Vi inkluderar alltså inte spel till persondatorer eller till handhållna konsoler i studien 
– det senare eftersom dessa inte finns på biblioteken idag. Vidare åsyftas enbart spel till de 
konsoler som biblioteken har i sina samlingar – alltså Playstation 1, 2 och 3 Game Cube och 
Nintendo Wii, samt Xbox och Xbox 360. 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs den bakgrund som ligger till grund för det valda forskningstemat. Häri 
redogörs också för den problemformulering som undersökningen utgår ifrån. Även studiens 
syfte och frågeställningar definieras här samt de avgränsningar och begrepp som används i 
densamma. 
 
Kapitel 2: Tidigare forskning och litteraturöversikt 
 
Kapitlet inleds med en genomgång av den sökprocess som lett fram till den forskning 
uppsatsen grundar sig på. Därefter följer först en beskrivning av forskning och litteratur 
rörande TV-spel på folkbibliotek, vilken i sin tur delats upp i TV-spel som en del av 
programverksamheten samt TV-spel och ungdomar. Efter det följer forskning kring 
marknadsföring på bibliotek. Det senare avsnittet är uppdelad i marknadsföring av media på 
bibliotek, marknadsföring mot ungdomar på bibliotek och marknadsföring av TV-
spelsverksamhet på bibliotek med hänsyn till att undersökningen berör båda dessa områden. 
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Det sista huvudtemat är TV-spel i svenska bibliotekssammanhang, som i sin tur är uppdelat i 
avsnitten bibliotekariers attityder och värderingar till TV-spel på svenska bibliotek och 
kvalitet och beståndsutveckling. 
 
Kapitel 3: Teori 
 
Häri återfinns en kort redogörelse för de marknadsföringsteoretiker som kommer att användas 
i studien samt vårt teoretiska ramverk. I huvudsak kommer vi att använda oss av de 
marknadsföringssteg som definierats av Philip Kotler och hans medförfattare Gary Armstrong 
respektive Alan Andreasen. De fem stegen är marknadundersökning, segmentering, 
marknadsföringsmix, implementering och utvärdering. Dessa steg har vi även valt att anpassa 
till biblioteksverksamhet utifrån ett antal marknadsföringsteoretiker som specialiserat sig på 
detta område. Avslutningsvis sker en beskrivning av teorins relation till de valda 
undersökningsmetoderna. 
 
Kapitel 4: Metod 
 
I detta kapitel beskrivs de metoder, enkät och intervju, som använts för att besvara 
undersökningens frågeställningar. Som en första undersökningsmetod användes en elektronisk 
enkät som besvarades av 30 bibliotek. Utifrån dessa valdes tre bibliotek med väl utvecklad 
marknadsföring på området ut till fördjupade telefonintervjuer Även en redogörelse för 
insamlande och bearbetning av data återfinns här.  
 
Kapitel 5: Resultat 
 
Resultatet av den insamlade datan beskrivs i detta kapitel. Först behandlas enkät- och därefter 
intervjusvaren. I det första fallet utgick struktureringen av datan ifrån de fem 
marknadsföringsstegen samt en ytterliggare del som behandlade utvecklingen av 
verksamheten. Intervjuerna strukturerades i fem kategorier med titlarna: vid uppstartandet, 
målgrupp, implementering, promotion och utvecklingsplaner. 
 
Kapitel 6: Analys 
 
Häri tillämpas vårt marknadsföringsteoretiska ramverk på undersökningens resultat. Precis 
som delar av resultatkapitlet är detta avsnitt strukturerat efter de fem marknadsföringstegen 
samt ett en del som berör utvecklingen av verksamheten. 
 
Kapitel 7: Slutsatser och diskussion 
 
I kapitel sju besvaras studiens frågeställningar. De slutsatser som undersökningen utmynnat i 
förs även fram här och diskuteras i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag 
på vidare forskning inom området. 
 
Kapitel 8: Sammanfattning 
 
I detta kapitelt ges en översikt över studiens syfte, frågeställningar, genomförande och 
resultat. 
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2 Tidigare forskning och litteraturöversikt 
 
Kapitlet är uppdelat i tre teman som in tur är uppdelat i ett antal underrubriker. Kapitlets 
huvudteman är: TV-spel på folkbibliotek, marknadsföring på folkbibliotek samt TV-spel i 
svenska bibliotekssammanhang.  
 

2.1 Informationssökning 
 
I studiens inledningsskede preciserades ett tredelat informationsbehov rörande 
marknadsföring, TV-spel och ungdomar i folkbibliotekssammanhang. De databaser som 
användes för att få fram ett material motsvarande detta behov inkluderade ELIN, LISA, 
Nordiskt BDI-index, Emerald och Academic Search Elite. Sökningar gjordes även i Google 
Scholar, den nationella bibliotekskatalogen Libris samt de svenska biblioteksutbildningarnas 
forskningsdatabaser. De primära sökord som användes var: TV-spel/video games/spil, 
dataspel/computerspil, gaming, marknadsföring/marketing/markedsføring, media, 
bibliotek/libraries/library, ungdomar/youth/unge samt unga vuxna/young people/young adults. 
För att få kunskap om hur ämnet behandlats i media gjordes även sökningar i mediearkivet, 
artikelsök och presstext.   
 
Den forskning rörande TV-spel och bibliotek som återfanns genom dessa sökningar var 
begränsad till ett fåtal svenska, danska och amerikanska magister- och masteruppsatser. En 
möjlig förklaring till avsaknaden av tyngre forskning som doktorsavhandlingar på området är  
att TV-spel inte fick sitt riktiga genombrott i biblioteksvärlden förrän mot slutet av 1990-talet. 
Vi är medvetna om att det finns en problematik i detta och har, i den mån det varit möjligt, 
kompletterat forskningen med litteratur skriven av bibliotekarier med praktisk erfarenhet av 
TV-spelsverksamhet på bibliotek. En forskare som varit inne på området är amerikanen James 
Paul Gee. Han har dock behandlat ämnet ur ett pedagogiskt perspektiv vilket ligger utanför 
vårt syfte. Forskning rörande marknadsföring och ungdomar på bibliotek var något vanligare. 
En stor del av den förra behandlade dock marknadsföring av bibliotekariens och bibliotekets 
kompetens snarare än beståndet. Eftersom det saknades forskning kring marknadsföring av 
TV-spelsbestånd valde vi att även använda oss av uppsatser rörande marknadsföring av andra 
nya medier på bibliotek. Det material som togs fram användes för att definiera studiens 
forskningsläge, samt som utgångspunkt för bakgrunds-, teori- och metodavsnitten. En mer 
utförlig redogörelse för tidigare forskning återfinns i nästföljande stycken.  
 

2.2 TV-spel på folkbibliotek 

2.2.1.TV-spel som en del av programverksamheten  
 
Fokus för den amerikanska forskningen inom ämnet tenderar att ligga på TV-spel som en del 
av programverksamheten snarare än som ett medium avsett för utlån. Eli Neiburger, som 
författat boken Gamers… in the library – the why, what and how of video game tournaments 
for all age och arbetar som techology-manager på Ann Arbor District Library i Michigan 
(vilket satsat mycket på TV-spelsverksamhet) ställer sig kritisk till cirkulation av TV-spel. En 
sådan verksamhet kan visserligen bli framgångsrik, menar han, men den är kostsam och dess 
tillgänglighet är begränsad av vilka konsoler biblioteket väljer att satsa på. 
Utlåningsverksamheten ger, enligt honom, inte heller användarna något mervärde – något han 
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däremot anser att TV-spelsturneringar gör (Neiburger 2007, s. 33). Även Meredith G. Farkas, 
som är verksam som bibliotekarie vid Norwich University i Vermont är kritisk till cirkulation 
av TV-spel. I Social software in libraries: Building collaboration, communication and 
community online som publicerades 2007 ägnar hon ett kapitel åt TV-spel på bibliotek. Hon 
menar, liksom Neiburger, att cirkulation av spel medför mycket höga omkostnader - dels 
eftersom TV-spel är ett dyrt medium och dels eftersom konsolerna snabbt föråldras (Farkas 
2007, s. 230). Uppfattningen av TV-spel som ett dyrt medium förstärks också av studien The 
Role of Gaming in the libraries: Taking the pulse från 2007 vilken är en av de första 
undersökningarna som gjorts rörande TV-spel på bibliotek i USA. Undersökningen, vilken 
genomfördes av forskaren Scott Nicholson, bestod av telefonintervjuer med 400 
bibliotekarier. Den visade bland annat att 13% av de undersökta biblioteken använde sig av 
TV-spel i sin programverksamhet samt att en sådan verksamhet var vanligast på större 
bibliotek (Nicholson 2007, s. 3). Det går här att se ett samband mellan bibliotekens storlek 
(och därmed implicit ekonomi) samt deras möjlighet att starta upp en TV-spelsverksamhet.  
 
Ytterligare en överblick över TV-spel på amerikanska bibliotek härrör från bibliotekarien 
Jenny Levine. Levine skrev 2006 ett temanummer av tidskriften ”Library Technology 
Reports” som behandlade TV-spel på bibliotek. I detta påpekar hon bland annat att  
biblioteken - istället för att enbart stanna vid TV-spelsutlåning - också bör arbeta för att skapa 
mervärde genom andra aktiviteter och evenemang som berör mediet (Levine 2006, s. 8). Den 
kritiska hållning mot TV-spelsutlåning som återfinns hos Neiburger, Farkas och Levine bör 
dock ses i skenet av att det i USA redan finns ett antal kommersiella TV-spelsuthyrare – något 
som inte är lika förekommande i Sverige. Resonemanget kring att erbjuda ett mervärde 
genom andra aktiviteter än utöver utlån är relevant för vår studie eftersom vår andra 
frågeställning fokuserar på utvecklandet av tjänster och aktiviteter som en del av 
marknadsföringen av TV-spelsverksamheten. Även kostnads- och 
tillgänglighetsresonemanget är relevant då omkostnaderna påverkar bibliotekens möjlighet att 
starta upp, marknadsföra, utveckla och tillgängligöra sin TV-spelsverksamhet.  
 

2.2.2 TV-spel och ungdomar 
 
I kapitlet “ Adolescents and the appeal of Video Games” i TV-spelsforskningsantologin 
Playing Video Games: Motives, responses and consequences diskuterar de amerikanska 
forskarna Arthur A. Raney, Jason K. Smith och Kaysee Baker de psykologiska anledningarna 
till att ungdomar ägnar sig åt TV-spel. Med utgångspunkt i tidigare forskning hävdar de att 
mediet dels har ett rent underhållningsvärde, men att det även fyller ett spännings- och 
utmaningsbehov samt har en humörhöjande effekt. Raney och hans medförfattare anser även 
att TV-spel har en social funktion och beskriver atmosfären vid gemensamt spelande i större 
grupper som snarlik den vid ett sportevenemang. Spelandet utgör, enligt dem, en möjlighet för 
ungdomar som saknar större idrottslig eller akademisk förmåga att ändå tävla på lika villkor 
mot jämnåriga. På grund av mediets stora spridning i samhället anser författarna att kännedom 
och praktisk kunskap om det också tillhör ungdomars sociala kapital (Raney, Jason & Baker 
2006, s.165-177). Raney och hans kollegors slutsatser är intressanta för vår undersökning 
eftersom de – genom att synliggöra de olika behov TV-spel fyller för ungdomar – också 
möjliggör för biblioteken att utveckla aktiviteterna och tjänsterna kring TV-
spelsverksamheten så att de bemöter dessa behov.  
 
Julie Scordato, som är verksam som Teen Service Specialist vid Columbus Metropolitan 
Library i Ohio, anser det vara av vikt att bibliotek inte enbart tar fasta på ungdomarnas behov 
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av TV-spelsverksamheten utan även involverar dem i i själva verksamheten. I artikeln 
”Gaming as a library service”, vilken publicerades i tidskriften Public Libraries 2008, pekar 
hon på möjligheten för bibliotek att skapa relationer till ungdomar genom TV-
spelsverksamheten (Scordato 2008, s. 69). Hon får i detta medhåll av Meredith G. Farkas, 
som beskriver TV-spel som ett sätt för bibliotek att bli en relevant tredje plats i samhället för 
ungdomar (utanför arbete, skola och hem). Genom t.ex. regelbundna TV-spelskvällar menar 
hon att biblioteken kan utveckla en unik service som ger ett mervärde till verksamheten – 
något som på sikt även kan medföra en positivare och mer relevant image för biblioteket i 
stort (Farkas 2007, s. 222 ). En av få som genomfört en undersökning av användares syn på 
ett biblioteks TV-spelsverksamhet är Melinda J. T. Ryan. I samband med sitt Master’s paper: 
Perceptions of library gamers at the public library of Charlotte and Mecklenburg County’s 
teen loft intervjuade hon ett antal ungdomar rörande TV-spelsverksamheten på ett 
folkbibliotek i USA. Ryan ställde vid detta tillfälle även frågor rörande om och hur 
ungdomarnas biblioteksvanor förändrats på grund av TV-spelsverksamheten.  De intervjuade 
ungdomarna betonade värdet av den sociala samvaron kring spelandet och förde fram det som 
en av de viktigaste anledningarna till att de deltog i bibliotekets TV-spelsverksamhet. 
Ytterligare en anledning att till att de nyttjade den var att få tillgång till spel de inte kunde få 
tillgång till på egen hand (Ryan 2008, s. 25-27). I sina slutsatser menar Ryan att bibliotek 
alltid bör vara medvetna om ungdomarnas behov och efterfrågan -  i synnerhet när det gäller 
medier som TV-spel, vilka de inte alltid kan få tillgång till någon annanstans samt aktiviteter 
som TV-spelsturneringar vilka inte erbjuds av andra organisationer (Ryan 2008, s. 30). Detta 
bekräftar delvis Farkas syn på TV-spelsevenemang som något som tilltalar ungdomar och 
utgör en unik tjänst biblioteken kan erbjuda (Farkas 2007, s. 222). Resonemanget kring hur 
biblioteken kan nå ut och skapa relationer till ungdomar genom att involvera dem i sin 
verksamhet är relevant för oss eftersom vår undersökning fokuserar på hur biblioteken 
marknadsföra sig mot ungdomar och hur deras marknadsföring mot ungdomar kan utvecklas. 
Intressant för vår undersökning är också slutsatsen att TV-spelsevenemang kan bemöta ett 
socialt behov hos ungdomar och bidra till att involvera dem i biblioteksverksamheten. Den 
sociala delen av spelandet är något som spelindustrin tagit fasta på genom under de senaste 
åren utveckla möjligheter att spela med varandra över internet via konsolerna (Thunberg 
2007-10-02). 
  
I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 06 konstateras att kultur- och fritidsverksamheter blir mer 
attraktiva för ungdomar om de har möjlighet att påverka och aktiv ta del i organiserandet av 
desamma (Fokus 06, s. 7). Även Beth Saxton, som är unga vuxna-bibliotekarie vid Ohio 
Public Library betonar detta. I artikeln ”All thumbs isn’t a bad thing” som publicerades i 
tidskriften Young Adult Library Service 2007, framhåller hon att många bibliotekarier inte 
själva spelar TV-spel – något som öppnar för en större delaktighet i verksamheten för 
ungdomarna. En sådan delaktighet kan enligt Saxton t.ex. ta formen av att biblioteket bildar 
ett ungdomsråd som kan fungera som rådgivare för TV-spelsverksamheten. En annan 
möjlighet för biblioteket är att bygga ut verksamheten genom TV-spelsrelaterade 
diskussionsgrupper (Saxton 2007, s. 31). Detta resonemang är relevant för vår undersökning 
eftersom biblioteken genom att skapa en sådan relation marknadsför inte bara TV-
spelsverksamheten utan även sig själva mot ungdomarna. 
 
Vår uppsats berör ungdomar som målgrupp för TV-spelsverksamhet på bibliotek vilket gör 
det intressant att undersöka om de undersökta biblioteken ser ungdomarna som en homogen 
grupp eller inte. Det finns en viss forskning kring pojkar och flickors spelande. I 
ungdomsstyrelsens rapport New Game framkommer att pojkar i åldrarna 13-20 ägnar sig åt 
TV-spel i avsevärt större utsträckning än flickor i samma ålder (New Game 2006, s. 16). 
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Detta kan kopplas till Jenny Levines tankar om TV-spelsverksamhet som ett sätt för 
biblioteken att skapa en relation till ungdomar och i synnerhet tonårspojkar – en grupp som 
enligt henne ofta är svår att nå ut till (Levine 2006, s. 46). Att pojkar spelar mer än flickor 
bekräftas av Dmitri Williams som är forskare i Communication studies vid University of 
Illinois. Williams konstaterar i kapitlet ”A brief social history of game play” som ingår i 
antologin Playing Video Games att nästan samtliga undersökningar som gjort om de sociala 
aspekterna av TV-spelande visar att män spelar oftare än kvinnor (Williams 2006, s. 205). 
Könsaspekten berörs även i Monica Alkebradts och Anette Mörtbergs magisteruppsats: 
Flickor och elektroniska spel: Fokusgruppintervjuer med flickor om deras syn på och 
användning av elektroniska spel. I denna framkommer att flickorna som ingick i 
undersökningen såg spelande av elektroniska spel främst som en ensamaktivitet, att de såg det 
som något som gjordes i brist på annat samt att de drog en parallell mellan elektroniska spel 
och våld. De framhöll även vikten av att biblioteken köpte in spel som kändes givande för 
dem. Författarnas drar av detta slutledningen att flickorna påverkats av ett kulturpessimistiskt 
synsätt på elektroniska spel genom den debatt som finns i samhället(Alkebradt & Mörtberg 
2006, s. 67-70) . Melinda Ryan för i sin undersökning fram vikten av att biblioteken försöker 
involvera även flickor genom sin TV-spelsverksamhet eftersom många pojkar redan har en 
stark relation till mediet (Ryan 2008, s. 30). Skillnaderna i flickors och pojkars spelande och 
inställning till detsamma är av intresse för oss eftersom det visar hur behov och efterfrågan 
kan skilja sig åt mellan olika användare – något bibliotek bör ta fasta på vid utvecklandet av 
nya tjänster. Det går dock att ifrågasätta applicerbarheten i Alkebradts och Mörtbergs resultat 
med tanke på att underlaget för deras undersökning är så begränsat. 
 

2.3 Marknadsföring på bibliotek 
 
Det har forskats mycket kring marknadsföring på folkbibliotek. Majoriteten av studierna 
fokuserar dock snarare på marknadsföring av bibliotekets eller bibliotekariens kompetens än 
av ett enskilt medium. Forskning kring marknadsföring av TV-spel finns inte överhuvudtaget 
och vi har därför valt att istället lyfta in två magisteruppsatser som berör marknadsföring av 
elektroniska tidskrifter. 
 

2.3.1 Marknadsföring av media på bibliotek 
 
Marknadsföring av elektroniska tidskrifter på svenska universitets- och högskolebibliotek är 
skriven av Katarina Engvert och Staffan Knutsson och berör hur universitets- och 
högskolebibliotek marknadsförde sin övergång från papperstidskrifter till elektroniska 
tidskrifter. Den behandlar främst bibliotekens genomförande och utvärderande av 
marknadsföringen, men tar även upp marknadsföringsproblem specifika för mediet. Bland de 
slutsatser som dras är att marknadsåtgärder genomförts - dock utan större framgång - samt att 
det fanns tydliga brister i utvärderingen (Engvert & Knutsson 2003, s. 59-60). Ett liknande 
resultat framkommer i Hanna Johanssons Marknadsföring av licensierade e-tidskrifter på 
akademiska bibliotek vilken bygger på kvalitativa intervjuer med fem bibliotekarier. Hon 
konstaterar att det finns brister både i promotion och utvärdering samt att biblioteken ofta 
saknar mål och långsiktiga marknadsföringsstrategier (Johansson 2003, s. 51, 73-77). Det är 
osäkert i vilken grad dessa undersökningars resultat är giltiga för vår studie med tanke på att 
de rör sig kring ett annat medium och en annan bibliotekskategori. Det är dock intressant att 
de båda uppsatsernas resultat är snarlika. Något som också kan påverka är att TV-spel är ett 
nytt medium i bibliotekssammanhang medan e-tidskrifter är ett gammalt medium i en ny 
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form. Engvert och Knutssons resultat är dessutom jämförbart med vårt eftersom de, liksom vi, 
valt att genomföra en enkätundersökning utifrån Kotler och hans medförfattares 
marknadsföringsteorier.  
 

2.3.2 Marknadsföring mot ungdomar på bibliotek 
 
Det finns en avsevärd forskning kring ungdomar på bibliotek, men denna är till stor del 
inriktad på marknadsföringen av bibliotekets tjänster mot gruppen och inte på ett specifikt 
medium.  
 
Den danske bibliotekarien Jette Spøer skrev 2006 sin masteruppsats Markedsføring af 
bibliotekernes tilbud for de unge - problemstillinger og udveje i en handelsskolesammenhæng 
och  intervjuade i samband med detta ett antal skol- och folkbibliotekarier rörande deras 
upplevelser av ungdomar på bibliotek. Slutsatsen författaren drar utifrån respondenternas 
utsagor är att ungdomarna oftast förknippar biblioteken med böcker och tryckta medier. Hon 
anser att man därför bör sträva efter att föra fram multimedia och virtuella tjänster i större 
utsträckning på biblioteken. Genom detta menar hon att ungdomarna får en bättre helhetsbild 
av verksamheten (Spøer 2006 s. 34-35). Spøers resonemang är intressant för denna studie med 
tanke på att även TV-spelsverksamheten på sikt kan förändra ungdomarnas syn på 
biblioteksverksamhet. 
 
Lisa Pettersons och Rikard Schaffers uppsats Hur marknadsför sig biblioteket PUNKTmedis? 
Lyckas biblioteket nå sin målgrupp? har som syfte att undersöka hur målgruppen ungdomar 
uppfattar biblioteket och dess budskap. För att studera detta intervjuar författarna 
bibliotekarier om vilket budskap de vill förmedla och hur detta genomförs. De genomför även 
en enkätundersökning riktad till ungdomar. Slutsatserna de drar av det insamlade materialet är 
att de aktiva promotionåtgärderna inte fått något större genomslag - biblioteket hade istället i 
huvudsak nått ut till målgruppen genom att erbjuda den en attraktiv miljö. Petterson och 
Schaffers konstaterar även att biblioteket är bra på att nå ut med information till de ungdomar 
som redan har en relation till det (Petterson & Schaffer 2006, s. 50). Däremot har det svårt att 
nå ut till nya användare. Detta är intressant för oss eftersom det visar på de svårighetern som 
kan föreligga bibliotek i deras marknadsföring mot ungdomar. 
 
Patrick Jones, som är konsult och young adult-bibliotekarie hävdar i artikeln ”Connecting 
young adults and libraries in the 21st century” som publicerades i tidskriften Australasian 
Public Libraries an Information Services att bibliotekens marknadsföring tenderar till att vara 
inriktad på envägskommunikation till användarna. Liksom Saxton menar han att ungdomarna 
bör få möjlighet att vara aktiva medskapare snarare än passiva konsumenter(Saxton 2007, s. 
31; Jones s. 51). Bibliotek 2.0 erbjuder detta genom mer interaktivitet i sin kommunikation 
(de kan t.ex. använda sig av internetforum och bloggar). Han framhåller vikten av att 
biblioteken uppmärksammar unga vuxna som en målgrupp i sin egen rätt utifrån deras 
specifika behov (Jones 2007, s. 54). Jones menar att biblioteken för att bygga upp en relation 
med ungdomar måste utgå från deras behov vid sådant som beståndsutveckling och 
programverksamhetsplanering. Biblioteken tenderar, enligt Jones, ofta till att se värdet för den 
egna verksamheten i de tjänster de skapar snarare än värdet för användarna. Han menar dock 
att värdet av en tjänst skapas av användaren och bibliotekarien därför alltid måste utgå från 
dennes behov. För att bli medvetena om vilka behov som finns krävs det att bibliotekarierna 
upprättar en dialog med ungdomarna  (Jones 2007, s. 48-51). Jones berör inte marknadsföring, 
men kommer indirekt ändå in på det i sitt målgrupps- och behovsresonemang. Det relevanta 
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för oss i denna undersökning är att författaren berör vår uppsats andra frågeställning i sitt 
resonemang kring hur bibliotek kan utveckla sitt utbud mot unga vuxna. 
 

2.3.3 Marknadsföring av TV-spelsverksamhet på bibliotek 
 
Eli Neiburger ägnar ett kapitel i sin bok åt att beskriva hur biblioteken kan gå till väga för att 
planera, genomföra och få feedback rörande marknadsföring av TV-spelsevenemang. Han 
betonar även fördelarna med mun-till-mun marknadsföring, promotion via bibliotekets blogg 
samt uppbyggandet av ett online-community kring TV-spelsverksamheten (Neiburger 2007, s. 
105). Även Farkas påtalar värdet av att bygga upp ett online-community i vilket ungdomarna 
kan socialisera och få kontakt med varandra (Farkas 2007, s. 85). Julie Scordato framhåller 
istället vikten av planeringsstadiet. Hon framhåller det betydelsefulla i att fastställa hur TV-
spelsverksamheten ska relateras till bibliotekets övergripande mål, visioner och uppdrag och 
menar att intern marknadsföring i samband med detta är nödvändig (Scordato 2008, s. 69). 
Scordatos resonemang kring inre marknadsföring är intressant med tanke på att TV-spel  
ärnytt på svenska bibliotek att det troligtvis finns ett behov av en sådan.   
 

2.4 TV-spel i svenska bibliotekssammanhang  

2.4.1 Bibliotekariers attityder och värderingar till TV-spel på svenska bib-
liotek 
 
Maria Gezelius och Anna Griph magisteruppsats Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar: 
en studie i bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på 
biblioteket var en av de första svenska uppsatserna rörande TV-spel på bibliotek. Inom ramen 
för denna genomfördes intervjuer med nio bibliotekarier angående deras syn på TV-spel som 
ett nytt medium i sammanhanget. Studien visade att det fanns ett flertal faktorer som kunde 
påverka bibliotekens möjlighet att ta in TV-spel – exempel på sådana var kompetensbrist, 
tillgängliga bibliotekslicenser samt ekonomiska faktorer. De intervjuade bibliotekarierna var i 
stort positivt inställda till både TV-spel på bibliotek och ungdomars möjligheter att påverka 
medieurvalet – dock ansåg de att biblioteken måste ta avstånd från överdrivet våldsamma, 
rasistiska och sexistiska TV-spel (Gezelius & Griph 2006, s. 58). Resultatet kan dock 
upplevas som tveksamt med tanke på att flertalet av de intervjuade bibliotekarierna inte själva 
arbetade med TV-spel utan resonerade utifrån en hypotetisk situation. Uppsatsen är intressant 
för vår studie eftersom de utgår från gruppen ungdomar när de resonerar kring bibliotekens 
TV-spelsverksamhet. 
 

2.4.2 Kvalitet och beståndsutveckling 
 
Eric Haraldsson och Sandra Janrell författade 2007 magisteruppsatsen Kvalitetsbegrepp och 
TV-spelsbestånd: En fallstudie av TV-spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek vilken  
behandlar hur bibliotekarierna på Malmö stadsbibliotek arbetar med och resonerar kring TV-
spelsmediet utifrån ett kvalitetsperspektiv. Utifrån intervjuer och en katalogundersökning dras 
slutsatsen att det fanns en diskrepans mellan den syn på kvalitet i förhållande till TV-spel  
som framkom genom intervjuerna och vilka spel som köptes in. Detta skulle kunna bero på att 
ett stort bestånd köptes in på kort tid (Haraldsson & Janrell 2007, s. 61-65). Resultatet är dock 
intressant med tanke på att det i en senare uppsats - Folkbibliotek och TV-spel: En kvalitativ 
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studie av hur införandet av TV-spel på svenska folkbibliotek relaterar till införandet av andra 
nya medier konstateras att det utvecklats en ad hoc-praktik för TV-spelsverksamheten på ett 
antal bibliotek. Karin Edman och Olle Engström, som skrivit den senare uppsatsen jämför 
införandet av TV-spel med det av andra nya medier på biblioteken. De kommer bland annat 
fram till att TV-spelens införande på biblioteken blivit förhållandevis lite omdebatterat samt 
att praxis ofta föregått policy vid mediets införande (Edman & Engström 2007, s. 53-54). 
Dessa tendenser är intressanta för oss eftersom en ad hoc praxis skulle kunna utöva stor 
påverkan på hur biblioteken marknadsför sin TV-spelsverksamhet.  
 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
TV-spel på bibliotek är ett nytt forskningsområde som håller på att bli allt mer 
uppmärksammat. En stor del av den forskning som finns har ett tydligt ungdomsfokus och 
består av fallstudier eller intervjuer med ett mindre antal bibliotekarier. Vår undersökning kan 
därmed bidra genom att ge en större överblick över området utifrån kvantitativ data. Den är 
även intressant på grund av sitt framtidsfokus. 
 
Den tidigare forskning vi funnit visar att bibliotek frekvent brister i sin marknadsföring av 
media samt att planering och målformulering ofta får stå tillbaka för tillfälliga lösningar. 
Forskning visar också att äldre ungdomar är en missgynnad grupp i offentliga kultur- och 
fritidsverksamheter och att det finns stora fördelar för biblioteken med att involvera 
ungdomarna i organiserandet av den verksamhet som berör dem. Många av de forskare och 
bibliotekarier som tas upp påtalar att det finns ett socialt behov som biblioteken kan fylla för 
ungdomar genom sin TV-spelsverksamhet.  
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3 Teori 
 
I följande kapitel introduceras först de marknadsföringsteoretiker som används i undersök-
ningen. Sedan följer mer ingående redogörelser för Kotlers fem marknadsföringssteg – vilka 
utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Valet att använda just Kotler som huvudteoretiker beror 
på hans stora inflytande på marknadsföringsområdet. 

3.1 Marknadsföringsteoretiker  
 
I detta stycke görs en kort presentation av de marknadsföringsteoretiker som används i studi-
en. De teoretiker som i huvudsak används är professor Philip Kotler samt hans medförfattare 
Gary Armstrong och Alan Andreasen. Eftersom Kotler och hans medförfattares teorier inte är 
anpassade för bibliotekssammanhang kompletteras dessa utifrån Darlene E. Weingand, 
Eileen E. De Sáez och Terry Kendrick, som är mer specialiserade på området.  

3.1.1 Kotler, Armstrong och Andreasen 
 
Philip Kotler är professor i International marketing vid Northwestern University och en av de 
mest inflytelserika moderna marknadsföringsteoretikerna (Armstrong & Kotler 2005 s. v).  
Hans teorier om transaktionsmarknadsföring är ledande inom forskningsfältet och det är 
vanligt att forskare tar avstamp från dessa för att sedan koppla dem till mer specifika 
ämnesområden. Teorierna är utvecklade med kommersiella aktörer i åtanke – något som dock 
inte hindrar att de även går att anpassa till bibliotek och andra icke-vinstdrivande 
organisationer. Kotler har själv gjort detta med hjälp av professor Alan Andreasen i boken 
Marketing for non profit organisations (2003) vilken - tillsammans med Marketing: an 
introduction (2005) som samskrevs av Kotler och professor Gary Armstrong - ligger till grund 
för denna studies teorikapitel.  
 
I korthet beskriver dessa teorier hur en organisation kan arbeta med marknadsföring utifrån en 
specifik målgrupps behov för att utveckla unika produkter som är överlägsna konkurrenternas. 
Genom organisationen i så hög grad som möjligt bemöter kundernas behov bygger den 
gradvis upp en relation till dem. Det ryms med andra ord ett starkt kundfokus i hans teorier 
och det är detta, samt det faktum att han beskriver hela marknadsföringsprocessen, som gör 
honom lämplig som huvudteoretiker för studien. Teorierna genomsyras även av en tanke om 
marknadsföring som en kontinuerlig process, vilket stämmer väl överens med uppsatsens 
utvecklingsfokus.  
 

3.1.2 Weingand, De Sáez och Kendrick 
 
Darlene E. Weingand är adjunct professor of information and computer science vid University 
of Hawaii och Professor Emeritus vid University of Wisconsin. Hon har skrivit ett flertal 
böcker om bibliotek och marknadsföring - däribland Marketing/Planning Library and 
Information Services (1999). Weingand utgår i huvudsak från Kotlers teorier, men anpassar 
dem till bibliotekssammanhang. 
 

14 



Eileen E. de Sáez är en av Storbritanniens mest kända forskare vad gäller 
biblioteksmarknadsföring. Hon har skrivit Marketing Concepts for libraries and information 
services (1993) i vilken hon beskriver hur bibliotek kan utveckla sin marknadsföring. 
 
Terry Kendrick har tidigare arbetat som bibliotekarie och är nu verksam som strategic 
marketing planning consultant. Han har författat boken Developing strategic marketing plans 
– that really works. A toolkit for public libraries (2006).  
 

3.2 De fem marknadsföringsstegen 

Marknadsföringsprocessen, sådan den beskrivs av Kotler och hans medförfattare, består av 
fem steg: marknadsundersökning, segmentering, marknadsföringsmix, implementering och 
utvärdering. Genom att följa dessa steg i sin marknadsföring anser författarna att en 
organisation kan utveckla produkter och tjänster anpassade efter kundernas behov och 
efterfrågan. Organisationen ska även eftersträva en tvåvägskommunikation med kunderna för 
att genom denna kunna anpassa sin produkt eller tjänst ytterligare (Andreasen & Kotler 2003, 
s. 66-67).  

Genom att organisationen är medveten om och bemöter kundernas behov skapas en 
lojalitetsrelation som gör att de föredrar organisationens produkt framför konkurrenternas. 
Marknadsföringen blir med andra ord en process som ständigt utvecklas och förändras i takt 
med sin omgivning (Armstrong & Kotler 2005, s. 13-16). 

3.2.1  Marknadsundersökning  
 
I det första steget som är marknadsundersökningsfasen undersöker en organisation vilka 
behov och vilken efterfrågan som finns hos kunderna. Med utgångspunkt i den insamlade 
datan kan organisationen sedan utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga produkter och på 
så sätt få nöjda och trogna kunder. Kundernas efterfrågan påverkas dock starkt av individuella 
och kulturella preferenser. Två personer kan ha samma behov, men efterfråga olika saker för 
att tillfredställa det (Armstrong & Kotler 2005, s. 7).  
 
Organisationen bör även analysera sin yttre omgivning för att kunna identifiera de faktorer 
som kan påverka dess möjlighet att uppfylla kundernas behov. Det kan t.ex. röra sig om 
sociala, demografiska, politiska, ekonomiska och tekniska faktorer vilka kan utöva påverkan 
på organisationen. Ännu en faktor att ta hänsyn till är vilka konkurrenter som finns och hur 
väl dessa uppfyller kundernas behov (Armstrong & Kotler 2005, s. 69-74). Det rör sig här inte 
enbart om de som erbjuder en snarlik tjänst utan även andra som tävlar om målgruppens 
uppmärksamhet och lojalitet (Andreasen & Kotler 2003, s. 53-54).  
 
Lika viktiga som de yttre förutsättningarna för verksamheten är de inre. Kotler och Andreasen 
menar att en organisation alltid måste ha sina mål och sin vision i åtanke vid utvecklandet av 
en ny produkt. Visionen bör även delas upp i övergripande mål inom olika områden vilka i sin 
tur kan delas upp i mätbara delmål. Genom detta vet organisationen vad den ska uppnå och 
när den kan förväntas uppnå det (Andreasen & Kotler 2003, s. 65-67). Weingand menar att ett 
biblioteks produkter alltid måste vara direkt relaterade till dess mål och vision (Weingand 
1999, s. 6).  Hon anser det också vara väsentligt att biblioteket utgår från användarnas behov 
och inte sina egna interna strukturer när de tar fram produkter (Weingand 1999, s. 3-7). 
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Nästa moment är att sätta inre och yttre förutsättningarna i relation till varandra och definiera 
vilka styrkor och svagheter som finns i organisationen. Utifrån den information 
organisationen på detta vis får fram tar ledningen sedan ett beslut om vilket behov den ska 
tillfredställa. Det är t.ex. möjligt att organisationen ser en möjlighet, men inte har möjlighet 
att tillvara den på grund av inre eller yttre restriktioner (t.ex. avsaknad av kompetens eller 
resurser).  I ett sådant läge finns det två möjliga vägar att gå - antingen arbetas problemet bort 
eller också väljer man bort produkten (Andreasen & Kotler 2003, s. 73). 
 
Weingand beskriver marknadsundersökningen som att den består av tre stadier. I ett stadie 
undersöker biblioteket vilka möjligheter och hinder som finns i dess omgivning, i ett annat 
värderar det sina inre förutsättningar och i det sista utvärderar det sitt utbud och sina 
marknadsföringsaktiviteter. Den informationen som biblioteket får fram genom detta utgör 
sedan en grund i planerings- och marknadsföringsprocessen (Weingand 1999, s. 3-7). 
 
Kendrick betonar vikten av att biblioteket har tydliga mål för vad de vill uppnå med sina 
erbjudanden. För att produkter som tilltalar målgruppen ska kunna tas fram krävs kunskap om 
dess behov, efterfrågan och värderingar. Det är också väsentligt att biblioteket analyserar sin 
egen omgivning för att se vilka faktorer som kan påverka verksamheten och vilka 
konkurrenter som finns för densamma (Kendrick 2006, s. 27-29).  
 

3.2.2 Segmentering  
 
Genom att genomföra en marknadsundersökning (steg 1) och sätta den i relation till 
organisationens övergripande mål kan den senare se vilka behov den har möjlighet att bemöta 
för en specifik grupp - det vill säga segmentera (steg 2). Efter att organisation definierat den 
grupp den vill fokusera på kan den dela upp gruppen i mindre segment. Genom att segmentera 
kan organisationen välja ut vilka grupperingar det är lämpligast att marknadsföra en viss 
produkt mot – så kallad target marketing (Armstrong & Kotler 2005, s. 187). Det inte finns 
något givet sätt att segmentera en grupp på utan att organisationen måste pröva sig fram. De 
segmenteringstyper som vanligtvis används är geografiska, demografiska, psykografiska och 
beteendemässiga (Armstrong & Kotler 2005, s. 185).  
 
Det är viktigt att en organisation vet vilket kunskapsbehov den har rörande varje segment. Det 
är också av vikt att segmentet inte är för stort eftersom det då kan vara svårt eller omöjligt att 
ge alla inom segmentet service på ett bra sätt. Ännu en viktig faktor att ta hänsyn till är vilka 
som konkurrerar med biblioteket om segmentets intresse. När organisationen har bestämt sig 
för vilka eller vilket segment den ska marknadsföra sig mot är det viktigt att den bestämmer 
hur den ska positionera sig mot den utvalda målgruppen. Organisationen positionerar sig 
genom att tala om vad det är den erbjuder kunderna som dess konkurrenter inte gör 
(Andreasen & Kotler 2003, s. 54-57).  
  
De Sáez påpekar att det utvalda segmentet måste vara tillgängligt för att marknadsföringen 
ska bli framgångsrik. Ett segment kan t.ex. vara svårt att nå ut till enbart vid vissa tillfällen 
beroende på sådant som arbetstider. Segmentet bör enligt De Sáez vara homogent, vilket 
innebär att de olika variablerna måste gå att identifiera och vara tillräckligt tydliga för att 
motivera target marketing. De Sáez hävdar att naturliga segment går att identifiera genom att 
man får positiva svar på följande frågor: 
 

• Kan segmentet medvetandegöras framgångsrikt? 
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• Kan servicen tillgängliggöras för segmentet på ett effektivt sätt? 
• Har segmentet råd att använda servicen? 
• Kan servicen göras acceptablare för segmentet? (De Sáez 1993, s. 116). 

 
Kendrick framhåller att det, för att ett bibliotek ska bli framgångsrikt, är väsentligt att det inte 
försöker vara allting för alla. Bibliotekets personal bör istället välja vilka produkter de ska 
rikta till vilka målgrupper. Detta gör det möjigt att anpassa informationen om bibliotekets 
produkter efter målgruppen istället för att försöka kommunicera alla produkter till alla 
användare (Kendrick 2006, s. 29). Kendrick tar även upp vikten av att biblioteket segmenterar 
för att effektivisera sin marknadsföring. Många bibliotek segmenterar enligt honom inte i 
tillräckligt hög grad – t.ex. ses tonåringar ofta som en homogen grupp av biblioteken när de 
komponerar sin marknadsföringsmix. Det är också viktigt att biblioteket tar hänsyn till sådant 
som livsstil och nyttjandegrad av biblioteket vid komponerandet av marknadsföringsmixen 
och inte enbart ålder (Kendrick 2006, s. 71). 
 

3.2.3 Marknadsföringsmix  
 
Det tredje steget är komponerandet av marknadsföringsmixen för det utvalda segmentet. 
Marknadsföringsmixen består av fyra P: product, price, place och promotion. Product är hur 
organisationen väljer att anpassa sitt erbjudande till målgruppens behov. Price syftar till det 
pris organisationen sätter på en produkt för att den ska vara lönsam för företaget. Place är alla 
de sätt på vilka organisationen kan göra en produkt tillgänglig. Promotion innebär att en 
produkts eller services fördelar kommuniceras till målgruppen i syfte att påverka den till att 
nyttja densamma. Det rör sig om en envägskommunikation där informationen kommer från 
organisationen - kunden saknar alltså kanaler genom vilka han eller hon kan ge respons på 
produkten. Med en väl sammansatt marknadsföringsmix anpassad efter målgruppen kan 
organisationen bygga upp en relation till kunden och få honom eller henne att föredra 
organisationen och dess produkter framför konkurrenternas (Armstrong & Kotler 2005, s. 33-
35). 
 
De fyra P: na är skapade utifrån säljarens perspektiv och kompletteras därför ofta med fyra 
C:n som är tänkta att representera ett kundperspektiv. De senare står för Consumer solution, 
Consumer cost, Convenience och Communication. Med Consumer solution menas att kunden 
inte letar efter en produkt utan snarare lösningen på ett problem eller tillfredställelsen av ett 
behov. Produkten är bara ett sätt av många att lösa det på. Consumer cost är alla sammanlagda 
utgifter kunden har för att få tillgång till produkten – det kan t.ex. röra sig om sådant som 
tidsåtgång eller reseavstånd. Convenience berör hur tillgänglig tjänsten är för kunden. En 
tjänst eller produkt kan exempelvis finnas på ett eller flera ställen. Communication innebär att 
det finns en tvåvägskommunikation mellan kunden och organisationen (Armstrong & Kotler 
2005, s. 86). Kunden har då möjlighet att ge feedback, vilket dels stärker relationen och dels 
gör att organisationen bättre kan anpassa sin produkt (Armstrong & Kotler 2005 s. 58). 
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Tabell 1 
 

Marknadsföringens fyra P och C  
 Product 

Price 
Place 

 
 
 
 

(Från Armstrong & Kotler 2005, s. 58) 
 
Product 
Produkten kan anpassas efter målgruppens behov på flera olika sätt t.ex. genom urval och 
kringtjänster. Det kan röra sig om både en vara och en tjänst. Det som skiljer varan från 
tjänsten är att den senare inte resulterar i något ägande och till största del är immateriell 
(Armstrong & Kotler 2005, s. 223).  
 
Begreppet product har tre nivåer. Den första nivån är själva kärnprodukten som är svaret på 
kundens behov, den andra är den konkreta produkten som tillfredställer behovet och den 
tredje är all den service och alla de aktiviteter organisationen erbjuder utöver produkten i sig 
själv för att skapa ett mervärde för kunden (Weingand 1999, s. 87). Genom aktiviteter, 
tjänster och service som erbjuds utöver själva produkten ökar denna i värde för kunden vilket 
gör att denne föredrar organisationens produkter före konkurenternas (Armstrong & Kotler 
2005, s. 225-229).  
 
Price 
Price är i Kotlers och Armstrongs definition något som oftast inte är relevant för biblioteket 
då målet inte är att profitera på sin verksamhet (Armstrong & Kotler 2005, s. 57). Weingand 
menar att price i bibliotekets fall bör översättas med kostnad. Genom att lägga ihop de olika 
kostnaderna för att tillhandahålla en produkt/service kan man få fram en total kostnad, som i 
sin tur kan ställas mot den efterfrågan som finns (Weingand 1999, s. 97). 
 
Place 
Istället för place kan man vad gäller bibliotek tala om distribution (Weingand 1999, s. 115). 
För biblioteken är detta extra viktigt då produkten oftast är tvådelad – ett TV-spel är t.ex. både 
det fysiska spelet och ett lån. I bibliotekets fall är distributionen av produkten mer än bara ett 
sätt att tillgängliggöra den för användaren – det är en primär del av själva produkten 
(Weingand 1999, s. 120). Det är därför viktigt att distributionsrätten anpassas efter 
målgruppens behov. Distribution kan delas upp i två delar: "person interagerar med annan 
person" och "person interagerar med media". Interaktion med annan person innebär att 
användaren kommer till biblioteket och lånar via bibliotekarien - alternativt ringer och ber att 
få t.ex. ett spel undansatt åt sig. Interaktion med media är t.ex. när användaren söker via 
bibliotekets katalog och placerar en reservation (Weingand 1999, s. 116-118).  
 
Promotion 
Promotion är det som i dagligt tal oftast avses med ordet marknadsföring. Weingand menar 
att promotion för bibliotekets del bör ses som kommunikation, eftersom det betonar en 
tvåvägskommunikation. Genom att mottagaren ger feedback kan biblioteket identifiera nya 
behov och sätt att utveckla produkten så att den kan bli ännu bättre. Det är också 
                                                 
2 Eftersom vi inte funnit en lämplig översättning av de fyra P: na och de fyra C: na har vi valt att referera till de 
engelska begreppen i uppsatsen. 

Promotion 

Consumer solution 
Consumer cost 
Convenience 
Communication2
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grundläggande att biblioteket väljer kanaler som når ut till målgruppen och formulerar 
budskapet på ett sådant sätt att det attraherar densamma (Weingand 1999, s. 134-139). 
 
Marknadsföringsplan 
När organisationen har beslutat sig för vilket segment och behov den ska fokusera på samt 
sina övergripande mål är det viktigt att detta dokumenteras så att den har något att arbeta mot. 
De mätbara delmål som de övergripande målen är uppdelade i bör utformas i samklang med 
marknadsföringsmixen. Detta eftersom marknadsföringsmixen och de mätbara mål 
organisationen sätter påverkar varandra (Weingand 1999, s. 62). Dokumentationens 
noggrannhet varierar och är i många organisationer tämligen övergripande och omfattar 
samtliga mål för marknadsföringen - inte bara för de enskilda produkternas. För bibliotekets 
del kan mätbara mål t.ex. vara utlåningsantal, inköpsförslag och reservationer. Weingand 
betonar vikten av att bibliotekens marknadsföringsmål är formulerade i mätbara eller 
observerbara termer (Weingand 1999, s. 147).  
 
Marknadsföringsplanen, vilken som regel sträcker sig över en längre tidsperiod, kan brytas 
ner i mer konkreta dokument -  så kallade actionsplans. En actionplan bör innehålla strategier 
för vilken typ av promotion som ska genomföras under året, hur den ska genomföras och vem 
som ska genomföra den vid vilken tidpunkt. Den bör också inbegripa en förteckning över de 
resurser (som tid, pengar och lokaler) vilka står till personalens förfogande när de ska 
genomföra de olika strategierna (Armstrong & Kotler 2005, s. 60).  
 

3.2.4 Implementering  
 
Implementering är steg fyra och en av de viktigaste delarna av marknadsföringsprocessen. En 
organisation kan ha genomtänkta strategier, men utan möjlighet att genomföra dem kan den 
inte nå de uppsatta målen. Det fysiska genomförandet kräver att marknadsföringsplanen och 
eventuella aktivitetsplaner ständigt konsulteras och förblir levande dokument (Armstrong & 
Kotler 2005, s. 59-61).  
 
Kendrick betonar vikten av att personalen är motiverad till att marknadsföra biblioteket och 
dess olika produkter samt att de arbetar efter de strategier man gjort upp för marknadsföringen 
(Kendrick 2006, s. 169-171). Förutom att arbeta aktivt mot marknadsföringsplanen bör 
biblioteket även utvärdera utfallet av enskilda aktiviteter för att se om något behöver justeras 
samt hur användarna uppfattat de olika aktiviteterna (Kendrick 2006, s. 176).  
 

3.2.5 Utvärdering  
 
Det femte och avslutande marknadsföringssteget är utvärdering . Detta steg består i sig av fyra 
moment. Det första av dessa är uppsättandet av mätbara mål - något som görs redan under 
komponeringen av marknadsföringsmixen. Dessa mål bör även inkluderas i själva 
marknadsföringsplanen. Det andra momentet är att se på organisationens resultat i jämförelse 
med målen. Det tredje momentet är att fråga sig varför något inte har fungerat och det fjärde 
att bestämma vad man ska göra åt det (Kotler & Armstrong 2005, s. 62). 
 
Även Andreasen och Kotler upp två typer av utvärderingar. En kontinuerlig – vilken är till för 
att se hur bibliotekets marknadsföringsaktiviteter fungerar i relation till dess mål – och 
övergripande som sker mer sällan. Den kontinuerliga utvärderingen är uppdelad i två olika 
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typer – den första rör hur organisationens hur organisationens marknadsföring ser ut i relation 
till de mätbara delmålen i marknadsföringsplanen (Andreasen & Kotler 2003, s. 500-507). 
Denna utvärderingstyp ska, enligt Weingand, fungera som en kompass för att se hur 
biblioteket ligger i relation till sina mål (Weingand 1999, s. 8). Den andra typen av 
kontinuerlig utvärdering rör hur användaren uppfattar verksamheten (Andreasen & Kotler 
2003, s. 500-507). Den övergripande sortens utvärdering syftar till att se hur väl biblioteket 
nått verksamhetens överordnade mål. Denna utvärdering sker efter en bestämd tidsperiod eller 
i samband med att ett projekt slutförts (Weingand 1999, s. 8). Vid utvärderingarna biblioteket 
bör ställa sig frågor som ”Fungerar det?” och ”Hur bra fungerar det?”. Dessa frågor kan 
besvaras både med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom utvärderingarna får 
bibliotekspersonalen möjlighet att justera sina marknadsföringsinsatser, göra jämförelser över 
tid och besluta vad biblioteket bör satsa på (Weingand 1999, s. 145-147). 
 
Kendrick menar att utvärderingen fyller två funktioner. Den första är att visa politiker och 
andra budgetgivare ser hur biblioteket använt sina resurser och vad det resultaterat i. Den 
andra är för att få kunskap om vilka marknadsföringsaktiviteter som fungerar och vilka som 
inte gör det. Utvärderingen är en viktig del av bibliotekets läroprocess inför deras fortsatta 
marknadsföring (Kendrick 2006 s. 178-180).  
 

3.3 Sammanfattning 
 
Uppsatsens teoretiska ramverk, vilket bygger på Kotlers och hans medförfattares marknadsfö-
ringsteorier utgår från att organisationer måste utgå från kundens behov för att sedan hitta 
olika produkter och tjänster för att tillfredställa detta. Genom att analysera olika kundgruppers 
behov och relatera dessa till organisationens inre styrkor, mål och vision samt sätta detta i 
relation till de möjligheter som finns i omgivningen kan organisationen få fram produkter och 
tjänster som är överlägsna konkurrenternas i att tillfredställa kundens behov. Det är viktigt att 
organisationen fokuserar på utvalda målgrupper och avgränsar sig i förhållande till andra ak-
törer på marknaden. Utifrån informationen man har fått fram sammanställer organisationen en 
marknadsföringsplan med utgångspunkt från de fyra P: na, product, price, place och promo-
tion. Utifrån detta gäller det att bygga relationer med kunderna, så att ett ömsesidigt utbytte 
uppstår. Det är också viktigt att själva marknadsföringen utvärderas kontinuerligt efter olika 
insatser, men också periodiskt. Detta för att man hela tiden ska känna av marknaden och kun-
na anpassa marknadsföringen till kunderna. 
 
Det teoretiska ramverket har anpassats till biblioteket och dess speciella förutsättningar ge-
nom med hjälp av Darlene E. Weingands,  Eileen E. De Sáezs och Terry Kendricks teorier om 
biblioteksmarknadsföring.  
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4 Metod 
 
I detta kapitel presenteras först de metodval som ligger till grund för undersökningen. Efter 
det följer en beskrivning av insamlingsgenomförandet samt hur materialet bearbetades och 
tolkades. Eftersom två undersökningsmetoder (enkäter och intervjuer) använts är 
redogörelsen i stor utsträckning som möjligt uppstrukturerad efter dessa.  

4.1 Metodval 
 
För att få kunskap om hur svenska folkbibliotek marknadsförde TV-spel mot ungdomar 
valdes en kvantitativ enkät som en första undersökningsmetod. Denna metod möjliggjorde 
insamlandet av data från ett större antal respondenter än vad som skulle ha varit möjligt inom 
rimliga tidsramar genom t.ex. intervjuer. En fördel var också att undersökningsmetoden inte 
begränsades av det geografiska avståndet till respondenterna. 
 
Som en kompletterande undersökningsmetod användes tre telefonintervjuer med enskilda 
respondenter. Intervjuerna bestod av både kvantitativa och kvalitativa frågor. Valet av 
intervjurespondenter baserades på de bibliotek, som genom enkäten, visat sig ha mest 
utvecklad marknadsföring vad gällde TV-spel. Syftet med dessa var dels att fördjupa vissa 
enkätfrågor och dels att besvara frågeställningen rörande vilka tjänster och aktiviteter 
biblioteken använder för att utveckla marknadsföringen av sin TV-spelsverksamhet mot 
ungdomar. Genom intervjuerna kunde respondenterna utveckla sina tankar friare samtidigt 
som det fanns möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att undvika missförstånd.  
  

4.1.1 Enkätmetod 
 
Jan Trost, som är professor i sociologi vid Uppsala universitet, menar i Enkätboken att en 
studies syfte bör ligga till grund för dess metod. Om man är intresserad av frekvensen hos en 
företeelse bör en kvantitativ studie göras - om man däremot är intresserad av människors sätt 
att resonera är en kvalitativ studie är lämpligast (Trost 2007, s. 23) Baserat på detta valdes en 
kvantitativ enkät som huvudunderlag för besvarandet av studiens första frågeställning (även 
intervjuerna användes i besvarandet av denna). Det bestämdes även att denna skulle skickas ut 
elektroniskt eftersom detta sätt var mer kostnadseffektivt och medförde att enkäten kunde 
skickas och besvaras mycket snabbare än en postal enkät.  
 
Innan en enkät skickas ut bör man genomföra en pilotstudie. Syftet med en sådan är att se om 
frågorna tolkas likadant av frågekonstruktören och respondenten samt om någon fråga saknar 
lämpliga svarsalternativ. Göran Ejlertsson, som är professor i folkhälsovetenskap vid 
Högskolan i Kristianstad och länge har arbetat med och använt sig av enkätmetodik, 
rekommenderar i Enkäten i praktiken att en pilotstudie bör genomföras i två faser. Först bör 
en provundersökning göras på personer i forskarens närhet och sedan på ett urval av den 
population som kommer att undersökas. I den första fasen rekommenderar han att enkäten 
ifylls i forskarens närvaro så att respondenternas reaktioner kan fångas upp och så mycket 
information som möjligt kan insamlas (Ejlertsson 2005, s. 35-38). Av denna anledning 
prövade vi först vår enkäten på personer i vår omgivning sedan även på fyra bibliotek i 
populationen. 
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Vi lät därför först ett antal personer i vår närvaro fylla frågeformuläret. Utifrån de 
kommentarer och synpunkter som framkom vid detta tillfälle gjordes sedan ändringar i 
frågorna och deras ordningsföljd. Den egentliga pilotenkäten skickades efter detta ut till fyra 
bibliotek som kontaktats tidigare. För att underlätta för respondenterna att kommentera de 
olika frågornas ordning och formulering skickades denna som postal enkät. Av de fyra 
enkäterna besvarades tre, medan den fjärde uteblev på grund av en förkommen enkät. Utifrån 
denna feedback formulerades flera frågor om samt tematiserades om i fem olik teman: 
”bakgrundsfrågor”, ”uppstartande av TV-spelsverksamheten”, ”ungdomar (15-25) som 
målgrupp för TV-spelsverksamheten”, ”verksamhetsmål och utvärdering” samt 
”marknadsföring av TV-spel” Då respondenterna till pilotenkäten inte bör ingå i den egentliga 
undersökningen, enligt Ejlertsson (Ejlertsson 2005, s. 35-37), uteslöts dessa sedan från den 
egentliga undersökningen.  
 
Doktor Oscar Hultåker menar i kapitlet ”Webbenkäter” av Enkätboken att det finns vissa 
försvårande faktorer som kan uppstå vid användningen av elektroniska enkäter. En av dessa är 
att svarsfrekvensen oftast blir lägre för webbenkäter än postala enkäter eftersom de förra är 
lättare att glömma bort och de dessutom kan fastna i brandväggar och spamfilter (Trost 2007, 
s. 135). Ejlertsson ger ytterliggare några rekommendationer rörande enkäter. Han menar att 
det inte bör ta mer än en halvtimme att fylla i formuläret och att den inte bör innehålla mer än 
40-50 frågor. Den färdiga enkäten begränsades därmed till 48 frågor, av vilka det stora 
flertalet hade på förhand specificerade svarsalternativ (så kallade slutna frågor), och 
beräknades utifrån uppgifter från pilotenkäterna ta 15-20 minuter att besvara.  Vad gäller 
svarsfrekvensen skriver Ejlertsson inget om mindre grupper utan konstaterar enbart att en väl 
genomförd enkätundersökning till allmänheten bör ha en svarsfrekvens på ca 80 % (Ejlertsson 
2005, s. 11-13). 
 

4.1.2 Validitet och realibitet 
 
Två nyckelbegrepp vad gäller enkätundersökningars kvalitet är validitet och reliabilitet. Med 
validitet menas om en fråga verkligen mäter det den avser mäta. Göran Ejlertsson beskriver 
ett antal olika typer av validitet. Den som mest berör denna studie är begreppsvaliditeten, 
vilken bygger på att frågekonstruktionen i så hög utsträckning som möjligt ska: ” …kunna 
betraktas som en operationalisering av den teoretiska kunskapsbasen.” (Ejlertsson 2005, s. 99-
101). Man kan alltså i detta fall säga att det finns en validitet om enkätfrågorna speglar teorin. 
Denna tanke är något vi utgått från när vi valde att formulera enkätfrågorna efter de fem 
marknadsföringsstegen. Vi har också strävat för att, i så hög grad som möjligt, täcka in de 
olika aspekter Kotler och hans medförfattare tar upp i samband med dessa steg. Vi har också 
använt oss av pilotundersökningar i samband med enkätutformandet, vilket gett oss möjlighet 
att pröva om frågorna missförståtts samt om de mätt det avsedda.  
 
Med reliabilitet menas att en mätning helst ska ge samma resultat om den upprepas vid en 
annan tidpunkt, något som dock inte alltid är möjligt att uppnå fullt ut eftersom det förutsätter 
att det förhållande som mäts är statiskt. Jan Trost beskriver fyra komponenter som begreppet 
reliabilitet kan indelas i: kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär 
att det finns en likhet mellan frågor som avser att mäta samma fenomen medan precision 
berör formulärets utformning. Ett preciserat och tillgängligt formulär är lättare att fylla i och 
för med sig en större precision i svaren. Vad gäller objektiviteten i en undersökning kan denna 
kontrolleras genom att man ser om alla som kodar in eller tolkar ett svar uppfattar detta på 
samma sätt. Konstans i en kvantitativ undersökning bör råda i kortsiktig mening – det 
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fenomen som ska studeras bör inte förändras från en dag till en annan. Något man också bör 
tänka på vid en enkätundersökning är standardiseringen av frågorna. Med detta menas i vilken 
grad respondenterna får besvara samma frågor i ett likartat sammanhang (Trost 2005, s. 59-
64). För att enkätfrågorna skulle bli mer precisa omarbetade vi dessa efter resultatet från 
pilotundersökningarna och i samband med den slutgiltiga enkäten grupperades de också enligt 
olika teman i syfte att underlätta ifyllandet. Stor vikt lades också vid att svarsalternativen 
skulle vara ömsesidigt uteslutande. Enkätfrågorna var även standardiserade för att datan 
skulle bli jämförbar.  
 

4.1.3 Intervjumetod 
 
Den form av intervju som användes i denna studie var telefonintervjun. Lektor Jan Krag 
Jacobsen, som undervisar i intervjuteknik vid Roskilde Universitet, beskriver i Intervju: 
Konsten att lyssna och fråga telefonintervjuer som: “… Snabba och praktiska och därför 
också billiga”. En annan fördel han framhåller är att denna intervjutyp inte begränsas av 
geografiska avstånd - nackdelen är dock att en stor del av kroppsspråket går förlorat och 
därigenom mycket av den omedvetna kommunikation som kan vara viktig för att tolka 
respondenternas utsagor. Genom detta blir också telefonintervjun mer abstrakt än en vanlig 
intervju och bilden av respondenten kommer delvis att skapas i utfrågarens fantasi (Krag 
Jacobsen 1993,  s. 159-161).   
 
Psykologiprofessor Steinar Kvale, som författat Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
skiljer mellan en kommunikativ och pragmatisk validitet i samband med intervjuer. Det förra 
innebär att validiteten i en undersökning prövas i dialog. Det finns ingen absolut sanning 
enligt detta synsätt, utan kunskapsanspråket skapas genom en diskurs med andra insatta i 
ämnet (Kvale 1997, s. 221). Pragmatisk validitet innebär istället att kunskap verifieras och 
bevisas genom praxis (Kvale 1997, s. 125). Eftersom vi i dagsläget saknar möjlighet att pröva 
våra slutsatser i praktiken är det den kommunikativa validiteten som är mest tillämpbar på vår 
studie. Vi har därför, i den mån möjlighet funnits, strävat efter att pröva våra slutsatser mot de 
som dragits i den tidigare forskning som finns på området. 
 
Reliabiliteten för en intervju berör i synnerhet oavsiktligt ledande frågor som ställs under 
intervjun, men också hur respondenternas svar kategoriseras. Ett nyckelbegrepp i samband 
med intervjuer är generaliserbarhet. Med detta menas i vilken grad undersökningens resultat 
även kan säga något om en annan situation. Kvale beskriver olika former av generaliserbarhet. 
Naturalistisk generaliserbarhet innebär att det finns en tyst kunskap om hur saker förhåller sig 
medan statistisk generaliserbarhet är mer explicit. I den senare ses datan från ett antal, 
slumpvis utvalda, respondenter som representativt för hela populationen. Den tredje formen 
av generaliserbarhet är analytisk vilken innebär att forskaren möjliggör för läsaren att bedöma 
generaliserbarheten i sin studie genom att specificera belägg och argument för 
undersökningens giltighet (Kvale 1997, s. 210-214). Respondenterna för denna studie är inte 
slumpvis utvalda - de representerar dock hälften av de svenska bibliotek som har TV-spel i 
sitt bestånd, vilket gör att det ändå är rimligt att dra generella slutsatser utifrån det insamlade 
materialet. För att stärka slutsatsernas generaliserbarhet kommer de även att, i största möjliga 
mån,  underbyggas utifrån tidigare forskning. 
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4.1.4 Forskningsetiska överväganden 
 
I samband med att en intervju, eller undersökning genomförs är det givetvis av stor vikt att 
respondenterna ger ett informerat samtycke. Jan Trost menar i Kvalitativa intervjuer att detta 
innebär att respondenterna informeras om undersökningens syfte och det sätt på vilket det 
insamlade materialet avses användas (Trost 2005, s. 105). Förutom detta bör respondenterna 
på förhand också informeras om tidsåtgång för enkäten eller intervjun samt ges 
kontaktinformation. I denna studie bemöttes många av dessa punkter genom att studiens syfte, 
hur materialet avsågs användas samt den beräknade tidsåtgången för enkäten och intervjun 
inkluderades i det följebrev som skickades ut innan datainsamlingen skedde. Respondenterna 
hade också under hela undersökningen tillgång till våra mailaddresser. 
 
Steinar Kvale betonar vikten av att intervjurespondenter ges möjlighet att verifiera den 
bearbetade datan innan den förmedlas i rapporten (Kvale 1997, s. 105). De intervjuvade fick 
därför möjlighet att läsa igenom sina transkriberade intervjuver för att kunna ändra på 
felaktigheter och markera om det var något de inte ville skulle vara med. Trost tar även upp 
sådant som konfidentialitet och respekt för respondentens integritet (Trost 2005, s. 107-108). 
Respondenterna som ingick i denna studie informerades i samband med utskickandet av 
enkäten om att de skulle behandlas anonymt i själva uppsatsen. De som även deltog i 
intervjuerna informerades även då om detta. I det senare fallet tillfrågades de också om de 
gick med på att intervjuerna inspelades, vilket samtliga gjorde. I det redovisade materialet har 
vi också tagit bort tydliga identitetsmarkörer. Vad gäller intervjuer bör den intervjuades 
integritet även respekteras genom att det inte görs direkta citat från talspråket (Trost 2005, s. 
107-109).  

4.1.5 Population och urval  
  
För att sovra ut de bibliotek som hade TV-spel i sitt utbud användes samsöktjänsten 
bibliotek.se vilken är ett samarbetsprojekt mellan Kungliga Biblioteket, Bibliotekstjänst och 
den nationella samkatalogen Libris (Bibliotek.se 2001). Eftersom det inte fanns möjlighet att 
söka direkt på medietypen TV-spel i bibliotek.se gjordes istället separata sökningar på 
termerna TV-spel och dataspel (en term som används av ett antal bibliotek i deras 
pressreleaser). Sökningen, vilken var begränsad till medietypen digital media, resulterade i ett 
60-tal bibliotek. En problematik med detta tillvägagångssätt var att de bibliotek vars kataloger 
inte fanns registrerade hos Libris eller Bibliotekstjänst inte ingick i sökningen. Eftersom de 
flesta är registrerade där bör dock endast ett fåtal ha blivit utelämnade. Möjligheten att det 
kunde finnas bibliotek med TV-spelsbestånd som inte kom med i undersökningen 
illustrerades tydligt genom två bibliotek som vi på förhand visste hade ett TV-spelsbestånd, 
men som uteblev bland sökresultaten (vi valde i detta fall att ändå låta dem ingå i 
undersökningen). Det antal bibliotek som återfanns stämde dock väl mot en ungefärlig siffra 
vi sett i ett antal biblioteks pressreleaser och vilken vi även fått stöd för efter förfrågningar per 
mail till konsumentorganisationen Goodgame (utskrift finns i författarnas ägo). Sökningen 
genomfördes den 31 januari 2008 och studien avgränsades till de bibliotek som hade TV-spel 
i sitt bestånd senast vid detta datum. Eftersom enkäten skickades ut i mars säkerställde denna 
avgränsning att samtliga respondenter haft minst en månad på sig att etablera sin TV-
spelsverksamhet och påbörja marknadsföringen av densamma.  
 
Innan enkäten skickades ut kontaktades alla som avsågs som respondenter. Dessa var i första 
hand de TV-spelsansvariga bibliotekarierna och, i de fall det inte fanns några sådana, 
bibliotekscheferna på de olika biblioteken. Ett antal bibliotek föll efter detta bort från studien 
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eftersom det visade sig att de cirkulerade ett gemensamt TV-spelsbestånd mellan sig. Enkäten 
skickas i dessa fall enbart till den bibliotekarie som var huvudansvarig för organiserandet av 
TV-spelsverksamheten eftersom vi, av ett antal personer, hänvisades till denna. Ett bibliotek 
som var under ombyggnad sedan en tid tillbaka hade ännu inte kommit igång med sin TV-
spelsverksamhet och föll också bort. Efter detta återstod 41 bibliotek bland vilka fyra valdes 
ut till deltagande i pilotundersökningen och på grund av detta föll bort från den egentliga 
enkäten. Av de återstående 37 biblioteken valde fyra att inte ingå i undersökningen och kom 
därför att räknas som externt bortfall. Slutligen återstod 33 bibliotek - lite mer än hälften av 
den totala populationen - till vilka enkäten skickades ut. 30 av dessa bibliotek valde att 
besvara enkäten. 
 
Utifrån de besvarade enkäterna valdes tre respondenter ut för vidare intervjuer. Dessa var de 
som arbetade på biblioteken med den mest utvecklade marknadsföringen av sina respektive 
TV-spelsverksamheter.  
 

4.2 Genomförande och bearbetning 

4.2.1 Genomförande av enkätundersökning 
 
Efter att frågorna (se s. 77) hade färdigställts matades de in i enkätprogrammet Query & 
Report, vilket användes för utskickandet av enkäten. Frågeformuläret låg på en webbsida som 
enbart respondenterna hade tillgång till. I det mail som skickades ut med länken till enkäten 
ingick ett följebrev i vilket syftet med undersökningen, att respondenterna skulle behandlas 
anonymt samt den beräknade tidsåtgången för ifyllandet specificerades.  
 
Innan mailet skickades ut säkerställdes respondenternas mailadresser och samtycke. 
Förfrågningarna skickades i första hand till de bibliotekarier som angavs som TV-
spelsansvariga på bibliotekens respektive hemsidor. I de fall då ingen sådan fanns utsatt 
skickades först en förfrågan om vart vi skulle vända oss till bibliotekets officiella mail. 
Mindre svårigheter uppstod i vissa fall i samband med att det fanns mer än en TV-
spelsansvarig bibliotekarie på ett bibliotek. Sådana situationer löstes dock i samband med att 
kontakt, efter två veckor, togs med de som ännu inte besvarat enkäten. Enkäten skickades ut 
en vecka efter denna kontakt och var tillgänglig för besvarande under fyra veckors tid. 
Telefonkontakt togs också några dagar innan enkätens avslutande med de bibliotek som ännu 
inte besvarat enkäten.   
 

4.2.2 Bearbetning av enkätundersökningen 
 
För att likheter och skillnader i enkätsvaren lättare skulle kunna urskönjas sammanställdes 
dessa i kategorier baserade på marknadsföringsstegen. Ytterligare en kategori vilken berörde 
hur biblioteken kan utveckla marknadsföringen av sin TV-spelsverksamhet mot ungdomar 
tillfördes till detta. Informationen i de olika kategorierna analyserades sedan efter storleken på 
bibliotekens TV-spelsbestånd, hur länge de haft sin TV-spelsverksamhet samt om de hade 
ungdomar som en central målgrupp för denna. Varje fråga analyserades dock enbart enligt 
den eller de punkter som bedömdes som relevanta för syftet - ett bibliotek med ett större 
bestånd kan t.ex. tänkas vara mer motiverat att marknadsföra detta än ett bibliotek med ett 
mindre. Hur länge TV-spelsverksamheten funnits kan också vara en faktor som påverkat 
bibliotekets möjligheter att utveckla sin marknadsföring. Ungdomsperspektivet kan vara 
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relevant för att se om de bibliotek som har ungdomar som målgrupp för sin TV-
spelsverksamhet på något sätt anpassat sin marknadsföring efter dessa. I samband med ett 
antal frågor har de bibliotek som visat sig ha ungdomar som målgrupp även jämförts med de 
som inte haft det för att belysa likheter och skillnader dem emellan. 
 

4.2.3 Genomförande av intervjuer 
 
Intervjufrågorna (se s. 86) formulerades dels utifrån den information som framkommit i 
enkäten och dels utifrån studiens andra frågeställning (som rörde vilka tjänster och aktiviteter 
biblioteken använder för att utveckla marknadsföringen av sin TV-spelsverksamhet mot 
ungdomar). De frågor som baserades på enkäten var till största del kvantitativa medan de som 
rörde utveckling var uteslutande kvalitativa. Intervjufrågorna prövades liksom enkätfrågorna 
först ut på ett antal personer och justerades därefter. Frågorna skickades sedan till 
respondenterna innan intervjuerna genomfördes för att dessa skulle få möjlighet att bilda sig 
en uppfattning om frågorna på förhand. Respondenterna fick även på förhand information om 
att intervjuerna beräknades ta högst 45 minuter. Frågorna utgick i stor utsträckning från en 
intervjuguide – vissa följdfrågor tillkom dock. Innan intervjuerna, vilka genomfördes av 
respektive intervjuare, avslutades informerades respondenterna om att de skulle få tillgång till 
transkript av sina respektive intervjuer.  
 

4.2.4 Bearbetning av intervjuer  
 
För att undvika att en tolkning dominerade vid bearbetningen av intervjuerna transkriberades 
ingen av dessa av den som genomfört intervjun ifråga. På detta sätt säkerställdes en viss 
reliabilitet i materialet. Den analysmetod som användes var ad hoc. Denna metod – vilken 
egentligen är ett samlingsnamn för ett flertal metoder och tillvägagångssätt – beskrivs av 
Steinar Kvale som: ”… en rad vardagsförnuftiga liksom sofistikerade textuella eller 
kvantitativa metoder” (Kvale 1997, s. 175). Den ad hoc metod som i detta fall användes tog 
sin utgångspunkt i klustring. Denna metod beskrivs av Matthew B. Miles och A. Michel 
Hubermann i Qualitative data analysis som att den karaktäriseras av att man ser vilka drag 
som finns hos ett antal texter för att sedan försöka urskönja gemensam 
ma kategorier för dessa (Miles & Hubermann 1994, s. 248-250.).  
 
Analysen utfördes genom att intervjusvaren först sammanställdes efter marknadsföringsstegen 
samt ytterligare ett steg som berörde utvecklingen av TV-spelsverksamheten. Därefter lästes 
svaren under varje steg igenom och bearbetades för att se gemensamma kategorier. För att, 
liksom vid transkriberingen, undvika att någon fick tolkningsföreträde genomfördes 
bearbetningen separat varefter de båda resultaten jämfördes. Analysen fokuserade som 
tidigare nämnts på de likheter som fanns i respondenternas utsagor. I de fall då två av 
respondenterna resonerade på ett likartat sätt och en tredje hade en avvikande uppfattning har 
dock även den senare utsagan tagits upp i analysen.   
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4.3 Koppling teori och metod 
 
I detta stycke beskrivs kopplingen mellanstudiens frågeställningar samt dess teori och metod. 
Vi har valt att dela upp stycket efter de två undersökningsmetoder som används i studien (en-
kät och intervjuer). Detta görs dels för att öka överskådligheten och dels eftersom intervjuer-
na till stor del utgick ifrån enkäten. 

 

4.3.1 Enkätkoppling  
 
För att möjliggöra besvarandet av den första frågeställningen, vilken berörde hur 
respondentbibliotekens marknadsföring såg ut, valde vi att arbeta fram enkätfrågorna utifrån 
Kotlers och hans medförfattares marknadsföringssteg. Genom detta blev det även tydligt 
huruvida de hade en långsiktig marknadsföringsstrategi, i vilken utsträckning de använde sig 
av promotion samt hur de marknadsförde TV-spelsverksamheten mot ungdomar. Vissa av 
enkätfrågorna utgick inte från dess steg – dessa var antingen sådana som syftade till att ge en 
bakgrundsbild av respondenternas TV-spelsverksamhet eller sådana som behandlade hur de 
planerade att utveckla sin verksamhet. De sistnämda syftade till att besvara vår andra 
frågeställning. De senare behandlas mer utförligt i stycket intervjukoppling. I enkäten har 
begreppet marknadsföring använts istället för ordet promotion, för att inte förvirra 
respondenterna då marknadsföring i dagligt tal oftast avser promotion, något som t.ex. 
Weingand tar upp (Weingand 1999, s. 133).  
 
Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen fokuserar, som tidigare nämnts, på inre och yttre förutsättningar för 
marknadsföringen av en verksamhet.Biblioteket kanske saknar ekonomiska medel för att köpa 
in TV-spel eller personal att ta hand om planeringen. De enkätfrågor som utgår ifrån detta 
steg berör sådant som konkurrenter om målgruppens uppmärksamhet samt vilka behov och 
vilken efterfrågan respondenterna anser finns hos målgruppen rörande TV-spelsverksamheten. 
Även frågor som rör vilken information som inhämtats inför uppstartandet av verksamheten 
samt vilka styrdokument t.ex. biblioteksplan som använts i samband med den utgår från detta 
steg.    
 
Segmentering 
Under segmenteringssteget preciserar biblioteket, utifrån den information som insamlades i 
marknadsundersökningen, en grupp vars behov och efterfrågan kan tillgodoses genom en 
särskild del av dess verksamhet. De enkätfrågor som utarbetades från detta steg rör till stor del 
målgruppen ungdomar eftersom studien fokuserar på denna grupp. De frågor som berör 
bibliotekens eventuella segmentering av ungdomsgruppen hör också hit. 
 
Marknadsföringsmix 
Marknadsföringsmixen består, som nämndes i uppsatsens teorikapitel, av delarna: product, 
price, place och promotion. Kotler och Armstrong kompletterade senare dessa utifrån ett 
kundperspektiv (Armstrong & Kotler 2005, s. 58). Vad gäller TV-spel har biblioteken ingen 
möjlighet att utöva större påverkan på produktens utformning. Däremot kan det, genom val av 
TV-spel och konsoler samt utvecklande av olika aktiviteter och tjänster ändå sätta sin egen 
prägel på sitt bestånd. Enkätfrågor som utgår från detta steg är de som rör urvalskriterier, 
inköp på efterfrågan samt vilket behov respondenterna anser att TV-spelsverksamheten kan 
fylla för ungdomar.  
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Price innebär både införskaffningskostnaden för en produkt och allt som krävs för att kunden 
ska ha möjlighet att nyttja produkten (Armstrong & Kotler 2005, s. 58). I enkäten täcks detta 
dels in av frågor som rör avgifter för TV-spelsverksamheten och dels av frågan som ställs 
angående respondenternas medvetenhet om användarens omkostnader. TV-spelsbeståndet är 
en mycket dyr investering sett utifrån ett biblioteksperspektiv. Vi anser det därför vara ett 
rimligt antagande att budgetdiskussioner förts i samband med införskaffandet av det och har 
valt att inte fråga om så är fallet.  
 
Place är det sätt på vilket biblioteket arbetar för att tillgängliggöra sina produkter för 
användarna. Frågorna som ställs utifrån detta är koncentrerade kring användarnas möjlighet 
att få ökad tillgång till TV-spelen genom reservationer, omlån samt inlån från huvudbibliotek 
via filial. Andra frågor som berör området är de som tar upp vilka åldersgränser och vilken 
lånetid som finns för mediet. 
 
Promotion är när biblioteket informerade om sin produkt till den utvalda målgruppen. I 
enkäten ställs ett antal frågor som behandlar vilken typ av promotion som använts samt när 
detta gjorts och hur frekvent det skett. För att få fram om biblioteken använder sig av 
tvåvägskommunikation ställs frågor om biblioteken använder bloggar och Internetforum när 
de informerar om sin TV-spelsverksamhet. 
 
Implementering 
Implementering är själva genomförandet av marknadsföringsaktiviteterna. Den fråga som 
framförallt berör detta är den om biblioteken kontinuerligt utvärderar de enskilda 
marknadsföringsaktiviteterna efter det att de har genomförts. Många av enkätfrågorna som 
tangerar detta steg rör också andra delar av marknadsföringsprocessen. Sådana är t.ex. de som 
behandlar hur respondenterna anser sig ha nått ut med TV-spelssatsningen och hur de gått  
tillväga för att marknadsföra beståndet.  
 
Utvärdering 
Kotler och hans medförfattare definierar två sorters utvärderingar. Den första är mer 
kontinuerlig och delas upp i två typer: en där marknadsföringen ses i relation till de mätbara 
delmålen och en som rör hur användarna uppfattar verksamheten. Den andra sortens 
utvärdering är större och sker med längre mellanrum. I samband med denna ser 
organisationen över målen och marknadsföringsstrategin (Andreasen & Kotler 2003, s. 500-
507). De enkätfrågor som ställs berör dock enbart den första sortens utvärdering. Detta 
eftersom de flesta TV-spelsverksamheter inte varit igång så länge att de hunnit göra en mer 
övergripande utvärdering. Enkätfrågorna rör med andra ord vilka typer av utvärderingar som 
genomförts eller planeras genomföras samt om det finns några mätbara delmål för TV-
spelsverksamheten.  
 

4.3.2 Intervjukoppling 
 
Även intervjufrågorna, vilka hade som syfte att fördjupa och komplettera enkätfrågorna, ut-
gick från marknadsföringsstegen. Intervjuerna avsågs även ge ett ökat underlag för besvaran-
det av vår andra frågeställning genom att respondenterna fick resonera kring hur marknadsfö-
ringen av verksamheten kunde utvecklas med hjälp av olika tjänster och aktiviteter. En skill-
nad gentemot enkäten var även att det i intervjuerna efterstävades mer kvalitativa svar än vad 
det gjordes genom enkäten. Där det i enkäten ställdes frågor rörande om respondenterna ge-
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nomfört en omvärldsanalys togs det t.ex. i intervjuerna upp hur dessa analyser hade genom-
förts, hur de använts och vad man valt att fokusera på. Andra intervjufrågor var mer resone-
rande till sin natur – t.ex. frågades det varför biblioteket valt eller inte valt att ha ungdomar 
som målgrupp för sin TV-spelsverksamhet. Genom att ha denna typ av fördjupande frågor 
och möjlighet till följdfrågor blev det lättare att undvika samt uppklara sådana misstolkningar 
som kan uppstå i samband med enkäter.  
 
Den avslutande delen av intervjuerna ägnades åt frågor som berörde undersökningens andra 
frågeställning – vilken berörde de tjänster och aktiviteter biblioteken använder för att utveckla 
sin TV-spelsverksamhet. Frågor som togs upp här var t.ex. hur biblioteken avsåg utveckla sin 
TV-spelsverksamhet och vilka utvecklingstendenser för TV-spelsverksamhet de såg i biblio-
teksvärlden i stort. Respondenterna ombads även beskriva de eventuella möjligheter de ansåg 
TV-spel föra med sig för biblioteksverksamheten i jämförelse med traditionella biblioteksme-
dier.  

4.4 Sammanfattning av metodavsnittet 
 
Två metoder för datainsamling har använts inom ramen för studien: elektronisk enkät samt 
telefonintervjuer. Enkätfrågorna utformades efter de fem marknadsföringsstegen. Ett antal 
bakgrundsfrågor och frågor om utvecklingsplaner tillkom dock. Formuläret skickades, efter 
att en pilotundersökning genomförts, ut till 33 bibliotek. Av dessa besvarade 30 bibliotek 
enkäten. Tre av enkätrespondenterna valdes sedan ut för telefonintervjuer vilka syftade till att 
komplettera och fördjupa enkätfrågorna. Intervjufrågorna utgick av denna anledning ifrån 
både enkätsvaren och det teoretiska ramverket. Respondenturvalet till intervjuerna baserades 
på vilka bibliotek som, genom enkäte, visat sig ha den mest utvecklade marknadsföringen.  
 
Enkäterna analyserades och sammanställdes utifrån ungdomsfokus, beståndsstorlek samt hur 
länge TV-spelsverksamheten funnits. Intervjufrågorna analyserades genom att vi separat läste 
igenom intervjuerna för att finna gemensamma drag, kategoriserade dessa och sedan 
sammanställde materialet. 
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5 Resultat 
 
I detta avsnitt behandlas först resultatet av den insamlade enkätdatan och därefter densamma 
för intervjuerna. På grund av att resultatredogörelsen är så omfattande har vi för att öka 
överskådligheten valt att inkludera sammanfattningar efter genomgångarna av enkät- 
respektive intervjuresultaten. 

5.1 Enkätresultat 
 
Resultatet av insamlad data presenteras i detta stycke efter allmänna frågor, de fem marknads-
föringsstegen samt frågor med utvecklingsfokus. Vi har använt oss av utbrutna citat i sam-
band med vissa frågor för att ytterligare belysa svarens karaktär. 

5.1.1 Bakgrundsfrågor 
 
I enkäten ställdes en bakgrundsfråga rörande vilken typ av bibliotek respondenterna arbetade 
på. Den övervägande delen av dem (24) visade sig vara verksamma på  huvudbibliotek medan 
endast tre arbetade på filialer. Två respondenter fyllde i annat – ett av deras bibliotek visade 
sig vara ett stadsbibliotek, medan det återstående var ett specialbibliotek. Vad gällde filialerna 
var två av dessa lokaliserade till befolkningstäta områden i en av de större svenska städerna. 
De bibliotek som valt annat återfanns i en stor respektive medelstor svensk stad. En av 
respondenterna valde att inte besvara frågan.  
 
Det ställdes även frågor angående hur länge biblioteken haft sin TV-spelsverksamhet och hur 
stora samlingarna var - faktorer som skulle kunna påverka deras marknadsföring. Sju 
bibliotek hade haft sin TV-spelsverksamhet i 1-6 månader, elva  i 7-12 månader och elva  i 
mer än ett år. En respondente valde att inte besvara frågan. Det fanns stora skillnader i 
samlingarnas omfång. Den minsta samlingen bestod av enbart sju TV-spel medan den största 
innehöll 700. Båda dessa skiljer sig dock från mängden med tanke på att det bibliotek som 
hade den näst minsta samlingen hade 16 TV-spel och det med den näst största hade 300. 
Huvuddelen av biblioteken (25) har samlingar på 30-200 TV-spel. När omfånget på 
samlingarna skulle kategoriseras utgick vi ifrån var det fanns naturliga storleksglapp. Inom 
den första kategorin hamnade de som hade 1-60 TV-spel (13), inom den andra kom sådana 
som hade 61-120 (8) och den sista utgjordes av de som hade 121 TV-spel eller fler (8). 
 

5.1.2 Marknadsundersökning 
 
Åtta av enkätfrågorna utgick från steget marknadsundersökning. 
 
Gjorde ni någon form av omvärldsanalys inför införandet av TV-spel på ert bibliotek? 
Sexton bibliotek svarade att de gjort någon form av omvärldsanalys och tolv  att de inte gjort. 
En respondent visste inte medan en annan valde att inte besvara frågan. Bibliotek med 
ungdomar som en central målgrupp för sin TV-spelsverksamhet var i lika hög grad 
representerade i båda grupperna (9 respektive tio bibliotek).  
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Varifrån hämtade ni inspiration till att påbörja er TV-spelsverksamhet?  
En respondent besvarade inte frågan. Av de övriga angav majoriteten av respondenterna (23) 
att de hämtat sin inspiration från andra biblioteks TV-spelsverksamhet. Det näst populäraste 
alternativet var inspiration från massmedia. Det var dock knappt hälften så många (11) som 
svarat detta. Andra alternativ respondenterna fyllt i var från biblioteksbesökarnas 
förfrågningar (7) och från organisationer som arbetar med TV-spel (7). Fyra bibliotek hade 
inspirerats av TV-spelsrelaterade bloggar och hemsidor och tre av distributörer av 
bibliotekslicenserade TV-spel. Endast en respondent angav att man inspirerats av 
användarundersökningar. Slutligen hade tre bibliotek fyllt i alternativet annat. Av dessa angav 
den första att man inspirerats av danska och amerikanska bibliotek, det andra att man utgått 
från eget intresse och det tredje att man utgått från sig själva. De två sistnämnda kan tolkas 
som likartade med tanke på att båda utgår från bibliotekariernas egna erfarenheter och tankar, 
medan inspiration från danska och amerikanska bibliotek tangerar det första svarsalternativet. 
Intressant att notera är att enbart ett bibliotek sökt sig utanför Sverige för inspiration.  
 
Tabell 2 
 
Inspirationskällor till uppstartande av TV-spelsverksamhet 
 Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 
1 Från andra biblioteks TV-spelsverksamhet   23 76.7 

2 Från användarundersökningar   1 3.3 

3 Från biblioteksbesökarnas förfrågningar  7 23.3 

4 Från massmedia (tidningar, tidskrifter, TV, radio)   11 36.7 

5 Från TV-spelsrelaterade bloggar och hemsidor   4 13.3 

6 Från organisationer som arbetar med TV-spel   7 23.3 

7 Från distributörer av bibliotekslicensierade spel   3 10.0 

8 Från lokala TV-spelsföreningar   1 3.3 

9 Om annat, specificera  3 10.0 

Tabellen visar procentfördelningen över inspirationskällorna till uppstartandet av  TV-spelsverksamheterna. 
Procentandelen visar hur många procent, av de bibliotek som besvarat frågan, som har haft en viss 
inspirationskälla. Notera att flera svarsalternativ är möjliga för frågan. 
 
Har ni gjort en undersökning av ungdomar och deras behov? 
Denna fråga riktade sig till de respondenter som uppgett att ungdomar var en central 
målgrupp för TV-spelsverksamheten. Dock besvarade samtliga respondenter frågan. Orsaken 
till detta var troligtvis att det, på grund av programtekniska svårigheter, inte framgick tydligt 
att det rörde sig om en följdfråga. Av respondenterna angav sju att det gjorts en sådan 
undersökning och 22 att det inte gjorts medan en av respondenterna inte visste huruvida en 
sådan undersökning genomförts. Av de sju respondenter som svarade att man hade gjort det 
uppgav 5 att ungdomar var en central målgrupp för TV-spelsverksamheten. 
 
Har TV-spelsverksamheten några konkurrenter om ungdomarnas intresse?  
Frågan besvarades av 27 respondenter. Av dessa angav 14 att de inte hade några konkurrenter 
på området, medan 13 bibliotek ansåg att de hade det. Vid en jämförelse mellan de som angett  
ungdomar som en central målgrupp för TV-spelsverksamheten och de som inte gjort det 
framkommer inga tydliga skillnader. Av de som svarat att det fanns konkurrenter angav de 
flesta (5) att det rörde sig om andra medier - som böcker, film, musik och PC-spel. Två 
respondenter ansåg att de olika mediegrupperna på biblioteket konkurrerade med varandra. 
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Andra svar som angavs var TV-spelsbutiker, piratkopiering och onlinespel. Två av 
respondenterna skilde sig från mängden genom att nämna övriga fritidsintressen alternativt att 
hela samhället var en konkurrent.  
 
Om ni har konkurrenter - vad kan ni kan erbjuda som konkurrenterna inte kan?   
På denna fråga var det ett stort internt bortfall. Av de tretton respondenter som ansåg att det 
fanns konkurrenter valde sex att inte svara på frågan. Vad de uteblivna svaren berodde på är 
svårt att veta. Frågan kan möjligtvis ha upplevts som svårtolkad – något som talar mot detta är 
dock att den besvarades utan missförstånd i pilotenkäten. Bland de 7 som svarade gick det att 
urskönja en gemensam tendens hos de flesta genom att den kostnadsfria utlåningen av TV-
spel var det som sågs som den främsta konkurrensfördelen. En respondent valde även att 
poängtera de kostandasfria TV-spelsevenemang.  
 
För att få kunskap om vilka inre förutsättningar som utövade påverkan på bibliotekens TV-
spelsbestånd ställdes en flervalsfråga. I denna fick respondenterna ange vilka styrdokument 
som använts hanteringen av TV-spel. Det interna bortfallet på frågan var högt - sex 
respondenter valde att inte besvara frågan. En orsak kan ha varit avsaknaden av ett alternativ 
som angav att man inte använt några styrdokument. Det fanns dock möjlighet att istället fylla 
i alternativet ”om annat”, vilket flera valt att göra. Det dominerande svaret (6) bland dessa var 
att det saknades formella styrdokument, men att man hade informella sådana (2) eller att 
styrdokument var under konstruktion (2). Av de bibliotek som använt styrdokument i 
sammanhanget, hade åtta nyttjat sin biblioteksplan, sju medieplanen och 
marknadsföringsplanen. Frågan var dock, som tidigare nämnts en flervalsfråga. Ett bibliotek 
var därför representerat i tre kategorier och två i två kategorier. Det var alltså i själva verket 
tolv bibliotek som använt styrdokument. 
 
Om ni har en marknadsföringplan - innehåller denna detaljerade beskrivningar av 
marknadsföringsaktiviteter för TV-spel?  
Denna fråga fungerade som uppföljning till de respondenter som angett att deras bibliotek 
hade en marknadsföringsplan. Dock besvarade alla utom en respondent den. Av de de 
respondenter som svarade var det bara en vars bibliotek hade en marknadsföringsplan och 
denna innehöll inte några detaljerade beskrivningar. 
 
Har de ansvariga för TV-spelsverksamheten genomgått någon form av utbildning för 
detta? 
Frågan berör kompetensen som en inre förutsättning för TV-spelsverksamheten. Av de 28 
bibliotek som besvarade frågan hade 12 haft någon form av utbildning för de ansvariga och ett 
bibliotek planerade detta. De övriga 15  hade varken haft eller planerade en sådan utbildning.  

5.1.3 Segmentering 
Fyra av enkätfrågorna är kopplade till segmenteringssteget samt ungdomar som målgrupp för 
TV-spelsverksamheten. Det senare berörs dock även av ett antal av de frågor som utgår från 
marknadsundersökningen. 
 
Är ungdomar en central målgrupp för er TV-spelsverksamhet? 
Frågan besvarades av samtliga respondenter. 20 svarade att ungdomar var en central målgrupp 
för verksamheten medan tio angav att så inte var fallet. För att få kunskap om huruvida 
biblioteken segmenterat utöver detta ställdes ett antal följdfrågor. Dessa berörde om 
biblioteken riktat sig särskilt till pojkar eller flickor i sin marknadsföring och på vilket sätt 
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man i så fall gjort detta. Ingen av respondenterna angav att man riktat sig till någon av dessa 
grupper.  
 
Har ni valt att marknadsföra er speciellt mot någon annan gruppering inom gruppen 
ungdomar och i så fall vilken? 
Denna fråga var öppen och respondenterna fick själva fylla i sina svar. Merparten av 
respondenterna valde att inte besvara frågan och fyra skrev nekande svar. Det är möjligt att 
respondenterna utgick från att enbart de som svarade jakande förväntades precisera sig 
ytterligare och att många av de som inte besvarat frågan därför inte heller marknadsfört sig på 
detta sätt.  
 
Vilka behov avsåg ni att fylla för ungdomar när ni startade med TV-spelsverksamheten? 
Denna fråga faller under både marknadsundersöknings-, segmenterings- och 
marknadsföringsmixsteget. Frågan riktade sig till de 20 respondenter som uppgett ungdomar 
som en central målgrupp för TV-spelsverksamheten, men även tre av de som inte gjort detta 
valde att besvara frågan. Två exempel som belyser hur det resonerats följer nedan: 
 

Faktum är att vi inte tänkte specifikt ungdomar utan mer utifrån själva mediet. TV-spel är idag en 
självklar kulturupplevelse jämte film, böcker osv. Många 30-åringar och familjer spelar också 
spel (även om den största gruppen är ungdomar). Vi tänkte alltså inte direkt att vi skulle fylla ett 
behov hos just ungdomar utan vår ambition var att spegla de kulturyttringar som finns i samhället 
och då var det dags för TV-spel att bli en del av bibliotekets bestånd.    

 
Vi har inte diskuterat specifika grupperingar och därför inte heller diskuterat ungdomars behov 
specifikt.  

 
Frågan har av några respondenter tolkats mer i termer av vilka positiva effekter TV-
spelsverksamheten kan föra med sig för biblioteket än vilket behov man avsåg att fylla med 
den. Detta faktum gör att svarens reliabilitet går att ifrågasätta. De respondenter som tolkat 
frågan på detta vis betonar att man vill attrahera en större målgrupp alternativt att man vill 
locka ungdomar till biblioteket. Tre respondenter menar att en anledning till att deras 
bibliotek har TV-spel är att det vill locka till sig ungdomar:  

 
Ett breddat utbud bör som vi ser det kunna attrahera en större målgrupp. 
    
Vi vill locka ungdomarna till biblioteket. Vi har startat ett nytt rum för unga vuxna där är spelen 
placerade och där kan man spela på plats.  
 
Att införa medier som upplevs som relevanta för en annan svårfångad målgrupp    

 
Tio respondenter har svarat att man vill ge ungdomar möjlighet att använda ett dyrt medium 
kostnadsfritt eller att man vill göra TV-spel mer tillgängliga. Ett annat argument - vilket 
återkommer hos fyra respondenter - är att man vill ta in TV-spel eftersom detta medium ska 
vara likställt med alla andra. Två respondenter framhöll att TV-spel bör finnas på bibliotek 
eftersom de är en del av ungdomskulturen:  
 

Vi ville satsa på en medieform som är stor bland ungdomar men där inte riktigt biblioteken hängt 
med. Det är dessutom en demokratifråga eftersom spelen är dyra och alla ungdomar inte har 
pengar att köpa spel.  
   
Spel är en del av ungdomskulturen, därför ansåg vi det naturligt att ha det i beståndet. Vi har haft 
flera samarbeten på biblioteket med lokala spelföreningar, och tagit del av deras synpunkter   
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Tre respondenter berör TV-spelsmediets speciella karaktär och de positiva effekter de kan 
föra med sig för målgruppen. Värt att notera är att två respondenter drar paralleller till 
berättande och böcker: 
 
vi har valt konstnärliga och kreativa spel och sociala spel. [---] 
Spel som Ico kan precis som en bok berätta en historia.   
 
Eftersom vi håller på med ungdomskultur och berättande och spelen utvecklas alltmer mot flerdimensionellt 
berättande är det naturligt för biblioteken att ha bra spel.   
 

5.1.4 Marknadsföringsmixsteget 
22 av enkätens frågor är kopplade till marknadsföringsmixen. De kommer i detta stycke att 
presenteras efter dess fyra steg (product, price, place och promotion). 
 
Product 
Vilka konsoler har ni spel till? 
För att få fram hur man anpassar sitt utbud ställdes tre frågor rörande konsoler, urvalskriterier 
och inköpsförslag. Den TV-spelskonsol flest bibliotek hade i sitt bestånd var Playstation 2. 29 
bibliotek hade denna konsol medan en respondent valde att inte besvara frågan. Näst 
populärast var Xbox 360 följd av Xbox, Nintendo Wii, Playstation 3 och Gamecube. 
 
Har ni några urvalskriterier för era TV-spelsinköp? 
28 respondenter besvarade denna fråga. Av dessa angav 26 att deras bibliotek hade 
urvalskriterier och två att detta saknades. Av de 12 respondenter som preciserade dessa 
kriterier utförligare uppgav samtliga att man inte köpte in alltför våldsamma TV-spel - något 
som ofta togs upp i kombination med att man inte heller köpte in sexistiska (6 bibliotek) eller 
rasistiska (5 bibliotek) sådana.  
 
Goda recensioner låg till grund för TV-spelsurvalet på tio bibliotek – fyra av de övriga 
respondenter angav att man köpte in kvalitativa TV-spel utan att definiera hur man då gick till 
väga. Några av respondenterna angav att TV-spelsurvalet inte skiljde sig från hur man gick 
tillväga med annan media alternativt att det eftersträvades en allsidig fördelning mellan de 
olika TV-spelsgenrerna. Tre berörde begreppet målgrupp, varav en ansåg att mediet skulle 
passa för en så bred sådan som möjligt. En menade att samlingen skulle vara allsidig med 
hänsyn till olika målgrupper och ytterligare en angav att man försökte köpa in TV-spel som 
tilltalade flickor.  
 
Köper ni in spel på inköpsförslag? 
Avsikten med denna fråga var att få fram i vilken utsträckning biblioteken anpassade sina 
produkter efter målgruppen. Frågan besvarades av 28 respondenter av vilka 23  uppgav att 
man köpte in spel på inköpsförslag och fem angav att de inte gjorde det.  
 
Price 
Tar ni ut någon avgift i samband med er TV-spelsverksamhet?  
Frågan besvarades av 29 av respondenterna. Sju angav att deras bibliotek inte hade några 
avgifter i samband med TV-spelsverksamheten medan femton svarade att man enbart tog ut 
förseningsavgifter. Av de övriga biblioteken hade två avgift vid utlån och fem avgift i 
samband med både lån och försening. 
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Finns det något som kan påverka användarnas möjlighet att ta del av ert TV-spelsutbud? 
Frågan ställdes för att få fram hur medvetna respondenterna var om de omkostnader 
användarna hade för användningen av TV-spelsbeståndet. Sju valde att inte besvara frågan – 
något som innebar ett högt internt bortfall. Om detta berodde på att frågan saknade 
svarsalternativet ”vet ej” eller på att den upplevdes som oklar är svårt att veta. Även denna 
fråga hade dock besvarats utan problem i samband med pilotintervjuerna. Reliabiliteten kan 
även delvis ifrågasättas eftersom två av biblioteken tolkat frågan i termer vad användarna kan 
göra för att påverka verksamheten.  
 
Av de 23 respondenter som svarade menade sexton att det inte fanns påverkansfaktorer medan 
sju  ansåg att det gjorde det. Det flest (5) respondenter förde fram som en påverkansfaktor var 
användarens tillgång till en TV-spelskonsol. Åldersgräns var något som ett antal (4) 
respondenter också ansåg påverka. Två berörde avgifter för lån eller böter som ett hinder. Ett 
fåtal tog upp att bibliotekets marknadsföring kunde påverka. Andra faktorer som nämndes var 
bibliotekskatalogen, bibliotekslicensens, påverkan på utbudet samt bibliotekets öppettider.  
 
Place 
Vilken åldersgräns har ni för lån av TV-spel? 
29 respondenter besvarade frågan. Vad gällde åldersgränser svarade fyra av dem att det inte 
fanns några sådana. Av de som hade det angav nio att de hade 15-årsgräns, åtta  att de hade 
16-årsgräns och två att de hade 18-årsgräns. Tre bibliotek följde PEGI3,  eller någon annan 
åldersmärkning och ytterligare tre hade någon annan typ av åldersgräns. En respondent valde 
att inte besvara frågan. Majoriteten av biblioteken (17) hade alltså en minimiåldersgräns på 15 
eller 16 år. 
 
Hur lång utlåningstid har ni för TV-spel? 
29 responder besvarade frågan. 16  av dessa angav att utlåningstiden var en vecka och 12 att 
den var två veckor. På ett bibliotek använde man sig av en annan utlåningstidtid (10 dagar). 
 
Finns det möjlighet att spela i bibliotekslokalen? 
På denna fråga svarade 21 av respondenterna nej och sju ja. Två valde att inte besvara frågan. 
Det fanns en tendens till att biblioteken med större bestånd oftare tillät spelande i lokal – I 
denna grupp svarade fyra att det fanns möjlighet till det och fyra att det inte fanns det. Värt att 
notera var att inget av biblioteken som hade 61-120 TV-spel i sitt bestånd erbjöd möjlighet till 
spel i lokal. Vid en jämförelse med svaren på fråga fem visade det sig finnas två bibliotek som 
hade både spelmöjlighet i lokal och konsoler till utlån. 
 
Finns det möjlighet att låna in spel från huvudbilbioteket via en filial? 
På denna fråga svarade 16  respondenter att det fanns möjlighet att låna in spel via filial och 
11 att det inte gjorde det medan två valde att inte besvara frågan. Detta resultat är dock 
troligtvis  påverkat av att samtliga respondenter som arbetade på filialer svarade nekande på 
frågan. En tendens som kan urskönjas är att färre av de bibliotek som haft TV-
spelsverksamheten i 1-6 månader tillät lån via filial än de som har haft verksamhet i 7-12 
månader eller mer än ett år. 
 
Är spelen sökbara i bibliotekskatalogen? 
Rörande om TV-spelen var sökbara i katalogen svarade 27 respondenter ja och en nej, men att 
det gick att få överblick över dem på annat vis. Två respondenter valde att inte besvara frågan. 
                                                 
3 PEGI står för Pan European Game Information och är ett europeiskt märkningssystem som ger riktlinjer för 
vilka åldersgrupper spelet passar för (Bergsala AB 2008-10-01)  
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Något som definitivt bör ha påverkat resultatet var att majoriteten av biblioteken som deltog i 
undersökningen valts ut genom katalogsökning. 
 
Går spelen att reservera 
På frågan som behandlade om biblioteken tillät reservationer svarade 22 respondenter att man 
gjorde det och sju att denna möjlighet inte gavs.  
 
Kan låntagare låna om spel? 
Vad gäller resultatet av denna fråga gick det inte att spåra några större tendenser. 14 
respondenter svarade nej och 15 ja. Det fanns inga skillnader beroende på hur länge 
biblioteket haft sin verksamhet. En mindre tendens var att de flesta av de bibliotek som hade 
1-60 TV-spel tillät omlån.  
 
Promotion 
I detta stycke behandlas de promotionaktiviteter biblioteken använt sig av i samband med sitt 
TV-spelsbestånd. Eftersom marknadsföring är det begrepp som ofta används när 
promotionaktiviteter åsyftas valde vi att begagna oss av detta i formulerandet av 
enkätfrågorna. 
 
Marknadsför ni TV-spelsbeståndet? 
13 respondenter uppgav att TV-spelsbeståndet inte marknadsfördes medan 16 svarade att 
detta gjordes. En valde att inte svara på frågan. Det fanns inga tydliga skillnader i svaren från 
de som har ungdomar som en central målgrupp jämfört med de som inte har det. En tydlig 
tendens till att inte marknadsföra fanns vad gällde de bibliotek som hade en beståndsstorlek 
på 1-60 TV-spel. Av dessa var det nio som inte marknadsförde TV-spelsbeståndet och fyra 
som gjorde det. Detta är intressant att notera i förhållande till en senare fråga rörande 
promotionaktiviteteter (se s. 37). Av de som på denna fråga skrivit att de ansåg att de inte 
marknadsförde sig var det där endast tre som inte angett att de använt sig av någon 
promotionaktivitet – de övriga hade minst nyttjat en sådan. 
 
Om ni marknadsför TV-spel - Vilka ansvarar för denna marknadsföring? 
Denna fråga fungerade som följdfråga till den förra. 12 respondenter angav här att de 
ansvariga för TV-spelsbeståndet även ansvarade för marknadsföringen av detsamma. På tre 
bibliotek ingick detta istället i de marknadsföringsansvarigas arbetsuppgifter. Tre 
respondenter uppgav att det var organiserat på ett annat sätt – två av dessa svarade att 
marknadsföringen skedde i samrådan mellan TV-spels- och marknadsföringsansvariga medan 
en angav att hela personalgruppen marknadsförde TV-spelen. 
 
Avsätter biblioteket ekonomiska medel till marknadsföring av TV-spel? 
Denna fråga avsågs som en följdfråga. Sju respondenter svarade att det avsattes ekonomiska 
medel till detta och 22 bibliotek att det inte gjordes det. Satt i relation till storleken på 
bibliotekens TV-spelsbestånd visade det sig att endast ett av de som hade 1-60 TV-spel 
avsatte medel till marknadsföringen. Av de övriga som avsatte medel till detta återfanns tre 
inom 61-120-gruppen och tre bland de som hade 121 TV-spel eller fler. Vid en jämförelse 
med svaren på frågan ”Hur ofta har ni använt er av något av följande i er marknadsföring av 
TV-spel sedan ni startade med er verksamhet” (se s. 37) som behandlade promotionaktiviteter 
visade det sig att biblioteken i de två sistnämnda kategorierna också var mycket aktiva i sin 
marknadsföring. Alla dessa bibliotek hade använt fem olika sorters promotionaktiviteter eller 
fler.  
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Har ni använt er av pressutskick i er marknadsföring av TV-spel? 
Också denna fråga var avsedd som en följdfråga. Det visade sig här att 14 bibliotek använt sig 
av pressutskick i samband med marknadsföringen av TV-spel och att lika många inte gjort 
det. Två respondenter valde att inte besvara frågan. Det fanns en tendens till att användningen 
av pressutskick ökade successivt med TV-spelsbeståndets storlek. Av de som hade 1-60 TV-
spel hade tre bibliotek använt det jämfört med fem av de som hade 61-120 och sex av de som 
hade 121 eller fler.  
 
Frågan åtföljdes av en uppföljningsfråga som berörde vid vilka tillfällen pressutskicken 
använts. Det vanligaste svaret var att det gjorts i samband med invigning av verksamheten – 
ett alternativ som 13 av de som besvarat frågan angivit. Vad gällde svaren på denna fråga gick 
det även att se en tendens till att de som haft TV-spel längre också hunnit använda sig av 
pressutskick mer varierat. 
 
Hur ofta har ni använt er av något av följande i er marknadsföring av TV-spel sedan ni 
startade med er verksamhet? 
 
Tabell 3 

 
Marknadsföringsaktiviteter som använts av de olika biblioteken 
 Aldrig En gång Ibland Ofta  Regelbundet 

 
Affischering i egen lokal 

 
3 

 
3 

 
10 

 
2 

 
8 

 
Affischering utanför egen lokal 

 
12 

 
3 

 
6 

 
1 

 
3 

 
Annan typ av skyltning i lokal 

 
10 

 
0 

 
5 

 
3 

 
7 

 
Broschyrer   

 
17 

 
2 

 
4 

 
0 

 
2 

 
TV-spelstips på hemsidan 

 
17 

 
0 

 
4 

 
0 

 
5 

 
TV-spelsturneringar i bibliotekslokalen 

 
19 

 
2 

 
3 

 
1 

 
1 

 
TV-spelsseminarier- eller föreläsningar 

 
19 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
Tidningsannonser 

 
12 

 
5 

 
7 

 
1 

 
0 

Information till skolor eller 
fritidsgårdar 

 
16 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3 

Kontakt med lokalpressen inför 
evenemang 

 
11 

 
8 

 
3 

 
0 

 
3 

Evenemang i samband med invigningar 
och jubileum 

 
10 

 
9 

 
3 

  
0 1 

Tabellen visar hur många bibliotek som ägnat sig åt olika typer av marknadsföringsaktiviteter. Notera att flera 
svarsalternativ är möjliga för frågan. 
  
Den promotionaktivitet som flest av respondenterna angav att man använt sig av var 
affischering i egen lokal – 23 av de som besvarade frågan hade någon gång använt sig av 
detta. Färre - 13 bibliotek– hade däremot affisherat utanför den egna lokalen. Annan typ av 
skyltning i den egna lokalen hade använts på 15 av biblioteken, medan endast åtta nyttjat 
broschyrer i sin marknadsföring av TV-spelen. Tidningsannonser var något mindre vanligt – 
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14  av biblioteken hade begagnat sig av sådana.  Innan enkäten skickades ut kontrollerades det 
om biblioteken hade en hemsida – något som alla hade. Ungefär en tredjedel av dem visade 
sig ha haft speltips på denna.  
 
Svaren på de frågorna rörande promotionaktiviteter ställdes även samman för att vi skulle få 
en indikation om i vilken omfattning biblioteken använde sig av promotion. Genom detta 
framkom att få av respondenterna bedömde att deras bibliotek ägnade sig åt 
promotionaktiviteter ofta eller regelbundet. Den vanligaste frekvensen rörande genomförande 
av promotionaktiviteter var ”aldrig” – detta alternativ förekom sammanlagt hela 146 gånger. 
Därefter följde ”ibland” (50 gånger), ”en gång” (38 gånger), ”regelbundet” (33 gånger) och 
”ofta” (9 gånger). Användningen av de olika alternativen tenderade dock att skifta starkt 
beroende på vilken fråga det gällde. Större promotionåtgärder som evenemang skedde av 
naturliga skäl mer sällan, medan speltips på hemsidan tenderade till att användas mer än en 
gång. De promotionaktiviteter som använde mest frekvent var skyltning, affischering i den 
egna lokalen samt speltips.  
 
En påtaglig tendens i materialet var att bibliotek med större samlingar tenderade att göra 
promotion på fler sätt än de med mindre eller medelstora samlingar. I gruppen 121 TV-spel 
och uppåt har mer än hälften (5 bibliotek) av biblioteken ägnat sig åt sju promotionaktiviteter 
eller mer, medan siffran var tre bibliotek i gruppen 61-120 och två i gruppen 1-60. 
 
Spelturneringar i bibliotek hade förekommit på elva bibliotek. Vid en jämförelse utifrån 
beståndsstorlek blev det tydligt att turneringar var vanligast på bibliotek som hade 61-120 
TV-spel samt 121 TV-spel eller fler i sitt bestånd. Av de bibliotek som hade 1-60 TV-spel 
hade enbart ett bibliotek haft en TV-spelsturnering. TV-spelsseminarium och föreläsningar 
var också ganska ovanliga. Endast sex av de 25 bibliotek som besvarade denna fråga hade 
haft detta. Detta var också vanligast på bibliotek med större bestånd – vad gällde de bibliotek 
som hade 121 TV-spel eller fler hade fyra av åtta använt det. Motsvarande siffra för bibliotek 
med 1-60 och 61-120 TV-spel var en av nio respektive en av sex. En annan tendens var att 
TV-spelsseminarium och föreläsningar var vanligare på de bibliotek som haft verksamheten i 
ett år eller mer - fyra av de sex biblioteken återfanns inom denna kategori. Det är dock svårt 
att veta hur detta resultat ska tolkas med tanke på att de restrerande två fanns bland de som 
enbart haft TV-spel i 1-6 månader.   
 
Gällande information till skolor och fritidsgårdar hade nio bibliotek använt sig av detta någon 
gång och 16 inte gjort det. Det gick inte att utläsa några tydliga tendender i detta utifrån hur 
länge verksamheterna funnits. Däremot blev det - efter att svaren betraktats utifrån 
beståndsstorlekar – tydligt att information av detta slag var vanligast hos de bibliotek som 
hade 121 TV-spel eller fler. Av dessa hade fem av åtta använt det, jämfört med två av åtta i 1-
60-gruppen och två av fem i den grupp som hade 61-120 TV-spel. Det förefaller alltså finnas 
en tendens till att informerande på skolor och fritidsgårdar är vanligare ju större beståndet är. 
Dock är det även här svårt att uttala sig säkert eftersom det rör sig om så få respondenter. 
 
Av de 25 bibliotek som besvarade frågan hade 14 haft kontakt med lokalpressen inför 
evenemang. Det fanns en tendens till att detta blev vanligare ju större samlingarna var – i 1-
60-gruppen hade tre av tio använt det medan motsvarande siffra var fem av sju i 61-120-
gruppen och sex av åtta i den grupp som hade 121 eller fler TV-spel. Slutligen hade 
evenemang i samband med invigningar och jubileum använts av 14  av de 24 bibliotek som 
besvarat frågan rörande detta.  
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Marknadsför ni er på något annat sätt än de ovan nämnda? 
Detta var en öppen fråga som syftade tillbaka på frågan som berörde promotionaktiviteter. Tre 
respondenter angav här att man använde sin hemsida för att marknadsföra sig och ytterligare 
tre att man gjorde det via sin blogg. En respondent uppgav att man marknadsförde sig via 
olika Internetforum. 
 
En respondent betonade att det inte funnits något behov av att marknadsföra TV-spelen 
eftersom dessa nästan ständigt var utlånade. En annan kom med samma invändning, men 
angav även att man planerade att börja marknadsföra sig mer för att locka till sig nya 
målgrupper – en sådan som nämndes i sammanhanget var äldre ungdomar. En tredje 
respondent svarade att biblioteket inte marknadsfört mediet i någon större utsträckning 
förrutom vid invigningen. Den sistnämnde ansåg dock att det skulle varit önskvärt att göra 
det. En poäng som också gjordes i sammanhanget var att TV-spel var ett tacksamt medium 
eftersom det marknadsförde sig självt. En respondent gav även en utförlig beskrivning av hur 
man marknadsfört TV-spelsbeståndet:  
 

Länk till information om vår TV-spelsutlåning finns ständigt på vår förstasida på webben. 
Evenemang marknadsförs också via vår webbplats. I julas tipsade TV-spelsansvarig om bra TV-spel 
i en lokal gratistidning. Evenemang m.m. marknadsförs genom regelbundna betalda reportageinslag 
i lokaltv. När vi startade TV-spelsverksamheten marknadsförde vi genom att delta i ett av dessa.  

 
Brukar ni informera om er TV-spelsverksamhet via hemsidan? 
På denna fråga svarade 24 av respondenterna att de gjorde detta medan fem angav att de inte 
gjorde det. Satt i relation till att en tredjedel av de svarande, som tidigare nämnts, angav att de 
gav TV-spelstips via hemsidan är det ett rimligt antagande att många av dessa enbart 
informerar om att verksamheten finns där. 
 
Informerar ni om er TV-spelsverksamhet via er blogg? 
Tio av respondenterna  angav som svar på denna fråga att de inte hade någon blogg. 11 hade 
blogg, men informerade inte om TV-spelsverksamheten via den. Åtta svarade att de 
informerade om TV-spelsverksamheten via bloggen och en respondent valde att inte besvara 
frågan. 
 
Informerar ni om er TV-spelsverksamhet via något Internetforum? 
Vad gällde informerande om TV-spelsverksamheten via Internetforum uppgav 25 bibliotek att 
de inte gjorde detta och endast tre att de gjorde det.  
 
Har ni samarbeten med externa organisationer i er TV-spelsverksamhet? 
På denna fråga var det möjligt att markera mer än ett svarsalternativ. 17  av respondenterna 
svarade att de inte samarbetade med externa organisationer i sin TV-spelsverksamhet, 11  att 
de gjorde det och tre valde alternativet ”annat.” Nio bibliotek hade samarbeten med mer än en 
extern organisation. Det var en jämn fördelning mellan de eventuella samarbetspartners som 
förspecificerats – tre bibliotek hade samarbetat med ungdomsorganisationer, fyra med större 
organisationer med TV-spelsinriktning och fyra med lokala TV-spelsföreningar. Av de tre 
respondenter som valt alternativet ”annat” nämnde en att man planerade att samarbeta med 
olika TV-spelsföreningar inför evenemang medan de övriga två angav att de samarbetat med 
en ungdomsförening respektive en närbelägen högskolas spelutbildning. Det fanns en tydlig 
tendens till att de som hållit på längst och de som hade störst samlingar också var de som haft 
flest samarbeten.  
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5.1.5 Implementering 
 
Enkäten innehöll två frågor som enbart berörde steget implementering. 
 
Hur tycker ni att ni har nått ut till målgruppen? 
Denna fråga hade fem möjliga svarsalternativ: ”mycket dåligt”, ”dåligt”, ”varken bra eller 
dåligt”, ”bra” och ”mycket bra”, Av respondenterna angav två att de nått ut dåligt, sju att de 
varken nått ut bra eller dåligt, 13 att de nått ut bra och sju att de nått ut mycket bra. Ingen av 
respondenterna ansåg att man nått ut mycket dåligt.  Sammantaget upplevde 20 bibliotek av 
de svarande att de nått ut bra eller mycket bra till målgruppen. Av de nio respondenter som 
angav att man nått ut dåligt eller varken bra eller dåligt var det sex som marknadsförde sig 
och tre som inte gjorde det. Bland de 20 som ansåg sig ha nått ut bra eller mycket bra 
marknadsförde hälften (10) sig. 
 
Har ni utvärderat enskilda marknadsföringsaktiviteter för TV-spel efter att de genomförts? 
På frågan om de utvärderade sina marknadsföringsaktiviteter efter genomförandet svarade tre 
bibliotek  att de gjorde detta och fyra att de planerade att göra det. Resterande 23 bibliotek 
utvärderade inte på detta sätt och hade inte heller några planer på att göra det. 
 

5.1.6 Utvärdering 
 
I enkäten ställdes tre frågor kopplade till utvärderingssteget. På den första av dessa fick 
respondenterna ange vilket alternativ som mest överensstämde med deras målsituation för 
TV-spelsverksamheten. 17 visade sig sakna mål för TV-spelsverksamheten och tio hade mål 
som inte var mätbara för den. Endast tre bibliotek hade mätbara mål. 
 
Efter detta följde en uppföljningsfråga riktad till de respondenter som angett att de hade 
mätbara mål. Tanken bakom detta var att få kunskap om huruvida de hade utvärderat utifrån 
dessa eller planerade att göra detta. Det visade sig att ett av dem gjort en utvärdering och att 
de övriga två planerat en sådan.  
 
Har ni gjort någon utvärdering av hur användarna uppfattar TV-spelsverksamheten? 
Inget av biblioteken hade gjort en utvärdering av hur användarna uppfattade deras TV-
spelsverksamhet - 12 av respondenterna angav dock att man planerade en sådan. Det fanns 
ingen skillnad mellan hur många av de som hållit på kortare och hur många av de som hållit 
på längre tid som utvärderat TV-spelsverksamheten.  
 

5.1.7 Utveckling 
 
Två av enkätfrågorna berörde utveckling av TV-spelsverksamheten. 
 
Har ni några planer på att utveckla er TV-spelsverksamhet? 
På frågan om de planerade att utveckla sin TV-spelsverksamhet, svarade 14 av 
respondenterna att de planerade de detta, nio att de inte visste och sex att det inte fanns några 
sådana planer.  
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Om ni tänker utveckla er TV-spelsverksamhet - hur planerar ni att göra detta? 
De svarande fick mot slutet av enkäten berätta i en öppen fråga om hur de avsåg utveckla sin 
TV-spelsverksamhet. Orsaken till att frågan inte ställdes kring utvecklingen av 
marknadsföringen var att det senare begreppet skulle kunna ha tolkats i snävare mening än 
Kotlers och hans medförfattares definition av det. Det vanligast förekommande svaret på 
denna fråga var att man ville utveckla genom olika typer TV-spelsevenemang – t.ex. TV-
spelsturneringar och öppethusdagar.  Sju respondenter ville göra något som berörde detta. Ett 
av dessa svarade att man ville arrangera evenemang enbart riktade mot flickor. Ett antal av de 
svarande (5 respondenter) nämnde även spelmöjligheter i lokalen som något man ville 
utveckla sig mot.  
 
Något annat som påtalades av mer än en respondent var utökande av beståndet med nya TV-
spel och konsoltyper. Den TV-spelskonsol som framförallt nämndes i detta sammanhang var 
Nintendo Wii. Två respondenter  planerade även möjlighet att ha konsoler till utlån. Något 
som togs upp av tre av de svarande var behovet av en mer utvecklad marknadsföring - både 
vad gällde promotionaktiviteter som skyltning i lokal och utarbetande av mer utförliga 
styrdokument. Ytterligare en vill samarbeta med leverantörerna i samband med TV-
spelsreleaser. Annat som påtalades var vikten av mer kontinuerliga och heltäckande 
utvärderingar, satsande på internutbildning av personal vad gällde TV-spel samt arrangemang, 
föredrag och föreläsningar för personal, föräldrar och allmänhet. En respondent ville även 
integrera TV-spelsverksamheten med fritidsgården och en annan skapa ett Internetforum för 
diskussion och recension av TV-spel. 
 
Ungdomar 
Skillnaderna var mycket små mellan de respondenter som uppgav ungdomar som en central 
målgrupp för TV-spelsverksamheten och de som gjorde det. De som hade ungdomsfokus var 
representerade i ungefär lika hög grad som de som inte hade det bland de bibliotek som 
informerade på fritidsgårdar och skolor. De var också lika representerade bland biblioteken 
som gjort en undersökning utifrån ungdomars behov och biblioteken som hade samarbeten 
med olika ungdomsorganisationer. Biblioteken med ungdomsfokus var dominerande dock 
något bland de som marknadsförde sig via blogg - sju av åtta bibliotek som gjorde detta hade 
ungdomar som en centralmålgrupp för TV-spelsverksamheten.  
 

5.2 Sammanfattning av enkätresultat 
 
I enkäten ställdes bakgrundsfrågor, frågor som utarbetats efter marknadsföringsstegen samt 
frågor rörande utvecklingen av TV-spelsverksamheten. För att göra resultatet mer överskåd-
ligt och jämförbart kategoriserades respondenternas bibliotek efter verksamhetslängd, be-
ståndsstorlek och ungdomsfokus. Härunder följer en kort sammanfattning av svaren på bak-
grundsfrågorna: 
 

• Flertalet av respondenterna arbetade på huvudbibliotek 
• Det fanns en stor spridning i storlek på TV-spelsbestånd. Det minsta biblioteket hade 

sju exemplar medan det största hade 700. 
• Den vanligaste konsolen var Playstation 2. Samtliga av de undersökta biblioteken hade 

denna. 
• De vanligaste inspirationskällorna var andra biblioteks TV-spelsverksamheter samt 

massmedia. 
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• TV-spelsturneringar hade förekommit på lite mer än en tredjedel av biblioteken – det 
var dock bara sju som hade permanenta spelmöjligheter i lokalen.  

 
Vad gällde inköp var det vanligt att dessa baserades på goda recensioner. Många bibliotek 
hade dock restriktioner för att köpa in överdrivet sexistiska, rasistiska eller våldsamma TV-
spel. Majoriteten av biblioteken gav även användarna möjlighet att komma med inköpsför-
slag. 
 
Det fanns vissa restriktioner för lån av mediet. Majoriteten av biblioteken hade t.ex. en mini-
migräns på 15-16 år. Merparten tillät reservationer – däremot gav enbart hälften möjlighet till 
omlån eller lån från huvudbiblioteket via en filial. sju bibliotek tog även ut mindre avgifter för 
lån av TV-spel. 
 
Flertalet av de undersökta biblioteken saknade mål och styrdokument för TV-
spelsverksamheten. De hade inte undersökt hur användarna uppfattade verksamheten eller 
utvärderat de enskilda marknadsföringsaktiviteterna - 12 bibliotek planerade dock att göra det 
förra. Hälften av biblioteken hade inte heller utbildat sin personal angående TV-spelsmediet. 
Sammantaget ansåg det stora flertalet dock att de nått ut bra med sin TV-spelsverksamhet.  
 
Två tredjedelar av biblioteken hade ungdomar som en central målgrupp för TV-
spelsverksamheten. Det behov respondenterna framför allt ansåg sig fylla för dessa genom 
versamheten var tillgängliggörandet och den kostnadsfria tillgången till mediet. Vad gällde 
konkurrenter om ungdomarnas intresse ansåg ungefär hälften av respondenterna att det fanns 
sådana. Även som främsta konkurrensfördel angavs oftast kostnadsfri tillgång till mediet. 
Flertalet av respondenterna ansåg att det inte fanns något som påverkade ungdomarnas 
tillgång till TV-spelsbeståndet – ett litet antal nämnde dock brist på tillgång till konsol och 
åldersgränser som tänkbara hinder.  
 
Det fanns inte några större skillnader i marknadsföringen mellan de som hade och inte hade 
ungdomsfokus - detta gällde även för sådant som information till skolor och fritidsgårdar, 
samarbeten med ungdomsorganisationer och undersökningar av ungdomars behov. Den enda 
synliga skillnaden var att de som hade ungdomar som en central målgrupp var 
överrepresenterade bland de som marknadsförde sig genom bloggar. 
 
Lite mer än en tredjedel av respondenterna angav att TV-spelsbeståndet inte marknadsfördes, 
något som av en förklarades med att det marknadsförde sig självt. Det var dock enbart tre bib-
liotek som inte ägnat sig åt någon typ av promotionaktivitet. Att många däremot inte priorite-
rade marknadsföringen av TV-spel syntes t.ex. genom att enbart sju bibliotek hade en speciell 
budget avsatt för detta. På de bibliotek där marknadsföring av TV-spelsbeståndet förekom var 
det vanligtvis de ansvariga för TV-spelsverksamheten som skötte detta. Vad gällde marknads-
föring fanns det ett antal tendenser i respondenternas svar: 
 

• Promotion i den egna lokalen var vanligare än promotion utanför den, dock var det 
vanligt att man informerade om TV-spelsverksamheten via hemsidan. 

• Den regelbundna marknadsföringen av TV-spel var på de flesta bibliotek präglad av 
envägskommunikation. Drygt hälften hade dock samarbetat med externa organisatio-
ner samt haft evenemang i samband med invigningar och jubileum. 

• Få respondenter bedömde att promotionåtgärderna användes ofta eller regelbundet. 
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Vad gällde utveckling av TV-spelsverksamheten var det vanligast att man ville göra detta 
genom olika typer av evenemang och spelmöjlighet i lokal. Ett antal ville även investera i nya 
konsoler och spel. Tre ville utveckla marknadsföringen. 
 

5.3  Intervjuresultat 
Intervjurespondenterna har anonymiserats genom att få fiktiva namn i uppsatsen. Samtliga tre 
arbetar på stadsbibliotek med mer än 60 spel i sitt sortiment. Det finns dock stora skillnader i 
hur länge respektive bibliotek haft sin TV-spelsverksamhet.  För att underlätta för läsaren 
görs, efter beskrivningen av intervjuerna, en sammanställning av likheter och skillnader i 
respondenternas utsagor.  

5.3.1 Anders 
 
Vid uppstartandet 
Anders var en av initiativtagarna till att hans bibliotek startade sin TV-spelsverksamhet för 
ungefär två år sedan. Han har själv spelat sedan han var liten och anser att TV-spel precis som 
böcker, film och musik borde finnas på biblioteket eftersom dessa medieformer är så utbredda 
i samhället i övrigt. En annan faktor som influerade personalen till att ta in mediet var 
förfrågningar från biblioteksanvändare. Man trodde även att många nya låntagare skulle 
komma till biblioteket om man tog in TV-spel i beståndet. Biblioteket gjorde inte någon 
omvärldsanalys inför uppstartandet av TV-spelsverksamheten. För att hämta inspiration 
gjorde istället några i personalen däremot ett studiebesök på ett danskt bibliotek som hade 
TV-spel till utlån. Anders upplevde att satsningen fick ett positivt gensvar från hans kollegor. 
De senare introducerades vid ett antal tillfällen till mediet för att de skulle få en gemensam 
grundkännedom om det och fick då även själva prova på att spela. Anders har också placerat 
ut konsoler i personalrummet för att uppmuntra dem att spela när de har tid. 
 
Målgrupp 
En central målgrupp för TV-spelsverksamheten är enligt Anders unga vuxna (hans definition 
av denna grupp förefaller dock sammanfalla åldersmässigt med den definition av ungdomar 
som används i denna uppsats). Han påpekar dock att det även finns ett flertal barnfamiljer och 
personer i 40-årsåldern som nyttjar TV-spelsbeståndet och berättar att han just nu har lösa 
planer på att hålla en TV-spelsträff för pensionärer. Enligt Anders fyller bibliotekets TV-
spelsverksamhet framförallt två behov för ungdomar: dels får de gratis tillgång till TV-spelen 
och dels fyller verksamheten även ett socialt behov genom att de kan spela gemensamt i 
samband med evenemang. Det senare är något man planerar att utveckla genom att hålla en 
regelbunden större turnering någon gång i kvartalet samt ett antal mindre tävlingar dess 
emellan. Biblioteket har redan arrangerat ett längre TV-spelsevenemang då det gavs möjlighet 
till både turneringsdeltagande och fritt spelande. Detta evenemang fick ett mycket positivt 
mottagande från ett flertal ungdomar vilka spontant började hjälpa till med monteringen.  
 
Implementering 
På biblioteket där Anders jobbar tillåter man varken omlån eller reservationer. Detta beror på 
att det, när verksamheten påbörjades, var så stor efterfrågan på TV-spelen att det inte skulle 
ha funnits några inne om man tillåtit det. Samlingen har dock blivit större nu vilket gjort att 
trycket minskat, något som gjort att man nu börjat fundera på att förlänga lånetiden alternativt 
tillåta omlån. I början av verksamheten diskuterade man om biblioteket även skulle låna ut 
konsolerna, något som enligt Anders föll på rent logistiska grunder. Andra praktiska problem 
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som uppstått i samband med verksamheten har varit om TV-spelstillbehör (som t.ex. gitarren 
till Guitar Hero) ska lånas ut tillsammans med TV-spelen eller separat.  
 
Promotion 
När man startade upp TV-spelsverksamheten marknadsförde biblioteket inte själv den i någon 
större utsträckning eftersom man fick mycket uppmärksamhet i media. Anders berättar att det 
man gjorde då framförallt var att anordna ett antal föredrag om TV-spel för allmänheten. 
Senare började biblioteket affischera på skolor inför turneringar och man har också haft 
annonser för verksamheten i en gratisserietidning. Anders själv är dessutom aktiv på olika 
Internetforum där han deltar i diskussioner och därigenom indirekt marknadsför TV-
spelsverksamheten. Han poängterar dock att det i dessa fall inte rör sig om någon ren 
marknadsföring. Anders beskriver fördelen med forum som att det går att nå ut snabbt och 
enkelt och att man får respons snabbt, men poängterar att man genom dessa kanaler främst når 
ut till de redan frälsta och inte till de som bara spelar ibland. Att biblioteket nått ut med sin 
marknadsföring tycker han främst märks genom att det är ett stort tryck på TV-spelen, att 
många ungdomar hänger i bibliotekets TV-spelsavdelning samt att det är många besökare vid 
evenemangen.  
 
Utvecklingsplaner  
På frågan om de har gjort utvärderingar svarar Anders att TV-spelsatsningen på biblioteket 
påbörjades som ett projekt och att man vid avslutandet av detta genomförde en utvärdering. 
Utlåningsstatistik över TV-spel och konsoler samt försvinnanden sammanställs också 
kontinuerlig. Biblioteket har dock ännu inte gjort någon utvärdering om hur man nått ut och 
hur användarna uppfattar verksamheten. Inför utvecklande av TV-spelsverksamheten gjorde 
de TV-spelsansvariga, liksom vid uppstartandet, en studieresa. För att inspireras denna gång 
valde man att besöka ett bibliotek i USA som arbetade mycket med TV-spelsturneringar och 
community-skapande kring dessa. Anders poängterar att TV-spel är ett interaktivt medium, 
vilket gör att bibliotek kan skapa en gemenskap kring det på andra sätt än med traditionell 
media. Många bibliotek har inte råd att ta in TV-spel eftersom det är så dyrt, säger han, och 
tillägger att det är en prioriteringsfråga vad man vill satsa på. Om man inte har de ekonomiska 
förutsättningarna för utlån av TV-spel är det kanske istället möjligt att satsa på evenemang 
eftersom dessa inte behöver bli så kostsamma. Om TV-spelen i framtiden blir 
nedladdningsbara är det troligtvis på detta område biblioteken kommer att få utveckla sin 
verksamhet, avslutar han. 
 

5.3.2 Beatrice 
 
Vid uppstartandet 
Beatrices bibliotek har haft TV-spel i lite mindre än ett år och tog vid uppstartandet av 
verksamheten främst intryck av Malmö stadsbibliotek. Beatrice poängterar dock att TV-spel 
på bibliotek är något som diskuterats länge i biblioteksvärlden. Anledningen till att man tog in 
TV-spel var att de, som kulturella medium, hade en självklar plats på biblioteket. Enligt 
Beatrice var det aldrig tal om att man inte skulle ta in det - det som gjorde att det dröjde var 
istället praktiska saker som ekonomiska medel och bristande kunskap om mediet bland 
personalen. Personalen utgick inte från några styrdokument när man började med 
verksamheten, något Beatrice menar beror på att man inte har någon färdig biblioteksplan. 
Det dokument som det låg närmast till att använda var enligt Beatrice bibliotekslagen, vilken 
inte sade särskilt mycket. En grupp bibliotekarier från de olika arbetslagen satte dock ihop ett 
eget informationsmaterial om hur de planerat angående TV-spel på biblioteket. Materialet 
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presenterades sedan för berörda kommunpolitiker och användes också vid ett 
personalutbildningstillfälle. Biblioteket gav dessutom alla i personalen möjlighet att gå en 
TV-spelsutbildning hos Goodgame, men Beatrice berättar att det var många som valde att inte 
göra detta. Hon beskriver dock sina kollegors reaktion på TV-spelsverksamheten som positiv 
och säger att hon uppmuntrat dem att provspela så mycket som möjligt – t.ex. brukar hon ta 
med sig TV-spel till personalfesterna när hon har möjlighet. Det fanns en viss oro hos många i 
personalen för att de inte skulle klara av användarnas förfrågningar, men Beatrice berättar att 
denna lättade då det visade sig att de som lånade TV-spelen inte krävde förklaringar kring 
deras innehåll. Hon menar att detta kan bero på att det främst är när det gäller böcker som 
bibliotekarien blir till frågad om tips, men inte i lika stor utsträckning när det gäller medier 
som TV-spel eller film. Hon tror också att en bidragande faktor kan vara att låntagarna inte 
förväntar sig att bibliotekspersonalen kan tipsa om TV-spelen. Beatrice menar att biblioteket 
inte gjorde någon omvärldsanalys vid uppstartandet av verksamheten, så tillsvida att man inte 
undersökte användarnas uppfattning av TV-spel på bibliotek. Personalen frågade dock TV-
spelsåterförsäljarna i kommunen vilken konsol och vilka TV-spel de sålde mest av för att få 
kunskap om de lokala TV-spelstraditionerna. Man läste också in sig på området och tog hjälp 
av sakkunniga, berättar hon. 
 
Målgrupp 
Beatrices bibliotek har valt att inte ha någon speciell målgrupp för sin TV-spelsverksamhet. 
Denna riktar sig istället till alla som har ett intresse för mediet. Beatrice vänder sig emot 
tanken om att TV-spelsanvändarna främst är ungdomar och menar att detta är lite av en myt 
med tanke på att det finns så många fler som spelar. Medelåldern för ägare av ett Playstation 
är trots allt 29 år, framhåller hon. Beatrice tror att TV-spel kan fylla många olika behov 
beroende på vilken person det rör sig om. De kan hjälpa till att träna motorik, ge en 
upplevelse av en annan tid, ge en möjlighet till att uppleva en berättelse och till att fylla rena 
underhållningsbehov. Beatrice menar att det är väsentligt att biblioteket köper in TV-spel med 
innehåll som tillfredställer låntagarnas behov, men att man samtidigt måste göra någon form 
av kvalitetskontroll. Hennes bibliotek saknar dokumenterade mål för sin TV-spelsverksamhet, 
men strävar efter ett så pass utbrett utbud att det passar både de som redan spelar och de som 
inte spelat tidigare.  
 
Implementering 
Det bibliotek som Beatrice arbetar på tar ut en 15-kronorsavgift vid utlån av TV-spel och 
tillåter inte omlån eller reservationer. Avgiften beror, enligt henne, främst på att man vill ha 
möjlighet att kontrollera låntagarnas ålder eftersom biblioteket inte vill att yngre barn ska låna 
ett så dyrt medium utan att föräldrarna är medvetna om det. TV-spel är ett av bibliotekets 
dyraste medium och ett TV-spel kan kosta 800-900 kr (Playstationspelen är dock något 
billigare).  
 
Promotion 
Beatrices bibliotek har medvetet strävat efter att ha TV-spel inne på hyllorna och har, enligt 
henne, därför inte gjort några större ansatser till att marknadsföra beståndet. Man valde istället 
att låta ordet skulle spridas med djungeltelegrafen. Beatrice berättar att det fanns en oro för att 
man inte klara av en så stor efterfrågan som skulle kunna uppstå om man började 
marknadsföra sig i alltför stor utsträckning. Biblioteket har dock genomfört en viss 
marknadsföring genom att affischera på filialer, skolor och fritidsgårdar. Man har även tryckt 
upp ett månadsblad där man berättade att man börjat med TV-spel. Detta placerades sedan ut 
på skolorna och platser som simhallen, museet och turistinformationen. Vid uppstartandet av 
verksamheten presenterades den även i ett inslag i lokal-tv som biblioteket brukade finnas 
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med i. Beatrice menar att man främst sett att man nått ut till nya låntagare genom att de börjat 
dyka upp i bibliotekslokalen och vid personalens förfrågan, sagt att de hört att biblioteket 
börjat med utlåning av TV-spel. Biblioteket har i dagsläget inga konkreta planer på en 
utvärdering av TV-spelsverksamhet, men man hoppas att kunna utföra en framöver. Beatrice 
betonar också vikten av att utvärdera verksamheten så att man vet att man tagit riktiga beslut.  
 
Utvecklingsplaner 
Hon berättar att biblioteket framförallt planerar att utveckla verksamheten genom att 
möjliggöra spelande på plats i biblioteket. Detta är något som biblioteket egentligen ville ha 
kommit igång med tidigare, men som försenats på grund av att en specialbeställd möbel ännu 
inte blivit färdigställd. Man vill också utveckla genom att köpa in Nintendo Wii, men bara 
under förutsättning att Nintendo går med på att bibliotekslicensiera sina TV-spel. Vad gäller 
evenemang säger hon att de hoppas kunna genomföra nya former av sådana - man har tidigare 
haft ett antal Guitar Hero4-turneringar med mellan 20 och 50 deltagare. Biblioteket vill också 
börja med föreläsningar om TV-spel och spelande som framförallt skulle rikta sig till föräldrar 
och lärare. Ett framtida problem, som Beatrice menar kan uppstå är att biblioteken har så olika 
TV-spelsutbud. Hon är kritisk till att kommunens storlek och ekonomi ska påverka 
användarnas tillgång till TV-spel och menar att utbudet borde likställas mer så att alla kan få 
tillgång till TV-spel. 
 
Beatrice avslutar med att säga att TV-spel kan förändra människors bild av vad biblioteket är. 
Hon påpekar att detta inte var syftet med att biblioteket tog in TV-spel i sitt utbud, men att det 
blir en positiv konsekvens eftersom biblioteken tenderar att ses som ganska traditionsbundna.  
 

5.3.3 Cecilia 
 
Vid uppstartandet 
Cecilia arbetar på ett stadsbibliotek som påbörjade sin TV-spelsverksamhet i januari 2008. 
TV-spel har, enligt henne, en självklar plats på bibliotek eftersom det är en viktig medieform 
som många ägnar mycket tid åt. Hon anser att kvalitativa medieformer är något som bibliotek 
alltid bör överväga att ta in. Det är en dyr hobby för ungdomar, konstaterar hon, och 
biblioteket kan genom sin satsning bidra till att de får tillgång till fler TV-spel och andra typer 
av sådana än de vanligtvis spelar. Cecilia berättar att det fanns funderingar på en TV-
spelssatsning redan innan hon började på biblioteket, men att det då inte fanns möjlighet att ta 
in TV-spel i beståndet eftersom det saknades personal med kunskap om mediet. Cecilia, som 
för att förbereda sig inför satsningen gått en av intresseföreningen Goodgames TV-spelskurser 
för bibliotekarier, har därför i två omgångar utbildat sina kolleger rörande mediet. Hon 
uppmuntrar dem också att spela i mån av tid. Ett annat sätt som biblioteket förberedde sig på 
inför satsningen var genom att göra en undersökning av ungdomars behov i förhållande till 
mediet, berättar hon. Undersökningen bestod av samtal med olika grupper på ungdomens hus, 
ett ungdomsråd och ute på olika skolor. Man diskuterade då ämnen som spelande, konsoler 
samt vilka TV-spel som kunde vara intressanta i sammanhanget. Cecilia menar att det skapas 
vissa utpräglade lokala TV-spelstraditioner och att man inte enbart kan förlita sig på nationell 
statistik vid utformandet av verksamhet och bestånd.   
 
 

                                                 
4 Guitar Hero är ett musikspel, som innebär att deltagarna tävlar mot varandra genom att försöka spela rätt noter 
på en den medföljande gitarren (Säfström, Orvar 2007, s. 90). 
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Målgrupp 
Cecilia ser ungdomar som en central målgrupp för bibliotekets TV-spelsverksamhet eftersom 
TV-spel är en medieform som många i denna ålder ägnar sig åt. Hon påpekar dock att denna 
uppfattning kan ifrågasättas eftersom statistiken visar att genomsnittsålder på en Xbox-ägare 
är 29-30 år och hon hoppas att även vuxna som annars inte besöker biblioteket kan hitta dit på 
grund av TV-spelen. Att just ungdomar ses som en viktig målgrupp motiveras dock delvis av 
att det finns ett starkt ungdomsfokus i kommunens övergripande kulturpolitiska mål. 
Biblioteket självt saknar däremot än så länge dokumenterade verksamhetsmål och egna 
styrdokument. Cecilia berättar att det man framförallt vill uppnå är att göra biblioteket 
relevant för sina användare. En förhoppning är därför att TV-spelen ska uppmuntra nya 
användare som inte tidigare känt sig tilltalade av bibliotekets medieutbud till att komma dit. 
Hon påpekar dock att hon ser TV-spel som en likvärdig medieform bland andra och betonar 
att TV-spel inte är något man kan använda för att lura ungdomar till biblioteket för att sedan 
få dem att låna en bok. Den synen ser hon som nedvärderande både mot spelandet och mot 
låntagarna. 
 
Implementering 
Biblioteket som Cecilia arbetar på tillåter reservationer, men inte omlån. Orsaken är att man 
vill att det ska finnas TV-spel på hyllan så att de låntagare som kommer till biblioteket har lite 
att välja emellan. När biblioteket först började låna ut TV-spel fanns det nästan aldrig några 
spel inne - något personalen upplevde som problematiskt. Nu när den största vågen lagt sig 
finns det lite mer att välja på och man har därför börjat överväga att tillåta omlån, säger hon. 
Cecilia menar att regler för reservationer och omlån är sådant som man hela tiden får revidera. 
 
Promotion 
Cecilia menar att biblioteket inte marknadsfört TV-spelsbeståndet särskilt mycket. När TV-
spelsverksamheten påbörjades i januari hölls ett TV-spelsmaraton på biblioteket som 
avslutades med en turnering och ytterligare en turnering har hållits vid ett senare tillfälle. I 
samband med den första turneringen annonserade biblioteket ute på skolor, fritidsgårdar och 
andra platser runt om i staden. Hon tror också att det varit ”en hel del uppmärksamhet runt det 
i media” vilket hon tror förmedlar vad biblioteket sysslar med på ett helt annat sätt än en 
monter inne i den egna lokalen skulle göra. Bibliotekets kommun håller även på att skapa en 
ny portal för ungdomar på vilken biblioteket kommer att ha en egen sida och hon tänker 
presentera både nya TV-spel och nya böcker där. Cecilia tycker att det är viktigt att veta hur 
mycket olika TV-spel lånas ut så att de som inte lånas så kan föra fram lite mer och har därför 
ställt samman statistik för att se vilka TV-spel som lånats ut mest och om det finns några hål i 
beståndet. Hon planerar även att genomföra en enkätundersökning som ska delas ut till alla 
som lånar TV-spel. Genom den hon hoppas få veta vilka grupper biblioteket har nått ut till 
och vilka man har missat. Hon är dock tveksam inför att marknadsföra TV-spelen mot nya 
grupper så länge de lånas ut så mycket som nu. De nya användarna skulle kanske bara bli 
besvikna om de kom till biblioteket och hyllorna stod tomma, menar hon.  
 
En positiv effekt som TV-spelsverksamheten skulle kunna föra med sig påtalar Cecilia mot 
slutet av intervjun: ”Det faktum att vi lånar ut TV-spel skapar nog också en förändrad bild av 
oss och av vad man kan syssla med på biblioteket”, säger hon och tillägger att spelandet också 
kan bidra till att skapa ett mer levande biblioteksrum.  
 
Utvecklingsplaner 
På frågan om vilka behov hon anser att TV-spelsverksamheten fyller för ungdomar svarar 
Cecilia att biblioteket kan erbjuda möjlighet till gemensamt spelande. Biblioteket har hittills 
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haft två arrangemang under vilka de som inte har konsoler hemma haft möjlighet att komma 
dit och spela. Det finns också funderingar på att starta en kontinuerlig TV-spelsklubb med 
möten en gång i månaden där folk kan träffas, delta i turneringar eller bara spela tillsammans. 
Det får vara upp till dem som deltar vad de vill spela, menar Cecilia. ”Spelande är ju inte ett 
ensamgöra utan något som många gör i grupp även fast det inte finns en uttalad tävlingstanke 
bakom”, säger hon. Biblioteket har valt att inte ha konsoler till utlån eftersom det är svårt att 
kontrollera så att man får tillbaka alla delarna. Cecilia hoppas däremot att det i framtiden ska 
bli möjligt för användarna att komma till biblioteket och spela under hela dess öppettid. 
 

5.3.4 Likheter och skillnader 
 
För att kunna se vilka likheter och skillnader som fanns i respondenternas utsagor och 
påståenden identifierade vi först övergripande teman som deras utsagor kunde indelas i för 
att underlätta jämförelsen. Vi fann fem teman:  
 
Verksamhetsplanering 
 

• Inget av respondenternas bibliotek har några formella dokument som reglerar TV-
spelsverksamheten och det är bara ett av biblioteken som har en biblioteksplan. 

 
• För att inhämta information inför uppstartandet av TV-spelsverksamheten valde både 

Cecilia och Beatrice att undersöka de lokala speltraditionerna. Anders gjorde däremot 
inte detta.  

 
• Samtliga tre ser utvärderingar som viktiga för verksamheten. Än så länge är det dock 

enbart Anders bibliotek som har genomfört en. De övriga planerar en längre fram eller 
kommer att genomföra en inom en snar framtid.  

 
 
Personalens kompetens 
 

• Samtliga har hämtat information om TV-spel från externa organisationer. Både 
Beatrice och Cecilia har genomgått en av intresseföreningen Goodgames TV-
spelskurser. När Anders bibliotek inledde sin TV-spelsverksamhet hade Goodgame 
ännu inte börjat med sina kurser och man förberedde sig därför istället genom att göra 
studiebesök på andra bibliotek.  

 
• Både Cecilia och Beatrice betonar i intervjuerna vikten av kompetens hos personalen. 

Alla tre har haft någon form av internutbildning för den övriga personalen inför 
uppstartandet av sin TV-spelsverksamheten.  

 
 

Målgrupp och behov 
 

• Anders och Cecilia ser båda ungdomar som en central målgrupp för bibliotekens TV-
spelsverksamhet medan Beatrice anser det vara en alltför snäv syn med tanke på att 
medelåldern för spelare är runt trettio. Cecilia nämner också att man kan ifrågasätta 
synen på ungdomar som målgrupp av detta skäl.  
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• Anders betonar gratis tillgång till TV-spel, spelande i grupp samt TV-
spelsarrangemang som de behov han anser TV-spelsverksamheten fylla för ungdomar. 

 
• Precis som Anders anser Cecilia att spelandet är ett kostsamt intresse. Hon menar 

också att gratis tillgång till ett dyrt medium samt möjligheten att begagna sig av ett 
större TV-spelsutbud är viktiga funktioner som biblioteket fyller för ungdomar. 
Liksom Anders anser hon spelgemenskap och spelande i grupp vara något som 
biblioteket kan bidra till.  

 
• Beatrice, vars bibliotek inte har ungdomsfokus, resonerar lite annorlunda än sina 

kollegor kring det behov TV-spelen fyller. Hon menar att spelandet kan fylla många 
olika behov beroende på vilken person det rör sig om. TV-spel kan t.ex. vara ett 
pedagogiskt verktyg, en möjlighet att träna motoriken, en berättelse, en möjlighet att 
få en upplevelse av en annan tid eller rent nöjesspelande.     

 
 
Promotion av TV-spelsverksamheten 
 

• Gemensamt för alla tre bibliotekarierna är att de marknadsfört sin TV-spelsverksamhet 
förhållandevis mycket, men inte själva anser att de har gjort det. 

 
• Gemensamt för Beatrices och Cecilias bibliotek är att båda medvetet begränsade sin 

marknadsföring vid uppstartandet av verksamheten beroende på att man inte ansåg sig 
ha möjlighet att tillgodose den efterfrågan som skulle kunna uppstå. Anders bibliotek 
började tidigt med TV-spel och fick då så mycket uppmärksamhet i medierna att man 
inte kände ett behov av att marknadsföra sig så mycket.  

 
Utveckling av TV-spelsverksamheten 

 
• Alla de intervjuade planerar att utveckla evenemangssidan av TV-spelsverksamheten. 

Cecilia vill starta en TV-spelsklubb med regelbundna möten på biblioteket medan 
Anders har planer på större återkommande turneringar. Beatrice planerar att 
genomföra mer varierade evenemang än de som förekommit hittills och vill även ha 
TV-spelsföreläsningar för föräldrar och lärare.  

 
• Cecilia och Beatrice planerar möjlighet att spela permanent i bibliotekslokalen  Anders 

bibliotek har redan detta.  
 

• Både Cecilia eller Beatrice vill köpa in Wii. Anders bibliotek har redan denna konsol. 
 

• Alla tre biblioteken planerar att utöka beståndet.  
 

• Både Cecilia och Anders har börjat fundera på att tillåta reservationer eller omlån 
eftersom trycket på lån av TV-spel börjat minska.      
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6 Analys 
Eftersom både enkät- och intervjufrågorna till stor del utformats efter de fem marknadsfö-
ringsstegen föll det sig naturligt att också strukturera analysen i enlighet med dessa. Till detta 
kommer även en analys utifrån de utvecklingstendenser som varit möjliga att urskilja i det 
insamlade materialet. 

6.1 Analys utifrån marknadsundersökningssteget 

6.1.1 Inspirationskällor, omvärldsanalyser och styrdokument 
 
Flertalet av enkätrespondenterna uppgav att andra biblioteks TV-spelsverksamheter utgjort en 
inspirationskälla för påbörjandet av den egna. Endast ett fåtal hade däremot valt att undersöka 
användarnas behov och efterfågan. Majoriteten av de undersökta biblioteken förefaller alltså 
främst ha utgått från interna strukturer när de startade upp sin TV-spelsverksamhet – något 
som bland annat Weingand ställer sig kritisk till. Hon anser användarundersökningar vara av 
vikt vid utvecklandet av en ny service eftersom olika gruppers behov och mediepreferenser 
skiljer sig åt (Weingand 1999, s. 2-5). Ett förfarandesätt som fungerar bra för ett bibliotek 
behöver därför inte nödvändigtvis vara lika gångbart för ett annat – ett faktum som även 
påtalas av en av intervjurespondenterna.  
 
Lite mer än hälften av de undersökta biblioteken hade gjort omvärldsanalyser. Det ställdes 
ingen fråga kring vad analyserna inbegripit - det intervjurespondenternas bibliotek hade 
genomfört bestod dock av nulägesbeskrivningar rörande rörande vilka TV-spel och konsoler 
som var populärast i respektive kommuner.  
 
Ungefär en tredjedel av enkätrespondenterna angav att man hade refererat till någon form av 
styrdokument när de bestämde sig för att ta in TV-spel. Den ende av intervjurespondenterna 
vars bibliotek hade gjort detta berättade dock att det dokument han använt till största del 
bestått av ledord snarare än en detaljerad vägledning. Weingand menar att det är viktigt att 
biblioteken kopplar sina produkter till de övergripande visionerna och målen (Weingand 
1999, s. 6) . Detta för att dessa ska bidra till att biblioteket ska kunna uppnå sina mål och 
vision. Detta var något som många av de undersökta biblioteken inte haft möjlighet att göra 
eftersom de saknats styrdokument och riktlinjer för verksamheten. I samband med 
intervjuerna framkom dock att ett bibliotek använt kommunala dokument för att motivera sin 
TV-spelsverksamhet - något som även skulle kunna vara fallet för andra.  
 

6.1.2 Förutsättningar, konkurrenter och kunkurrensfördelar 
 
Kotler och Andreasen betonar vikten av att en organisation har kännedom om de inre och 
yttre förutsättningar som finns för dess verksamhet. Detta för att den ska ha möjlighet att 
fastställa sina styrkor och svagheter (Andreasen & Kotler 2003, s. 73). Under intervjuerna 
framkom två större inre restriktioner som funnits för bibliotekens TV-spelsverksamhet. Den 
första av dessa var att personalens saknat kunskap om TV-spelsmediet – något som fördröjt 
uppstartandet av verksamheten. Denna svårighet förefaller dock delvis ha lösts av Goodgames 
kurser. Intervjurespondenterna framhöll även ekonomi som en begränsande faktor för 
verksamheten. En av respondenterna framhöll i samband med detta att TV-spel – vilka ofta 
hade en införskaffningskostnad på 800-900 kr per exemplar – hörde till de dyraste 
biblioteksmedierna.   
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Enkätrespondenterna tenderade till att brista i medvetenhet om vilka konkurrenter som fanns 
för verksamheten – 14 bibliotek uppgav att de helt saknade sådana. De som ansåg att det 
fanns konkurrenter definierade oftast dessa som andra typer av media samt verksamheter med 
ett likartat utbud (t.ex. TV-spelsbutiker). Ett fåtal ansåg ungdomars övriga fritidsintressen 
vara konkorrenter och en beskrev hela samhället som en sådan. De senare alternativen ligger 
närmast den definition av konkurrens som används i Strategic marketing for nonprofit 
organizations. I denna menar Kotler och Andreasen att det oftast är organisationer som 
erbjuder likartade tjänster som tenderar att ses som konkurrenter, men att även allt annat som 
tävlar om målgruppens uppmärksamhet och lojalitet bör räknas som sådana. Vidare anser de 
det vara nödvändigt för en organisation att ha kännedom om sina konkurrenter så att den kan 
positionera sig mot dessa (Andreasen & Kotler 2003, s. 54-56). Det senare kan t.ex. göras 
genom skapandet av en unik service. 
 
Flertalet respondenter förde fram kostnadsfri utlåning av TV-spel som sin främsta 
konkurrensfördel och en nämnde även gratis TV-spelsevenemang. Få berörde däremot det 
kvalitativa urvalet och ingen nämnde bibliotekariens kompetens. Detta kan tolkas som att det 
finns en osäkerhet hos respondenterna rörande den egna kompetensen i förhållande till TV-
spel. Denna tolkning stöds av att det under intervjuerna framkom att personalen på ett 
bibliotek vid uppstartandet av TV-spelsverksamheten oroat sig för att användarna skulle ställa 
frågor de inte kunde besvara. En sådan situation uppstod dock aldrig – något respondenten 
tolkade som att användarna kanske inte förväntade sig att bibliotekarierna skulle besitta 
kunskap om mediet ifråga.  
 
De behov som man framförallt ville fylla för ungdomarna med sin TV-spelsverksamhet var 
kostnadsfri tillgång till ett nytt medium samt ett varierat utbud av detsamma. Ett mindre antal 
respondenter framhävde även de specifika behov som TV-spel kunde tänkas fylla för gruppen 
– en av dessa menade att mediet kunde ha kreativa och sociala funktioner. Det fanns också de 
som menade att TV-spel, liksom litteratur, kunde förmedla berättelser. Intressant för 
sammanhanget var att ett antal av bibliotekarierna besvarade frågan genom att beskriva de 
positiva effekter TV-spelsbestånde kunde föra med sig för biblioteket – något som skulle 
kunna tyda på en ovana att tänka i temer av målgrupp och behov. Värt att notera är också att 
det genomgående i enkätsvaren fokuserades på tillgängliggörandet av mediet - något som är 
en av bibliotekens traditionella huvuduppgifter. Weingand beskriver också detta som en 
integrerad del av produkten för biblioteken (Weingand 1999, s. 120). 
 

6.2 Analys utifrån segmenteringssteget 
 
Ungefär två tredjedelar av enkätrespondenterna angav ungdomar mellan 15 och 25 som en 
central målgrupp för TV-spelsverksamheten. Det ställdes ingen direkt fråga rörande vilka 
grupper de övriga biblioteken riktade sig mot, men många valde ändå att precisera detta. Ett 
av dessa hade en målgrupp som var yngre än den som preciserats i studien - flera uppgav dock  
att de inte hade en specifik målgrupp utan riktade sig till hela allmänheten. Inget av de 
bibliotek som hade ungdomar som en central målgrupp segmenterade ytterligare. Kendrick 
framhåller segmentering som något ovanligt i biblioteksvärlden eftersom det upplevs som 
något som går emot det traditionella tillgänglighetsuppdraget (Kendrick 2006, s. 29). Han 
anser det även vara problematiskt att biblioteken ofta gör en målgruppsuppdelning baserat på 
ålder medan de t.ex. bortser från sådant som besöksfrekvens samt hur användarnas nyttjande 
av biblioteket ser ut (Kendrick 2006, s. 71).   
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Ungdomar är en alltför stor grupp för att kunna uppfylla Eilen de Sáez kriterier för naturliga 
segment (De Sáez 1993, s. 116). Med undantag för i mycket små kommuner, är det inte 
möjligt att göra hela gruppen medveten om TV-spelsbeståndet. Det är också svårt att 
tilgängliggöra beståndet och få det att räcka till för en så stor grupp. Vad gäller omkostnader 
har ungdomarna troligtvis råd att använda servicen eftersom den på samtliga undersökta 
bibliotek är förknippad med låg eller ingen avgift. Utgifterna för att få tillgång till TV-
spelsbeståndet blir dock högre ju längre från biblioteket en användare är bosatt och även den 
tid det tar att bege sig till biblioteket kan vara en försvårande faktor. Det senare är något som 
kan relateras till att många av de undersökta biblioteken enbart har en veckas lånetid och inte 
tillåter omlån eller lån av TV-spel från huvudbiblioteket via filial. Vad gäller De Sáez sista 
fråga – om servicen kan göras mer acceptabel för segmentet (De Sáez 1993, s. 116)  – är det 
svårt att besvara denna eftersom gruppen ungdomar innehåller både sådana som spelar 
regelbundet och sådana som aldrig spelar. På grund av detta kan biblioteket behöva arbeta på 
olika sätt för att göra TV-spelsversamheten intressant. Det är t.ex. möjligt att vana spelare 
främst tilltalas av ett bra utbud medan ovana är mer positivt inställda till TV-spelsevenemang. 
 
Risken med att välja för stora segment berörs även av Kotler och Andreasen. De menar att det 
finns en risk att en grupp ses som homogen trots att den inte är det – något som medför att en 
organisation inte kan nå ut så effektivt som den annars skulle ha gjort med sin 
marknadsföring. Om en grupp är för stor blir det dessutom omöjligt att ge alla service på ett 
bra sätt (Andreasen & Kotler 2003, s. 54-56). Respondenternas oro för tomma hyllor i 
samband med uppstartandet av TV-spelsverksamheten kan tolkas som att målgruppen för TV-
spelsverksamheten är alltför stor. En faktor som troligen har påverkat detta är dock att många 
i biblioteksvärlden, enligt Kendrick, inte är vana att använda sig av segmentering på grund av 
att detta upplevs som något som går emot tillgänglighetsuppdraget (Kendrick 2006, s. 4-5). 
 
Fem av enkätrespondenterna kom in på olika former av djupare segmentering. Könsaspekten 
berördes av tre enkätrespondenter varav ett ville utveckla ett TV-spelsbestånd på ett annat 
bibliotek och rikta detta enbart till flickor och ett annat hade planer på TV-spelskvällar riktade 
till flickor. Enbart ett bibliotek hade tagit hänsyn till könsaspekten i sin beståndsutveckling. 
Biblioteket ifråga ansåg att TV-spelen framförallt tilltalade pojkaroch tänkte därför köpa in 
TV-spel som även tilltalade flickor. Samma bibliotek som ville ha spelkvällar för flickor vill 
även anordna spelkvällar för ungdomar över 18. Vad gäller promotiondelen var det bara ett 
bibliotek som nämnde en specifik kanal (ett internetforum), för att nå ut till ett visst segment. 
Segmentet i detta fall var de redan vana spelarna (s.k. Gamers). 
 

6.3 Analys utifrån marknadsföringsmixen 
 
I de kommande fyra underkapitlen har vi valt att kombinera de fyra P:na och de fyra C:na i 
gemensamma rubriker för att lättare åskådligöra de två synsätt som finns på resultatet. 

6.3.1 Analys utifrån product/consumer solution 
 
Weingand tar upp begreppet products tre nivåer. Där den första nivån är det behov som 
produkten tillfredställer för kunden (Weingand 1999, s. 87). Tidigare har konstateras att 
biblioteken framförallt såg tillgänglighetsbehov som det deras verksamhet tillfredställde. 
Endast två bibliotek tog upp själva nöjesaspekten med spelande. Genom enkäten framgick det 
att många av biblioteken fokuserade på vissa delar av behovsspektrat, som t.ex. tillgänglighet 
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medan andra delar som sociala, kreativa och underhållningsbehov endast omnämndes av ett 
fåtal. En konsekvens av detta är att det kan vara svårt att utveckla olika typer av tjänster och 
aktiviteter som känns relevanta för användarna. Om biblioteket är medvetet om vilka behov 
TV-spelsverksamheten tillfredställer kan de bättre utveckla den för att bemöta dessa samt 
arbeta för att skapa en långsiktig relation till användarna. Desto bättre biblioteket 
tillfredställer användarnas behov desto mer benägna blir dessa att använda bibliotekets 
produkter framför dess konkurrenters. 
 
Den andra nivån är den konkreta produkten (Weingand 1999, s. 87). I bibliotekets fall 
mosvaras den av själva beståndet och utlånet av detsamma. I bibliotekets fall, menar 
Weingand, är lånet en del av själva produkten det vill säga TV-spelet (Weingand 1999, s. 
120). I detta fall är det val av TV-spel och konsol, som biblioteken har möjlighet att påverka 
samt låneverksamheten (denna diskuteras dock under place). Vad gäller konsoler och TV-spel 
har det framkommit genom enkäten att samtliga bibliotek (29) som svarade på frågan hade 
Playstation 2, vilket var den vanligaste konsolen. En av intervjurespondenterna påpekar att 
denna konsol samt TV-spelen till den är billigare, något som kan ha medverkat till dess 
popularitet. Det är tydligt, om än väntat, att samlingarnas storlek och därmed indirekt 
budgeten är den avgörande faktorn för hur många konsoler biblioteken har. Tio av de tolv 
bibliotek som har alla konsoler från den senaste generationens konsoler (Playstation 3, Xbox 
360 och Nintendo Wii) har t.ex. 61 eller fler TV-spel . 
  
Under intervjuerna framkom det att två av biblioteken valt att se på lokala TV-spelstraditioner 
och låtit detta påverka inköpen av konsoler och TV-spel. Biblioteken har alltså i dessa fall 
anpassat sin TV-spelsverksamhet efter samhället runt omkring, vilket visar på en vilja att 
anpassa sin produkt i den mån de kan efter den tänkta målgruppens behov. Ett annat sätt att 
anpassa produkten efter målgruppens behov är att tillåta inköpsförslag, något som 23 bibliotek 
uppgett att de gör. Ytterligare ett sätt att anpassa produkten är att samarbeta med olika 
organisationer t.ex. ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar och lokala TV-
spelsföreningar. Detta är något som sju bibliotek valt att göra. Få av biblioteken har 
urvalskriterier som berör anpassning av urvalet till målgruppen. Anpassningen fokuseras 
istället på restriktioner av mediet (t.ex. att inte köpa in sexistiska, rasistiska eller våldsamma 
TV-spel). Med tanke på att så många tillåter inköpsförslag kan man dock se dessa som en typ 
av anpassning av produkten efter de som nyttjar den.  
 
Den tredje nivån är de olika aktiviteter och den service som är kopplade till produkten 
(Weingand 1999, s. 87). De som kan identifieras utifrån enkäten är TV-spel i lokalen, 
konsoler till utlån, föreläsningar, turneringar och TV-spelsmaraton samt TV-spelstips. 
Förutom dessa tillkommer personalens bemötande som en del i servicen. Som nämnts tidigare 
i analysen har många av de TV-spelsansvariga bibliotekarierna, och i vissa fall även den 
övriga personalen, genomgått interna eller externa kurser för att bättre kunna bemöta de 
användare som nyttjar TV-spelsverksamheten. Av de aktiviteter som har utvecklats runt TV-
spelsverksamheten går det att koppla många till de behov enkätrespondenterna menar att 
deras TV-spelsverksamhet kan fylla. TV-spel i lokalen och konsoler till utlån gör t.ex. mediet 
mer tillgängligt medan turneringar och TV-spelsmaraton till viss del fyller de sociala behov 
användarna kan ha av verksamheten. 
 
Spänningen mellan produkt och consumer solution är skillnaden mellan det behov biblioteket 
anser att produkten fyller för användaren och det egentliga behov som produkten 
tillfredställer. Detta är något som är svårt att beröra djupare här, då denna studie inte utgår 
från ett användarperspektiv. Det enkäten påvisar är att många av respondenterna anser att 
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produkten fyller behov av framförallt tillgång till ett stort och varierat TV-spelsbestånd och av 
socialt umgänge. Ett fåtal har även berört underhållningsbehov och möjlighet att få utlopp för 
kreativitet. 
 

6.3.2 Analys utifrån price/consumer cost 
 
Price och consumer cost behandlar kostnader för biblioteket respektive användaren 
(Weingand 1999, s. 97; Armstrong & Kotler 2005, s. 86). Det framkommer i både enkäten 
och intervjuerna att TV-spelsmediet är ett dyrt medium för både bibliotek och användare. Det 
senare berörs ett flertal gånger i enkäten, medan det förra framförallt omnämns i en av 
intervjuerna. Respondenten framhåller då att TV-spel är ett av bibliotekets dyraste medier. De 
direkta kostnader som användaren har för att nyttja TV-spelsbeståndet är ofta små, då ett fåtal 
bibliotek har lån mot avgift eller böter vid försening. Dessa kostnader är dock sällan särskilt 
höga. De indirekta kostnaderna är däremot högre. Dessa berördes i enkäten genom en fråga 
om vad som kunde hindra användaren att ta del TV-spelsverksamheten. Biblioteken berörde 
här framförallt tillgången till en konsol (något som användaren i de flesta fall förutsätts ha 
tillgång till) något som är relativt dyrt att införskaffa. Andra saker som berördes som hinder 
var åldersgränser, bibliotekskatalogen, bibliotekslicensens påverkan på utbudet och 
bibliotekets öppettider. Många av dessa hinder kan även öka tidskostnaden för användaren vid 
nyttjandet av produkten. En åldersgräns innebär att låntagare som är minderårig måste få 
någon annan att låna TV-spelet åt honom t.ex. en förälder. Att söka i bibliotekskatalogen som 
upplevs som svåröverskådlig tar tid precis som det gör att anpassa sig till bibliotekets 
öppettider. Bibliotekslicensens påverkan på utbudet innebär att biblioteket får tillgång till TV-
spelet först sex månader efter det att det har släppts, vilket innebär att användaren måste vänta 
denna tid om han vill låna TV-spelet via biblioteket. 
 

6.3.3 Analys utifrån plats/convenience 
 
Weingand menar att Kotlers begrepp plats i bibliotekets fall bör tolkas som distribution - 
något som påverkar möjligheten att få tillgång till bibliotekets TV-spel är om biblioteket 
tillåter omlån och reservationer (Weingand 1999, s. 115). Ungefär hälften av biblioteken 
tillåter inte omlån. Vid intervjuerna framgår det dock att orsaken till att man inte tillåter 
omlån framförallt är att de användare som kommer till biblioteket ska ha något att välja 
ibland. Merparten av biblioteken (22) tillåter däremot reservationer, vilket gör tillgängligheten 
bättre för låntagaren då han eller hon har möjlighet att reservera de TV-spel de vill ha. 
Ytterligare något som gör det lättare för låntagaren att låna är om deras lokala bibliotek kan 
låna in TV-spel från huvudbiblioteket, något som förekommer hos 16 av biblioteken.  
 
Kotler och Armstrong kompletterar platsbegreppet med begreppet convenience. Convenience 
tar upp hur tillgängligt mediet är för kunden (Kotler & Armstrong 2005, s. 58). Användarnas 
tillgänglighet till TV-spelsmediet påverkas inte bara av de ovannämnda sakerna utan också av 
om biblioteken lånar ut konsoler eller erbjuder möjlighet till spel i bibliotekslokalen. Båda 
företeelserna är relativt ovanliga ca (fem bibliotek vardera). Ytterligare en faktor som 
påverkar låntagarens tillgång till bibliotekens TV-spelsverksamhet är bibliotekens 
åldersgränser. Merparten av bibliotek har någon form av åldersgräns där den vanligaste är 15- 
och 16-årsgränser. Tillgängligheten påverkas med andra ord starkt av låntagarens ålder 
 

54 



6.3.4 Analys utifrån promotion/communication 
 
Det finns en spänning mellan begreppen promotion och communication eftersom den ena fo-
kuserar på envägskommunikation och den andra på tvåvägskommunikation (Armstrong & 
Kotler 2005, s. 86). Fördelen med det senare är att det skapar en relation med användaren och 
biblioteket får via dennas respons möjlighet att anpassa sin produkt ännu mer efter använda-
rens behov. Weingand menar att biblioteken bör tala om communication istället för promo-
tion, då hon menar att feedbacken mellan sändare och mottagare är viktig för biblioteken 
(Weingand 1999, s. 134-139). För bibliotekets del dominerar envägskommunikationen när 
man vill informera. Endast ett fåtal bibliotek använder sig av tvåvägskommunikation som 
bloggar eller forum för att informera om sin TV-spelsverksamhet (8 respektive 5 bibliotek). 
Dock berörs inte bibliotekspersonalens och användarnas interaktion i biblioteket i undersök-
ningen – ett tillfälle då biblioteket har möjlighet att få feedback på sin TV-spelsverksamhet 
från användarna. Elva bibliotek har också valt att marknadsföra sig genom att inleda samarbe-
ten med olika organisationer, vilket stämmer väl överens med communication-begreppet. 
Dessa samarbeten ger biblioteket både möjlighet att nå ut till de medlemmar organisationen 
har och en möjlighet att få feedback på sin verksamhet från desamma. Sex bibliotek har även 
valt att ha föreläsningar och seminarier om TV-spel, vilket också ger möjlighet till en två-
vägskommunikation. Även aktiviteter runt TV-spelsmediet som TV-spelsturneringar och TV-
spelsmaraton gör detta, vilket något fler bibliotek ägnar sig åt (7 bibliotek). Merparten av sät-
ten man marknadsför sig kan dock hänvisas till traditionella promotionmetoder som skyltning 
(15 bibliotek) och affischering i egen lokal (23 bibliotek), affischering utanför egen lokal (13 
bibliotek), broschyrer (8 bibliotek), information på hemsidan (24 bibliotek), speltips på hem-
sidan (9 bibliotek) och pressutskick (14 bibliotek). 
 
Det återfinns inga skillnader i promotionverksamheten mellan de bibliotek som har ungdomar 
som en central målgrupp och de som inte har det. Av de nio bibliotek som har valt att infor-
mera om sin TV-spelsverksamhet på fritidsgårdar och skolor har hälften ungdomar som en 
central målgrupp. Det enda sätt på vilket biblioteken med ungdomsfokus avviker är genom att 
de tenderar att använda forum och bloggar i något högre utsträckning, men underlaget är så 
begränsat att det är svårt att dra någon slutsats.  
 
På frågan om de marknadsför sitt bestånd var det tretton som svarade att de inte gjorde detta. 
Intressant är dock att det endast är tre bibliotek som inte fyllt i någon form av marknadsfö-
ringsaktivitet överhuvudtaget. Det vanligaste är att de har skyltning eller affischer i den egna 
lokalen. Detta kan tolkas som att flera bibliotek inte upplever det de gör är marknadsföring 
trots att det är det. En konsekvens av detta är att de inte ser möjligheten att utarbeta en mer 
sammanhängande och övergripande strategi, som gör att de kan marknadsföra mediet på ett 
mer genomtänkt sätt. Detta är en uppfattning som stärkts av två av intervjurespondenterna, 
vilka valdes ut på grund av att de hade just utvecklad marknadsföring och hävdat att de inte 
marknadsfört sig i någon högre grad.  
 
Få bibliotek har uppgett att de sällan eller ofta utför någon typ av marknadsföringsaktivitet. 
De marknadsföringsaktiviteter som framförallt görs regelbundet eller ofta är affischering i 
egen lokal eller skyltning i densamma, även om några få bibliotek har uppgett att de regel-
bundet ger speltips på hemsidan. En konsekvens av detta blir att de övriga delarna av mark-
nadsföringen ofta blir enstaka promotioninsatser istället för något regelbundet som upprätthål-
ler ett konstant intresse hos användarna.  
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6.4 Analys utifrån implementeringssteget 
 
Enligt Kendrick handlar implementering framförallt om att personalen ser sin roll i 
marknadsföringsprocessen och har kunskap om bibliotekets medier så att de kan ge bra 
service till användaren (Kendrick 2006, s. 169-171). I intervjuerna framkommer detta genom 
att samtliga TV-spelsansvariga har haft har haft kurser för all personal och uppmuntrar dem 
till att spela TV-spel för att få en ökad kännedom om mediet. På 12 av biblioteken har även de 
ansvariga genomgått någon form av kurs om TV-spel, vilket gör att de har fått kunskap om 
mediet som de i sin tur har möjlighet att delge de andra i personalen. Dock bör det poängteras 
att de som inte genomgått någon form av utbildning ändå kan ha erfarenhet av mediet genom 
t.ex. eget spelande.  
 
Kotler och Andreasen betonar vikten av att personalen har styrdokument att arbeta emot för 
att organisationen ska få en planerad och långsiktig marknadsföring av TV-spelsverksamheten 
(Andreasen & Kotler 2003, s. 87). Få bibliotek har dock styrdokument för sin TV-
spelshantering (ca en tredjedel). Det bibliotek som hade en marknadsföringsplan hade inte en 
detaljerad sådan. Två bibliotek berörde mer konkreta dokument, där det ena bibliotekets 
dokument tog upp marknadsföring av TV-spelen och det andra inte. Biblioteken tenderar med 
andra ord till att sakna dokument där TV-spelsverksamheten berörs och där de får riktlinjer 
för marknadsföringen av densamma. Det är dock möjligt att det finnas tillfälliga inofficiella 
dokument enbart för personalen t.ex. upplägget av en TV-spelsturnering som kan motsvara 
Kotlers actionplans.  
  
Få bibliotek har uppget att de utvärderar de enskilda marknadsföringsinsatserna efter det att 
de har genomförts, något som Kendrick tar även upp vikten av. Biblioteken bör utvärderar 
sina marknadsföringsaktiviteter direkt efter de att de har genomförts, för att på så sätt kunna 
justera sin marknadsföring och få feedback på hur användarna har uppfattat aktiviteten 
(Kendrick 2006, s. 176). 
  

6.5 Analys utifrån utvärderingssteget  
 
Utvärderingen är det sista steget av dem fem marknadsföringstegen och enligt Kotler är en 
väsentlig del av den kontinuerliga utvärderingen att organisationen har mätbara mål 
(Armstrong & Kotler 2005, s. 62), något som endast tre bibliotek har (samtliga planerar eller 
har utvärderat efter dessa). Tio bibliotek hade mål, men dessa var inte mätbara. Detta kan 
tolkas i termer av att biblioteken inte har brutit ner dessa större mål i mindre mätbar delmål. 
Avsaknaden av mätbara mål kan göra det svårt att genomföra koninuerliga utvärderingar. Mer 
än hälften av biblioteken saknade mål (17 bibliotek). En konsekvens av att inte ha några mål 
alls är att det blir svårt att visa vad man konkret har uppnått med sin verksamhet för sina 
uppdragsgivare samt ta framtida beslut om utveckling, något som Kendrick menar är ett av 
bibliotekens syfte med utvärderingen (Kendrick 2006, s. 178-180).  
 
Enligt Weingand ska utvärderingen fungera som en kompass för biblioteket för att se hur man 
ligger till i relation till sina mål (Weingand 1999, s. 8). Detta stämmer delvis överens med hur 
Anders bibliotek utvärderar. Trots att de saknar mätbara delmål har de gjort koninuerliga 
utvärderingar baserade på statistik. Istället för att se hur man ligger i relation till målen ser 
man hela tiden till föregående siffror på området. Det man tittar på är framförallt 
försvinnanden, utlån samt fördelning av TV-spel över genrer. Detta stämmer även överens 
med hur man arbetar på Cecilias bibliotek. Biblioteket saknar mål för verksamheten, men 
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utvärderar ändå   fördelningen mellan genrerna och vilka av dessa som var populärast. Detta 
för att kunna fylla ut eventuella glapp i beståndet. 
 
Kotler och Andreasen tar upp vikten av att biblioteken utvärderar hur användarna uppfattar 
tjänsten (Andreasen & Kotler 2003, s. 505-509). Inget bibliotek hade gjort en sådan 
utvärdering, men tolv bibliotek planerade det. Cecilia planerar att göra en utvärdering på hur 
användarna uppfattar tjänsten, men det hon framförallt vill få fram av sin enkätundersökning 
är vilka grupper man har nått ut till och vilka man har missat. 
 
Biblioteken upplever dock att de nått ut väl till användarna, ca två tredjedelar anser att de nått 
ut bra eller väldigt bra. Något som även framkommer i intervjuerna genom oron för att 
hyllorna ska stå tomma. Anders och Cecilias bibliotek har dock märkt att det börjat mattas av 
något. Upplevelsen att man når ut bra med TV-spelen är även något som framkommer i tre av 
bibliotekens kommentarer på enkäten, då de tre bibliotek menar att de inte har marknadsfört 
beståndet för att det marknadsför sig självt. Biblioteken är med med andra ord framgångsrika 
på att nå ut  till användarna med information om sin TV-spelsverksamhet. Många av dem 
använder sig också av mer promotionaktiviteter än de är medvetna om. 
 

6.6. Analys utifrån utvecklingstendenser 
 
Många av biblioteken svarade att de inte hade planer på att utveckla sin TV-spelsverksamhet 
eller att de inte visste om de skulle göra det. Det höga antalet personer som inte vet eller som 
inte planerar att utveckla sin verksamhet skulle kunna hänvisas till att många av biblioteken 
upplever att de redan når ut till användarna, ”spelen är nästan alltid utlånade”. Mediet 
marknadsför sig självt som en av respondenterna skriver i enkäten.  
 
I intervjun betonar Anders att TV-spel i jämförelse med mer traditionella medier är interaktivt 
och genom det inbjuder till en gemenskap. TV-spelen innebär stora möjligheter på området 
om man nyttjar dem rätt. Det stämmer också överens med det flest bibliotek (7) vill utveckla, 
nämligen evenemangssidan. Dock berörde relativt få i enkäterna något behov som 
evenemangen skulle kunna tillfredställa hos användarna, men vid intervjuerna menade två av 
respondenterna att dessa kunde fylla ett socialt behov. Anders beskrev hur hans bibliotek 
arbetade med två olika typer av TV-spelsevenemang - de där man spelar tillsammans och där 
man tävlar mot varandra. Han framhöll också att de som höll i TV-spelsverksamheten hade 
fått en bra kontakt med ungdomar genom evenemangen, något som t.ex. märktes när ett antal 
av dessa erbjudit sig att hjälpa till med montering samt kommit fram och börjat ta kontakt 
med personalen även vid andra tillfällen. Anders påpekade också att mindre bibliotek 
förmodligen inte hade råd att köpa in ett stort TV-spelsbestånd och att turneringar och 
evenemang kunde vara ett mindre kostsamt sätt för dessa att tillgängliggöra mediet. Också 
Cecilias bibliotek har evenemang både med och utan tävlingsinriktning. Hon betonar starkt 
det sociala behovet vilket hon ytterliggare vill bemöta genom att starta en TV-spelsklubb på 
biblioteket med regelbundna möten då medlemmarna kan spela tillsammans. Både Cecilia och 
Anders strävar efter att skapa en gemenskap runt TV-spelsverksamheten något som gynnar 
biblioteket. En gemenskap gör att användarna bygger upp en relation till biblioteket. Kotler 
och Armstrong menar i Marketing : an introduction att detta är något som gör användarna 
mer lojala mot organisationen (Armstrong & Kotler 2005, s. 33-35). Ett av biblioteken tar upp 
att de vill skapa ett forum för diskussioner och recensioner kring TV-spel medan ett annat vill 
integrera sin TV-spelsverksamhet med fritidsgården. Båda dessa kan kopplas till det sociala 
behovet och båda kan skapa en gemenskap kring TV-spelsverksamheten. 
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Av de fjorton bibliotek som planerade att utveckla sin TV-spelsverksamhet var det fem 
bibliotek som ville göra det genom att antingen ge möjligthet till att spela i biblioteket eller 
börja låna ut konsoler. Båda dessa planer på utveckling skulle kunna härledas ur att man 
försöker tillfredställa samma behov – att ge användarna en ökad tillgång till beståndet. Detta 
skulle kunna kopplas till att tillgång till ett stort, varierat utbud till liten kostnad var det behov 
som flest enkätrespondenter (8) ansåg att användarna hade av TV-spelsverksamheten. Denna 
koppling styrks dessutom av att det hinder de flesta respondenterna såg för användaren var 
tillgång till konsol.  
 
Fem bibliotek ville utveckla sitt bestånd genom att antingen köpa in fler TV-spel eller nya 
typer av konsoler. Samtliga av intervjurespondenternas bibliotek ville framförallt utveckla 
sina bestånd genom att täcka in de hål som kunde tänkas finnas i det. Anders berättade att 
hans bibliotek kontinuerligt granskade hur TV-spelen är fördelade mellan de olika genrerna 
och på Beatrice menade att huvudmålet för hennes biblioteks samling är att den ska passa så 
många som möjligt. Man kan alltså tala om ett beståndsfokus i många av bibliotekens 
utvecklingsplaner.  
 
Enbart två bibliotek berör vidareutbildning av personalen som ett sätt att utveckla TV-
spelsverksamheten. Det ena vill utveckla sin TV-spelsverksamhet genom att utbilda 
personalen om TV-spel medan det andra vill ha föreläsningar om TV-spel som bland annat 
riktar sig till personalen. Det är med andra ord få bibliotek som planerar för någon form av 
kompetensutveckling av personalen angående TV-spel. Det är dock möjligt att många 
bibliotek redan har haft en introduktion av mediet för den övrig personal. Detta styrks av att 
samtliga av våra intervjuade bibliotek uppger att de har haft detta. För att kunna ge service 
och marknadsföra TV-spelsverksamheten genom t.ex. TV-spelstips på hemsidan är det 
väsentligt att bibliotekarien är insatta i TV-spelsmediet. Genom att vara insatt i mediet kan 
bibliotekariens kompetens en extra service som gör att användarna bygger upp en relation 
med bibliotekarien och biblioteket. Både Kotler och Weingand (Armstrong & Kotler 2005, s. 
225-229; Weingand 1999, s. 87) betonar servicen kring produkten som en viktig del av 
marknadsföringen. 
 
Tre bibliotek tar upp att de vill utveckla sin marknadsföring. Detta berörs tyvärr i väldigt 
allmänna termer som ”bättre marknadsföring”, vilket gör det svårt att veta mer precist vad de 
vill utveckla. Ett bibliotek påpekar dock att de vill ta fram bättre dokument för verksamheten 
både en inköps- och marknadsföringsplan. Ett annat bibliotek vill utveckla sina utvärderingar 
och göra dessa mer ofta. Denna typ av utveckling riktar sig framförallt mot bibliotekets 
interna strukturer, men kan på sikt bidra till att man får en mer planerad och effektiv 
marknadsföring.  
 
Två bibliotek tar upp att de vill utveckla sin promotion: bättre skyltning och samarbete med 
leverantörerna vid releaser av nya TV-spel. Samtidigt är skyltningen det som kanske når 
minst användare eftersom den oftast är inne i själva bibliotekslokalen. Det är också en 
utpräglad envägskommunikation. Att utveckla ett samarbete med leverantörerna kring 
releaser av nya TV-spel antyder däremot ett återkommande evenemang snarare än enstaka 
PR-insatser. Vid evenemang finns möjlighet för tvåvägskommunikation mellan användare 
och personal vilket gör att biblioteket kan få en kanal där de kan få feedback på hur de kan 
utveckla verksamheten. Ytterligare två bibliotek har berört evenemangssidan genom att de vill 
ha föreläsningar om TV-spel för allmänheten, föräldrar och personal respektive föräldrar och 
lärare. Syftet med denna insats verkar mer vara att informera grupper som inte är så insatta i 
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TV-spel  än att marknadsföra själva TV-spelsbeståndet i sig, även om biblioteket genom dessa 
föredrag förfram att de har TV-spel. Föreläsningar kan också verka som en kanal för feedback 
för biblioteket. 
 
Endast två bibliotek berör utveckling av verksamheten genom segmentering. Det ena 
biblioteket vill skapa ett bestånd på ett annat bibliotek och rikta detta mot flickor, medan det 
andra vill ha TV-spelskvällar för flickor och de som är över 18. Delvis kan även de 
ovannämnda föreläsningarna sägas vara segmenterade då de uppges rikta sig till bland annat 
lärare, föräldrar och personal, även om det sista mer kan ses i termen kompetensutveckling. 
Enligt både Kotler och Kendrick är det viktigt att biblioteket segmenterar och effektivt nyttjar 
de resurser de har för att tillfredställa olika gruppers behov så bra som möjligt (Kendrick 
2006, s. 29; Armstrong & Kotler 2005, s. 187). Genom att utveckla produkten och aktiviteter 
runt denna till specifika grupper kan man skapa trogna grupper av användare som upplever att 
biblioteket uppfyller deras behov på ett bra sätt än andra aktörers verksamhet.   
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7 Slutsatser och diskussion 
 
I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar utifrån analysen av insamlad data. De 
slutsatser som framkommer i samband med detta diskuteras sedan i förhållande till tidigare 
forskning. 

7.1 Marknadsföring av TV-spelsbeståndet mot ungdomar 
 
I detta stycke besvaras frågeställningen om hur folkbibliotekens marknadsföring av TV-spel 
mot ungdomar ser ut. Centralt för denna fråga är huruvida biblioteken har en långsiktig mark-
nadsföringsstrategi för sitt TV-spelsbestånd samt hur deras promotion av detsamma ser ut.  

7.1.1 Ungdomar som målgrupp 
 
Två tredjedelar av enkätrespondenterna angav ungdomar som en central målgrupp för sin TV-
spelsverksamhet i enkätresultatet. Trots att två tredjedelar av biblioteken hade detta gick det 
inte att utläsa några generella skillnader i marknadsföringen mellan de bibliotek som hade 
ungdomar som en central målgrupp och de som inte hade det. Mycket få bibliotek hade an-
vänt sig av en marknadsföringskanal anpassad efter målgruppen ungdomar – det finns alltså 
en tanke på ungdomar som en central målgrupp, men man agerar inte alltid utifrån detta. Un-
gefär en tredjedel hade informerat om sin TV-spelsverksamhet på skolor och fritidsgårdar. 
Det senare visade sig vara lika vanligt hos gruppen som hade ungdomar som en central mål-
grupp som de som inte hade det, däremot fanns det inget som indikerade att man marknads-
fört sig på liknande sätt mot någon annan åldersgrupp. Biblioteken med ungdomar som en 
central målgrupp använder i något högre grad bloggar, än de som inte har detta, men på grund 
av det lilla underlaget är det svårt att dra några säkra slutsatser. Patrick Jones menar att exem-
pelvis bloggar är ett bra sätt att nå ut till ungdomar på, då de gillar att vara aktiva i sitt infor-
mationsskapande och inte enbart inta positionen som en passiv konsument (Jones 2007, s. 52). 
 
Endast fem av biblioteken som hade ungdomar som en central målgrupp hade gjort någon 
form av undersökning av ungdomars behov. Att inte utgå från användarnas behov kan vara 
riskabelt. Jones menar, precis som Darlene E. Weingand, att det är viktigt att biblioteken inte 
enbart utgår från sig själva och sina interna strukturer när de skapar nya tjänster och aktivite-
ter (Jones 2007, s. 48-50; Weingand 1999, s. 3-5). Värdet ligger i inte själva tjänsten eller 
aktiviteten i sig utan i vad användaren får ut av densamma. Att olika grupper värderar tjänster 
olika högt, är något som Jones menar att biblioteken alltid bör ha i åtanke när de komponerar 
nya tjänster och aktiviteter åt ungdomar (Jones 2007, s. 49). Samtidigt menar Julie Scordato 
att det är viktigt att bibliotekarierna drar nytta av varandras erfarenheter (Scordato 2008, s. 
67-69). Genom att bredda sin kompetens får bibliotekarier större insikt om mediets möjlighe-
ter och kan därigenom bygga ut servicen kring det och arbeta med det på ett bättre sätt. 
  
Det behov som flertalet enkätrespondenter ansåg att bibliotekens TV-spelsverksamhet främst 
fyllde för ungdomar var tillgång till mediet. I Melinda Ryans undersökning framkommer det 
att den fria tillgången till TV-spel och konsoler var en av de främsta orsakerna till varför ung-
domarna valde att använda sig av bibliotekets TV-spelsverksamhet. I Ryans undersökning 
framkom det även att flertalet ungdomar använde sig av bibliotekets TV-spelsverksamhet för 
att de tyckte om att spela i tillsammans med andra (Ryan 2008, s. 25-27). Den sociala aspek-
ten liksom underhållningsaspekten betonas dock endast av ett fåtal enkätrespondenter i vår 
undersökning. Emellertid dominerar den sociala aspekten i intervjuerna. Den sociala aspekten 
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betonas även starkt i den tidigare forskningen på området av t.ex. Arthur A. Raney, Jason K 
Smith och Kaysee Baker, Eli Neiburger och Meredith Farkas (Raney, Smith & Baker 2006, s. 
175; Neiburger 2007, s. 41; Farkas 2007, s. 217). Majoriteten av respondenterna förefaller 
utifrån detta att enbart se eller fokusera på en begränsad del av det behovsspektra som TV-
spelsverksamheten kan fylla för ungdomarna. Om biblioteken får en helhetssyn om vad TV-
spelsmediet fyller för behov hos ungdomar kan de utveckla verksamheten med olika aktivite-
ter och tjänster för att bemöta dessa behov och genom det få fram det unika i bibliotekets TV-
spelsverksamhet i jämförelser med dess konkurrenters verksamhet. 
 
Av de respondenter som angivit ungdomar som en central målgrupp för sin TV-
spelsverksamhet var det få som segmenterade denna grupp ytterligare. Detta är något som, 
med utgångspunkt i Terry Kendricks teorier, kan förklaras med att det traditionellt sett inom 
biblioteksvärlden finns ett tillgänglighetsuppdrag och att segmentering uppfattas som något 
som inte är förenligt med detta (Kendrick 2006, s. 26). Detta är något som skulle kunna vara 
problematiskt eftersom ungdomar, utifrån Eileen De Sáezs segementkriterier (De Sáez 1993, 
s. 111) är en så stor och heterogen grupp att biblioteken inte kan ge alla inom den en fullgod 
service. TV-spelsverksamheten är dock i nuläget så populär på de flesta bibliotek att segmen-
tering i samband med dem inte är relevant – något som t.ex. syns i samband med att några av 
respondenterna valt att begränsa tillgången till TV-spel genom att ha korta lånetider och inte 
tillåta reservationer eller omlån (vilket kan vara frustrerande för användarna). Utifrån inter-
vjuerna går det att sluta sig till att detta delvis gjorts av rädsla för att hyllorna ska stå tomma. 
Segmentering kan av detta skäl mest ses som en framtidsfråga. Ett tänkbart undantag då det 
ändå skulle kunna användas idag är dock TV-spelsevenemang.  De senare skulle t.ex. kunna 
riktas till de ungdomar som inte vanligtvis nyttjar TV-spelsbeståndet, de som har specialin-
tressen, äldre ungdomar eller flickor. Något som också en enkätrespondent planerar genom 
spelkvällar för flickor och äldre ungdomar. Spelevenemang speciellt riktade till flickor är nå-
got Ryan också förespråkar eftersom dessa ofta har mindre relation till Tv-spelsmediet än 
pojkar (Ryan 2008, s. 30). 
 

7.1.2 Långsiktiga strategier 
 
Lagen om att det ska finnas en biblioteksplan i alla kommuner och landsting trädde i kraft 
2005 och ungefär hälften av dessa hade en färdig sådan i oktober 2007 (Svensk biblioteksfö-
rening 2008). Merparten (två tredjedelar) av enkätrespondenterna har uppgett att det ännu inte 
finns styrdokument knutna till deras TV-spelsverksamheter och hos hälften av respondenterna 
finns inte heller några dokumenterade mål för densamma. Bristen på styrdokument inne-
hållande vision och mål för verksamheten kan ha bidragit till att många bibliotek saknar mål 
för TV-spelsverksamheten. En annan orsak till att många bibliotek saknar mål för sin TV-
spelsverksamhet kan vara att dessa verksamheter i många fall bara har funnits till i några må-
nader. Julie Scordato betonar det viktiga i att biblioteken kopplar TV-spelsverksamheten till 
bibliotekets övergripande mål och vision för att den ska hjälpa till att fylla dessa (Scordato 
2008, s. 67-69). Avsaknad av tydliga mål och styrdokument är hindersamt vid skapandet av 
långsiktiga utvecklingsstrategier och kan också försvåra ett effektivt samarbete i personalen. 
Utan tydliga mål är det även svårt att utvärdera verksamheten. Bristen på mål är något som 
går igen. I Hanna Johansson undersökning framkom det att även forskningsbiblioteken ofta 
saknade mål för sin marknadsföring (Johansson 2003, s. 71).  
 
Vad gäller konkurrenter förefaller merparten av enkätrespondenterna sakna medvetenhet om 
vilka dessa kan vara – något som gör att de saknar möjlighet att positionera sig emot dem. 
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Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att de flesta sett beståndet och tillgång till 
detsamma som det de främst kan erbjuda användarna istället för att utveckla sin verksamhet 
och ge en unik service i sammanhanget. Neiburger menar att biblioteken borde satsa mer på 
att utveckla olika TV-spelsevenemang, då det ger en bättre tillgänglighet än bara utlån och gör 
att biblioteken kan ge användarna en unik upplevelse som de inte kan få någon annanstans. 
Han menar också att biblioteket får bättre kontakt med ungdomar om man anordnar TV-
spelsevenemang än om de bara går in och lånar (Neiburger 2007, s. 34). 
 
 
Många bibliotek har inte gjort någon utvärdering och de som gjort det har baserat denna på 
utlåningsstatistik. Erik Haraldsson och Sandra Janrell menar att det inte är tillräckligt för bib-
liotek att basera sina utvärderingar på sådan statistik eftersom det inte går att göra ett kvalita-
tivt urval med enbart den som grund (Haraldsson & Janrell 2007, s. 67). Många av responden-
terna uppger dock att de använder recensioner som ett komplement i sin urvalsprocess. Förfa-
randet som det ser ut just nu tar inte heller hänsyn till lokala skillnader i spelandet. Detta kan 
dock avhjälpas genom att användarna får lämna inköpsförslag. En risk är dock att det är några 
få aktiva på området som får ett stort inflyttande på utbudet. Inget av biblioteken hade ännu 
gjort en utvärdering av hur användarna uppfattade verksamheten, men runt hälften av respon-
denterna har angett de planerar att genomföra en sådan. Något som dock, särskilt med tanke 
på att tolv av respondenterna angav att en sådan utvärdering planerades, delvis kan härledas 
till att det rör sig om en nystartad verksamhet. Användarutvärderingar och utvärderingar base-
rade på statistik komplettera varandra och ger bibliotekarien en bredare bas att fatta sina be-
slut utifrån. I Hanna Johanssons undersökning konstateras att de granskade högskole- och 
universitetsbiblioteken inte utvärderar i tillräckligt hög grad – t.ex. utvärderade de inte utifrån 
utlåningsstatistiken (Johansson 2003, s. 76-77). Om det finns utarbetade biblioteks-, medie- 
och marknadsföringsplaner underlättas hanteringen av ett medium, det blir möjligt att lägga 
upp långsiktiga strategier, det blir lättare att utvärdera och ställa olika utvärderingsresultat mot 
varandra. Missförstånd undviks också och arbetet effektiviseras om det finns riktlinjer för 
hanteringen som är bestämda på förhand.  
 
Få av respondenterna uppgav att de utvärderade sina promotionaktiviteter efter det att de hade 
utförts. Detta stämmer överens med Katarina Knutsson och Staffan Engkvist resultat då de 
konstaterade att forskningsbiblioteken brast i sin utvärdering av de enskilda promotionaktivi-
teterna (Engvert & Knutsson 2003, s. 55). Utifrån den forskning som finns att tillgå kan man 
se att bibliotek oavsett typ tenderar till att inte utvärdera marknadsföringen av de enskild me-
dia i tillräckligt hög grad. 
 
Biblioteken saknar med andra ord ofta långsiktiga strategier för hur de ska arbeta med mark-
nadsföringen av TV-spelsverksamheten. Man saknar ofta både mål och styrdokument, vilket i 
sin tur gör det svårt med en effektiv utvärdering. Detta stämmer överens med resultatet från 
Lisa Pettersson och Rikard Schaffer undersökning av ungdomsbiblioteket PUNKTmedis 
marknadsföring. Det visade sig även där att PUNKTmedis hade en löst utvecklad strategi för 
sin marknadsföring, men saknade konkreta riktlinjer för marknadsföringen liksom en mark-
nadsföringsplan (Pettersson & Schaffer 2007, s. 42).  

7.1.3 Promotion 
 
Flertalet respondenter hade någon gång skyltat eller affischerat i den egna lokalen och även 
information om verksamheten via hemsidan var vanligt. Däremot hade bara ungefär hälften 
affischerat utanför den egna lokalen. Detsamma gäller pressutskick och annonser. Det kan 
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utifrån detta sägas finnas ett slags internt fokus i bibliotekens promotion av TV-
spelsverksamheten. En risk med detta kan vara att man endast når till dem som redan nyttjar 
biblioteket. En liknande slutsats konstateras i Pettersson och Schaffers uppsats. Nämligen att 
bibliotekets starka sida är att skapa en relation med dem som redan går till biblioteket, men att 
de har svårt att nå dem som inte nyttjar det (Pettersson & Schaffer 2007, s. 49-51). 
 
Många av respondenternas bibliotek hade enbart en envägskommunikation i sin promotion 
med användarna. Ett antal använde sig av bloggar, vilket dock inte behöver innebära att de 
använde de senare som en kanal för tvåvägskommunikation. Ett fåtal nyttjade däremot inter-
netforum för att sprida information om sin verksamhet eller samarbetade med olika organisa-
tioner. Ett fåtal bibliotek samarbetar med olika organisationer, något som inbjuder till en två-
vägskommunikation. I Pettersson och Schaffers uppsats framkommer det att personalen på 
Punktmedis aktivt har valt att göra promotion för sitt bibliotek genom samarbeten med olika 
typer av ungdomsorganisationer. Detta eftersom man upplevt att det varit svårt att nå ut till 
ungdomar med de mer renodlade promotioninsatserna (Petterson & Schaffer 2007, s. 36). Sju 
av biblioteken hade hållit TV-spelsturneringar, vilket enligt både Beth Saxton, Neiburger och 
Farkas är ett bra sätt att få kontakt med ungdomar och få dem engagerade i verksamheten 
(2007, s. 31; 2007, s. 17; 2007, s. 222) .  
 
Påfallande är också att bara tre av biblioteken angivit att de inte genomfört några promotion-
åtgärder trots att det var tretton bibliotek som ansett att de inte marknadsfört sig alls. En likar-
tad tendens framkom under intervjuerna där samtliga respondenter, trots att de valts ut på 
grund av att de hade en utvecklad marknadsföring av TV-spel, ansåg att de endast marknads-
fört sig i liten grad. Detta tyder på att det finns en bristande insikt hos vissa av respondenterna 
rörande marknadsföring i stort och den egna marknadsföringen i synnerhet. En attityd som 
framkom tydligt hos vissa respondenter, både i intervjuer och i enkät, var att TV-
spelsbeståndet marknadsfört sig själv i inledningsskedet och att man därför inte behövt lägga 
ner någon tid på att försöka nå ut. En av intervjurespondenterna sade sig också medvetet ha 
avstått från att marknadsföra beståndet eftersom det fanns en osäkerhet rörande om man kun-
de hantera en så stor efterfrågan som i så fall kunnat uppstå. En annan av intervjuresponden-
terna visade sig ha ett likartat skäl till att undvika marknadsföring mot nya grupper. En av 
intervjurespondenterna sade sig dock ha börjat fundera på att marknadsföra sig mer, eftersom 
den största vågen av efterfrågan nu lugnat ner sig. 
 

7.2 Utvecklingsmöjligheter  
 
I detta stycke kommer frågan Vilka tjänster och aktiviteter kan användas för att utveckla 
marknadsföringen av TV-spel mot ungdomar? att besvaras utifrån tidigare forskning samt 
hur marknadsföringen ser ut i nuläget (något som besvarats genom enkäten). I denna fråga 
ingår även vilka tjänster och aktiviteter som biblioteket kan använda sig av i detta syfte.  

7.2.1 Utveckling av kompetens 
 
Ingen av respondenterna tog upp den egna kompetensen, bibliotekets service eller beståndets 
kvalité som en konkurrensfördel. Merparten framhöll istället att den största konkurrentförde-
len var kostnadsfri utlåning av TV-spel. Samtidigt menade ett antal av respondenterna att till-
gången till ett kvalitativt urval av TV-spelsmediet var det behov de fyllde hos ungdomar. 
Dock definierande de inte vad ett kvalitativt urval innebär. Detta kan tolkas som att det, hos 
många bibliotekarier, finns en osäkerhet rörande den egna kompetensen i förhållandet till TV-

63 



spelsmediet. En av intervjurespondenterna beskrev en sådan osäkerhet i form av oro hos sina 
kollegor inför att användarna skulle ställa frågor som de inte kunde svara på. Sådana frågor 
hade dock uteblivit – något hon tolkade som att användarna inte förväntade sig att biblioteka-
rierna skulle besitta kunskap om mediet. Utifrån vad Jette Spøer kommer fram till kan detta 
stämma, nämligen att ungdomar förknippar bibliotek med tryckta medier (Spøer 2006 s. 34-
35). Synen på biblioteket faller troligen tillbaka på bibliotekarien. Det är därför viktigt att 
biblioteken låter personalen genomgå utbildning om TV-spel och att man marknadsför dem 
internt för att bibliotekarierna ska få en större kunskap om mediet, och bli säkrare på sin egen 
kompetens och kunna förmedla denna till användarna, något Scordato förespråkar (Scordato 
2008, s. 67-69). För att kunna erbjuda service utifrån den egna kompetensen krävs en med-
vetenhet om densamma. Om bibliotekarierna lägger mycket tid på att få ett kvalitativt utbud 
genom t.ex. recensioner bör man framhäva detta genom att visa vilka nya TV-spel biblioteket 
har fått in och vad som gör TV-spelet ifråga så bra att man valt att ta in det i beståndet.  
 
Lite färre än hälften av biblioteken hade haft någon form av utbildning för personalen som 
skulle arbeta med TV-spelsverksamheten och ett bibliotek planerade en sådan. Från intervju-
erna samt kommentarerna i enkäten framkom det också att några av respondenterna själva 
hade så stor erfarenhet av mediet att de inte ansåg det nödvändigt att vidareutbilda sig – något 
som skulle kunna gälla fler av dem som svarat nekande på frågan. En fördel som en sådan 
kurs kan ha fört med sig är att den kan ha fungerat som en språngbräda för vidare diskussion 
samt ge möjlighet att få kontakter med andra som arbetar med en liknande verksamhet. En av 
intervjurespondenterna berättade att också den övriga personalen fått möjlighet att gå TV-
spelskursen trots att de inte skulle arbeta direkt med mediet. Ett sådant förfarande kan visser-
ligen bli dyrt, men har dock fördelen att dessa kan bli engagerade på ett annat sätt och bidra 
mer till arbetet kring mediet.  
 

7.2.2 Utveckling av beståndet och promotion av detsamma 
 
Många av dem som ville utveckla sin TV-spelsverksamhet ville göra detta vad gällde bestån-
det. Något som kan sägas vara en av bibliotekets traditionella huvuduppgifter, då det är en del 
av deras tillgänglighets uppdrag. Fem respondenter angav t.ex. att de ville köpa in fler konso-
ler och TV-spel medan två ville börja med utlån av konsoler. Två av intervjurespondenterna 
sade sig vilja arbeta för att täcka in de luckor de upplevde fanns i beståndet. Farkas berör be-
ståndsutveckling och menar att biblioteken ofta har två val vad gäller denna eftersom de är 
begränsade av sin budget. Antingen satsar biblioteket på en konsol och köper in många TV-
spel till denna eller också satsar biblioteket på flera konsoler och köper färre TV-spel. Pro-
blemet med det första alternativet är att TV-spelen – utifall det inte finns möjlighet till TV-
spel i lokal – endast blir tillgängligt för dem som äger den aktuella konsolen. Problemet med 
det andra alternativet är att omkostnaderna kan bli höga i längden – när konsolerna måste la-
gas eller bytas ut på grund av konsolen har uppdaterats (Farkas 2007, s. 229).  
 
Ett sätt att göra promotion för beståndet är att ge TV-spelstips på hemsidan något som redan 
en tredjedel av biblioteken gör. Detta är också ett bra sätt att visa vilka TV-spel som är nya i 
beståndet. Ett bibliotek ville utveckla samarbetet med leverantörerna inför releaser av nya 
TV-spel. Det senare skulle kunna vara en fördel med tanke på att biblioteken aldrig kan få 
TV-spelen förrän de varit släppta på marknaden i sex månader. Marknadsföringskampanjer i 
samband med release kan därför bli ett sätt att återaktualisera intresset för TV-spelet ifråga. 
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7.2.3 Utveckling av evenemang  
 
Majoriteten av respondenterna angav att de nått ut väl till målgruppen. En tydlig koppling 
gjordes mellan detta och att TV-spelen var mycket utlånade. Några ansåg även att spelen var 
utlånade så mycket att marknadsföring av verksamheten mot nya grupper inte var möjlig. Det 
finns en risk i detta. I och med att TV-spelen är så efterfrågade på biblioteken är det lätt att de 
senare nöjer sig med detta istället för att dra nytta av situationen och skapa en kontinuerlig 
relation till användarna. Tillgången till ett stort, varierat och kvalitativt bestånd är viktigt, men 
det är inte i sig själv tillräckligt för att motsvara alla målgruppens behov. Utlåningsverksam-
heten kan t.ex. med fördel kompletteras med olika evenemang samt möjlighet till spel i biblio-
tekslokalen för att även motsvara ett behov av gemenskap och socialiserande. Jenny Levin 
menar att biblioteken inte bör nöja sig med att enbart låna ut TV-spelen utan även satsa på 
olika evenemang och aktiviteter runt om TV-spelen för att nyttja den potential de besitter fullt 
ut (Levin 2006, s. 8). De senare kan också vara ett sätt att göra mediet tillgängligt för fler – 
inklusive de som inte har en egen konsol hemma att spela på.  
 
Ungefär hälften av respondenterna planerade att utveckla sin TV-spelsverksamhet och flerta-
let av dessa ville göra detta genom att satsa mer på evenemang i form av turneringar, TV-
spelsmaraton och gemensamt spelande i gemen. Denna typ av verksamhet har möjlighet att 
uppfylla samtliga de behov som Raney, Smith och Baker menar att TV-spel fyller, nämligen 
underhållning, spänning, upphetsning och utmaning. Samtidigt som det används i ett socialt 
sammanhang och därigenom kan fylla behov av gemenskap (Raney, Smith & Baker 2006, s. 
166-170). Raney och hans medförfattare betonar också att TV-spel är ett sätt för ungdomar 
som inte har så stor sportslig eller akademisk förmåga att tävla mot andra i samma ålder på en 
mer likartad nivå (Raney, Smith & Baker s. 176). Genom evenemangsverksamheten blir det 
möjligt för biblioteken att profilera sin TV-spelsverksamhet och erbjuda något konkurrenterna 
om ungdomarnas uppmärksamhet inte gör. Detta kan i sin tur göra att bibliotekens TV-
spelsverksamhet får trogna och engagerade besökare. Saxton menar att biblioteket kan ha tre 
typer av evenemang: turneringar, fritt spel och meets-ups5 (Saxton 2007, s. 32). En fördel 
med TV-spelsevenemang är, enligt Neiburger, att det ger biblioteken en möjlighet att erbjuda 
något unikt samtidigt som de tillgängliggör bestånden för fler användare (Neiburger 2007, s. 
34). Saxton poängterar också att en fördel är att det är något som användarna skulle ha svårt 
att organisera själva (Saxton 2007, s. 32).  
 
En av intervjurespondenterna diskuterade också möjligheten att hålla TV-spelsevenemang 
riktade mot speciella målgrupper som äldre, barn eller flickor. Flickors TV-spelande, menar 
Monica Alkebradt och Anette Mörtberg, skiljer sig från pojkars. De ser det som en enskild 
aktivitet som man gör i brist på annat samt tenderar att se TV-spel som våldsamma. I deras 
undersökning framkommer det att flickorna troligtvis är påverkade av ett kulturpessimistiskt 
synsätt på TV-spel (Alkebradt & Mörtberg 2006, s.70). Biblioteket skulle via speciella TV-
spelskvällar för tjejer kunna bidra till att dessa får en förändrad bild av TV-spel. Genom att få 
att prova på TV-spel som inte är våldsamma, men som ändå inbjuder till en social gemenskap 
t.ex. Dance Dance Revolution6 eller Guitar Hero. En annan möjlig grupp skulle också kunna 
vara s.k. retrospelare – d.v.s. spelare som ägnar sig åt äldre TV-spel (vilka i stor utsträckning 
finns för nedladdning till den senaste generationens konsoler). Segmentering, som det är svårt 
att använda i cirkulationen av TV-spelsbeståndet pga. beståndens storlek och den höga utlå-
                                                 
5 Meets-ups är då spelarna får ta med sig sina egna handburna konsoler som PSP och Nintendo DS som går att 
spela mot varandra på över ett trådlöst nätverk. 
6 Dance Dance Revolution är ett musikspel där man försöker dansa i takt till musiken på en dansmatta som med-
följer spelet (Säfström 2007, s. 89). 
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ningen skulle istället kunna användas i samband med programverksamheten. En annan tanke 
kan vara att erbjuda speciella TV-spelsevenemang utifrån speciella TV-spel eller teman t.ex. 
Guitar hero eller sportkvällar. Vilket redan görs på ett flertal bibliotek. 
 
En av intervjurespondenterna sade sig också ha planer på att starta upp en TV-spelsklubb på 
biblioteket med regelbundna möten någon gång i månaden. Återkommande evenemang av 
detta slag är något som både Farkas, Neiburger och Ryan rekommenderar eftersom det gör att 
en social gemenskap skapas kring TV-spelsverksamheten (Farkas 2007, s. 223-225; Neibur-
ger 2007, s. 40-42; Ryan 2008, s. 29-31). Fördelen med evenemang är att bibliotekarierna vid 
sådana har en helt annan möjlighet att få kontakt och starta en dialog med ungdomarna. Ett 
bra sätt för biblioteket att få denna dialog är att låta ungdomarna vara delaktiga i evenemang-
et, att sätta upp eller att ta ner utrustning och att låta dem komma med förslag och upplägg på 
hur evenemanget kan utvecklas. 
 
Ytterligare en fördel med denna typ av evenemang är att det kan vara ett mindre kostsamt sätt 
för de bibliotek som inte har råd med utlån av TV-spel, men som ändå vill tillgängliggöra 
mediet. Dock innebär även TV-spelsturneringar kostnader för biblioteket genom att bibliote-
ket behöver införskaffa utrustning. Tillgång behövs till en TV, en konsol, ett lämpligt antal 
TV-spelskontroller samt TV-spelet i fråga. De spel som avses användas vid TV-
spelsevenemang bör också vara av en typ som gör det möjligt för flera spelare att spela samti-
digt. Sådana kan t.ex. vara bilspel som Super Mario Kart och musikspel som Singstar. Vissa 
TV-spel kräver också extra utrustning som t.ex. Guitar hero och Dance Dance Revolution. 
Samtidigt bör detta sättas i relation till kostnaderna för att upprätthålla ett bestånd till utlån, 
där merparten av TV-spelen kostar 800-900 kr styck att köpa. Att oron för höga kostnader vid 
inköp av ett TV-spelsbestånd kan påverka bibliotekens möjlighet att ta in mediet framkom 
tydligt i Gezelius och Griphs undersökning (Gezelius & Griph 2006, s. 49). TV-
spelsevenemang kan i detta fall bli ett mer ekonomiskt överkomligt sätt att tillgängliggöra 
mediet. 
 
En möjlighet skulle också kunna vara att flera mindre bibliotek gemensamt köpte några TV-
spel och en konsol och cirkulerade dessa mellan sig för att kunna hålla evenemang. De som 
inte spelar för tillfället kan se på medan andra spelar – något Raney, Smith och Baker anser 
kan ha ett nästan lika högt underhållningsvärde som att spela själv (Raney, Smith & Baker 
2006, s. 176). Farkas beskriver också hur man på The Bloomington Library i Illinois brukar 
erbjuda de som väntar på att få spela TV-spelen sällskapsspel och brädspel under tiden för att 
engagera dem (Farkas 2007, s. 225). Två av intervjurespondenterna påpekade särskilt att TV-
spelsevenemang inte behöver innebära turneringar och tävlan mot varandra utan lika gärna 
bara kan utgöras av gemensamt spel. Biblioteket kan dessutom variera evenemangen och hålla 
olika typer av sådana så att även evenemangsverksamheten utvecklas. Evenemang kan, förut-
om att vara återkommande, även användas i samband med invigningar och jubileum. Ett ex-
empel skulle kunna vara att koppla ihop TV-spelsevenemang med releasen av nya TV-spel, 
något som ett av biblioteken har berört.  
 
Även om biblioteken bör låta sig inspireras av andra biblioteks verksamheter bör de inte ore-
flekterat imitera dessa. Det lämpligaste är att i första hand utforma verksamheten så att den 
svarar mot existerande lokala behov och förutsättningar och profilera sig utifrån detta. Detta 
tillvägagångssätt kan också göra det lättare att sälja in TV-spelsevenemangen till ungdomar-
na. Man kan även tänka sig TV-spelsevenemang i större skala – t.ex. som turneringar mellan 
olika bibliotek med uttagningsomgångar tidigare. Neiburger har på sitt bibliotek genomfört 
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något som påminner om detta, men begränsat enbart till turneringar på ett bibliotek (Neibur-
ger 2007, s. 93).  

7.2.4 Utveckling av spelande i lokalen 
 
Fem av respondenterna ville utveckla sin verksamhet genom att möjliggöra spel i lokalen un-
der bibliotekets öppettider. Även detta är ett sätt att tillgängliggöra mediet för mindre biblio-
tek som inte är lika kostsamt som TV-spelsutlåning. Farkas menar att bibliotek som planerar 
detta bör ta i beaktande det utrymme som krävs för en sådan verksamhet. För de bibliotek som 
enbart lånar ut TV-spel är det en fråga om hyllplats, medan det för de som har eller planerar 
att ha spelmöjlighet i lokalen dels kan röra sig om det utrymme som konsol, TV och sittplats 
tar upp och dels om att det ska vara avskilt nog för att inte de övriga biblioteksbesökarna ska 
störas av den höga ljudnivå som ofta är förknippad med spelandet. En lösning på detta – som 
dock kan bli opraktisk i längden – är att den som spelar måste göra detta med hörlurar, en 
annan som ett antal bibliotek valt att använda sig av är att placera TV-spelen i speciella ung-
domsrum. Det senare är dock inte heller helt oproblematiskt eftersom det inskränker mediets 
tillgänglighet för övriga biblioteksanvändare (Farkas 2007, s. 228).  
 

7.2.5 Sociala promotionverktyg och tjänster 
 
Tjänster och aktiviteter utöver själva utlånet av TV-spel kan bemöta många behov som re-
spondenterna beskrivit i enkäten och som tidigare forskning fastslagit. En av intervjurespon-
denterna framhöll att TV-spel är mer interaktiva än många andra biblioteksmedier och att det 
därför går att skapa sociala möjligheter och gemenskap kring dem på sätt som tidigare inte 
varit möjliga. Två av intervjurespondenterna betonade vikten av att ta fasta på det sociala um-
gänget kring TV-spelsverksamheten. Sätt att skapa gemenskap kring TV-spelsverksamheten 
som togs upp av respondenter var att använda sig av Internetforum i anslutning till bibliote-
kets hemsida där spelande och TV-spelsturneringar kunde diskuteras, att integrera TV-
spelsverksamheten med närbelägna fritidsgårdar samt att ge TV-spelstips och recensioner på 
hemsidan/bloggen. Neiburger för här fram bloggar och forum som ett sätt att hålla intresset 
uppe mellan de olika evenemangen samt bygga upp en social gemenskap kring TV-
spelsverksamheten (Neiburger 2007, s. 153-157). Andra sätt skulle kunna vara att göra det 
möjligt att lämna inköpsförslag för TV-spel på hemsidan och att göra det möjligt för använ-
darna att lägga in sina egna TV-spelsrecensioner. Biblioteken kan också använda andra typer 
av 2.0-tjänster för att ge ett värde till sin TV-spelsverksamhet och på så sätt erbjuda något 
konkurrenterna inte gör.  
 
Några respondenter angav att de hade samarbeten med olika ungdomsföreningar. Detta är ett 
bra sätt att komma i kontakt med användarna och få kunskap om vad de förväntar sig och vill 
ha ut av verksamheten samtidigt som kommunikation upprättas. En annan fördel är att biblio-
teken genom detta kan göra promotion för sin TV-spelsverksamhet. Jones menar att samarbe-
te med olika organisationer är ett bra sätt nå ut till ungdomar. Han betonar också vikten av att 
involvera ungdomar i verksamheten och ge dem möjlighet att påverka den (Jones 2007, s. 51). 
Biblioteken skulle t.ex. kunna ha en TV-spelsgrupp bestående av ungdomar för att få feed-
back på sin verksamhet. Neiburger berör detta som ett sätt att få idéer inför kommande TV-
spelsturneringar (Neiburger 2007, s. 161).  
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Det är också möjligt att bygga ut TV-spelsverksamheten med traditionella biblioteksaktivite-
ter i anslutning till denna - t.ex. genom TV-spelsrelaterade utställningar samt inköp av olika 
typer av media som anknyter till TV-spelsverksamheten (Farkas 2007, s. 229). 
 
 

7.3 Diskussion 
 
På majoriteten av de bibliotek som infört TV-spel har mediet blivit mycket populärt – något 
som bland annat märkts i utlåningsstatistiken. Ett antal av enkätrespondenterna menar att 
man, på grund av denna popularitet, inte marknadsfört spelen i någon större utsträckning. En-
kätsvaren visar dock att biblioteken ofta varit mer aktiva i sin marknadsföring än de själva 
varit medvetna om (något som skulle kunna bero på att man helt enkelt inte betraktat vissa av 
aktiviteterna som marknadsföring). På grund av detta går det inte med säkerhet att veta i hur 
hög utsträckning marknadsföringsåtgärderna bidragit till att mediet fått så stort genomslag på 
biblioteken. Detta särskilt som många av TV-spelssamlingarna är relativt nystartade och har 
fått stöd i sin marknadsföring genom att synliggöras av media. Behovet av marknadsföring 
kommer dock troligtvis att öka i takt med att samlingarna växer och de äldre spelen förvand-
las till hyllvärmare.  
 
En anledning till oviljan att marknadsföra förefaller också vara en oro för att hyllorna ska stå 
tomma. På grund av de höga omkostnaderna som är förknippade med mediet har många bibli-
otek förhållandevis små bestånd av TV-spel jämförelse med t.ex. film eller CD-skivor. Detta 
skapar en tillgänglighetsproblematik eftersom man har tillgång till ett medium som är attrak-
tivt för grupper som ofta är underrepresenterade i bibliotekssammanhang, men efterfrågan på 
det ofta är så stor att beståndet inte räcker till. En lösning på situationen är satsningar på olika 
typer av TV-spelsevenemang – något som både gör att fler kan få tillgång till spelen och att 
ungdomarna får en möjlighet till socialt utbyte. Evenemangen ger också att biblioteken möj-
lighet att erbjuda en unik tjänst för användarna i förhållande till de kommersiella aktörerna. 
Möjligheten att ha evenemang behöver inte nödvändigtvis begränsas av ett biblioteks storlek 
även om evenemangstypen givetvis måste anpassas efter förutsättningarna.  
 
Två viktiga moment i marknadsföringsprocessen som ännu saknas vad gäller flertalet av de 
undersökta bibliotekens TV-spelsavdelningar är marknadsundersökning och utvärdering. Det-
ta beror troligtvis på att mediet är så nytt på de flesta bibliotek att man ännu inte hunnit ut-
veckla rutiner och regleringar för arbetet med det – ett faktum som dock gör det ännu mer 
angeläget att inhämta respons och idéer från användarna.  
 
Zuzana Helinsky menar i En nödvändig liten bok om marknadsföring på bibliotek att det från 
bibliotekshåll fortfarande finns ett visst motstånd mot marknadsföring eftersom det upplevs 
som något förknippat med vinstdrivande verksamheter (Helinsky 2006, s. 6-10). Om det finns 
en sådan inställning – medveten eller omedveten – kan det komma att skapa svårigheter på 
sikt för många biblioteks TV-spelsverksamheter. Om man vid uppstartandet av verksamheten 
inte sett marknadsföring som nödvändig på grund av mediets popularitet och därför inte heller 
utarbetat några marknadsföringsrutiner gjort marknadsundersökningar eller utvärderat verk-
samheten finns det en stor risk att det kommer som en överraskning när spelens popularitet 
minskar. Många – även bland de större - av de undersökta biblioteken saknade en utbildad 
marknadsföringsansvarig vilket också kan innebära ett problem på sikt. Respondenterna an-
gav andra bibliotek som vanligaste inspirationskälla för uppstartandet av TV-
spelsverksamheterna. Det är inte helt otroligt att samma förhållande gäller för marknadsfö-
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ringen på många bibliotek – något som kan vara problematiskt eftersom man kanske nöjer sig 
med att ta intryck av de mer synliga marknadsföringsåtgärderna som promotion och inte ser 
hela processen eller vikten av att kontinuerligt arbeta med och utveckla denna.    

                             

7.4 Vidare forskning 
 
Det finns mycket utrymme för vidare forskning på området. Med tanke på att många av de 
studier som genomförts inriktats på bibliotekariernas syn på TV-spelsverksamhet på bibliotek 
skulle det kunna vara av intresse att undersöka användarnas uppfattning av fenomenet. En 
sådan studie kunde t.ex. behandla hur och om TV-spel och andra aspekter av Bibliotek 2.0 
förändrat användarnas syn på biblioteken. 
 
TV-spel har i olika sammanhang refererats till som en aspekt av bibliotekens ökade kommer-
sialisering och det skulle därför också vara intressant med en studie som berörde det. Detta 
skulle t.ex. kunna ta sig uttryck i en jämförande undersökning av hur temat behandlats i 
svensk och dansk bibliotekspress. 
 
Ytterligare ett område att forska vidare på är hur bibliotek kan arbeta för att anpassa TV-
spelsverksamheten efter olika åldersgrupper. Medelåldern för TV-spelsägare är trots allt unge-
fär 29-30 år idag och ökar successivt.   
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8 Sammanfattning 
 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur TV-spel - ett förhållandevis nytt medium på svenska 
bibliotek - marknadsförs mot ungdomar. Den berör också vilka möjligheter till utveckling 
som finns på området. Studien utgår från två frågeställningar varav den första rör 
folkbibliotekens marknadsföring av sin TV-spelsverksamhet mot ungdomar och den andra de 
aktiviteter och tjänster biblioteken använder för att utveckla denna marknadsföring.  
 
Studien utgår från ungdomar i åldern 15-25 som målgrupp för TV-spelsverksamhet på 
bibliotek. Detta beror på att TV-spelsmediet är populärt inom denna grupp samtidigt som 
många i de nämnda åldrarna saknar fast ekonomi och därmed inte har möjlighet att få tillgång 
till spel på egen hand. Ett flertal bibliotek har även motiverat införskaffandet av TV-spel med 
att man vill locka till sig och visa sig relevanta för ungdomar vilket gör det intressant att se 
hur mediet marknadsförs mot just denna grupp.   
 
TV-spel på bibliotek uppmärksammas allt mer, men är ännu ett förhållandevis ungt 
forskningsområde och det finns därför en brist på studier över magisternivå. De 
undersökningar som existerar är oftast fallstudier bestående av intervjuer med ett fåtal 
bibliotekarier. Denna uppsats fyller därför en lucka genom att dels vara av mer övergripande 
natur och dels ha ett utvecklingsfokus. Undersökningen är också intressant med tanke på att 
studier rörande marknadsföring av specifika medier på bibliotek är sällsynta och sällan berör 
folkbibliotek.  
 
Det teoretiska ramverket framarbetades utifrån Philip Kotlers fem marknadsföringssteg: 
marknadsundersökning, segmentering, marknadsföringsmix, implementering och utvärdering. 
Kotlers teorier kompletterades även utifrån ett antal mer biblioteksspecialiserade 
marknadsföringsteoretiker. Studiens metod - vilken kombinerar en elektronisk enkät till 33 
bibliotek med kvalitativa telefonintervjuer med tre bibliotekarier – var också den influerad av 
marknadsföringsstegen i sin utformning. Kombinationen av enkät och intervjuer gjorde det 
möjligt att både se de generella tendenserna och få fram fördjupade resonemang kring dessa. 
 
Flera av de tidigare undersökningar som gjorts visar att biblioteken ofta brister i sin 
marknadsföring genom att planering, målformulering och långsiktiga strategier ofta får stå 
tillbaka för tillfälliga lösningar. Detta är något som också vår undersökning visade på. En 
bidragande anledning till detta är troligtvis att TV-spel är ett nytt medium på de flesta 
bibliotek vilket gör att rutiner och policy rörande TV-spelsverksamheten ännu inte arbetats 
fram på alla bibliotek. Undersökningen visade också att det fanns en en viss ovilja till 
marknadsföring på vissa bibliotek eftersom TV-spelen var så pass populära att hyllorna i 
många fall stod tomma. Några av respondenterna uppgav att man försökt hantera situationen 
genom att inte tillåta reservationer av spel och omlån. En alternativ lösning som omnämndes 
återkommande i den tidigare forskning var satsning på TV-spelsevenemang som komplement 
till den traditionella utlåningsverksamheten. Dessa ger biblioteken fördelen av att kunna 
erbjuda en social mötesplats för ungdomar samtidigt som de kan erbjuda en tjänst som inte 
finns hos de kommersiella aktörerna. Evenemang kräver mer tid och utrymme än 
cirkulationen, men är relativt billiga i jämförelse. Ännu en möjlighet är att erbjuda en 
spelande i bibliotekslokalen. Förutom själva spelmöjligheterna kan TV-spelsverksamheten 
även utvecklas genom bloggar, internetforum och andra online-mötesplatser som ger tillfälle 
till socialt umgänge. Det är också en fördel att ge ungdomarna möjlighet att  själva influera 
och delta i organiserandet av verksamheten. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

Till dig som svarar på denna enkät:

 

Hej! Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet för biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid Växjö Universitet. Vi håller just nu på att skriva vår magisteruppsats. 
Denna kommer att syfta till att se hur folkbibliotek marknadsför TV-spel mot ungdomar och 
vilka utvecklingsmöjligheter som finns på området.  

För att kunna undersöka detta skickas denna enkät ut till de svenska bibliotek som valt att ta 
in TV-spel i sitt utbud. Enkäten bör ta 20-30 minuter att besvara. Alla respondenter kommer 
givetvis att vara anonyma i uppsatsen. 
 
Vi tackar på förhand för ditt deltagande 
 
Fredrika Johansson och Karolina Bruze 

 
Enkät 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
1. Är ert bibliotek en filial eller ett huvudbibliotek? 
 
   Filial       
   Huvudbibliotek 
   Om annat, specificera 
 
 
2. Vilka konsoler har ni spel till? (Fleralternativsfråga) 
 
 Gamecube 
 Nintendo Wii 
 Playstation 1 
 Playstation 2 
 Playstation 3 
 Xbox 
 Xbox 360 
 Om annat, specificera 
 
 
 
 

 



 

 
 
3. Hur länge ni har haft TV-spel i ert utbud 
 
   1-3 månader 
 4-6 månader 
 7-9 månader 
 10-12 månader 
 Mer än ett år 
 Mer än två år 
 Vet inte 
 
 
4. Hur många spel har ni i ert utbud (inklusive dubbletter)? 
 
 
5. Lånar ni ut TV-spelskonsoler? 
 
   Nej         
   Ja   
 
 
6. Vilken åldersgräns har ni för lån av TV-spel? 
 
   Ingen       
   15 
   16 
   18         
   Följer PEGI eller annan åldersmärkning 
   Om annan, specificera     
 
 
7. Hur lång utlåningstid har ni för TV-spel? 
 
  1 vecka     
  2 veckor   
  Om annat, specificera 
 
 
8. Finns det möjlighet att spela i bibliotekslokalen? 
 
   Nej         
   Ja   
 
 
 
 
9. Köper ni in spel på inköpsförslag?  
 

 



 

   Nej         
  Ja   
 
 
10. Har ni några urvalskriterier för era TV-spelsinköp? 
 
  Nej        
   Om ja, specificera   
 Vet inte 
 
 
11. Tar ni ut någon avgift i samband med er TV-spelsverksamhet? (Fleralternativsfrå-

ga) 
 
   Nej         
   Ja, men enbart vid utlån 
 Ja, men enbart vid försening 
 Ja, vid både utlån och försening 
 Om annat, specificera   
 
 
12. Finns det möjlighet att låna in spel från huvudbiblioteket via en filial? 
 
   Nej        
  Ja   
 
 
13. Är spelen sökbara i bibliotekskatalogen?  
 
  Nej         
  Nej, men det går att få överblick över dem på annat vis  
  Ja 
 Vet inte 
 
 
14. Går spelen att reservera? 
 
  Nej         
   Ja   
 
 
 
 
15. Kan låntagare låna om spel?  
 
   Nej         
   Ja  
 
 

 



 

Uppstartande av TV-spelsverksamheten 
 
 
16. Varifrån hämtade ni inspiration till att påbörja er TV-spelsverksamhet? (Fleralternativsfrå-

ga) 
 
 Från andra biblioteks TV-spelsverksamhet 
 Från användarundersökningar 
 Från biblioteksbesökarnas förfrågningar  
 Från massmedia (tidningar, tidskrifter, TV, radio) 
 Från TV-spelsrelaterade bloggar och hemsidor 
 Från organisationer som arbetar med TV-spel  
 Från distributörer av bibliotekslicensierade spel 
 Från lokala spelföreningar 
  Om annat, specificera 
  
 
17. Vilka styrdokument använder ni er av i er hantering av TV-spel? (Fleralternativsfråga) 
 
 Biblioteksplan 
 Medieplan 
 Marknadsföringsplan 
 Om annat, specificera 
 
 
18. Om ni har en marknadsföringsplan – innehåller denna detaljerade beskrivningar av 

marknadsföringsaktiviteter för TV-spel? 
 
 
 
19. Gjorde ni någon form av omvärldsanalys inför införandet av TV-spel på ert biblio-

tek? 
 
 Nej        
  Ja   
 Vet inte 
 
 
Ungdomar (15-25) som målgrupp för TV-spelsverksamheten 
 
 
20. Är ungdomar en central målgrupp för er TV-spelsverksamhet? 
 
  Nej 
 Ja 
 
 
21. Har ni gjort en undersökning av ungdomar och deras behov?  
 

 



 

  Nej         
  Ja   
  Vet inte 
 
 
22.   Har ni valt att inrikta er speciellt på flickor eller pojkar i er marknadsföring? 
 
  Nej 
  Ja, pojkar 
  Ja, flickor  
 
 
23. Om ni har inriktat er speciellt på pojkar eller flickor, hur har ni gjort detta? 
 
 
 
24. Har ni valt att marknadsföra er speciellt mot någon annan gruppering inom grup-
pen ungdomar och i så fall vilken? 
 
 
 
25. Vilka behov avsåg ni att fylla för ungdomar när ni startade med TV-

spelsverksamheten? 
 
 
 
26. Har TV-spelsverksamheten några konkurrenter om ungdomarnas intresse? 
 
 Nej 
 Ja 
 Vet inte 
 
 
27.   Om ni har konkurrenter - vad kan ni erbjuda som konkurrenterna inte kan? 
 
 
28.    Finns det något som kan påverka användarnas möjlighet att ta del av ert  
         TV-spelsutbud?   

 
  Nej        
  Ja (specificera)    
 
 
 
Verksamhetsmål och utvärdering   
 
 
29. Kryssa i det alternativ som stämmer för er TV-spelsverksamhet 
 
 Vi har mätbara mål för vår TV-spelsverksamhet 

 



 

 Vi har mål för vår TV-spelsverksamhet, men de är inte mätbara 
 Vi saknar mål för vår TV-spelsverksamhet 
 
 
30. Om ni har mätbara mål för er TV-spelsverksamhet - har ni gjort någon övergripande utvär-

dering utifrån dessa? 
 
  Nej  
  Nej, men vi planerar att göra det    
  Ja 
 
 
31    Har ni gjort någon utvärdering av hur användarna uppfattar TV-spelsverksamheten?   
 
  Nej 
  Nej, men vi planerar att göra det   
  Ja 
 
 
32. Har ni utvärderat enskilda marknadsföringsaktiviteter för TV-spel efter att de ge-

nomförts? 
 
  Nej 
  Nej, men vi planerar att göra det   
  Ja 
 
 
 
Marknadsföring av TV-spel 
 
 
33. Marknadsför ni TV-spelsbeståndet? 
 
  Nej   
  Ja 
 
 
34. Om ni marknadsför TV-spel - Vilka ansvarar för denna marknadsföring? 
 
  Den/de ansvariga för TV-spelsbeståndet        
  Bibliotekets marknadsföringsansvarige 
 Om andra, specificera 
 
 
35. Har de ansvariga för TV-spelsverksamheten genomgått någon form av utbildning för detta? 
 
  Nej         
  Ja   
 

 



 

 
36. Avsätter biblioteket ekonomiska medel till marknadsföring av TV-spel? 
 
   Nej        
   Ja   
 
 
37. Har ni använt er av pressutskick i er marknadsföring av TV-spel? 
 
   Nej    
   Ja   
   Vet inte 
 
 
38. Om ni använt er av pressutskick i er marknadsföring av TV-spel, vid vilka tillfällen gjorde ni 

detta? (Fleralternativsfråga) 
 
   Vid invigningen av verksamheten    
   Vid jubileum för verksamheten?   
   Inför TV-spelsturneringar 
   Vid utökning av verksamheten        
   Om annat, specificera 
 
 
39. Hur ofta har ni använt er av något av följande i er marknadsföring av TV-spel sedan ni star-

tade med er verksamhet? 
 
 Aldrig En gång Ibland Ofta Regelbundet 
Affischering i egen lokal 
 

     

Affischering utanför egen 
lokal 

     

Annan typ av skyltning i 
egen lokal 

     

Broschyrer 
 

     

Speltips på hemsidan 
 

     

TV-spelsturneringar i bibli-
otekslokalen 

     

TV-spelsseminarier eller 
föreläsningar 

     

Tidningsannonser 
 

     

Information till skolor eller 
fritidsgårdar 

     

Kontakt med lokalpressen 
inför evenemang 

     

Evenemang i samband med 
invigningar och jubileum 

     

 



 

 
 
40. Marknadsför ni er på något annat sätt än de ovan nämnda (se fråga 39)? 
 
 
 
41.    Hur tycker ni att ni har nått ut till målgruppen?   
 
   Mycket bra       
   Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt  
 
 
42. Brukar ni informera om er TV-spelsverksamhet via hemsidan? 
 
  Nej 
  Ja 
 
 
43. Informerar ni om er TV-spelsverksamhet via er blogg? 
 
   Nej         
   Ja     
   Vi har ingen blogg 
 
 
44. Informerar ni om er TV-spelsverksamhet via något Internetforum? 
 
 Nej 
 Ja 
 
 
45. Har ni samarbeten med externa organisationer i er TV-spelsverksamhet? (Fleralter-

nativsfråga) 
 
  Nej 
   Ja, med ungdomsorganisationer         
   Ja, med större organisationer som arbetar med TV-spel    
   Ja, med lokala spelföreningar   
   Om andra, specificera 
 
46. Har ni några planer på att utveckla er TV-spelsverksamhet?   
 
   Nej        
   Ja  
   Vet inte 
 

 



 

 
47. Om ni tänker utveckla er TV-spelsverksamhet - hur planerar ni att göra detta? 
 
 
48. Finns det något du vill tillägga? 
 
 
 
Vi är mycket tacksamma för din medverkan 
 

 



 

Bilaga 2: Intervjufrågor  
 
Bibliotek A:s frågor:  

• Varför valde ni att ta in TV-spel i ert bestånd?  
• Vad vill ni uppnå med TV-spelsverksamheten? 
o Överväger ni att arbeta fram mål för er TV-spelsverksamhet?  
• Vad valde ni att se på i er omvärldsanalys?  
o Vad visade den?  
o Hur påverkade den er TV-spelsverksamhet?  
• Vad visade er undersökning av ungdomars behov?  
o Har den påverkat er TV-spelsverksamhet?  
• Vilka behov anser du att TV-spelsverksamheten fyller för ungdomar/användare?  
• Varför ser ni ungdomar som en central målgrupp för TV-spelsverksamheten?  
o På vilket sätt är verksamheten anpassad efter denna målgrupp?  
• På vilka sätt regleras er TV-spelsverksamhet av olika styrdokument?  
• Varför har ni valt att inte tillåta omlån av spel?  
• Hur gör ni för att nå ut till ungdomarna där de är?  
• Var affischerar ni utanför egen lokal?  
• Vilken typ av Internetforum har ni skrivit om er Tv-spelsverksamhet i?  
o Vilka fördelar ser du med att använda just denna kanal?  
• Hur resonerar ni kring utlån av TV-spelskonsoler?  
• Har personalen fått någon gemensam introduktion till TV-spelsmediet för att 

kunna svara på låntagarnas frågor?  
• Hur har ni märkt om ni nått ut till målgruppen?  
• Har det uppstått några praktiska problem i er TV-spelsverksamheten?  
o Vilka?  
• Har ni planer på att utvärdera er TV-spelsverksamhet?  
o Vad vill ni få ut av den?  
• Vilka möjligheter medför TV-spel för bibliotek i jämförelse med traditionella 

medier?  
• Berätta utförligare om hur ni planerar att utveckla er TV-spelsverksamhet.  
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för TV-spelsverksamhet på bibliotek i fram-

tiden?  
o Hur kan biblioteket utveckla sin TV-spelsverksamhet för ungdomar?  
o Vilka tjänster och aktiviteter kan användas för detta?  

Bibliotek B:s frågor:  

• Varför valde ni att ta in TV-spel i ert bestånd?  
• Vad vill ni uppnå med TV-spelsverksamheten?  
o Vilka mål har ni för er TV-spelsverksamhet  
• Övervägde ni att genomföra en omvärldsanalys inför uppstartandet av TV-

spelsverksamheten?  
• Vad visade er undersökning av ungdomars behov?  
o Har den påverkat er TV-spelsverksamhet?  
• Vilka behov anser du att TV-spelsverksamheten fyller för ungdomar/användare?  
• Arbetar ni för att få ett urval av spel som passar olika åldersgrupper  
o Hur gör ni detta?  

 



 

• På vilka sätt regleras er TV-spelsverksamhet av olika styrdokument?  
• Varför har ni valt att inte tillåta omlån av spel?  
• Var affischerar ni utanför egen lokal?  
• Hur resonerar ni kring utlån av TV-spelskonsoler?  
• Har personalen fått någon gemensam introduktion till TV-spelsmediet?  
• Hur har ni märkt om ni nått ut till målgruppen?   
• Har det uppstått några praktiska problem i er TV-spelsverksamheten?  
o Vilka?  
• Har ni planer på att utvärdera er TV-spelsverksamhet?  
o Vad vill ni få ut av den?  
• Vilka möjligheter medför TV-spel för bibliotek i jämförelse med traditionella 

medier?  
• Berätta utförligare om hur ni planerar att utveckla er TV-spelsverksamhet.  
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för TV-spelsverksamhet på bibliotek i fram-

tiden?  
o Hur kan biblioteket utveckla sin TV-spelsverksamhet för ungdomar?  
o Vilka tjänster och aktiviteter kan användas för detta?  

Bibliotek C:s frågor:  

• Varför valde ni att ta in TV-spel i ert bestånd?  
• Vad vill ni uppnå med TV-spelsverksamheten?  

o Vilka mål har ni för er TV-spelsverksamhet  
• Övervägde ni att genomföra en omvärldsanalys inför uppstartandet av TV-

spelsverksamheten?  
• Vilka behov anser du att TV-spelsverksamheten fyller för ungdomar/användare?  
• Varför ser ni ungdomar som en central målgrupp för TV-spelsverksamheten?  
o På vilket sätt är verksamheten anpassad efter denna målgrupp?  
• På vilka sätt regleras er TV-spelsverksamhet av olika styrdokument?  
• Varför har ni valt att inte tillåta omlån av spel?  
• Varför har ni valt att inte tillåta reservationer av spel?  
• Hur gör ni för att nå ut till ungdomarna där de är?  
• Var affischerar ni utanför egen lokal?  
• Vilken typ av internetforum har ni skrivit om er Tv-spelsverksamhet i?  
o Vilka fördelar ser du med att använda just denna kanal?  
• Hur resonerar ni kring utlån av TV-spelskonsoler?  
• Har personalen fått någon gemensam introduktion till TV-spelsmediet för att 

kunna svara på låntagarnas frågor?  
• Hur har ni märkt om ni nått ut till målgruppen?  
• Har det uppstått några praktiska problem i er TV-spelsverksamheten?  
o Vilka?  
• Har ni planer på att utvärdera er TV-spelsverksamhet?  
o Vad vill ni få ut av den?  
• Berätta utförligare om hur ni planerar att utveckla er TV-spelsverksamhet.  
• Vilka möjligheter medför TV-spel för bibliotek i jämförelse med traditionella 

medier?  
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du för TV-spelsverksamhet på bibliotek i fram-

tiden?  
o Hur kan biblioteket utveckla sin TV-spelsverksamhet för ungdomar?  
o Vilka tjänster och aktiviteter kan användas för detta?  

 


	 
	 1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 TV-spel på folkbibliotek 
	1.1.2 Marknadsföring av media på bibliotek 
	1.1.3 Ungdomar som målgrupp för bibliotekens TV-spelsverksamhet

	1.2 Problemformulering
	1.3 Syfte
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Begreppsdefinitioner
	1.6 Disposition
	2.1 Informationssökning
	2.2 TV-spel på folkbibliotek
	2.2.1.TV-spel som en del av programverksamheten 
	2.2.2 TV-spel och ungdomar

	2.3 Marknadsföring på bibliotek
	2.3.1 Marknadsföring av media på bibliotek
	2.3.2 Marknadsföring mot ungdomar på bibliotek
	2.3.3 Marknadsföring av TV-spelsverksamhet på bibliotek

	2.4 TV-spel i svenska bibliotekssammanhang 
	2.4.1 Bibliotekariers attityder och värderingar till TV-spel på svenska bibliotek
	2.4.2 Kvalitet och beståndsutveckling

	2.5 Sammanfattning av tidigare forskning

	 3 Teori
	3.1 Marknadsföringsteoretiker 
	3.1.1 Kotler, Armstrong och Andreasen
	3.1.2 Weingand, De Sáez och Kendrick
	Marknadsföringsprocessen, sådan den beskrivs av Kotler och hans medförfattare, består av fem steg: marknadsundersökning, segmentering, marknadsföringsmix, implementering och utvärdering. Genom att följa dessa steg i sin marknadsföring anser författarna att en organisation kan utveckla produkter och tjänster anpassade efter kundernas behov och efterfrågan. Organisationen ska även eftersträva en tvåvägskommunikation med kunderna för att genom denna kunna anpassa sin produkt eller tjänst ytterligare (Andreasen & Kotler 2003, s. 66-67). 
	Genom att organisationen är medveten om och bemöter kundernas behov skapas en lojalitetsrelation som gör att de föredrar organisationens produkt framför konkurrenternas. Marknadsföringen blir med andra ord en process som ständigt utvecklas och förändras i takt med sin omgivning (Armstrong & Kotler 2005, s. 13-16).


	 4 Metod



