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Abstract:  The aim of this thesis was to examine how role players  

  experiences libraries and if the libraries are or can be an  

  arena for activities that involves role play. A public library  

  exists for everyone, but could nevertheless be viewed as a  

  female sphere where women both borrow more books and  

  visit the libraries program activities to a larger extent,  

  compared to men. I asked the question whether men’s reason 

  for choosing a different venue for information and culture  

  was related to the libraries not being able to satisfy their  

  needs. 

   

  The theory of the thesis was Dorte Skot-Hansen, Casper  

  Rasmussen Hvenegaard and Henrik Jochumsens model that 

  states that the libraries can have four different functions and 

  act as a venue for meetings, knowledge, inspiration and 

  experiences. The chosen method was semi-structured  

  interviews. I interviewed six male role players in order to  

  study how they perceive the function of today’s public  

  libraries and aimed to find out how the libraries could  

  improve to meet the needs of the role players. 

 

  The result shows that the four functions currently do not  

  function particularly well according to the target group. The 

  role players had, however, both needs and desires regarding 

  future activities at libraries. 

 

  The conclusion is that libraries could change both what  

  literature and cultural activities they offer. If the libraries 

  change this according to the needs of the target group they  

would be an attractive place for this male target group. 
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1 Introduktion och bakgrund 
 

Jag har alltid haft ett stort läsintresse och uppskattar att läsa en realistisk klassiker likväl 

som att försvinna in i fantasins värld och möta varelser som enbart existerar i den 

magiska fantasyvärlden. Att ta del av magiska väsen och uppleva fantastiska berättelser 

kan även göras genom att spela rollspel. Eftersom jag själv läser fantasy och alltid har 

varit omgiven av människor som har spelat rollspel har jag nyfiket tittat igenom olika 

biblioteks utbud av dessa genrer. Trots att det är två populära genrer upplever jag att 

biblioteken har väldigt skiftande kvalité på sitt fantasybestånd och oftast ingen 

rollspelslitteratur alls. Folkbibliotekens uppgift är enligt Bibliotekslagen att främja ett 

”intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 

kulturell verksamhet”.
1
 I Bibliotekslagen finns det ingenting som specifikt uttrycker att 

biblioteksverksamheten ska ta särskild hänsyn till kön men i UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest från 1994 uttrycks däremot att folkbiblioteket är till för alla 

oavsett ”age, race, sex [min kursivering], religion, nationality, language or social 

status.”
2
 I samband med en fallstudiekurs i biblioteks- och informationsvetenskap fick 

jag möjligheten att befinna mig på ett större folkbibliotek under två veckors tid. Jag 

upplevde att även om biblioteket som institution och bibliotekarierna som individer ville 

nå alla människor upplevdes det problematiskt att finnas till för män i olika åldrar. Detta 

väckte ett intresse hos mig att undersöka ifall dessa svårigheter beror på bibliotekens 

eventuella omedvetenhet om vad målgruppen män efterfrågar i biblioteks bestånd samt 

programverksamhet eller om det beror på att många män väljer en annan plats som kan 

tillgodose deras kultur- och informationsbehov. Många män som spelar rollspel har ett 

kultur- och informationsbehov och jag blev därmed intresserad av att fördjupa mig i hur 

målgruppen uppfattar biblioteksverksamheten. 

 

Rollspel är en fritidssysselsättning som engagerar många pojkar och män precis som 

den litterära genren fantasy. Rollspel ses som den upplevda processen där rollspelarna 

ges en möjlighet att själva vara kreativa och skapa förutsättningarna för äventyret. 

Fantasy ses som den läsande processen där rollspelarna kan hämta inspiration till sitt 

rollspelsäventyr. Ett av Sveriges största ungdomsförbund inriktat mot spelverksamhet, 

bland annat rollspel, är Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund
3
 med sina 95 000 

medlemmar.
4
 Majoriteten av dessa medlemmar, nämligen 69 687 av dem, är mellan 16-

25 år varav 89 % manliga och 11 % kvinnliga. Ålderskategorin 26 år eller äldre består 

av 8 711 medlemmar varav 85 % män och 15 % kvinnor. Statistiken visar med andra 

ord tydligt att majoriteten av medlemmarna är unga och vuxna män. Vilken typ av spel 

dessa medlemmar är engagerade i framkommer inte eftersom uppgifterna baserar sig på 

hela Sveroks verksamhet utan uppdelning mellan de olika spelverksamheterna.
5
  

 

                                                
1
 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 

2
 UNESCO 1994. UNESCO Public Library Manifesto. 

3
 Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund kommer hädanefter att benämnas med förkortningen 

Sverok. 
4
 Sverok är en förening som är till för alla spel som grundar sig på att deltagarna umgås och har 

roligt tillsammans och föreningens verksamhet inkluderar därmed inte pengabaserade spel som 
exempelvis poker eller bingo. Förbundets inriktning är spel i olika former som rollspel, lajv, 
brädspel, figurspel, kortspel och datorspel som exempel. Se: http:/www.sverok.se [2010-05-23] 
5
 Statistik bifogat via mail från Sveroks förbundsordförande och baserade på medlemsantalet år 

2008, finns i författarens ägo. 
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Det är dock mest pojkar och unga män som spelar rollspel enligt en rapport från 

Ungdomsstyrelsen som undersökte rollspel som fritidsysselsättning.
6
 Rollspel som 

hobby har dock fått utstå hård kritik för dess eventuella samband med våldsbrott.
7
 De 

allra flesta rollspel tillhör fantasygenren som även det en genre som det har stormat 

kring gällande kvalité och innehåll. Fantasy ses som en verklighetsflykt och därmed 

som sämre litteratur.
8
 Att spela rollspel innebär att deltagarna går in i en annan värld för 

en stund vilket kan betraktas som en verklighetsflykt. Eftersom rollspel är en 

fritidssysselsättning som är populär hos unga och vuxna män
9
 kan därmed en 

biblioteksverksamhet som tar hänsyn till denna genre bidra till att en del av en manlig 

målgrupp får möjligheten att tillgodose sina informations- och kulturbehov på bibliotek. 

Därmed krävs det en medvetenhet om målgruppens behov ifall biblioteksverksamheten 

ska kunna utvecklas i linje med målgruppens intresse. 

 

Rollspel är en spelkultur som innebär att pojkar och män i olika åldrar både läser och 

arbetar kreativt tillsammans för att skapa en fantasifylld värld. Enligt 

Ungdomsstyrelsens rapport innebär rollspel att deltagarna utvecklar sin kreativa sida 

samt förmågan att uttrycka sig muntligt. Dessutom skapar rollspel ett behov av att 

fördjupa sina kunskaper om historiska, kulturella och sociala förhållanden.
10

 Rollspel 

kan därmed innebära ett informations- och kulturbehov som leder till allmänbildning 

inom olika områden för rollspelarna. 

 

Dorte Skot-Hansen, Casper Rasmussen Hvenegaard och Henrik Jochumsen har 

utvecklat en modell av biblioteksverksamheten. Författarna menar att folkbiblioteken de 

senaste åren har genomgått en förändring och att bibliotekens vision idag kan 

kännetecknas av att verksamheten försöker skapa en plats där användarna ges möjlighet 

att uppleva, upptäcka, skapa och mötas.
11

 Jag anser att det finns en möjlighet för 

biblioteken att utveckla sin verksamhet kring rollspelsgenren för att erbjuda målgruppen 

en plats att mötas på för att inspireras och utvecklas som rollspelare. För att dylika 

satsningar på bibliotek ska bli gynnsamma är det fördelaktigt att ha en medvetenhet om 

hur rollspelare upplever biblioteksverksamheten utifrån sina behov. 

 

 

1.2 Problemområde 
 

Att erbjuda rollspelslitteratur är någonting som skulle kunna bidra till att biblioteken ses 

som en attraktiv plats för unga och vuxna män som rollspelar. Detta kan dock se 

annorlunda ut i verkligheten eftersom rollspelare kan välja andra platser för att 

tillgodose sina kultur- och informationsbehov. Att främja rollspelsverksamhet borde ses 

som relevant för biblioteken eftersom rollspel har starka litterära rötter utöver det 

                                                
6
 Rollspel som fritidssysselsättning 1997. Ungdomsstyrelsen, s. 8. 

7
 Falk, Christel & Stenkula, Christofer 2007. Tärningen är kastad: Rollspelslitteratur i samhället 

och på folkbibliotek, s. 40ff; Lindh Hedin, Anna-Karin 1998. Drakar och demoner på biblioteket: 
om fantasykultur, rollspel och ungdomar, s. 36ff. 
8
 Johansson, Annika 2009. Världar av ljus, världar av mörker: om fantasy, s. 108; Holmberg, 

John-Henri 1995. Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare, s. 221ff. 
9
 Rollspel som fritidssysselsättning, s. 8; Statistik bifogat från Sverok, finns i författarens ägo. 

Läsaren hänvisas till s.1 med tillhörande not 5 för specifika uppgifter. 
10

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 13. 
11

 Skot-Hansen, Dorte, Hvenegaard Rasmussen, Casper & Jochumsen, Henrik 2010. Bilag 1: 
En ny model for folkebiblioteket i viden- og oplevelsessamfundet. Ingår i Folkebibliotekerne i 
vidensamfundet: Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, s. 91. 
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faktum att många rollspelare läser både skön- och facklitteratur för att utvecklas som 

rollspelare. Biblioteket har också som uppgift att främja intresset för både läsning, 

information och kulturell verksamhet enligt Bibliotekslagen.
12

 Att vara aktiv rollspelare 

innebär ofta att ha ett informations- och kulturbehov för att finna inspiration inför 

rollspelsäventyr samt sin rollspelskaraktär. Det förekommer därmed att rollspelare läser 

olika genrer för att utvecklas som rollspelare. Rollspelare är en kreativ och social grupp 

som skulle kunna ha ett behov av att utveckla sin kreativa sida samt möta likasinnade. 

Genom att skapa en naturlig mötesplats för rollspelsverksamhet skulle målgruppen 

kunna spela tillsammans samt finna nya vänner inom hobbyn. Biblioteken skulle kunna 

vara en möjlig plats för dessa funktioner utifrån målgruppens behov. Dock kräver 

medvetna satsningar från bibliotekens sida en kunskap om användarnas faktiska behov. 

 

Mot bakgrund av detta kommer jag att studera om rollspelare använder biblioteket för 

att inhämta kunskap, information, kultur och inspiration samt om biblioteket ses som en 

mötesplats att spela rollspel på. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp rollspelare upplever att deras behov 

som rollspelare tillgodoses på biblioteket samt ifall biblioteket är, eller åtminstone 

skulle kunna vara, en arena för sociala aktiviteter som involverar rollspel.  

 

Frågeställningarna är: 

 

 Hur upplever rollspelare biblioteket idag utifrån deras behov? 

 Vilka funktioner skulle biblioteket kunna utveckla för rollspelare? 

 

Studien kommer därmed att fokusera både på hur biblioteksverksamheten upplevs idag 

samt vilka funktioner som eventuellt skulle kunna utvecklas utifrån målgruppens behov. 

 

 

1.4 Relevansbedömning 
 

Statistik från Statens kulturråd visar att kvinnor besöker biblioteket i högre utsträckning 

än män. Av kvinnor i åldern mellan 16-84 år besöker 60 % biblioteket någon gång, 

jämfört med 48 % av männen i samma ålderskategori.
13

 Dessutom är 84 % av alla som 

är anställda på folkbibliotek kvinnor.
14

 I Anna Jonsson och Johanna Lindgrens studie 

använder de begreppet kvinnlig sfär om biblioteken utifrån dessa faktorer.
15

 De 

bibliotekarier som intervjuades i Jonsson och Lindgrens studie upplevde att det var 

problematiskt att nå ut till män som målgrupp samt att tillgodose manliga användares 

behov på grund av den kvinnliga dominansen hos de anställda.
16

 Eftersom 

                                                
12

 Bibliotekslag: SFS 1996:1596. 
13

 Nya kulturvanor: Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv: 1976-2006 2008. Statens 
kulturråd. Kulturen i siffror 2008:6, s. 33. 
14

 Folkbibliotek 2008 2008. Statens kulturråd. Kulturen i siffror 2009:2, s. 11. 
15

 Jonsson, Anna & Lindgren, Johanna 2009. ’Av kvinnor, för kvinnor. Fy fan!’: En kvalitativ 
studie av hur sex svenska folkbibliotek integrerar jämställdhetsaspekter i sin 
användarorienterade verksamhet, s. 1. 
16

 Jonsson & Lindgren 2009, s. 33. 
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biblioteksverksamheten ska finnas för alla människor, oavsett kön, anser jag att det är 

relevant att studera hur en målgrupp där majoriteten är pojkar och män
17

 upplever 

bibliotekens utbud samt möjligheter. 

 

I en tidigare studie av Christel Falk och Christoffer Stenkula intervjuades bibliotekarier 

som arbetade med rollspelsverksamhet. Dessa informanter uttryckte att de ville fortsätta 

med satsningen ifall efterfrågan ökade.
18

 För att kunna förändra och utveckla 

biblioteksverksamheten mot rollspelare är det viktigt att biblioteken har en medvetenhet 

om den specifika målgruppens behov av både utbud och programverksamhet. 

 

Catherine Sheldrick Ross, Lynne McKechnie och Paulette M. Rothbauer skriver att 

genrer som män läser ofta ses som mindre lämplig litteratur. Det finns kritiker som 

anser att det finns en läsning som ses som bättre än annan istället för att se all läsning 

som någonting positivt.
19

 De allra flesta medlemmar i spelföreningen Sverok är män
20

 

och fantasy, som är den vanligaste rollspelsgenren, läses av många män.
21

 Dessa två 

genrer kan ses tillhöra en manlig kultur och båda har utsatts för kritik istället för att det 

ses som positivt att målgruppen läser. Kritiken mot rollspel kännetecknas av att 

motståndare vill lyfta fram ett samband mellan våld och rollspel.
22

  

 

Denna kritik kan eventuellt påverka folkbibliotekens utbud och därmed också 

rollspelarnas inställning och vilja att använda sig av biblioteket. Därmed är det relevant 

att undersöka läs- och biblioteksvanorna i denna målgrupp för att se hur de upplever 

bibliotekens arbete samt för att se eventuella utvecklingsmöjligheter med 

biblioteksverksamheten. Det ger därmed kunskap om, eller hur, biblioteken kan vara en 

plats som uppfyller målgruppens kultur- och informationsbehov. 

 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner 
 

Uppsatsen studerar manliga rollspelares läs- och biblioteksvanor och därmed kommer 

inte målgrupper från andra spelgenrer som exempelvis dator- och kortspel att finnas 

representerade. Eftersom jag intresserar mig för hur rollspelare upplever 

rollspelsverksamhet på bibliotek kommer inte bibliotekarieras uppfattning om detta att 

undersökas. Informanterna kommer att studeras utifrån deras relation till läsning och 

bibliotek utifrån egenskapen av rollspelare och deras eventuella biblioteksvanor som 

exempelvis studenter kommer inte att vara relevant. Det finns många olika 

rollspelsgenrer men detta är inte någonting som kommer att avgränsas i uppsatsen kring 

urvalet av informanter. 

 

                                                
17

 I ålderskategorin 16-25 år är 89 % män av totalt 69 687 medlemmar. I ålderskategorin 26 år 
eller äldre är 85 % män av totalt 8 711 medlemmar. Statistik bifogat via mail från Sveroks 
förbundsordförande och baserade på medlemsantalet år 2008, finns i författarens ägo. 
18

 Falk & Stenkula 2007, s. 53. 
19

 Ross, Catherine Sheldrick, McKechnie, Lynne & Rothbauer, Paulette M. 2006. Reading 
matters: what the research reveals about reading, libraries, and community, s. 89f. 
20

 Uppgifter bifogat via mail från Sveroks förbundsordförande, finns i författarens ägo. 
21

 Lindh Hedin 1998, s. 7. 
22

 Örnstedt, Didi & Sjöstedt, Björn 1997. De övergivnas armé: en bok om rollspel, s. 194. 
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Ifall det inte specifikt uttrycks annorlunda är det folkbibliotek och 

folkbiblioteksverksamhet som avses när begreppen bibliotek och biblioteksverksamhet 

används i uppsatsen. 

 

 

1.5.1 Rollspelsbegreppet och relationen till skönlitteratur 
 

Detta avsnitt har som syfte att beskriva rollspelets litterära koppling samt att definiera 

och beskriva rollspel. 

 

Rollspel som begrepp syftar i den här uppsatsen på bordsrollspel, om det inte tydligt 

framgår någonting annorlunda. Bordsrollspel är en spelform som kännetecknas av att 

det finns två eller flera spelare som exempelvis befinner sig hemma runt köksbordet. 

Dessa spelare har som uppgift att föreställa olika karaktärer i en fiktiv historia i en 

fantasifylld värld. En person är så kallad spelledare vars uppgift är att ansvara för att 

handlingen drivs framåt och styra över de händelser som uppkommer under spelet. 

Även om spelledaren är medveten om vilka äventyr och situationer som uppkommer 

under rollspelet måste han eller hon vara beredd på improvisation precis som övriga 

deltagare i rollspelet.
23

 Spelledaren kan beskrivas som ”en regissör i en pjäs som ingen 

av skådespelarna ännu har läst”.
24

  

 

Under rollspelsäventyren krävs det att deltagarna samarbetar för att lösa de problem och 

situationer som uppkommer under spelets gång.
25

 Rollspelande innebär därmed 

kreativitet, fantasi och engagemang från deltagarna där de försöker vara verkligheten 

trogen i den tid och miljö de befinner sig i vilket kräver kunskaper exempelvis om den 

tidsepok som rollspelet utspelar sig under. 

 

Det finns en tydlig koppling mellan rollspel och litteratur eftersom rollspel ofta har 

påtagliga influenser från skönlitteratur inom olika genrer där fantasy, skräck och science 

fiction är de vanligaste.
26

 I rapporten från Ungdomsstyrelsen fastslås det att fantasy är 

den vanligaste rollspelsgenren där deltagarna befinner sig i en sagovärld och spelarna 

kan vara riddare, trollkarlar, baroner, drakar eller magiker. Inspirationen till 

fantasyrollspel kommer bland annat från skönlitteratur av J.R.R Tolkien och Robert E. 

Howard men inspiration hämtas även från sagor och myter. En annan populär 

rollspelsgenre är skräck vars rötter kommer från Mary Shelley, H.P Lovecraft och Clive 

Barker. Skräckrollspel kännetecknas av att det finns ett hot mot mänskligheten och 

spelarna har som uppgift att försöka förhindra detta. Ungdomsstyrelsen rapport visar att 

relationen mellan rollspel och den litterära världen även innebär att många av 

rollspelarna bland annat läser faktaböcker för att kunna få kunskap om fantasy, 

mytologi, historia och naturvetenskap. Syftet är att skapa realistiska förutsättningar i 

fantasivärlden.
27

   

 

                                                
23

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 6. 
24

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s.6f. 
25

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 7. 
26

 Falk & Stenkula 2007, s. 1. 
27

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 7f. 
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Rollspelslitteratur som begrepp avser den litteratur som ingår i ett rollspelsäventyr. Det 

är främst är en så kallad rollspelsbok som innehåller korta äventyr, regler och 

beskrivning av de olika karaktärerna samt miljön för rollspelsäventyret.
28

 

 

 

1.6 Disposition 
 

I kapitel 2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång kommer jag att presentera en 

litteraturöversikt utifrån vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Syftet med 

kapitlet är att ge en bild av hur forskningen ser ut idag samt att visa hur denna uppsats 

bidrar med en ny infallsvinkel. Jag kommer att lyfta fram hur rollspelsverksamhet på 

bibliotek ser ut samt föra en diskussion ifall rollspel är någonting utvecklande eller 

skrämmande. 

 

Kapitel 3 Teori behandlar det kvalitativa kunskapsanspråket samt uppsatsens teori som 

är en modell utarbetat av Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen och 

Henrik Jochumsen. Modellen är även uppsatsens analysinstrument. Förutom att 

presentera teorin som sådan kommer jag även att beskriva hur den kommer att tillämpas 

och användas i denna uppsats för att studera rollspelares upplevelser. Jag kommer att 

beskriva datainsamlingsmetoden och hur det insamlade materialet analyserades i kapitel 

4 Metod. I detta kapitel kommer jag även att beskriva urvalet av informanter samt 

forskningsetiska överväganden i relation till datainsamlingsmetoden. 

 

I kapitel 5 Resultat och analys kommer jag att presentera samt analysera 

datainsamlingen. Jag har analyserat materialet utifrån de fyra olika funktionerna i 

uppsatsens teori och kapitlet är därmed strukturerat utifrån dessa funktioner. Jag 

kommer i detta kapitel även att återkoppla till frågeställningarna genom att visa både på 

hur informanterna upplever biblioteket idag samt hur det eventuellt skulle kunna 

utvecklas. Syftet med kapitel 6 Diskussion är att utifrån analysen av datainsamlingen 

diskutera det som har framkommit i relation till uppsatsens teori samt tidigare 

forskning. Detta ger en möjlighet att se ifall resultatet skiljer sig från andra studier eller 

om uppsatsen bekräftar tidigare forskning. Kapitel 7 Slutsatser är strukturerat utifrån 

uppsatsens två frågeställningar för att tydligt visa på vilka slutsatser som har dragits 

utifrån datainsamlingen. Jag kommer även att ge förslag på vidare forskning som anses 

relevant i förhållande till slutsatserna för denna uppsats. Därefter följer uppsatsens käll- 

och litteraturförteckning samt bilagor. 

 

 

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
 

En litteraturöversikt över tidigare forskning är en viktig del i en uppsats eftersom 

forskning som bedrivs bör utgå ifrån samt ta hänsyn till vad som tidigare har skrivits 

inom det aktuella området.
29

 Syftet med kapitlet är därmed att både lyfta fram vad det 

finns för forskning idag samt visa på relevansen av denna uppsats i förhållande till vad 

som tidigare skrivits inom ämnesområdet. 

 

                                                
28

 Falk & Stenkula 2007, s. 9. 
29

 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 73. 
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Min informationssökning visade att det finns relativt lite forskning som berör rollspel på 

bibliotek. Andra spelområden som exempelvis tv- och datorspel är områden där det har 

bedrivits mer forskning men eftersom uppsatsen intresserar sig för bordsrollspel 

kommer dessa spelgenrer inte att presenteras i denna översikt. Jag kommer i kapitlet 

även att presentera populärvetenskapliga texter samt artiklar från biblioteksfältet som 

berör rollspel. Jag har strukturerat kapitlet som en tematiserad litteraturgenomgång som 

kommer att belysa rollspel på bibliotek samt visa på en diskussion om rollspel som 

någonting positivt eller negativt. 

 

 

2.1 Rollspel, läsning och bibliotek 
 

I detta avsnitt kommer jag att visa på relationen mellan rollspel och läsning samt 

rollspelssysselsättningen i relation till biblioteksverksamheten. Eftersom fantasy är den 

vanligaste rollspelsgenren kommer jag även att belysa fantasy för att ge en bild av 

varför människor kan tycka att det är spännande att gå in i en fantasivärld.  

 

Reading matters: what the research reveals about reading, libraries, and community 

(1996) är en forskningsöversikt av Catherine Sheldrick Ross, Lynne McKechnie och 

Paulette M. Rothbauer. Författarna belyser ”the boy problem” vilket innebär att pojkars 

läs- och skrivutveckling ses som problematiskt. Forskning visar nämligen att pojkar 

väljer att läsa skrämmande och våldsamma berättelser medan flickor i större 

utsträckning väljer berättelser med ett romantiskt innehåll.
30

 Pojkar läser främst genrer 

som science fiction och dessa genrer och medieformer som unga män läser ses som 

”subliterature, something that a reader should move beyond … Some forms of literary 

activity have status; other forms are barely recognized as literacy at al.”
31

 Författarna 

menar att de genrer som pojkar och män oftast föredrar inte alltid ses som god läsning. 

Ross et al. ger praktiska förslag på hur bibliotek kan utvecklas för att bli en arena för 

pojkar och män. Om biblioteken har ett bestånd samt en programverksamhet som är 

inriktat mot målgruppens faktiska behov och intressen ges pojkar och män möjlighet att 

utveckla sitt intresse för den litterära världen.
32

 Även om rollspel som 

fritidssysselsättning kännetecknas av att rollspelarna läser mycket är det därmed inte 

självklart att det uppfattas som en god läsning. Denna diskussion är relevant utifrån 

uppsatsen syfte eftersom den visar att det finns olika uppfattningar om vad som ses som 

läsning. Om bibliotek inte ser all läsning som någonting positivt kan det resultera i att 

bibliotek inte anser att rollspelslitteratur bör ingå i biblioteksbeståndet.  

 

Många rollspel baseras på fantasygenren som emellanåt har kritiserats för att det ses 

som litteratur av sämre kvalité. Då rollspel och fantasy kan sägas tillhöra samma kultur 

kan därmed synen på fantasy påverka hur biblioteken ser på rollspelslitteratur. Fantasy i 

relation till biblioteksverksamhet har bland annat studerats i Johanna Renlings 

magisteruppsats Fantasygenren på bibliotek: en jämförelse mellan större och mindre 

bibliotek (2007). Studien visar att de intervjuade bibliotekarierna hade en positiv 

inställning till fantasy samt att av de undersökta biblioteken placerade de större 

                                                
30

 Ross et al., 2006, s. 89. 
31

 Newkirk, Thomas 2002. Misreading Masculinity: Boys, Literacy and Popular Culture i Ross et 
al., 2006, s. 90. 
32

 Ross et al., 2006, s. 93. 
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biblioteken genren på egna hyllor för att skilja ut den från det övriga beståndet.
33

 En 

intressant aspekt för denna uppsats är att Renlings studie visar att aktiviteter kring 

fantasy var nästintill obefintliga på de undersökta biblioteken trots att de större 

biblioteken hade programverksamhet inom övriga områden som exempelvis bokprat, 

författarbesök och föreläsningar.
34

 Om synen på en genre: Vad tycker ett antal av Btj:s 

lektörer och några bibliotekarier om fantasy? (2002) är en magisteruppsats skriven av 

Ann-Sofie Hjernstedt och Anna Wennerlund. De bibliotekarier som intervjuades 

upplevde att delar av olika fantasyserier ofta försvann samt att tjockleken på böckerna 

gjorde att de snabbt blev trasiga. Trots detta var bibliotekarierna väldigt villiga att lösa 

dessa problem eftersom fantasygenren på bibliotek innebar en möjlighet att nå ut till den 

annars svåråtkomliga gruppen bestående av unga män.
35

 Dessa två uppsatser såg som 

relevanta för denna studie eftersom de både ger uttryck för att dessa bibliotekarier var 

positiva till fantasy samt att de upplevde att denna genre gör att verksamheten har en 

möjlighet att nå ut till målgrupper som annars ses som svåråtkomliga. Det är även 

intressant att notera att det saknas programverksamhet inom fantasy trots att biblioteken 

i övrigt hade diverse aktiviteter. Relevant programverksamhet inom en fantasykontext 

skulle exempelvis kunna vara möjligheten att spela rollspel på bibliotek. 

 

Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och författare (1995) är ett 

litteraturhistoriskt översiktsverk av John-Henri Holmberg. Han belyser bland annat 

kritiken mot fantasy och menar att den bottnar i att genren ses som en verklighetsflykt 

hos läsaren, att den är tillbakablickande samt irrationell eftersom den skildrar magiska 

ting som verklighet.
36

 Holmberg anser att läsaren genom fantasy tillåts att ta del av en 

mindre komplex värld där valen är känslomässiga istället för förnuftsmässiga vilket kan 

ses som en trygghet för läsaren som i den verkliga världen ständigt är omgiven av 

kunskapsbaserade val.
37

 Annika Johansson har skrivit den populärvetenskapliga boken 

Världar av ljus, världar av mörker: om fantasy (2009). Hon menar att även om fantasy 

inte är realistisk är det inte en sämre litterär genre: ”[a]llt berättande som inte är strikt 

dokumentärt är sagor. … Människan är det sagoberättande djuret. Och fantasyn består 

oss helt enkelt med särskilt sagolika sagor.”
38

 Att spela rollspel innebär möjligheten att 

själv skapa magiska världar istället för att läsa om dem. Att det kan innebära en 

verklighetsflykt och ett tillfälle att vara kreativ genom att berätta historier visar på vad 

som kan locka människor till att spela rollspel. 

 

Cason Snow är bibliotekarie vid ett universitetsbibliotek i USA och har skrivit två 

artiklar om rollspelsverksamhet på bibliotek. I Dragons on the stacks: an introduction 

to role-playing games and their value to libraries (2008) menar Snow att rollspel är en 

viktig genre för bibliotek. Han anser att genom att ha rollspelslitteratur i 

biblioteksbeståndet kommer även bibliotekets övriga litteratur att bli av intresse för 

rollspelarna. Eftersom rollspel baseras på gamla myter och andra kulturer menar Snow 

att rollspelare förr eller senare kommer att vilja läsa mer om dessa för att kunna 

                                                
33

 Renling, Johanna 2007. Fantasygenren på bibliotek: en jämförelse mellan större och mindre 
bibliotek, s. 50. 
34

 Renling 2007, s. 44. 
35

 Hjernstedt, Ann-Sofie & Wennerlund, Anna 2000. Om synen på en genre: vad tycker ett antal 
av Btj:s lektörer och några bibliotekarier om fantasy?, s. 59. 
36

 Holmberg 1995, s. 221. 
37

 Holmberg 1995, s. 229. 
38

 Johansson 2009, s. 162. 



9 
 

utveckla sitt rollspelande.
39

 Om bibliotek har rollspelslitteratur är det därmed en fördel 

att försöka skapa en länk mellan den litteraturen och litteratur inom närliggande 

områden.
40

 I Tabletop Fantasy RPGs: Tips for introducing role-playing games in your 

library (2009) utgår Snow från skolbiblioteksverksamhet. Han menar att genom rollspel 

ges studenterna möjlighet att utveckla viktiga egenskaper som samarbete, ledarskap, 

problemlösning, kritiskt tänkande samt kunskaper inom matematik och litteratur.
41

 

Eftersom rollspel kan ta några timmar är det inte alltid möjligt att spela rollspel under 

lektionstillfällen men Snow menar att det är en bra aktivitet för bibliotekarier att 

uppmuntra till efter skoltid eller inom olika föreningar.
42

 Eftersom det på grund av 

tidsmässiga skäl inte alltid är rimligt att genomföra rollspelsäventyr i skolan skulle 

biblioteken kunna vara en plats som främjar rollspelsverksamheten. 

 

Christel Falk och Christoffer Stenkula har skrivit magisteruppsatsen Tärningen är 

kastad: Rollspelslitteratur i samhället och på folkbibliotek (2007). De belyser 

bibliotekariers åsikter om rollspelslitteratur samt hur utbudet och arbetet kring genren 

ser ut på de undersökta folkbiblioteken. En av deras slutsatser utifrån sin studie är att 

bibliotekarierna i studien har som underliggande motiv vid inköp och satsning på 

rollspelslitteratur att ”locka ungdomar till biblioteksverksamheten, att öka läsfrämjandet 

och att påverka dem till kreativitet”.
43

 Det framkom även att större delen av de 

undersökta biblioteken hade som mål att fortsätta med rollspelsverksamhet men några 

ville först att efterfrågan skulle öka.
44

 Utifrån detta är det därmed relevant att undersöka 

hur den faktiska målgruppen upplever rollspelsverksamheten på folkbibliotek. 

 

Drakar och demoner på biblioteket: Om fantasykultur, rollspel och ungdomar (1998) är 

Anna-Karin Lindh Hedins magisteruppsats. Hon beskriver sin undersökning som en 

triangel som tar hänsyn till rollspel- och fantasykultur, ungdomar och bibliotek.
45

 En av 

Lindh Hedins slutsatser är att rollspel är en tidskrävande aktivitet och ett praktiskt 

problem kan vara att biblioteket inte är tillgängligt under den tid som krävs. Lindh 

Hedin anser dock att biblioteken kan främja rollspelande på andra sätt exempelvis 

genom samarbete och marknadsföring med rollspelsföreningar, skrivarcirkel med 

inriktning mot rollspel och rollspel vid större arrangemang.
46

 Lindh Hedin avslutar med 

att det vore intressant att studera hur rollspelarna själva vill ha det och den 

uppfattningen delas även av Falk och Stenkula.
47

 

 

Mot bakgrund av detta är syftet med uppsatsen att berika den tidigare forskning som 

finns angående rollspelsgenren på bibliotek genom att lyfta fram målgruppens 

upplevelser och åsikter. 

 

 

                                                
39

 Snow, Cason 2008. Dragons in the stacks: an introduction to role-playing games and their 
value to libraries, s. 67. 
40

 Snow 2008, s. 69. 
41

 Snow, Cason 2009. Tabletop Fantasy RPG:s: tips for introducing role-playing games in your 
library, s. 24. 
42

 Snow 2009, s. 24. 
43

 Falk & Stenkula 2007, s. 51. 
44

 Falk & Stenkula 2007, s. 53. 
45

 Lindh Hedin 1998, s. 4. 
46

 Lindh Hedin 1998, s. 61f. 
47

 Lindh Hedin 1998, s. 65; Falk & Stenkula 2007, s. 60. 
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2.2 Är rollspel farligt eller lärorikt? 
 

Debatten om rollspel som någonting destruktiv och farligt fördes främst under 90-talet i 

Sverige. Den är inte lika levande idag men jag anser att det är relevant att visa på varför 

rollspel har kritiserats samt sätta det i relation till hur ämnesområden som exempelvis 

pedagogik ser rollspel som någonting lärorikt och utvecklande. 

 

Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt framförde hård kritik mot rollspel i den 

populärvetenskapliga boken De övergivnas armé: en bok om rollspel (1997). Boken 

kom ut under den stormande debatten på 90-talet och de blev frontfigurer för motståndet 

mot rollspel. Örnstedt och Sjöstedt anser att spelledaren genom sin uppgift i rollspelet 

har en stark auktoritär roll som innebär en möjlighet att kunna styra rollspelarna även 

efter äventyrets slut.
48

 De menar att ingen tar ansvar för rollspelares psykiska skick efter 

äventyrets slut samt att det kan vara både ohälsosamt och ödesdigert att gå in i en 

karaktär en längre tid eftersom de anser att ”personlighetsförändringen blir ett 

faktum.”
49

 Örnstedt och Sjöstedts kritik mot rollspel kan sammanfattas med att de vill 

betona att det finns kopplingar mellan privatpersonen och rollspelskaraktären. De anser 

att en rollspelskaraktär som uppmuntras till droganvändning, vapen, ockultism och 

våldshandlingen tar med sig detta även efter rollspelsäventyrets slut.
50

 De övergivnas 

armé: en bok om rollspel har kritiserats av bland annat Sverok och rollspelare för att 

den till stor del enbart ger uttryck för författarnas uppfattningar utan att visa på verkliga 

effekter av rollspel.  

 

Ytterligare inlägg i debatten om rollspelets eventuella skadliga effekter gjordes av 

Ungdomsstyrelsens rapport Rollspel som fritidssysselsättning (1997). Rapporten ger en 

allmän översikt av vad rollspel innebär samt om det ska betraktas som en givande 

fritidssysselsättning eller någonting som uppmuntrar till våldshandlingar. Rapporten 

beskriver att syftet med rollspel inte är att vinna utan att genom ett kollektivt 

fantiserande och samarbete rollspelare emellan skapa spänning.
51

 Genom rollspel ges 

deltagarna, utöver att ha roligt och vara sociala, möjligheten att utveckla kunskaper som 

kreativitet, muntlig framställning, samarbete och flexibilitet. Ungdomsstyrelsen menar 

att rollspel stimulerar ett behov av att läsa och lära sig mer om historiska, kulturella och 

sociala förhållanden eftersom dessa kunskaper utvecklar rollspelandet. Därmed blir 

rollspel en naturlig väg in i den västerländska sagotraditionen.
52

 Rapportens syfte var att 

försöka besvara debatten om rollspelets eventuella skadliga effekt. Kritiken mot att 

spelledaren kan styra speldeltagarna efter äventyrets slut bemöter rapporten med att det 

inte är spelledaren som bestämmer vad som ska ske utan det görs genom tärningsslag. 

Rapporten betonar även att det inte finns någon forskning inom ämnesområdet som 

stödjer att det finns en koppling mellan rollspel och våld.
53

  

 

Rollspel är inte enbart en fritidssysselsättning utan även en spelform som används inom 

olika discipliner där rollspelets positiva effekter betonas. Rollspel inom olika 

ämnesområden gås igenom i Ungdomsstyrelsens rapport för att ge en bredare bild av 

rollspel. Förutom så kallade hobbyrollspel finns även terapeutiska, socioanalytiska samt 

                                                
48

 Örnstedt & Sjöstedt 1997, s. 16f. 
49

 Örnstedt & Sjöstedt 1997, s. 20. 
50

 Örnstedt & Sjöstedt 1997, s. 41-95. 
51

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 4. 
52

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 13. 
53

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 13. 
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pedagogiska rollspel.
54

 Enligt rapporten används terapeutiska rollspel för att människor 

ska kunna få möjligheten att hantera personliga konflikter samt känslomässiga problem. 

Dessa rollspel styrs av en terapeut. Syftet med socioanalytiska rollspel är att utveckla 

ansvarskännande människor eftersom deltagarna genom rollspelet får kunskap om hur 

individ och samhälle påverkar varandra. De pedagogiska rollspelen används som en 

metod för inlärning där exempelvis studenter får bearbeta olika problem. Enligt 

Ungdomsstyrelsens rapport är skillnaden mellan de olika rollspelen att de inom 

psykologi, socioanalys samt pedagogik utgår från verkliga situationer medan 

hobbyrollspel skapas ur fantasin. Detta innebär att deltagarna har olika förväntningar 

med rollspelet.
55

 I rollspel inom terapi och pedagogik är syftet att få kunskap om sig 

själv medan hobbyrollspel syftar ”uteslutande [till] att få förströelse och gemenskap.”
56

 

 

I artikeln Role Play and Simulation: Returning to Teaching for Understanding (2010) 

menar Timothy C. Clapper att det finns flertalet pedagogiska fördelar med rollspel. 

Deltagarna ges genom rollspel möjligheten att enklare förstå svåra uppgifter. 

Pedagogiska rollspel utvecklar människors kritiska tänkande och leder till fördjupade 

kunskaper i och med en mer långvarig förståelse för det som lärs ut genom rollspelet.
57

 

Eftersom deltagarna aktivt arbetar med informationen istället för att lyssna på en 

föreläsning ges studenterna chansen att arbeta med informationen på flertalet nivåer. 

Detta bidrar till en bättre inlärningsförmåga eftersom det krävs rörelse för att engagera 

hela hjärnan i lärandeprocessen.
58

 Clapper menar att rollspel är användbart inom både 

utbildning samt företagsvärlden eftersom deltagarna får uttrycka känslor och tankar 

samtidigt som de tar hänsyn till andra människors upplevelser.
59

 Devereaux A. Poling 

och Julie M. Hupp har genomfört en studie om rollspelets positiva effekter. I artikeln 

Active learning trough role playing: virtual babies in a child development course 

(2009) lyfter författarna fram flera fördelaktiga aspekter med rollspel. Rollspel som 

utgår från verkliga scenarior medför att studenterna arbetar aktivt med hur de kan 

applicera kunskaperna i olika kontexter. Genom denna inlärningsmetod kan studenterna 

tillägna sig större förståelse för det som behandlas under rollspelet.
60

 Författarna anser 

att fördelarna med rollspel som inlärnings- och utvecklingsmetod kan ses inom områden 

som psykologi, socialantropologi och pedagogik. Eftersom rollspel innebär aktiv 

inlärning växer både intresset för uppgiften samt möjligheten att lära sig enligt 

författarna.
61

 

 

Diskussionen om rollspelets positiva respektive negativa aspekter beroende på om det är 

rollspel inom en ämnesdisciplin eller som hobby har varit intressant för uppsatsens 

fokus eftersom det finns en uppfattning om att rollspel bidrar till en utveckling av både 

kunskaper och sociala förmågor. Dessa egenskaper borde även kunna ses hos 

speldeltagare som enbart spelar rollspel som fritidssysselsättning vilket stärker att det 

skulle kunna ses som en positiv verksamhet att utveckla för bibliotek. 

 

                                                
54

 Rollspel som fritidssysselsättning 1997, s. 5. 
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 Clapper, Timothy C. 2010. Role Play and Simulation: Returning to Teaching for 
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 Clapper 2010, s. 40. 
59
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60

 Poling, Devereaux A., & Hupp, Julie M. 2009. Active learning trough role playing: virtual 
babies in a child development course, s. 221. 
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3 Teori  
 

Detta kapitel kommer att redogöra för uppsatsens kunskapsanspråk samt den teori som 

ligger till grund för analysarbetet. Jag kommer även att beskriva hur teorin kommer att 

tillämpas i denna uppsats. 

 

 

3.1 Kunskapsanspråk 
 

Då syftet med uppsatsen är att intressera sig för hur människor resonerar och upplever 

ett visst fenomen är detta en kvalitativ inriktad studie. Enligt Karin Widerberg är syftet 

med kvalitativ forskning att forskaren vill beskriva ett fenomens egenskaper eller 

karaktär.
62

 Utifrån forskningsproblemet är det inte relevant att mäta någonting utan 

uppsatsen strävar efter att förklara och förstå rollspelares uppfattning om sina 

informations- och kulturbehov i förhållande till bibliotekets verksamhet. 

 

Ett kvalitativt kunskapsanspråk innebär att det som uppsatsen visar på varken kan eller 

ska generaliseras för hela populationen som informanterna tillhör utan det är deras 

uppfattningar. Jag kan därmed inte säga någonting allmängiltig som gäller för alla 

rollspelare utan jag kan enbart visa vilka uppfattningar som är mest framträdande 

gällande de intervjuade rollspelarna i denna uppsats. Uppsatsen är därmed inte tänkt att 

ge någon heltäckande bild av hur det ser ut för alla rollspelare utan att ge en inblick i 

hur en grupp rollspelare upplever biblioteksverksamheten.  

 

 

3.2 Bibliotekets fyra olika rum 
 

Som teori och analysinstrument för att kunna belysa hur informanterna upplever 

bibliotekets funktion och eventuella roll i förhållande till deras behov kommer jag att 

använda mig av en modell utarbetad av Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard 

Rasmussen och Henrik Jochumsen.
63

 Denna modell
64

 är enligt författarna utarbetad som 

inspiration för hur bibliotek kan möta och tillgodose biblioteksbesökarnas behov i 

dagens kunskaps- och upplevelsesamhälle. Syftet med modellen är att biblioteken ska se 

vilka möjligheter det finns gällande planering av verksamheten där förhoppningen är att 

besökaren ska kunna uppleva, upptäcka, delta och skapa.
65

  

                                                
62

 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken, s. 15. 
63

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 92. 
64

 Modellen är en vidareutveckling av en modell skapad av Andersson, Marianne och Skot-
Hansen, Dorte 1994. Det lokale bibliotek: afvikling eller udvikling. 
65

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 91. 
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Modell 1.

ENGAGEMENT

EMPOWERMENT

ERKENDELSE/ERFARING

INNOVATION

©Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen og Casper Hvenegaard-Rasmussen 2009 

66 
 

Modellen visar på fyra olika funktioner, eller rum, som biblioteket kan arbeta utifrån för 

att försöka bidra till ovanstående. De fyra olika rummen har inte som syfte överlappa 

varandra utan det handlar om en samverkan mellan de olika funktioner som kan ske 

både på det fysiska och elektroniska biblioteket.
67

 

 

Hörnstenarna i modellen är att upptäcka, uppleva, skapa och delta och detta ges 

användarna möjlighet till om biblioteket utvecklar sina möjligheter som lärande-, 

inspirations-, skapande- och mötesrum.
68

 Förhoppningen är att dessa fyra olika rum ska 

samverka och även beaktas när det gäller bibliotekens verksamhet utifrån arkitektur, 

inredning, utbud, programverksamhet och samarbetspartner.
69

 

 

Läranderummets funktion innebär att biblioteksbesökarna ska ges möjligheten att 

upptäcka och lära sig någonting nytt. Detta kan exempelvis uppmuntras genom att 

biblioteket har olika föreläsningar samt att användarna har en möjlighet att stärka sin 

kompetens genom fri tillgång på information och kunskap. Skot-Hansen et al. betonar 

att lärandet sker i en dialogorienterad process eftersom kunskapsbehovet definieras och 

formas utifrån användarnas egna erfarenheter och behov. Ett bibliotek som läranderum 

bör utveckla lärandet till någonting som innefattar lek samt interaktiva och sociala 

lärandeformer.
70

 

 

Inspirationsrummet har som mål att erbjuda biblioteksbesökarna meningsfulla 

upplevelser och erbjuda litteratur, konst, film, musik, underhållning samt spel.
71

 Ett 

inspirationsrum ska innehålla ett brett utbud för estetiska upplevelser och innehålla alla 

                                                
66

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 92. Illustrationen används med tillåtelse från Skot-Hansen. 
67

 Styrelsen for bibliotek og medier 2010. Folkebibliotekerne i vidensamfundet: Rapport fra 
Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet, s. 48. 
68

 Författarens översättning på læringsrum, inspirationsrum, performativt rum och møderum. 
69

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 91ff. 
70

 Styrelsen for bibliotek og medier 2010, s. 47; Skot-Hansen et al. 2010, s. 93. 
71

 Styrelsen for bibliotek og medier 2010, s. 47. 
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typer av medier, kulturformer och genrer. Denna funktion kan även innebära att 

biblioteket fungerar som en arena för olika kulturaktiviteter.
72

  

 

Skapanderummets syfte är att biblioteksbesökarna ska kunna inspireras och tillsammans 

med andra skapa konst och kultur utifrån sin egen kreativitet. Genom funktionen som 

skapanderum ska besökarna få tillgång till de verktyg som krävs för att stötta deras 

kreativitet exempelvis genom skrivarverkstäder och workshops med professionella 

konstnärer. Dessutom kan ett skapanderum ge besökarna möjligheten att själv förmedla 

sina verk. Biblioteket blir därmed en plats där användarna får skapa och uttrycka sin 

kreativa sida.
73

  

 

Mötesrummet i biblioteket syftar till att erbjuda ett öppet offentligt rum där 

medborgarna ges möjlighet att möta andra människor för att diskutera både politik men 

även andra teman. Dessa platser kan vara mer eller mindre organiserade och 

exemplifieras med allt från café till mer organiserade nätverk där även internet är en typ 

av mötesrum. Biblioteket blir därmed en plats mellan arbete och hem där olika 

föreningar, grupper och människor kan mötas.
74

 

 

Biblioteket har fyra olika mål enligt Skot-Hansen et al. Tre av dessa är individbaserade 

och författarna anser att biblioteksverksamheten kan bidra till en stärkt medvetenhet, 

större erfarenhet samt engagemang hos människor.
75

 Det fjärde målet är att biblioteken 

kan påverka samhället genom att medborgarna ges möjlighet att utveckla innovation 

samt empowerment.
76

 Genom att utveckla de fyra olika rummen kan biblioteken därmed 

vara en plats som stärker medborgarnas självkänsla samt bidra till att människor kan 

utveckla sitt engagemang inom olika områden. Detta medför att biblioteken kan bidra 

till att hjälpa och stärka människors identitetsskapande i dagens komplexa samhälle.
77

  

 

 

3.2.1 Tillämpning av modellen 
 

Skot-Hansens et.al modell över bibliotekets fyra möjliga funktioner kommer att 

användas som ett teoretiskt analysverktyg i uppsatsen för att belysa hur informanterna 

upplever biblioteket idag samt eventuella utvecklingsmöjligheter. Modellen kommer 

därmed att användas för att undersöka om informanterna upplever att biblioteket kan 

tillgodose deras behov gällande inspiration, kunskap, information, kreativitet och 

mötesplats utifrån kontexten att besökaren är rollspelare. 

 

Inom ramarna för denna uppsats kommer biblioteket som läranderum kännetecknas av 

att biblioteket kan ses som en tillgång när det gäller rollspelares informations- och 

kunskapsbehov som kan uppstå i samband med skapandet av rollspelsäventyr och 

karaktärer. Rollspelarnas upplevelse av biblioteket som inspirationsrum kommer att 

studeras utifrån vilka genrer och medietyper som rollspelarna inspireras av till sitt 

                                                
72

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 92. 
73

 Styrelsen for bibliotek og medier 2010, s. 47; Skot-Hansen et al. 2010, s. 93. 
74

 Styrelsen for bibliotek og medier 2010, s. 48; Skot-Hansen et al. 2010, s. 93. 
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 Författarens översättning på erkendelse, erfaring samt engegement. 
76

 Empowerment saknar tillfredsställande svensk översättning enligt författaren och kommer 
därmed användas som begrepp i uppsatsen. Empowerment kan förklaras som förmågan att 
bygga upp sin självkänsla och få kontroll över sig själv snarare än att andra styr en. 
77

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 91. 
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rollspelande och om de använder biblioteket för att få tillgång till dessa källor samt hur 

de upplever bibliotekens inställning till och utbud av rollspelslitteratur. Bibliotekets 

funktion som skapanderum kommer att studeras utifrån om rollspelarna genom 

biblioteket har getts en möjlighet att utveckla sin kreativa sida i förhållande till sitt 

rollspelande. Bibliotekets funktion som mötesrum kommer att studeras utifrån 

informanternas erfarenheter av biblioteket som en eventuell mötesplats för rollspel och 

som en arena för rollspelsintresserade. Samtliga funktioner kommer även studeras 

utifrån ett utvecklingsperspektiv för att undersöka ifall informanterna ser några 

potentiella möjligheter gällande ett eller flera av bibliotekens olika rum. 

 

 

4 Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att beskriva hur datainsamlingen för uppsatsen har 

genomförts. Jag kommer att gå igenom urvalet av informanter och de forskningsetiska 

överväganden som berör insamlingsmetoden samt analysarbetet.  

 

 

4.1 Insamling av material 
 

Eftersom jag har studerat en grupp människors uppfattningar om ett visst fenomen ses 

den kvalitativa intervjun som den mest lämpade datainsamlingsmetoden. Denna metod 

innebär att jag som forskare har en möjlighet att studera varför och hur människor 

upplever någonting på ett visst sätt. 

 

Genom att använda mig av intervjuer som metod har jag som forskare möjlighet att 

söka förståelse och inte enbart fakta genom att samtala med de jag studerar.
78

 Jag har 

använt mig av en intervjumetod som Sharan B. Merriam benämner som en delvis 

strukturerad intervju.
79

 En sådan intervju kännetecknas av att jag som forskare 

efterfrågar en viss information av informanterna men att frågorna inte har en specifik 

utformning eller ordningsföljd. Detta ger en möjlighet att justera intervjun utifrån de 

tankar och idéer som informanterna presenterar.
80

 Intervjuguiden
81

 som användes vid 

datainsamlingen består av olika teman som alla berördes under intervjun men exakt 

formulering på frågor samt en fast ordningsföljd på frågorna fanns inte. Detta gav 

möjligheten att justera frågor samt följdfrågor beroende på informantens svar. Intervju 

som materialinsamlingsmetod användes därmed för att få en förståelse om rollspelares 

uppfattning om bibliotek. Eftersom informanterna kom från olika delar av Sverige 

genomfördes det i samtliga fall telefonintervjuer. Denna form möjliggjorde att få ett 

direkt samtal trots det geografiska avståndet till majoriteten av informanterna. Gällande 

en av informanterna hade det av geografiska skäl varit möjligt att genomföra en 

personlig intervju. Eftersom förutsättningarna mellan en telefonintervju och en 

personlig intervju skiljer sig åt tog jag beslutet att konsekvent utföra telefonintervjuer 

med motiveringen att eventuella skillnader mellan intervjuform inte skulle påverka 

analysen av resultatet. All insamling av material hade därmed samma förutsättningar 

vilket sågs som en fördel för att kunna genomföra en jämn källkritisk analys. Förutom 
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att telefonintervjuerna spelades in förde jag även anteckningar under samtalet som en 

extra trygghet ifall inspelningstekniken inte skulle fungera optimalt. 

 

Enligt Pål Repstad missar forskaren de signaler som ges via kroppsspråket samt 

möjligheten att ta del av informanternas kontext vid en telefonintervju.
82

 Trots att 

kroppsspråket gick förlorat anser jag att inom ramarna för denna uppsats möjliggjorde 

telefonintervjuer att datainsamlingen kunde svara på frågeställningarna. En 

telefonintervju ger likartade förutsättningar som en intervju ansikte mot ansikte när det 

gäller att improvisera följdfrågor och samtala kring det som uppkommer.
83

 Den stora 

fördelen med telefonintervju i denna uppsats var att antalet informanter ökade och den 

anledningen motiverar datainsamlingsmetoden eftersom det gav ett rikare material att 

analysera. 

 

 

4.1.2 Urval av informanter 
 

För att finna informanter till uppsatsen lade jag ut information på Sveroks 

internetforum
84

 där jag kort beskrev mitt arbete samt att jag sökte ett antal rollspelare att 

intervjua. Jag preciserade att jag eftersökte rollspelare men att det inte var ett krav att de 

besökte biblioteket eller läste fantasy utan det enda som var relevant var att de var 

rollspelare. Av de som svarade var samtliga män och bosatta på olika orter i Sverige.  

 

Av de åtta personer som var intresserade valdes de sex personer som anmälde sig först 

ut. Antalet informanter sågs som rimligt att kunna studera inom ramarna för denna 

uppsats. Informanterna var mellan 17-35 år och inom gruppen fanns det både de som 

studerade och de som arbetade. Jag valde därmed att inte begränsa varken ålder eller 

sysselsättning eftersom manliga rollspelare sågs som en tillräckligt homogen grupp 

oavsett dessa faktorer. 

 

De som hade anmält intresse av att vara med fick därefter ett informationsbrev.
85

 I detta 

informationsbrev beskrev jag uppsatsens syfte mer ingående och vad jag förväntade mig 

av dem samt vad de kunde förvänta sig av mig i frågor som konfidentiellitet och hur 

materialet skulle behandlas. Därefter genomfördes telefonintervjuer med dessa sex 

informanter. 

 

 

4.2 Analys av material 
 

Intervjuerna spelades in och för att kunna analysera materialet gjorde jag först en 

nedteckning av intervjun för att därefter kunna göra en så kallad intervjulogg med två 

olika kolumner. I den vänstra spalten antecknade jag viktiga aspekter som framkom 

under intervjutillfället. De citat som jag valde att lyfta fram antecknades ordagrant. I 

den högra spalten antecknade jag mina associationer utifrån de olika rummen i 

uppsatsens teori, det vill säga, lärande-, inspirations-, skapande- och mötesrum.
86

 Dessa 
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teman valdes utifrån uppsatsens teori för att kunna hjälpa till att analysera det insamlade 

materialet. Syftet med intervjuloggarna var att materialet skulle bli tydligt samt 

överskådligt för att kunna ligga till grund för att besvara frågeställningarna. 

 

 

4.2.1 Forskningsetik 
 

I analysarbetet måste jag som forskare ta hänsyn till etiska överväganden. Detta på 

grund av att jag är det huvudsakliga instrumentet för datainsamlingen och allt som jag 

sedan rapporterar har analyserats med bakgrund av mina värderingar samt teoretiska 

utgångspunkter.
87

 Därmed är det viktigt att jag som forskare i analysen av materialet är 

ärlig samt öppen med mina tolkningar för att andra ska kunna bedöma rimligheten i de 

slutsatser som dras. 

 

Enligt Repstad innebär god forskning att forskningsetik bör beaktas vid genomförandet 

av intervjuer. Detta innebär att de som ingår i studien har rätt att få information om att 

medverkan är frivillig samt att informanterna är medvetna om syftet med 

undersökningen. Dessutom innebär god forskningsetik att personliga uppgifter om 

informanterna behandlas konfidentiellt utifrån vad som möjliggörs av studien. Det 

insamlade materialet ska enbart användas för det specifika och informerade 

ändamålet.
88

 Mot bakgrund av detta fick alla intresserade ett informationsbrev
89

 som tog 

upp aktuella aspekter innan de fick avgöra om de fortfarande ville medverka på en 

intervju. I detta informationsbrev fick informanterna skriftlig information om att 

intervjuerna spelades in samt hur materialet skulle komma att hanteras och användas 

inom ramarna för denna uppsats. 

 

För att skydda informanternas identitet används inte deras riktiga namn i 

resultatredovisningen. Alla har därmed påhittade namn och jag har inte tagit med 

information om vilken stad informanterna bor i. Eftersom jag anser att det är relevant 

med bakgrundfakta om staden exempelvis vad gäller antal bibliotek och storlek på dessa 

har jag valt att presentera informanternas bostadsort utifrån dessa faktorer. 

 

 

4.2.2 Reflektion kring teori och metod  
 

Uppsatsens teori och analysinstrument fungerade väl gällande att besvara uppsatsens 

frågeställningar utifrån uppsatsens problemområde. Dock kände jag att för att teorin 

skulle vara tillämpar krävdes att jag definierade vad teorins fyra olika biblioteksrum 

kunde innebära inom kontexten för denna specifika målgrupp. Modellen skulle även ha 

kunnat fungera som en mer allmän modell fast jag ansåg att det skapade tydligare 

kopplingar mellan teori och informanternas utsagor ifall jag tydliggjorde för läsaren hur 

jag tillämpade de olika biblioteksrummen.
90

 

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie är det relevant att beakta att resultatet av 

datainsamlingen återspeglar dessa sex informanters uppfattningar och att samma 
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struktur i en ytterligare studie kan ge ett annat resultat. Varken informanternas ålder 

eller deras sysselsättning begränsades i urvalet eftersom detta inte sågs vara faktorer 

som skulle påverka deras kontext som rollspelare. Detta styrktes även av resultatet från 

datainsamlingen. En av fördelarna med att informanternas ålder och sysselsättning 

varierade även om inte deras upplevelser gjorde det i stor utsträckning kan tyda på att 

deras erfarenheter kan delas av andra rollspelare. Dock är det viktigt att betona att 

anledningen till att dessa informanters utsagor var relativt likartade likväl kan bero på 

slumpen. 

 

Informanternas åsikter kan också förändras vilket innebär att även om samma frågor 

ställdes till dem igen skulle det kunna medföra ett annat resultat. Därmed ska deras 

erfarenheter ses som ett uttryck för hur de upplevde situationen vid intervjutillfället 

Detta är någonting som kan påverkas av själva intervjuformen, deras uppfattning om 

studiens syfte samt ifall de upplevde att det fanns vissa svar som förväntades av dem. 

 

För att försöka undvika förväntade svar på exakta frågor utgick inte intervjuguiden från 

uppsatsens teori. Dessutom var intervjufrågorna öppna och halvstrukturerade. 

Intervjuguiden strukturerades utifrån teman om rollspel, läsning och bibliotek. Genom 

att strukturera utifrån tre teman som inte var kopplade till teorin innebar det att frågor 

under ett och samma tema kunde ställas i relation med flera olika biblioteksfunktioner. 

Jag upplevde att denna halvstrukturerade intervjuguide underlättade för mig att undvika 

att styra informanterna mot förväntade svar. 

 

Ifall tid och möjlighet hade funnits hade det varit intressant att observera informanterna 

under ett rollspelsäventyr för att studera hur deras uppfattning eventuellt återspeglas i 

verkligheten. Genom att få ta del av deras upplevelser genom en intervju samt vara en 

del av deras kontext under ett rollspelsäventyr hade därmed kunna styrka 

informanternas upplevelser. Dock hade detta inneburit ett delvis annat fokus för 

uppsatsen som då hade blivit en fallstudie baserat på en specifik rollspelsgrupp.  

 

 

5 Resultat och analys  
 

Detta kapitel inleds med en presentation av informanterna med deras påhittade namn 

och bostadsorten kommer enbart att presenteras i relation till storleken på orten samt 

tillgängliga bibliotek. Därefter följer en gemensam resultat- och analysdel. 

 

Resultat- och analyskapitlet är strukturerat utifrån uppsatsens teori och analysinstrument 

och därmed indelat i de fyra olika rummen. Kapitlet återknyter även till 

frågeställningarna genom att visa både på hur informanterna upplever bibliotekens 

funktion idag samt eventuella utvecklingsmöjligheter. 

 

 

5.1 Presentation av informanterna 
 

Viktor är 24 år gammal och bor i en medelstor stad där han studerar vid ett akademiskt 

lärosäte. I staden finns både stadsbibliotek samt ett akademiskt bibliotek. Viktor har 

spelat rollspel i över tio års tid och spelar mest rollspel som tillhör fantasygenren. Han 

är medlem i en spelförening som hittades via de akademiska studierna. 
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Lukas är 17 år gammal och bor i ett mindre samhälle som gränsar till en större kommun 

som Lukas besöker emellanåt. I samhället där Lukas bor finns ett mindre bibliotek och i 

den intilliggande kommunen finns det ett större stadsbibliotek. Lukas har spelat rollspel 

i ungefär tre års tid och spelar främst fantasy samt är aktiv inom en egenstartad 

rollspelsförening. 

 

Axel är 22 år gammal och bor i en medelstor stad där han studerar vid ett akademiskt 

lärosäte. I staden finns både stadsbibliotek samt ett akademiskt bibliotek. Axel har varit 

aktiv rollspelare i åtta års tid ungefär och lärde känna de han spelar rollspel med genom 

sin utbildning. Axel spelar uteslutande fantasyrollspel. 

 

Oliver är 35 år gammal och bor i en medelstor stad. Han studerar på distans och har 

spelat rollspel i cirka 25 år. Oliver spelar främst rollspel som tillhör kategorin fantasy 

och det är den genre som har spelats mest under de år som Oliver har varit aktiv 

rollspelare. 

 

Hugo är 35 år gammal och bor i en medelstor stad. Han arbetar inom ett studieförbund 

som bland annat främjar rollspelsföreningar på olika sätt. Hugo har spelat rollspel i 

ungefär 25 års tid och spelar rollspel inom genrerna postapokalyptisk
91

 samt skräck. 

 

Elias är 33 år gammal och bor i en större stad och arbetar. Elias är aktiv inom en av 

Sveroks distriktsstyrelser när han inte ägnar sig åt rollspel. Elias har spelat i cirka 25 år 

och spelar uteslutande fantasyrollspel. 

 

 

5.2 Biblioteket som skapanderum 
 

Biblioteket som skapanderum kännetecknas av att bibliotek är en plats för inspiration 

där besökarna ges möjligheten att skapa och vara kreativa. Bibliotekets uppgift är att ge 

besökarna tillgång till verktyg som stöttar deras kreativa sida som exempelvis olika 

workshops och interaktiva spel. Biblioteket ska genom denna funktion även kunna 

fungera som en plattform för att kunna förmedla besökarnas verk.
92

 

 

Hos informanterna framkom två olika aspekter i relation till bibliotekens funktion som 

skapanderum. Genom informanternas uppfattning om vad rollspel är visades tydligt att 

målgruppen har en stor kreativitet som de får utlopp för i rollspelet. Den andra aspekten 

som framkom i materialet var hur informanterna upplevde denna kreativa process i 

förhållande till biblioteksverksamheten, både idag samt hur den skulle kunna utvecklas. 

I de två kommande avsnittet kommer jag att redogöra för dessa två aspekter utifrån 

bibliotekets funktion som skapanderum. 

 

 

                                                
91
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5.2.1 Vad är egentligen rollspel? 
 

Varför människor spelar rollspel som fritidssysselsättning kan bero på olika faktorer och 

deltagarna kan exempelvis se den kreativa eller den sociala aspekten som den främsta 

anledningen. För att få en uppfattning om informanternas syn på rollspel fick samtliga 

beskriva sin hobby: 

 
Viktor: Rollspel som hobbysysselsättning ger en möjlighet att läsa en roman 

fast själv bestämma hur historien ska bete sig eller att titta på film med ett 

gäng kompisar men själv bestämma handlingen. 

 

Lukas: Teaterform fast utan manus och där alla är deltagare. 

 

Axel: Som en sorts improviserad teater framför ett bord skulle jag säga att 

det är. Att man lever ut sina fantasier och sin kreativitet och tillsammans så 

skapar man en berättelse. Det är väl det mest korrekta att beskriva rollspel 

men om folk frågar brukar jag väl säga att det är vuxna som leker. 

 

Oliver: Jag brukar enkelt säga att man spelar olika fiktiva karaktärer i en 

påhittad fantasivärld och så berättar man berättelser för varann … Framförallt 

är det ju, för många tror ju det att man spelar mot varandra som i vanliga 

klassiska spel, men då brukar man ofta tala om att det här är någonting man 

gör gemensamt, man spelar tillsammans och hjälps åt. 

 

Hugo: Det är en form av teater, det tror jag är det lättaste. Det kan vara som 

en roman fast du som spelar då har möjlighet att påverka vad som händer i 

den. En form av interaktiv roman, eller interaktiv teater, mer lik 

improvisationsteater kanske man kan säga. Det handlar om samarbete, inte att 

man tävlar mot varandra. 

 

Elias: Jag ser det väl som en historia som man utspelar tillsammans där en 

person ger förutsättningarna och de andra styr sina karaktärer. 

 

Det som framkommer av dessa citat är dels att informanterna betonar den sociala 

aspekten och vikten av att samarbeta för att spela rollspel men även att de får utlopp för 

sin kreativa sida genom att spela. Informanterna jämför rollspel med andra konstformer 

som litteratur och teater. Deras personliga uppfattning samt eget intresse påverkar om 

de fokuserar på en muntlig respektive skriftlig del av rollspel. Materialet visar att 

målgruppen har ett tydligt behov av att skapa och vara kreativa. Detta tyder därmed på 

att ett bibliotek som skapanderum, vars centrala funktion är att biblioteksbesökarna ges 

möjlighet till att vara kreativa och skapa, skulle kunna fylla ett behov hos målgruppen.
93

 

 

 

5.2.2 Upplevelser och skapande på bibliotek 
 

Fem av informanterna har ingen erfarenhet av att biblioteket ordnat någon form av 

aktivitet som har inriktat sig mot rollspel eller fantasy. Elias har dock genom sitt arbete 

inom Sverok själv varit med och arrangerat ett projekt under en särskild temavecka om 

fantasy på ett bibliotek. Programpunkterna gav exempelvis biblioteksbesökarna 

möjligheten att testa på runskrift samt medverka på ett mini-lajv där ett antal personer 

                                                
93

 Skot-Hansen et al. 2010, s. 93. 



21 
 

från Sverok var utklädda till exempelvis orcher.
94

 På grund av bristen på erfarenhet av 

dylika arrangemang upplever inte informanterna att de genom biblioteken har kunnat få 

utlopp för sin kreativitet. De upplever inte heller att biblioteket fungerar som en scen 

med olika kulturaktiviteter i förhållande till deras behov. 

 

Att få utlopp för sin kreativitet samt erbjudas aktiviteter inom en rollspelskontext på 

biblioteken är dock någonting som informanterna är genomgående positiva inför. De 

anser att utifrån deras behov skulle biblioteket kunna vara en möjlig arena för olika 

aktiviteter som skulle kunna främja och utveckla deras kreativa process. Trots en viss 

skillnad mellan ålder och sysselsättning hos informanterna har de väldigt likartade 

önskemål om hur biblioteket skulle kunna utvecklas. Viktor och Oliver vill exempelvis 

ha olika temakvällar. Under dessa temakvällar skulle rollspelare kunna erbjudas 

föreläsningar med intressanta teman samt spela så kallade introduktionsspel för att 

prova nya regler. Lukas lyfter fram att det vore väldigt positivt ifall biblioteken erbjuder 

en fysisk plats i närheten av rollspelslitteratur där spelledare kan träffas och gemensamt 

skriva rollspelsäventyr. Han ansåg även att det vore positivt med spelkvällar, 

studiecirklar och skrivarkvällar med rollspelstema. Precis som Lukas lyfter även Hugo 

fram att biblioteket vore en bra plats för skapande i relation till rollspelande: 

 
Jag skulle vilja ha nåt som är mer som litteraturens hus kanske, mer skapande 

av litteratur än att bara presentera vad andra har gjort, skulle jag tycka var 

spännande … Det skulle ju vara kul om kunde man få med några riktigt bra 

dramatiker, kanske från Dramatiska Institutet, om de kunde komma och 

diskutera rollspel och berätta om det. Man skulle kunna göra någonting kring 

muntligt berättande för att bredda det lite, rollspel är ju en del av det, 

storytelling och sånt, spoken word. Jag menar, om man kunde göra något 

arrangemang kring det skulle det vara skithäftigt. 

 

Axel och Elias diskuterade främst biblioteket som en möjlig arena för rollspel vilket 

kommer att diskuteras i avsnitt 5.3 Biblioteket som mötesrum tillsammans med övriga 

informanters synpunkter. 

 

Det informanterna lyfter fram visar att deras behov ligger i linje med vad bibliotekens 

funktion som skapanderum innebär. Informanternas upplevelser visar att biblioteket 

som skapanderum idag upplevs som en relativt osynlig funktion på de bibliotek som 

informanterna besöker. Informanterna var dock enliga om att det vore en funktion som 

sågs som positiv att kunna utveckla på biblioteken där deras behov var relativt snarlika.  

 

 

5.3 Biblioteket som mötesrum 
 

Biblioteket som mötesrum kännetecknas av att verksamheten fungerar som ett öppet 

offentligt rum. Biblioteksbesökarna ges därmed möjligheten att kunna möta andra för 

att diskutera olika teman, såväl politik som andra ämnesområden. Mötesrummen kan 

vara mer eller mindre organiserade och innefatta både caféverksamhet samt 
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organiserade forum. Dessa mötesplatser kan skapas i det fysiska och elektroniska 

biblioteket.
95

 

 

Ett bibliotek som fungerar som ett mötesrum för informanterna skulle kunna 

kännetecknas av att målgruppen kan spela rollspel på biblioteket samt ha en möjlighet 

att träffa likasinnade under diverse arrangemang. I det insamlade materialet framkom 

det tydligt att biblioteket som mötesrum för rollspelare inte finns. Därmed kommer de 

följande två avsnitten att fokusera på behovet att utveckla denna funktion samt hur det 

bäst skulle kunna arrangeras utifrån målgruppens behov. 

 

 

5.3.1 Spela rollspel på biblioteket 
 

Ingen av informanterna har någon erfarenhet av att det bibliotek de använder har 

fungerat som en mötesplats för rollspelare. De har inte heller någon säker information 

om att det ska ha ägt rum på andra bibliotek även om Viktor möjligtvis tror att ett 

bibliotek har lånat ut sina lokaler till rollspelskvällar. Informanterna upplever därmed 

inte att biblioteksverksamheten fungerar som ett mötesrum för målgruppen idag. 

 

Dock ser informanterna att det finns en potential att utveckla denna funktion. Enligt 

Skot-Hansen et al. kan biblioteket som mötesrum utvecklas både i det elektroniska samt 

det fysiska biblioteket.
96

 Datainsamlingen visar att utifrån informanternas behov är det 

en fysisk mötesplats som ses som relevant att utvecklas. Alla informanter anser att det 

skulle fylla en funktion samt vara positivt ifall det fanns en möjlighet att mötas för att 

spela rollspel på biblioteket. Alla utom Axel hade i så fall utnyttjat den verksamheten. 

Axel upplever att det finns en funktion av att spela rollspel på bibliotek för yngre 

rollspelare men eftersom han bor i en egen lägenhet skulle han fortsätta att spela rollspel 

hemma även om biblioteken erbjöd denna funktion. Dock framkommer det att även de 

informanter som är äldre och bor i egna lägenheter upplever ett behov av att spela 

rollspel på bibliotek. Att biblioteken ska vara en plats i samhället som erbjuder ett öppet 

offentligt rum som fungerar som en plats att mötas på mellan arbetet och hemmet är ett 

av syftet med biblioteken som mötesrum enligt Skot-Hansen et al.
97

 Materialet visar att 

majoriteten av informanterna upplever ett behov av en mötesplats utanför hemmet för 

att spela rollspel på samt att biblioteken skulle kunna vara denna plats. 

 

Informanterna anser att biblioteken är en fördelaktig plats att spela rollspel på eftersom 

hobbyn inte kräver särskilt mycket material utom bord, stolar och pennor. På grund av 

detta menar informanterna att de allra flesta bibliotek åtminstone skulle kunna erbjuda 

detta. Oliver anser att om biblioteken främjar rollspelsverksamhet skulle målgruppen få 

en möjlighet att träffas på samma plats och genom detta lära känna andra rollspelare. 

Elias anser att rollspelsverksamhet på bibliotek har fördelar både för de som redan är 

aktiva inom rollspel samt de som inte är det. De som inte har spelat rollspel innan skulle 

få en möjlighet att prova rollspel samt bilda sig en uppfattning om vad det innebär och 

de aktiva rollspelarna skulle få tillfälle att testa nya rollspel. Elias lyfter även fram att 

biblioteken vore en bra mötesplats eftersom de ofta är centralt placerade vilket 

underlättar möjligheten att ta sig dit vid rollspelstillfällen. 
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Dock betonar informanterna även eventuella svårigheter angående bibliotekens funktion 

som mötesrum. Alla är eniga om att vilka problem rollspelsverksamhet skulle kunna 

innebära är beroende av bibliotekets förutsättningar. De menar att rollspel ibland är en 

högljudd aktivitet vilket kan störa övriga biblioteksbesökare. Av denna anledning menar 

informanterna att det nästan är tvunget att ha rollspelsverksamhet i en separat lokal eller 

på en avskild plats i biblioteket. En annan svårighet enligt informanterna är att 

samordna rollspelandet med bibliotekets öppettider eftersom ett rollspelsäventyr kan ta 

ett par timmar i anspråk. Informanterna har olika åsikter om hur detta problem skulle 

kunna lösas. Hugo anser att det går att spela kortare äventyr men denna uppfattning 

delas inte av övriga informanter. Anledningen till att åsikterna skiljer sig åt beror på 

vilken typ av rollspel informanterna spelar och hur lång tid som krävs för ett äventyr. 

 

Ett bibliotek som mötesrum kan erbjuda mötesplatser i mer eller mindre ostrukturerad 

form.
98

 Informanternas utsagor betonar att utifrån de eventuella problemen med ljudnivå 

samt öppettider vore en mer organiserad mötesplats att föredra om biblioteken vill 

utveckla denna funktion för rollspelare. Samtliga informanter har uppfattningen att 

biblioteket som mötesrum inte existerar idag men de anser att det finns en 

utvecklingspotential av biblioteksverksamheten ifall ovanstående problem skulle kunna 

lösas. Fem av informanterna upplever att de skulle utnyttja biblioteket som mötesrum 

för att spela rollspel och träffa andra rollspelare. 

 

 

5.3.2 Att samarbeta med rollspelare 
 

För att utveckla funktionen av biblioteket som mötesrum är det ett samarbete mellan 

biblioteken och Sverok som krävs enligt informanterna. Alla anser att dylik 

rollspelsverksamhet och mötesplatser bäst arrangeras i dialog med rollspelsföreningar. 

Axel menar att: 

 
Jag tror att det bästa är ju om det kommer underifrån, från hobbyn själv eller 

dom som sysslar med det. Det tror jag alltid funkar bäst, då finns det ju 

eldsjälar och drivkrafter därifrån som kan vara med och fixa till men 

samtidigt tror jag att många inte vet om den möjligheten och där tror jag att 

man som bibliotek kan så att säga bjuda in, det är ju väldigt lätt att få tag på 

rollspelsföreningar, det är ju bara att kontakta Sverok och fråga vilka som 

finns [namn på orten; min anm.]. 

 

Denna uppfattning delas av alla informanter då de anser att det är lämpligast ifall 

biblioteken tar kontakt med Sverok för att därefter utveckla ett samarbete med aktiva 

rollspelsföreningar i området. Elias upplever att Sverok skulle vara intresserade av ett 

sådant samarbete eftersom det skulle främja rollspelshobbyn och bidra till att föreningen 

får fler medlemmar, någonting som ses som mycket positivt. Ytterligare ett alternativ 

lyfts fram av Hugo som anser att biblioteken skulle kunna skapa ett samarbete med de 

studieförbund som aktivt arbetar med att främja rollspelsverksamhet. 

 

Det som framkommer i materialet stämmer överens med Skot-Hansen et al. vision om 

att bibliotekets funktioner ska påverka både programverksamhet samt 

samarbetspartner.
99

 Alla informanter var eniga om att biblioteket som mötesrum skulle 
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kunna utvecklas. De var dessutom eniga om att denna verksamhet bäst arrangeras ifall 

biblioteken utvecklar ett samarbete med Sverok, ortsanknutna rollspelsföreningar eller 

studieförbund som främjar rollspelsverksamhet. 

 

 

5.4 Biblioteket som inspirationsrum 
 

Biblioteket som inspirationsrum kännetecknas av att biblioteket är en plats där 

människor kan få ta del av meningsfulla upplevelser samt är en scen för olika 

kulturarrangemang. Biblioteksverksamheten ska erbjuda konst oavsett medie- och 

kulturform samt genre. Genom att erbjuda detta kan biblioteket hjälpa till med att stärka 

människors identitet.
100

 

 

Utifrån bibliotekets funktion som inspirationsrum framträder två olika aspekter i 

materialet. Dels visar det sig att informanterna inspireras från olika skönlitterära genrer 

samt film och musik. Inspirationen används för att utveckla deras rollspelande. I 

relation till detta framkommer det även att själva rollspelandet inspirerar och stärker de 

individer som spelar. Eftersom informanterna använder litteratur för att få inspiration 

kommer följande avsnitt även att visa hur de använder biblioteket idag för att få tillgång 

till litteratur att inspireras av samt rollspelslitteratur. Syftet med detta avsnitt är att visa 

på informanternas uppfattning om bibliotekets bestånd utifrån de genrer de efterfrågar 

för att tydliggöra om biblioteket erbjuder all litteratur oavsett kulturform och genre. 

 

 

5.4.1 Rollspel och läsning utvecklar fantasi och människor 
 

Informanterna inspireras till sitt rollspelande genom att läsa skönlitteratur samt se film 

från olika genrer. Deras upplevelser visar att det finns en tydlig koppling mellan deras 

inspiration från litteratur och film samt deras rollspelande. Genom inspiration från dessa 

källor upplever informanterna att de kan utveckla sitt rollspelsäventyr. 

 

Lukas, Hugo och Elias var de informanter som läste mest skönlitteratur. Axel och 

Viktor läser mycket skönlitteratur de perioder som inte studierna tar upp allt för mycket 

tid. Oliver läser mycket under vissa perioder, något som han upplever inte sker så ofta 

idag. De genrer som informanterna läser är främst fantasy, science fiction, skräck samt 

klassiska skönlitterära verk. Hugo och Axel uttrycker att de läser mycket skönlitteratur 

utanför fantasygenren. Axel menar att fantasylitteratur har klassiska teman som många 

verk följer vilket gör att han upplever genren som förutsägbar. Hugo nämner 

exempelvis författare som H.P Lovecraft
101

 och Robert E. Howard. Gemensamt hos 

informanterna är att de läser både för att det är bra underhållning och för att de utifrån 

skönlitteraturen får inspiration om olika miljöer och karaktärer som de sedan kan 

utveckla i rollspelet. Oliver uttrycker det som: 

 
Det är roligt, avkopplande, att ta upp en bok och läsa, sen måste jag väl ändå 

medge att jag hoppas alltid på att hitta nånting som inspirerar en när man 

spelar rollspel, så pass mycket kretsar rollspel kring mitt liv. 
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Informanterna inspireras av olika genrer inom både böcker och film eftersom det alltid 

finns en liten del av verkligheten som kan placeras in i ett rollspelsäventyr. De 

inspireras exempelvis till olika karaktärer, miljöbeskrivningar, konflikter eller 

stämningar. Hugo spelar mycket rollspel som utspelar sig under 1920- och 30-talet och 

genom att använda musik från den tiden ger det rollspelsäventyret en autentisk känsla. 

Informanternas utsagor visar därmed att de använder olika medieformer samt genrer för 

att utveckla äventyr och karaktärer. Enligt Skot-Hansen et al. är det viktigt att ett 

bibliotek med en funktion som inspirationsrum erbjuder biblioteksbesökarna en 

mångfald inom både genrer, medie- samt kulturform.
102

 Informanternas behov visar att 

de inspireras av olika genrer vilket innebär att det inte enbart är rollspelslitteratur och 

fantasy som de använder. 

 

Läsning, filmtittande och rollspel innebär enligt informanterna möjligheten att fly 

verkligheten för att gå in i fantasins värld. De betonar även den mer sociala och 

utvecklande sidan av rollspel. Genom att spela rollspel anser informanterna att 

deltagarna kan utvecklas som personer. Axel menar att ett uppmuntrande av 

rollspelsgenren från bibliotekens sida skulle kunna innebära: 

 
Jag tror att rollspelet kan vara en väldigt bra väg in i att börja läsa mer och 

sådär, därför tror jag att om man kunde locka ungdomar till att komma till 

bibliotek och rollspela och informera om det så skulle man även få mer 

människor som läser och det är ju bibliotekets syfte, att hjälpa till med 

bildningen och läsandet … Därför tror jag att man skulle få mer ungdomar 

som börjar läsa och det tycker jag är den största fördelen samtidigt som det 

skapar möjligheten för killar och tjejer som kanske inte sysslar med dom 

stereotypa intressena för dom två, vad ska man säga, ungdomsgrupperna … 

Då skulle det skapa möjligheter för den som är intresserad av fantasy och 

fantasi och liknande att mötas utanför skolan, det tror jag skulle ha en positiv 

effekt för många människor. 

 

Axel uttrycker därmed att rollspel har fler positiva effekter än att utveckla förmågan att 

med hjälp av sin fantasi skapa berättelser. Viktor upplever att han aldrig har varit med 

om en fritidssysselsättning där så pass många individer kommer från en bakgrund av 

utanförskap och mobbing. Det framkommer därmed att informanterna anser att rollspel 

har en positiv effekt för många människor. Elias menar att genom rollspel får deltagarna 

en möjlighet att utvecklas på ett underbart sätt som person. Axel uttrycker: 

 
Det är ett socialt spel, för vi är väldigt sociala allihopa som spelar. Jag vet att 

det finns många som har problem med det sociala liksom som har börjat 

rollspela och vad ska man säga, som lär sig, det har vi haft medlemmar i vår 

grupp som har varit väldigt blyga som har utvecklats väldigt positivt genom 

det. 

 

Detta visar att informanterna upplever att rollspel är mer än en verklighetsflykt. De 

upplever att de genom rollspel ges möjligheten att utvecklas socialt i och med hobbyns 

kreativa och sociala kontext. Detta anser jag relaterar till bibliotekens funktion som 

inspirationsrum. En sådan biblioteksverksamhet kan enligt Skot-Hansen et al. bidra till 

människors identitetsskapande.
103

 Trots att rollspel innebär att spelarna ikläder sig 

fiktiva karaktärer för att under några timmar befinna sig i en fantasivärld visar 

materialet att det finns en relation till verkligheten. Dels för att informanterna hämtar 
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delar från verkligheten som exempelvis karaktärer för att utveckla dessa i rollspelet men 

också för att informanterna ger uttryck för att deltagarna kan utvecklas positivt även 

efter rollspelets slut. 

 

 

5.4.2 Rollspels- och inspirationslitteratur bland hyllorna 
 

Informanternas utsagor har tidigare visat att de läser olika skönlitterära genrer för att 

inspireras inför rollspelsäventyret. Ett bibliotek vars funktion är att vara ett 

inspirationsrum innebär att biblioteken ska erbjuda konst oavsett genre.
104

 Därmed 

borde biblioteket kunna vara en plats där målgruppen använder bibliotekets bestånd för 

att finna rollspelslitteratur samt olika skönlitterära genrer.  

 

Majoriteten av informanterna använder inte biblioteket för att få tillgång till den 

litteratur som de inspireras av. Lukas, Elias, Viktor, Axel och Oliver använder sig 

främst av bokhandlar, fysiska eller elektroniska, för att köpa litteratur. Den främsta 

orsaken till att dessa informanter inte använder biblioteket för att låna skönlitteratur är 

för att de uppskattar att köpa böcker när de har ekonomisk möjlighet till det. Hugo är 

den informant som regelbundet besöker biblioteket för att låna skönlitteratur och är 

dessutom med i en bokcirkel på biblioteket. 

 

Förutom de skönlitterära genrer som nämns ovan använder informanterna 

rollspelslitteratur både för att spela men även för att inspireras. Informanternas 

upplevelser visar att det idag inte är en självklarhet med rollspelslitteratur på bibliotek. 

Lukas har tillgång både till ett mindre och ett större bibliotek. Han upplever att det 

mindre biblioteket inte har ett stort utbud av rollspelslitteratur men att det större 

biblioteket har ett bra utbud. Lukas betonar att biblioteken inte kan erbjuda allting men 

att han tycker att det är positivt att de har rollspelslitteratur. Hugo och Axel är inte 

medvetna om deras lokala bibliotek har rollspelslitteratur. Axel menar dock att han 

borde ha varit medveten om detta ifall biblioteket hade haft denna genre i sitt bestånd.  

 

Elias upplever att de flesta bibliotek har en positiv inställning till både rollspelslitteratur 

och fantasy trots att det nödvändigtvis inte innebär att bibliotekarierna anser att genren 

är bra. Elias uttrycker att det är positivt att bibliotekarier tar dessa genrer på allvar 

eftersom det är en så pass stor grupp som intresserar sig för denna litteratur. Viktor och 

Axel upplever också att bibliotekens inställning till rollspels- och fantasylitteratur är 

positiv. 

 

Oliver lyfter fram en mindre positiv syn både på bibliotekets utbud samt hur han 

upplever bibliotekets inställning. Oliver tror inte att hans bibliotek har några 

rollspelsböcker och anser dessutom att utbudet av fantasy samt science fiction är väldigt 

dåligt. Han anser att bibliotekets utbud är dåligt eftersom det finns väldigt lite litteratur 

samt att den litteratur som finns är av sämre kvalité. Oliver upplever att en anledning till 

bibliotekets negativa inställning enligt honom är för att bibliotekarierna anser att det är 

litteratur av sämre kvalité vilket leder till ett ointresse. 

 

Informanterna anser att det finns en möjlighet för biblioteken att kunna utveckla sitt 

bestånd utifrån deras behov. Samtliga informanter upplever att de skulle använda 
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biblioteket mer om det vore anpassat efter deras behov som rollspelare. Förutom att 

erbjuda rollspelslitteratur samt skönlitterära genrer som kan inspirera rollspelare vore 

det även fördelaktigt med kunskaper hos bibliotekarierna om vad rollspelslitteratur 

innebär. Axel menar: 

 
Hade de haft fantasyäventyr eller rollspelsäventyr överhuvudtaget hade jag ju 

besökt biblioteket mer … Och kanske möjligheten att, vad ska man säga, ja, 

låna längre perioder därför att en månad är en väldigt liten tid till just 

rollspelsböcker tror jag, som inte är äventyr då, och kan även för äventyr vara 

för lite. De flesta som spelar rollspel gör väl det en gång i veckan eller en 

gång varannan vecka och ett äventyr kan ta fyra, fem möten att ta sig igenom 

och då vore det tråkigt om man inte tagit sig till slutet av äventyret och måste 

lämna tillbaka boken liksom. Då måste man ha en förståelse för hobbyn från 

bibliotekets sida och förstå varför det kanske kan behövas längre låneperioder 

inom de böckerna. 

 

Materialet visar därmed att informanterna upplever ett behov av att beståndet utvecklas 

på de bibliotek som idag inte har rollspelslitteratur samt att detta även kräver en 

förståelse för hobbyn. Även om biblioteken erbjuder rollspelslitteratur menar 

informanterna att det eventuellt inte ses som relevant att låna dessa böcker med tanke på 

den begränsade lånetiden.  

 

Biblioteket som inspirationsrum ska erbjuda meningsfulla upplevelser med ett brett 

utbud av genrer i olika medieformer.
105

 Bibliotekets utbud påverkar målgruppens 

möjlighet att använda biblioteket som inspirationsrum. Informanternas uppfattning om 

bibliotekets utbud och inställning skiljer sig åt och därmed också deras möjlighet att 

utnyttja biblioteket i relation till denna funktion. Dock visar materialet att detta är en 

funktion som skulle kunna utvecklas gällande vilken litteratur biblioteken erbjuder men 

att det krävs en förståelse för hobbyns förutsättningar för att biblioteksverksamheten ska 

fungera optimalt utifrån målgruppens behov. 

 

 

5.5 Biblioteket som läranderum 
 

Biblioteket som läranderum kännetecknas av att biblioteket ger människor möjligheten 

att utforska världen, stärka sin kompetens samt erbjuda fri tillgång på information och 

kunskap. Biblioteket som läranderum innebär en dialogorienterad process där 

utgångspunkten ligger i användarnas egen erfarenhet och önskan om att kunna definiera 

sitt behov.
106

 

 

Eftersom rollspelare tillhör en fritidsysselsättning där de kan ha ett behov av att söka 

information och kunskap för att utveckla sitt rollspelande är det mot bakgrund av detta 

som bibliotekets roll som läranderum studeras. I materialet framkom det att 

informanterna hade två olika behov, ett informations- och ett kunskapsbehov, som dock 

skiljde sig åt dem emellan. De sökte både information för att uppdatera sig om rollspel 

samt kunskap inom olika ämnesområden för att utveckla sitt rollspelande. Följande 

avsnitt kommer att redogöra för dessa olika behov samt hur de upplevs i förhållande till 

bibliotekets funktion som läranderum. 
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5.5.1 Rollspelarnas informations- och kunskapsbehov 
 

I materialet identifierades ett informationsbehov hos några av informanterna. Lukas har 

ett behov av att söka information för att uppdatera sig om nya rollspel och för att 

inspireras av andras äventyr. Även Axel söker information om nya rollspel för att 

uppdatera sig. Oliver upplever att han är den som är mest driven och intresserad av nya 

rollspel inom den egna spelgruppen vilket gör att Oliver söker information om nya 

system. I Elias spelgrupp är det enbart ett rollspel som spelas vilket gör att Elias 

upplever att det inte är särskilt relevant att informera sig om nya spel. Hugo spelar 

precis som Elias oftast samma rollspel vilket innebär att inte han heller upplever ett 

behov av att informera sig om nya rollspel. Dessutom är Hugo främst intresserad av det 

mer fria rollspelandet vilket innebär att deltagarna fokuserar på berättandet snarare än 

regler via tärningsslag. Precis som Hugo och Elias har Viktor spelat samma rollspel 

under deras tid som rollspelare. Han upplever därmed inte ett speciellt stort behov av att 

informera sig om nya rollspel även om han emellanåt söker information för att 

uppdatera sig. 

 

Det andra behovet som informanterna gav uttryck för var ett kunskapsbehov som 

rollspelare. Detta kunskapsbehov såg dock olika ut hos informanterna. Viktor läser 

facklitteratur inom de ämnesområden som han upplever kan utveckla hans rollspelande 

och nämner exempelvis facklitteratur om slaget vid Trafalgar. Denna typ av 

facklitteratur har gett Viktor en bra inspirations- samt kunskapsbas vid rollspelsäventyr 

om sjöslag eller medeltida skepp. Även Elias läser facklitteratur och anser att alla 

kunskapsområden kan vara relevanta beroende på vilken typ av rollspel som spelas. 

Gemensamt för alla informanter är att de anpassar den kunskap de söker i relation till 

vilken typ av rollspel som de spelar. Elias fördjupar sig främst i historisk facklitteratur 

om medeltida slag de gånger han läser facklitteratur. Han menar att även psykologi är 

ett relevant ämnesområde eftersom det kan leda till kunskaper om hur spelledare och 

rollspelare kan bygga upp en bra stämning under rollspelsäventyret. 

 

Lukas läser inom sin utbildning bland annat facklitteratur om speldesign. Han anser att 

denna facklitteratur leder till kunskaper om hur han som spelledare kan bygga upp samt 

strukturera rollspelsäventyr. Med hjälp av sådana kunskaper anser Lukas att han har 

möjlighet att planera ett mer stämningsfullt rollspelsäventyr. Axel läser facklitteratur 

inom ekonomisk historia och genom denna får han kunskap om äldre ekonomiska 

system. Axel anser att detta ger honom både inspiration samt förståelse för den värld 

han befinner sig i under rollspelsäventyret. Både Lukas och Axel använder därmed sina 

kunskaper för att utveckla och utforma rollspelsäventyret. 

 

Hugo har akademisk utbildning inom historia och anser att dessa kunskaper relateras till 

hans rollspelande eftersom det till stor del innebär att gå in i andra tidsepoker. Hugo 

anser att en större kunskap underlättar möjligheten att skapa ett mer autentiskt 

rollspelsäventyr exempelvis när det gäller att skapa miljöer. Han menar, precis som 

övriga informanter, att fördjupade kunskaper inom aktuellt ämnesområde utvecklar 

rollspelandet: 

 
Det här med att plocka upp olika tidsepoker och rollspela i, försöka göra det 

autentiskt och så, det har jag ju använt en hel del historisk litteratur för. Om 

man ska göra ett rollspel i skyttegravarna i [ohörbart område på en specifik 

plats; min anm.] till exempel 1916 och så spelar man ett tyskt skyttekompani 

som ligger vid fronten där och så köra liksom, på dom spänningsmomenten 
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där. Det kan vara enormt häftigt att köra en kväll med några kompisar, då 

gäller det ju att det står ’hur var det’ och då har jag ju använt mycket litteratur 

från historia. 

 

Oliver upplever att han hade ett större kunskapsbehov som rollspelare när han var 

yngre. Han anser dock att han även idag kan behöva finna detaljer kring exempelvis 

arkitektur och vad som fanns i medeltida hus. Oliver uttrycker förutom detta ett 

kunskapsbehov som skiljer sig från övriga informanter. Han har ett behov och intresse 

av att få kunskap om varifrån de som utvecklar rollspel får sin inspiration och sina namn 

ifrån. Detta anser Oliver är intressant eftersom de flesta rollspel baseras på myter och 

legender. 

 

Deras utsagor visar att informanterna söker fördjupad kunskap inom relevanta 

ämnesområden vilket utvecklar rollspelandet. Genom mer kunskaper om exempelvis 

ekonomi och historia kan informanterna skapa ett rollspelsäventyr som är mer autentiskt 

i fråga om exempelvis miljöbeskrivningar och världens förutsättningar. Därmed visar 

materialet att informanterna både söker information för att uppdatera sig om nya rollspel 

samt att de ger uttryck för ett kunskapsbehov i förhållande till deras rollspel. Syftet 

mellan dessa olika behov skiljer sig åt. Att söka information om rollspel gjorde 

informanterna för att uppdatera sig inom området. Deras kunskapsbehov var främst 

inriktat på att utveckla deras rollspelande i ett försök att göra rollspelsäventyret mer 

autentiskt. Informanterna har därmed ett tydligt kunskapsbehov och enligt Skot-Hansen 

et al. är det viktigt att i utformningen av biblioteket som läranderum ta hänsyn till en 

dialogorienterad process. Detta innebär att biblioteksbesökarna själva ska kunna 

uttrycka och definiera sitt kunskapsbehov.
107

 Därmed är det viktigt att ha en kunskap 

om olika målgruppers kunskapsbehov samt att ta hänsyn till dessa i planerandet av 

biblioteksverksamheten. 

 

 

5.5.2 En uppgift för internet eller bibliotek? 
 

Vilken typ av informationskanaler som informanterna vänder sig beror på om det är 

information eller kunskap de söker. De informanter som upplever ett informationsbehov 

använder sig främst av internet och olika rollspelsforum för att uppdatera sig. De gånger 

som Elias och Axel söker dylik information kan de även använda sig av 

rollspelstidningar som ”Fenix” och ”Signaler från Sverok”. 

 

I relation till deras kunskapsbehov används internet och facklitteratur. Oliver menar att 

Wikipedia är ett bra verktyg eftersom det är så pass lättillgängligt och betonar att det 

viktigaste inte är att uppgifterna är helt korrekta. Lukas hittar även han den mesta 

facklitteraturen via internet. Axel och Elias köper främst facklitteratur de gånger deras 

ekonomi tillåter. Hugo anser att Wikipedia är en bra ingång till ett ämne men när han 

ska fördjupa sina kunskaper inom området använder han facklitteratur från bibliotek. 

Informanterna använder därmed inte biblioteket i särskilt stor utsträckning för att 

tillgodose sina informations- och kulturbehov. De upplever att internet fungerar bra som 

informationskanal idag utifrån deras behov. Däremot ger två av informanterna uttryck 

för hur biblioteken skulle kunna utvecklas i förhållande till deras kunskapsbehov: 
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Det skulle nog vara grupper med bord och liksom soffor och så lite hyllor 

runt om med avdelningar för kanske teknik och en avdelning för äventyr, ja, 

liksom, avdelningar för olika ämnen och varje avdelning har då ett eget 

studiebås. (Lukas) 

 

Om jag hade all tid i världen för att besöka ett bibliotek som enbart såg till 

mina behov som rollspelare, då skulle jag nog vilja ha en ganska ordentligt 

tilltagen hylla med rollspelsböcker till olika spel och med nån form av 

broschyrer om vad man mer kan läsa för litteratur för att få upp stämningen i 

de olika spelen, inom olika genrer som historiska verk eller vadsomhelst. 

(Viktor) 

 

Dessa informanter uttrycker att biblioteken skulle kunna förändra både utformning och 

marknadsföring utifrån deras behov. Detta är två aspekter som beaktas i modellen av 

Skot-Hansen et al. eftersom författarna menar att bibliotekets funktioner ska påverka 

både inredning och utbud. Resultatet från datainsamlingen visar att biblioteket som 

läranderum inte används idag men att det skulle kunna utvecklas utifrån informanternas 

kunskapsbehov. En sådan utveckling i linje med informanternas utsagor skulle därmed 

påverka bland annat inredning i form av studieplatser. Biblioteken skulle därmed kunna 

erbjuda en möjlighet för målgruppen att använda litteraturen på plats samt marknadsföra 

sitt utbud annorlunda genom att lyfta fram facklitteratur inom relevanta ämnesområden i 

anslutning till rollspelslitteraturen. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet från datainsamlingen att informanternas uppfattning 

om bibliotekens fyra funktioner idag är relativt likartade samt att dessa funktioner idag 

inte är särskilt anpassade utifrån målgruppens behov. Dessutom visar resultatet att alla 

fyra funktioner skulle kunna utvecklas utifrån målgruppens behov och intressen. Vad de 

fyra rummen innebär idag samt hur de skulle kunna utvecklas utifrån informanternas 

upplevelser kommer att diskuteras i följande kapitel. 

 

 

6 Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att studera hur en grupp rollspelare upplevde 

biblioteksverksamheten idag utifrån deras behov samt hur den eventuellt skulle kunna 

utvecklas. Jag kommer att diskutera detta samt relatera resultatet till uppsatsens 

problemområde. 

 

Skapanderummet innebär enligt Skot-Hansen et al. att biblioteksbesökarna ska få 

möjligheten att skapa och vara kreativa. Bibliotekens uppgift är att erbjuda verktyg för 

att uppmuntra att besökarna kan uttrycka sin kreativitet.
108

 Trots informanternas 

kreativa sida är detta ingenting som främjas av biblioteksverksamheten idag. För att 

biblioteken ska kunna vara ett skapanderum för målgruppen krävs därmed att 

funktionen utvecklas utifrån rollspelarnas behov. Detta kan exempelvis göras genom att 

biblioteksverksamheten arrangerar workshops med skrivar- eller berättarteknik med 

rollspelsanknytning. Informanterna skapar egna texter, som rollspelsäventyr, och att 

uppmuntra biblioteksbesökarnas kreativa sida kan enligt Skot-Hansen et al. även 

innebära att besökarna ges möjligheten att kunna sprida sina egna texter. Detta är en 

funktion som kan finns antingen i det fysiska eller elektroniska biblioteket.
109

 Om 
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biblioteken skapade dessa möjligheter skulle målgruppen därmed både kunna få utlopp 

för sin kreativa sida samt ta del av andras kreativitet på biblioteken. 

 

I dagens samhälle är sökandet efter upplevelser en viktig del både av människors 

kulturutbud samt deras identitetskapande.
110

 Idag har människor ofta ett stort 

kulturutbud att välja emellan vilket gör att det är viktigt att biblioteken är en attraktiv 

plats för information och kultur. Att erbjuda olika aktiviteter i relation till rollspelare 

som målgrupp är därmed en väsentlig uppgift ifall biblioteken vill utvecklas som 

skapanderum. Enligt Bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten främja intresset för 

läsning, litteratur och kulturell verksamhet.
111

 Att därmed utveckla funktionen som 

skapanderum för rollspelare kan därmed ses som en relevant uppgift eftersom 

verksamheten genom detta främjar en målgrupp intresserad både av litteratur samt 

kulturell verksamhet. 

 

Biblioteket som mötesrum innebär att verksamheten skapar utrymmen där människor 

kan mötas.
112

 Möjligheten att använda biblioteket som mötesrum för att spela rollspel 

och träffa andra inom hobbyn existerande inte idag. Enligt Skot-Hansen et al. kan 

biblioteket erbjuda mer eller mindre strukturerade mötesplatser som syftar till att skapa 

platser att mötas på mellan arbetet och hemmet.
113

 Behovet av en sådan mötesplats 

fanns men bibliotekens olika förutsättningar gällande lokal och öppettider kan innebära 

problem för att skapa en dylik mötesplats. Även om biblioteksverksamheten inte kan 

erbjuda daglig rollspelsverksamhet vore ett alternativ att arrangera mötesplatser för 

rollspelsverksamhet under större arrangemang. Detta var även någonting som Lindh 

Hedin uttryckte i sin studie. Hon menade att biblioteken under kulturaktiviteter som 

exempelvis kulturnätter
114

 skulle kunna erbjuda besökarna möjligheten att spela rollspel 

för att marknadsföra hobbyn samt bibliotekets möjligheter.
115

 Eftersom rollspelarnas 

behov kan skilja sig åt mellan olika rollspelsföreningar vore det mest lämpliga att ha en 

dialog med ortsanknutna rollspelsföreningar för att utveckla bibliotekets funktion som 

mötesrum utifrån deras behov. Skot-Hansen et. al menar att bibliotekets olika funktioner 

ska tas i beaktande gällande bland annat samarbetspartner.
116

 Detta stödjer att 

utvecklandet av naturliga mötesrum lämpligen sker i dialog och samarbete med 

föreningar där intresset och behovet av mötesplatser finns. 

 

Bibliotekets funktion som inspirationsrum är att erbjuda meningsfulla upplevelser samt 

innehålla litteratur, konst, film, musik, underhållning och spel. För att erbjuda detta till 

alla besökare krävs därmed ett brett utbud gällande olika genrer och medieformer.
117

 

Även om informanterna inspirerades av olika genrer användes inte biblioteken i särskilt 

stor utsträckning för att få tillgång till litteraturen. Det ska dock betonas att det inte 

enbart berodde på bibliotekens utbud utan att vissa informanter föredrog att köpa 

litteratur. Informanterna upplevde en utvecklingspotential för denna funktion inom 

biblioteksverksamheten. Förslag som skulle kunna utveckla biblioteket som 
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inspirationsrum var bland annat att utveckla beståndet samt marknadsföra litteraturen 

annorlunda. Att utveckla biblioteket som inspirationsrum för rollspelare borde ses som 

en naturlig uppgift eftersom bibliotekens uppgift är att främja intresset för läsning och 

litteratur.
118

  

 

Newkirk menar att typiska manliga genrer ofta ses som sämre litteratur.
119

 Detta innebär 

att rollspelslitteratur måste ses som en godkänd kulturform och som en del av den 

skönlitterära genren för att få en naturlig plats i bibliotekens bestånd. Om 

rollspelslitteratur och intilliggande genrer prioriteras i lika stor utsträckning som andra 

skönlitterära genrer kan biblioteket som inspirationsrum utvecklas. Om biblioteken har 

rollspelslitteratur i sitt bestånd krävs dessutom en förståelse för hobbyn eftersom det 

kan krävas längre låneperioder på denna genre för att beståndet ska kunna utnyttjas 

optimalt av målgruppen. Eftersom biblioteksverksamheten idag anpassar lånetid på 

andra medieformer borde detta även kunna tillämpas gällande rollspelslitteratur. 

 

Genom att främja rollspelslitteratur skulle biblioteksverksamheten kunna ge ungdomar 

och vuxna som intresserar sig för fantasi möjligheten att upptäcka en utvecklande och 

kreativt hobby. Informanterna gav uttryck för att rollspel utvecklar både fantasi och 

människor genom att stärka rollspelsdeltagarna socialt. En medveten satsning på 

rollspelsverksamhet för ett bibliotek som inspirationsrum skulle därmed kunna leda till 

att allt fler upptäcker rollspel. Skot-Hansen et al. menar att biblioteken kan vara en plats 

som hjälper till med människors identitetsskapande.
120

 Att utveckla funktionen som 

inspirationsrum för målgruppen kan därmed leda till att biblioteksverksamheten främjar 

att människor utvecklas socialt och kunskapsmässigt. 

 

Ett läranderum innebär att biblioteket erbjuder biblioteksbesökarna möjligheten att 

upptäcka och lära sig någonting nytt. En funktion som kan främjas exempelvis av att 

biblioteket har olika föreläsningar samt att besökarna får stärka sin kompetens genom fri 

tillgång på information och kunskap.
121

 Trots att informanterna hade ett informations- 

och kulturbehov som rollspelare upplevdes inte biblioteken som en resurs idag utifrån 

dessa behov. Detta borde inte bero på ett bristfälligt utbud eftersom facklitteratur inom 

relevanta ämnesområden borde finnas på de allra flesta bibliotek. 

 

Resultatet visade att rollspel är en kreativ fritidssysselsättning samtidigt som det bidrog 

till att rollspelarna utvecklade ämneskunskaper inom olika områden. Att rollspel är en 

hobby som bidrar till att deltagarna fördjupar sina kunskaper inom exempelvis historia 

är också någonting som fastställs i Ungdomsstyrelsens rapport.
122

 Även om biblioteket 

som läranderum inte användes idag sågs det som fördelaktigt ifall denna funktion skulle 

utvecklas på biblioteken. Detta skulle exempelvis kunna gynnas genom att biblioteken i 

anslutning till rollspelslitteratur marknadsför facklitteratur inom bland annat historia. 

Snow poängterar att det är positivt att skapa en naturlig länk på biblioteken mellan 

rollspelslitteratur och övrig intressant litteratur för målgruppen. Han menar att 

rollspelare vill läsa olika texter för att utveckla sitt rollspelande.
123

 Detta var någonting 

som bekräftades i resultaten av denna studie. Att utveckla denna funktion borde ses som 
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angelägen för biblioteken eftersom verksamhetens mål enligt bibliotekslagen är att 

främja upplysning och utbildning.
124

 Om biblioteken utvecklar denna funktion 

underlättar de möjligheten till upplysning och allmänbildning för rollspelare som 

målgrupp. En medvetenhet om rollspelares kunskapsbehov möjliggör därmed att 

biblioteken kan förändra både marknadsföring och utbud för att enklare nå ut till 

målgruppen och stärka sin funktion som läranderum. Att ta hänsyn till och låta 

användarna själva definiera sina behov är grunden i den dialogorienterade processen 

som kännetecknar biblioteket som läranderum enligt Skot-Hansen et al.
125

 Därmed är 

det viktigt att ta del av målgruppens egna behov för att kunna utveckla en verksamhet i 

linje med vad de efterfrågar.  

 

Informanterna har uttryckligen ett behov av inspiration, kultur och mötesplatser. 

Eftersom biblioteksverksamheten idag inte fungerar utifrån deras behov väljer de i stor 

utsträckning andra platser för att tillgodose dessa. Om biblioteken ska finnas för alla 

människor är det av största vikt att biblioteksverksamheten arbetar aktivt med att 

erbjuda ett utbud anpassat till män och kvinnors behov. Rollspel är en 

fritidssysselsättning där majoriteten av utövarna är manliga
126

 och en medvetenhet om 

deras behov kan möjliggöra att biblioteken kan nå ut till delar av manlig målgrupp 

eftersom informanterna visar ett behov och en vilja av att kunna utnyttja bibliotekens 

möjligheter. Detta är enbart möjligt ifall rollspelslitteratur ses som en godkänd 

kulturform eller som en del av den skönlitterära genren. Därmed krävs det att 

biblioteken har en positiv inställning mot genren som sådan samt ser möjligheten av 

biblioteken som en levande mötesplats i dialog med rollspelare för att kunna utvecklas. 

Om biblioteken utvärderar sin verksamhet utifrån de olika fyra funktionerna i 

förhållande till målgruppen skulle detta kunna vara en möjlighet att undersöka vad som 

skulle kunna förändras och förbättras på det enskilda biblioteket för att skapa en 

attraktiv plats för männen i den kvinnodominerade sfären. 

 

 

7 Slutsatser 

 

Jag kommer i detta kapitel att sammanfattningsvis besvara de två frågeställningarna och 

har strukturerat kapitlet utifrån dessa. Jag kommer även ge förslag på vidare forskning. 

 

 Hur upplever rollspelare biblioteket idag utifrån deras behov? 

 

Även om informanterna gav uttryck för en kreativ sida som rollspelare var detta 

ingenting som främjades av biblioteket som skapanderum. Biblioteket som mötesrum 

existerade inte idag enligt informanterna eftersom biblioteken inte sågs som en plats att 

spela rollspel på eller träffa andra inom hobbyn. Uppfattningen om biblioteket som 

inspirationsrum skiljde sig åt mellan informanterna. Detta berodde på de olika 

bibliotekens utbud samt inställning. Dock utnyttjades inte denna funktion i särskilt stor 

utsträckning. Biblioteket som läranderum användes idag inte särskilt mycket av 

informanterna varken i förhållande till deras informations- eller kunskapsbehov. Detta 
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är inte någonting som borde bero på bibliotekens bristfälliga utbud eftersom 

facklitteratur inom relevanta ämnesområden finns på nästan alla bibliotek. 

 

 Vilka funktioner skulle biblioteket kunna utveckla för rollspelare? 

 

Informanterna upplevde att biblioteket skulle kunna utvecklas som skapanderum genom 

att erbjuda programverksamhet som exempelvis skrivarverkstad. Genom en sådan 

kulturell verksamhet skulle målgruppen ges möjlighet att vara kreativa på biblioteket. 

Mötesrummet skulle kunna utvecklas i dialog med rollspelsföreningar för att skapa en 

mötesplats där målgruppen kan spela rollspel samt träffa likasinnade. Ett bibliotek som 

vill utvecklas som inspirationsrum måste se rollspelslitteratur som en naturlig del av 

biblioteksbeståndet. Dessutom krävs en förståelse av hobbyn som sådan för att anpassa 

lånetider på rollspelslitteratur för att beståndet ska kunna utnyttjas optimalt. Biblioteket 

som läranderum skulle kunna utvecklas genom att biblioteken marknadsför sin 

facklitteratur genom att skapa länkar mellan den och rollspelslitteraturen. Därmed skulle 

biblioteken kunna bidra till upplysning och allmänbildning för målgruppen. 

 

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att bibliotekens verksamhet idag inte är anpassad 

utifrån målgruppens behov men att det finns önskemål om att utveckla ovanstående 

funktioner. Medvetna satsningar på rollspelsverksamhet skulle därmed kunna innebära 

att åtminstone en manlig målgrupp skulle använda biblioteken i större utsträckning än 

idag. Biblioteken ska främja intresset för kultur och information oavsett kön. Eftersom 

det upplevs som problematiskt att nå ut till alla människor, främst män, inom den 

kvinnodominerade sfären som bibliotek kan därmed en programverksamhet samt ett 

bestånd som målgruppen efterfrågar hjälpa till att förändra detta. 

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 

För att biblioteken ska kunna utvecklas till naturliga mötesplatser för människor mellan 

arbetet och hemmet krävs det att dessa mötesplatser ses som naturliga för de tilltänkta 

målgrupperna att använda. Därmed vore det intressant att studera hur biblioteket idag 

arbetar med olika föreningar för att bidra till att biblioteket blir en levande mötesplats. 
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Bilaga 1 
 

INFORMATION PÅ SVEROKS FORUM 

 

Spelar du rollspel? 

 

Läser du fantasy? 

 

Avskyr du fantasy? 

 

Gillar du bibliotek? 

 

Hatar du bibliotek? 

 

Ifall du svarade ja på första frågan är jag intresserad av att intervjua dig! 

 

Jag läser Bibliotekarieprogrammet på Högskolan i Borås och skriver min 

kandidatuppsats om rollspels- och fantasykulturen och skulle vilja intervjua ett antal 

rollspelare i arbetet med denna uppsats. Det spelar ingen roll om du gillar eller avskyr 

fantasy, älskar bibliotek eller aldrig har satt din fot på ett bibliotek – det enda som är 

viktigt är att du är rollspelare. 

 

Jag söker främst rollspelare bosatta i Västra Götaland men bor du på annan ort och är 

intresserad så hör av dig så får vi se om vi kan ordna med en intervju ändå. 

 

Ifall du vill veta mer eller redan nu är intresserad så kontakta mig på 

S072128@utb.hb.se  

 

Vänliga hälsningar, 

Jenny Ek 

Student på Högskolan i Borås 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 
 

INFORMATIONSBREV TILL EVENTUELLA INTERVJUDELTAGARE 

 

Hej! 

 

Du har tidigare visat intresse av att medverka på en intervju inför min kandidatuppsats 

som berör rollspel, fantasy och bibliotek. Jag skulle gärna vilja göra en telefonintervju 

med dig på ca 40-60 minuter ifall du fortfarande är intresserad. 

 

Intervjun kommer att spelas in och kommer bara att användas inför arbetet med denna 

uppsats. De som deltar i intervjuerna kommer inte att presenteras med namn, bostadsort 

eller liknande uppgifter i uppsatsen så att det inte ska framkomma vilka individer det är 

som har medverkat. Intervjumaterialet kommer att analyseras och presenteras skriftligt i 

min kandidatuppsats som kommer att publiceras via Högskolan i Borås digitala arkiv. 

 

Ifall du har några ytterligare frågor gällande uppsatsens syfte eller övriga funderingar så 

är det bara att fråga! 

 

De dagar och veckor som främst är aktuella för telefonintervjun är följande: 

 

V. 15: Onsdag-Söndag 

 

V. 16: Måndag-Söndag 

 

Angående tid på dagen är jag väldigt flexibel så lämna gärna ett eller flera förslag på 

dag samt tid då du har möjlighet så bokar jag in det och ringer sedan upp dig på den 

tidpunkten. 

 

Vänliga hälsningar, 

Jenny Ek 

S072128@utb.hb.se 

Bibliotekariestudent 

Högskolan i Borås 

 

  



 
 

Bilaga 3 
 

INTERVJUGUIDE 

 

Information om studien och att informanten har rätten och möjligheten att inte besvara 

frågor 

 

Eventuella frågor från informanten 

 

TEMA BAKGRUND 

 

Berätta lite om dig själv? 

- Ålder? Bostadsort? Student, arbete? 

- Andra fritidsysselsättningar? 

 

TEMA ROLLSPEL 

 

Hur skulle du beskriva rollspel för någon som inte vet vad det är? 

 

När började du spela? 

- Varför? 

- Hur hittade du din förening, spelkamrater? Hur många spelar du med? Ålder? 

Killar eller tjejer? Hur ofta spelar du? 

 

Vilken typ av rollspel? Varför denna rollspelsgenre? 

 

Varför spelar du idag? 

- Socialt, kreativt..? Viktigaste anledningen? 

 

Hur får du inspiration och information kring rollspelandet? 

- Inspiration och information gällande äventyret? 

- Inspiration och information gällande rollspelskaraktären? 

- Information om nya rollspel? 

- Information om större arrangemang och spelkonvent? Brukar du medverka? 

Varför, varför inte? 

 

TEMA LÄSNING 

 

Läser du någonting? 

- Skönlitteratur? Genrer? 

- Svenska, engelska? 

- Facklitteratur? 

- Tidningar? 

 

Annan inspiration till rollspelande? 

- Filmer? Andra människor? 

 

Varför läser du? 

- Avkoppling? Kunskap? I förhållande till rollspelandet? Varför? Vad?  



 
 

Hur använder du din inspiration från böcker, film, tidningar, facklitteratur? 

- I relation till rollspel? Fokus på en muntlig eller skriftlig kreativitet? 

 

Hur hittar du litteratur? 

- Varför just detta bibliotek, bokhandel, webbplats? 

 

TEMA BIBLIOTEK 

 

Besöker du biblioteket?  

- Varför, varför inte? Hur ofta? 

- Besökt biblioteket mer eller mindre i en annan ålder? Varför, varför inte? 

 

I vilka syften använder du biblioteket? 

 

Hur upplever du bibliotekets utbud? 

- Inom de genrer du läser? Rollspelslitteratur? Tidningar? Film? 

 

Hur upplever du bibliotekets inställning till rollspelslitteratur och fantasy? 

- Platsen i biblioteket? Eventuellt bemötande av bibliotekarier? 

- Vad skulle kunna förbättras? 

 

Har du någon erfarenhet av att biblioteket anordnat någon aktivitet inom rollspels- och 

fantasykontext? 

- Har det funnits något sådant arrangemang? Har du medverkat? Varför, varför 

inte? 

 

Upplever du att du skulle använda biblioteket mer eller på ett annat sätt om utbudet såg 

annorlunda ut? 

- Vad skulle vara annorlunda? Utbud, arrangemang, kunskap hos bibliotekarier? 

- Drömbibliotek utifrån behovet som rollspelare? Drömarrangemang inom 

rollspel? 

 

Skulle du ha ett intresse av att medverka på arrangemang kring rollspel på bibliotek? 

- Varför, varför inte? Vem är bäst lämpad att ordna arrangemang? 

 

Upplever du att biblioteket skulle vara en möjlig plats för rollspel? 

- Varför, varför inte? För- och nackdelar? 


