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qualitive study of young adults experience of video 
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Författare: Emelie Vikström  

Färdigställt: 2015 

Abstract: The aim with this thesis is to fill a knowledge gap 
regarding how young adults (20-25 year old) views 
and experience video games in libraries and how 
they feel libraries work and uses videogames. This 
because the problem lays in the fact that very few 
studies has been made regarding young adults and 
their experience and views with videogames. There 
have been studies concerning the libraries work, 
handling and views regarding young adults and 
videogames.  
The theory model use in this thesis is Jochumsen, 
Hvenegaard & Skot-Hansens model that divides 
libraries into four spaces. Its use here is to see the 
functions videogames can have in the public library 
through young adults own thoughts and experiences 
on the matter. It was used together with a qualitative 
semi-structured group interview, with three groups 
and in total six informants. The results showed that 
while the informants viewed positive on videogames 
in the library it also showed the informants didn’t 
have a need for borrowing or using the videogames 
in the public library.  
In conclusion we can see that the social aspects are 
regarded highly but sorely missed according by the 
informants. More social factors may be of more 
interests. Borrowing videogames are not something 
the informants’ feelt they needed but they do view it 
as a positive function of the library. However a 
social activity that allows users to be able to meet 
and talk with likeminded about videogames felt the 
informants was maybe needed today more than just 
borrowing and/or playing videogames.  

Nyckelord: Ungdomar, tv-spel, folkbibliotek, kvalitativ, 
semistrukturerade intervjuer, sociala funktioner, the 
four spaces, videogames  
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1 Inledning 

Att spela tv-spel idag är mer än bara en form av underhållning, det är ett 
uttryckssätt som får en allt större plats i människors vardag. Bland annat är det 
väldigt synligt på biblioteken, då införskaffadet av tv-spel (Ranemo 2014) har 
nu blivit en del av verksamheten på biblioteken och kan d’rf;r ses som ett 
medel för att locka användare till biblioteken (Kolderup 2011). Tv-spel och 
kultur har idag en stor påverkan på människor. Massmedian kan inte undvika 
att ge tv-spelen utrymme. Något som redan togs upp 2005 i Sam Sundbergs 
artikel Spel påverkar vårt sätt att vara i världen. 
 
Författaren Lundblads artikel Nördarnas våldsamma revansch (2014), ser att 
tv-spelsbranschen har vuxit sig stark och fortsätter att växa. Lundblad uppfattar 
att den interaktiva underhållningen inte längre kan ses som en aktivitet som 
bara används av barnen utan menar att tv-spel är idag en av de största och 
växande föredragna former av underhållning i samhället (Lundblad 2004). 
Enligt författaren Mizuko Ito (2009) är tv-spelsunderhållningen idag den mest 
dominerande underhållningsmedia (s.196). 
 
Ungdomsstyrelsen (2006) tar upp att det finns en generation idag som har vuxit 
upp med tv-spel. Samma generation forsätter idag med att spela tv-spel, detta 
kommer vara en av de första generationen som fostrar sina barn med tv-spel. 
En introduktion till tv-spelandet kan där ses hända mellan barnet och vuxna.  
 

 [...]Och det är så du klara Monkey Island 3. Din mamma 
får himla med ögonen hur mycket hon vill. Jag vill inte 
riskera att den kunskapen dör ut med min generation  

(-utdrag från Fredrik Backmans novell Saker min son 

behöver veta om världen 2012). 
 
Utlåningen av tv-spel på biblioteken kan ses ha ökat utifrån 
biblioteksstatistiken medan inköpen av tv-spelen har minskat hos biblioteken 
(Ranemo 2014). 

1.1 Bakgrund 
 
Eftersom kultur och bibliotek ofta kan kopplas samman, så kan även 
funderingar göras över huruvida det finns en koppling mellan tv-spel och 
kultur. Rodebrand & Jennisches studie, Vad tycker Mario om bibliotek? – 

Onlinespelares användning och uppfattning av bibliotek (2014) visar att deras 
informanter upplevde att det var osäkra om tv-spel kunde klassas som en del av 
kulturen. Både Rodebrand & Jennische (2014) och Ungdomsstyrelsen (2006) 
ser att tv-spel är ett nytt medel för att uttrycka sig inom kulturens ramar.  
Författaren Svensson (2012), i sin artikel Bortom gott och ont, håller med om 
att tv-spelen är på väg att bli ett nytt sätt att yttra kultur på. Svensson fortsätter 
emellertid med att läsaren bör ha i minne att det finns inte god eller ond kultur, 
och därför finns det inte heller goda eller onda tv-spel. Författaren Svensson 
ser att kulturen jobbar utifrån idén att vara ett medel för att kunna uttrycka 
tankar, idéer och åsikter, till exempel genom konst (2012).  
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Tv-spelens användingsområde förutom som ett underhållningsmedia är 
tydligare hos en del författare. Författaren Gyllenstig, till bloggen SpelLäraren, 
berättar att tv-spel kan även användas som ett pedagogiskt verktyg för att 
lättare stimulera till kunskapsinlärning (2012).  
I Per Bengtssons (2015) intervju av Felix Gyllenstig berättar Gyllenstig att han 
har använt sig av bland annat tv-spelet Minecraft för att få sina elever att lära 
sig matematik. Gyllenstig menar att han upptäckt att eleverna verkar ha lättare 
att obehindrat ta till sig matematik när de spelar tv-spelet Minecraft. Mer 
ohindrat än när de arbetar med bara läroboken, menar Gyllenstig (Bengtsson 
2015).  
 
Eftersom frågan kan uppstå om huruvida biblioteken ska ha tv-spel och vilka 
funktioner tv-spelen  kan ha. Utifrån bibliotekslagen (SFS 2013:801 §2) ska en 
av bibliotekens allmänna ändamål vara att tillgängliggörs verksamheter för alla 
användare. I §6, i bibliotekslagen, tas det upp att folkbiblioteken ska vara: 
 

[..] tillgängliga för alla och anpassade till användarnas 
behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet. (SFS 2013:801) 

 
Med hänvisning till detta och till Biblioteks och Informationsvetenskapen kan 
vi se att olika mediaformer redan har fått sin plats på biblioteken, till exempel 
talböcker för dem med synnedsättning. Olika mediaformer kan användas inom 
underhållning eller i pedagogiskt syfte. Cd-skivor har redan fått en plats på 
biblioteken medan de kommersiella tv-spelen däremot ses enbart ha ett 
underhållnngssyfte.  
 
Intresset för tv-spel, kan diskuteras om att inte bara vara en fas som kommer 
försvinna med tiden. Spelrecensioner och artiklar som berör tv-spel och 
spelarna är idag av intresse. Blickfånget av samhällets diskussioner är ofta 
kring de negativa och farliga påverkningar som tv-spel kan ha på ungdomar 
såsom vuxna (Sundberg 2005).  
 

1.2 Problemformulering 
 
I tidigare forskning har intresset oftast varit hur yrkesrollerna, som till exempel 
bibliotekarierna, ser för funktion eller syfte med tv-spel på bibliotek (Berg & 
Nyström 2008).  
En stor andel av forskningen kring tv-spel på biblioteken studerar vanligtvis 
utifrån bibliotekariernas perspektiv. Ofta kommer det upp i forskningen om hur 
tillhandagångssättet, inköp och inställningar mot tv-spel. Därför uppfattas det 
relevant att studera de upplevelser och åsikter som undomarna har gentemot tv-
spel på biblioteken snarar än yrkesgruppernas perspektiv gentemot tv-spel och 
ungdomar (Berg & Nyström 2008).  
 
Lalander & Johansson (2012) ser att ett problem målgruppen ungdomar har är 
att allt högre krav ställs på ungdomar och därigenom sätter större press på 
ungdomarnas individualitet och flexibilitet. Lalander & Johansson (2012) ser 
att bibliotekens ”slöa aktiviteter”, som är menade att vara attraktivt för alla, 
minskas i sin attraktion utifrån ungdomarnas syn. Istället söker sig ungdomar 
efter något som kan erbjuda den höga individuella självständigheten som 
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ungdomar i dagsläget drar sig till (s.119). Här kan det kopplas med 
ungdomarnas plats och deras jakt på uppfyllande av deras egna behov och 
problemen med att biblioteken skapar aktiviteter som ska uppfylla allas behov. 
Vilket kan leda till att målgruppen ungdomar hamnar i skymundan. 
  
Tv-spel har inte varit ett okänt begrepp kopplat med forskningen. Många 
forskare har upptäckt att tv-spel kan erbjuda möjligheter för inlärningsmiljöer 
som kan stärka det formella inlärningsarbetet (Gee, 2003; Gentile & Gentile, 
2008; Gyllenstig 2012). Tv-spelens funktion är av intresse för biblioteken idag 
för att få en större förståelse för hur folkbiblioteken kan arbeta med tv-spelen. 
När biblioteken dessutom kan vilja förstå tv-spelen bättre och locka fler 
ungdomar till biblioteken så kan det vara bra att se fler möjligheter med tv-spel 
på biblioteken (Olsson & Westerdahl 2011, s.27). Även Johansson (2014) tar 
upp i sin studie Spela tv-spel på biblioteket? – En argumentationsanalys av 

bibliotekariers blogginlägg om tv-spel i biblioteksverksamhet att den mest 
använda funktionen med tv-spel på biblioteket är att locka fler ungdomar till 
folkbiblioteket. (s.23). Emellertid har många av dessa forskare studerat utifrån 
bibliotekariernas upplevelseperspektiv men har inte studerat i lika stor 
utsträckning ungdomarnas upplevelseperspektiv (Berg & Nyström 2008; 
Gezelius & Griph 2006; Olsson & Westerdahl 2011).  
 

1.3 Syfte & Frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att se vilka roller eller funktioner som ungdomarna 
kan se med tv-spel på deras bibliotek. Vilka möjligheter finns det enligt 
ungdomarna utifrån olika upplevelser de har av sitt bibliotek. Då allt fler 
bibliotek har börjat ha ett tv-spelsbestånd så är det viktig att ta upp ungdomars 
inställningar och upplevelser gentemot folkbibliotekens arbete med tv-spel i 
deras bestånd och verksamhet. Belysningen i denna studie kommer ligga kring 
ungdomarnas eget intresse för tv-spel på folkbiblioteket och hur 
folkbiblioteken kan jobba vidare med ungdomarnas intresse för tv-spel. För 
uppfyllande av detta syfte används dessa frågor till studien. 
 

 Vad är ungdomars upplevelser av tv-spelens funktion på folkbibliotek, 
samt ungdomarnas upplevelse av folkbibliotekens inställning mot tv-
spelen? 

 Hur vill ungdomar att biblioteken ska arbeta med tv-spelens funktioner? 
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 Definitioner 

1.3.1.1 Ungdom 

Eftersom det finns många olika sorters användare av ett bibliotek och ungdoms 
defintionen enligt Nationalencyklopedin (2015) är för bred för att användas. 
Men i denna studie används begreppet för de användare mellan 20-25 år och 
använder tv-spel. 
 

1.3.1.2 Tv-spel 

Tv-spelsbegreppet ska inkludera både dataspel och konsolsspel. Medveten om 
att dessa två sorts spel är olika så inkluderas dessa två sorters spel under tv-
spels begreppet för att enklare kunna förklara ungdomars relation och 
upplevelser av tv-spel på folkbiblioteken.  
 
Dataspel spelas vanligen på en persondator (bärbar eller stationär dator) medan 
konsoler spelen ofta spelas och kopplas till  en tvskärm (Rudin et al. 2015). 
Onlinespel är en annan sort tv-spel men som bygger på att användare med 
internetkoppling kan spela tillsammans var de än är i världen. Att spela online 
har länge kopplats till att spela på dator men idag är det inte ovanligt att se tv-
spelskonsoler med möjlighet för internetkoppling för sina tv-spel (Rudin et al. 
2015).  
 
Tv-spel som med böcker kan delas in i olika genre. Eftersom det finns både tv-
spel som användaren kan spela ensam eller online. Andra spel inkluderar även 
funktioner så som Kooperativt spelande, där spelaren tillsammans med andra 
spelare tar sig igenom ett tv-spel med en eller flera spelare. I dagsläget ses 
internetuppkoppling för tv-spel som en självklarhet och ibland ett nödvändigt 
verktyg (Rudin et al. 2015). 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt förklaras de olika områden som berör tv-spel och ungdomar. Här 
kommer det tas upp vad tidigare forskning har upptäckt om tv-spel, dess 
funktion och vilka faktorer som  har upptäckts i studierna när det kommer till 
tv-spel och användarna av tv-spel. 
 

2.1 Ungdomsperspektivet 
 
Tillsammans med studiens syfte att studera utifrån ungdomars upplevelser och 
uppfattningar om tv-spel i folkbibliotek kan vi se ett exempel på detta 
perspektiv utifrån Barbro Johanssons (2010) förklaring om barnperspektivet. 
Tanken med detta perspektiv är att sätta sig in och se saker från ett barns 
perspektiv. Johansson förklarar begreppet att det används när forskaren vill 
sätta sig in i och förstå barnets perspektiv (s. 24). Eftersom kopplingen mellan 
ungdomar och barndomstadiet är svår att urskilja tydligt (Nationalencyklopedin 
2015) kan det ses som att barns perspektivet kan även användas tillsammans 
med idén att se utifrån ungdoms perpesktivet. 
 

2.2 Relationen mellan folkbiblioteken och ungdomar  
 
Inför Mötesplatskonferensen 2001 i Borås gjorde Kerstin Rydsjö en studie över 
de uppsatser som tar upp ungdomar och bibliotek och skrivits på Högskolan i 
Borås. I Rydsjös analys av de olika uppsatser visar det sig att ungdomars 
användande av folkbiblioteken berodde på bibliotekens utbud, tillgänglighet 
och service i förhållande till ungdomarnas behov och intresse. Samt används 
utrymmet som en chans för unga att hitta en social fristad från vuxna och 
kunna träffa vänner (Rydsjö, 2001, s.8; Ekman & Ekstrands, 2005, s.41). 
 
Den allmänna uppfattningen hos ungdomarna är att de inte känner sig 
välkomna som individer, utan måste ses som en del av en grupp (Åberg 2000, 
s.49; Ekman & Ekstrand 2005, s.51). Problemet med detta att försätta varje 
individ i ungdomsgruppen, menar Lalander & Johansson (2012), är att det kan 
motverka den individuella friheten som ungdomar vill skapa för sig själva. 
Detta för att bilden av gruppen kan styra vad som anses vara passande för 
individen att göra utifrån ungdomsgruppen ramar och reglering (s.55).  
En del ungdomar är inte ens medvetna om att folkbiblioteken kan ha separata 
avdelningar för barn och ungdomar (Åberg, 2000, s.49; s.30). 
 
Utifrån hur bibliotekarierna ser på ungdomarna såg författarna Olsson & 
Westerdahl (2011) att folkbibliotekariernas upplevelser av ungdomar på deras 
bibliotek var inte irritation som Olsson & Westerdahl (2011) hade väntat sig. 
Istället kunde författarna se att folkbibliotekarierna ser med stort intresse och 
entusiasm på att locka ungdomar till biblioteken. En av bibliotekarierna ansåg 
att biblioteken ska vara ett kulturrum för unga och att det är viktigt med ett 
utrymme för ungdomar att kunna umgås och inspireras av utrymmet (2011, 
s.29; s.27). Även Ungdomsstyrelsen (2006) ser att tv-spel har möjlighet för 
användare att använda för att utrycka idéer, tankar och åsikter (s.9). 
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2.3 Bibliotekariernas perspektiv om tv-spel 
     
I en del studier kommer kopplingen mellan kultur och tv-spel upp. I vissa av 
dessa studier visas det att personalen på biblioteken är ganska oeniga om 
huruvida tv-spel kan klassas som en del av kultur. Tv-spel har emellertid även 
setts bli ett nytt utrycksform för att visa åsikter, tankar eller idéer, då för både 
unga som vuxna (Berg & Nyström, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2006).  
Författaren Bengtsson (2014) menar att det finns tv-spel med bra kvalitet och 
att tv-spel är en legitim kulturutövning, precis som böcker och andra material 
som finns tillgängligt på folkbiblioteken. Författaren fortsätter med att om det 
finns tv-spel av god kvalitet så finns det även tv-spel av sämre kvalitet (2014, 
s.49). 
 
I Gezelius & Griphs (2006) studie har det framkommit att personalens 
kunnighet, om tv-spel, inte är stor och att detta kan påverka hur 
marknadsföring och införskaffande av tv-spel görs. Författarna fortsätter och 
berättar att personalen är villiga att bemöta ungdomarnas behov och intresse 
(2006, s. 67).  
Larsson (2014) skriver i sin uppsats Våldsamma, sexistiska och rasistiska tv-

spel på folkbiblioteket  – en undersökning om bibliotekariers syn på och 

hantering av kontroversiella tv-spel att personalen ser att hanteringen av tv-
spelsinköp hanteras olika på varje folkbibliotek och att vissa folkbibliotek vill 
inte ta upp diskussionen om vilka tv-spel som inte bör köpas in. Problemet som 
Larssons (2014) bibliotekarier såg med detta var att det ses som en sorts 
censur, de fördrar istället att arbeta utifrån efterfrågorna gjorda av användarna 
(2014).  
Utifrån bibliotekariernas syn på användare av tv-spel ser personalen, i 
Johanssons (2014) studie, att användarna är alla olika individer med unika och 
individuella intressen. Johansson (2014) menar att biblioteken vinner på att 
arbeta med olika tekniska verktyg och mediaformer. Svårigheten, ser 
författaren, kan ligga i att biblioteken inte är villiga att arbeta med sådana 
medier och därför kan förlora potentiella nya användare (Johansson 2014).  
 
Bibliotekarienas syn på den skapande funktionen hos tv-spelen upptäckte 
Johansson (2014) var bristande och menar att detta beror på för att många 
bibliotekarier fortfarande inte ser möjligheterna som tv-spel kan erbjuda i den 
skapande aspekten. Författaren pekar ut att det redan finns tv-spel som kan 
erbjuda användaren möjlighet till skapande möjligheter utifrån tv-spelens 
ramar (Johansson 2014).  
 
Synen på tv-spel verkar vara att spelen ska lära ut något av nytta, så som ett 
kunskapsspel eller Leka lära spel. Här tas det upp att de goda bokvanorna ska 
överföras till tv-spelen och därför ska spelen ha ett användningsbart syfte, till 
exempel inlärningssyfte eller estetiskt syfte (Gezelius & Griph, 2006, s. 48).  
James Paul Gee (2003) studie, What Video Games Have to Teach Us About 

Learning and Literacy, tar upp att han ser en koppling mellan inlärning och tv-
spel, eftersom det tillåter användaren att sätta sig in i nya och ovanliga 
situationer och jobba med problemlösning av olika slag i en mer stimulerande 
miljö. Gee (2003) menar att barn som spelar äventyrsspel har för vana att 
använda strategiska problemlösningar och är mer villigare att använda sig av 
dessa strategier i de medier som de själva betecknar som äventyrsspel. I 
lärandesyfte ser Gee att barn lära sig genom att strategiskt närma sig ett 
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problem och kritiskt granska det innan ett beslut om en lösning på problemet är 
funnen (2003, s.30; s.43).  
 
Många åsikter som kommer upp i tidigare forskning är vilka effekter eller 
påverkningar som tv-spel har på ungdomar. Ofta är bibliotekariernas främsta 
oro över att ökad aggression hos ungdomar som spelar tv-spel även kan 
påverka de ännu yngre åldersgrupperna (Colwell, 2007; Larsson, 2014). I 
diskussionen kommer det upp huruvida om biblioteken ska köpa in tv-spel av 
våldsamma inslag eller om de istället ska införa en åldersgräns för utlåningen 
av tv-spel. Det tas upp att det blir användarnas efterfrågningar som styr utbudet 
snarare än kvaliten (Larsson 2014; Smedberg & Westman 2011; Berg & 
Nyström 2008).  
 

2.4 Spelarnas perspektiv 
 
Många forksare (Chee et al. 2006; Fergusson & Olson, 2012; Ito 2009; Lenhart 
et al. 2008; Rydsjö 2001) har sett att ungdomarna ser tv-spelandet som en 
social aktivitet och ofta en fristad för att komma från vuxna, samt en möjlighet 
för att umgås med vänner. Tv-spelandet har, enligt forskarna, möjlighet att ge 
ungdomarna möjlighet till att socialisera och umgås med likasinnade individer. 
Författaren Ito (2009) tar upp att en aktivitet med tv-spel kan skapa ett socialt 
umgänge mellan individer (s.206). 
 
Den sociala aspekten med tv-spelen ses som en av de mer positiva aspekterna 
till tv-spelande. Chee, Vieta, & Smiths (2006, s.167-168) studie Online gaming 

and the interactional self: Identity interplay in situated practice om 
onlinespelarnas motivation och anledningar till spelandet av tv-spel online. 
Författarna får fram vad onlinespelare menar ligger bakom begreppet att vara 
spelberoende, alltså inte kan sluta spela tv-spel. Online-spelarna menar att 
viljan av att spela tv-spel länge och regelbundet är sammankopplat med den 
förpliktelse de upplever sig ha gentemot sina spelkamrater. Eftersom de 
upplever sig ha ett starkt socialt ansvar, genom att  till exempel delta i olika 
event tillsammans med spelkamraterna. Onlinespelarna upplever därför att de 
har svårigheter att sluta spela tv-spel. Detta verkar enligt Chee et al. (2006) 
vara för att begreppet spelberoende upplevs vara på samma våglängd som det 
sociala ansvaret en har gentemot sina vänner. Onlinespelarna medger att de ser 
sig vara engagerade sociala individer som utför en social aktivitet med verkliga 
personer, dock i en simulerand spelmiljö (Chee et al. 2006, s.167-171).  
 
Ferguson & Olsons (2012) studie tar upp gällande spelarnas val och 
moiveringen till tv-spelande. Några av dessa motiveringar påverkas av faktorer 
som: utmaningar, avkoppling/stressavlösande, underhållning, socialt och 
möjligheten att fly från verklighetens tristess. Dessa faktorer kan även ses i 
ISFE studien (2012, s.21). Författarna Ferguson och Olson (2012) menar alltså 
att spelarnas motivation och val av tv-spel inte är passiv, de spelar inte vad som 
helst i vilken situation utan är medvetna om sina valmöjligheter och har 
anledningar bakom sitt användande av tv-spel (s.162).  
 
En av Bengtssons (2014) informanter tar upp att hon upplevde att hon inte hade 
tid att spela tv-spel och menar att en faktor för detta var att lånetiden var för 
kort för hen, för att uppleva spelet till dess fullo. En annan faktor som kan 
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påverka är utbudet av tv-spelen innehåller för lite variationen och hon såg 
gärna en mer varierande genre av tv-spel på sitt bibliotek, till exempelvis 
rollspel, startegi och så vidare (s. 35).  
Utifrån spelarnas syn på tv-spel som en del av kulturen ser författarna 
Rodebrand & Jennische (2014) att spelarna anser att samhället inte är redo att 
förklara tv-spel som en del av kulturen. Men informanterna ser själva att tv-
spel kan benämnas under kulturbegreppet då de anser att kultur är ett brett 
begrepp som kan inkludera många delar (s.38). 

3 Teori 

Den teoretiska modellen som används till denna studie är “The four spaces”, 
konstrukturerad av Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen och 
Dorte Skot-Hansen (2012). Modellen går ut på att folkbibliotekens mål bör 
vara att skapa en plats i folkbiblioteket för: inspiration, lärande, mötande och 
skapande.  
Författarna menar att modellen är menad att se de fyra rummen inte som enbart 
de fysiska aspekterna hos biblioteket utan även till exempelvis de ickefysiska 
möjligheter som biblioteket kan innehava. Varje rum är inte separerade från 
varandra och en aktivitet på biblioteket kan hamna i mer än ett rum.  
Det vanligaste användningsområdet med modellen är att ge en bild av vilka 
funktioner som folkbiblioteken bör ha för att uppfylla användarnas behov. I 
denna studie ska modellen användas för att förklara och synliggöra de 
funktioner som tv-spel har eller kan ha på folkbiblioteken. 
Användningsområdet med denna teoretiska modell är att se närmare på tv-spel 
och vilka funktioner tv-spelen kan ses ha utifrån ungdomarnas upplevelse av 
tv-spelen på biblioteken.  
Modellen har även använts i andra studier där fokus har varit på användare och 
användarnas upplevelse av bibliotekens funktioner (Rodebrand & Jennische 
2014; Olsson & Westerdahl 2011).  

 
Jochumsen, Henrik; Hvenegaard Rasmussen, Casper & Skot-Hansen, Dorte (2012, s.589) 
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3.1 Inspirationsrummet 
 
Utifrån Jochumsen et al. (2012) modell tar inspirationsrummet upp de estetiska 
och meningsfulla upplevelserna som biblioteken kan erbjuda sina användare. 
Författarna menar att vanligen upplevs detta rum genom sagoberättande eller 
andra artistiska uttryckande, Några exempel på aktiviteter på biblioteken kan 
vara sång och teater. Författarna menar att upplevelsesamhället har allt mer 
ökats och uppmuntrats, utrymmen för dessa upplevelser på biblioteken 
framträder ännu mer och dessa utrymmen utformas vanligen med åtanke att 
användarna ska ha plats för upplevelser av alla slags media. Även utrymmet, 
pekar författarna ut, är en del av inspirationsrummet, då utrymmet kan skapa 
nya erfarenheter och bredda vyerna för användare som använder utrymmet. 
Här ska rummet innefatta mål så som nytänkande och upplevelse. Alltså kan 
aktiviteter som sätter användaren utanför sin bekvämlighetszon vara av intresse 
i förhållande till inspirationsrummet. Detta kan betydda att folkbiblioteken bör 
ha en känsla av öppenhet för att användarna ska få uppleva nya erfarenheter i 
en bekant miljö. Författarna tar även upp om de olika folkbiblioteken som tagit 
sig an att designa sina folkbibliotek eller utföra program /aktiviteter som 
öppnar upp till mer oberäknelighet och mer känsloladdade möten i 
folkbiblioteken (Jochumsen et al. 2012, s. 590-591). 
 
I applicering av tv-spel i modellen (Jochumsen et al. 2012), används modellen 
för att se på tv-spelens funktion i folkbiblioteken. En kan se att tv-spelens 
funktion bör vara att ge användarna en möjlighet att pröva på nya upplevelser, 
att ta sig utanför sin bekvämlighetszon och ge användaren nya erfarenheter i en 
bekant miljö.  

3.2 Läranderummet 
 
Läranderummet är i detta fall att uppmuntra till nya erfarenheter och 
självständighet för användaren i en opartisk och delaktig miljö.  
Utrymmet i folkbiblioteken kan sägas vara menat att uppmuntra användaren till 
eget skapande och individualitet. Genom möjlighet till fri och gratis kunskap så 
så öppnas användarnas upp till en överblick av världen och sitt folkbibliotek. 
Författarna tar även upp att ett sätt att ge stöd till ungdomars behov är att ge en 
mer upplevelseorienterad inlärningsmetod. Sådana metoder kan ges via 
lekfulla, interaktiva och sociala inlärningsmedel. Jochumsen et al (2012) tar ett 
exemepel från ett projekt som byggde sina mål efter The four spaces modellen. 
Målet i detta projektet var att skapa ett visuelltskapande bibliotek som kan ge 
nya erfarenheter för barnen (s.592). 
Författarna pekar även på att styrkan hos folkbiblioteken är att inlärning ofta 
sker via dialogorienterade processer. Det tar sin startpunkt utifrån användarnas 
egna erfarenheter och önskan att vilja definiera sina egna inlärningsbehov. 
Dessutom menar författarna att miljön på folkbiblioteken är en mer informell 
miljö att ta in ny kunskap i (Jochumsen et al. 2012, s.591-592).  
 
I applicering med tv-spel i det lärandetrummet så kan det ses att tv-spelens 
funktion kan vara att ge användaren möjlighet till eget skapande, eget 
ställningstagande i förhållande till sina behov och till egen inlärning. Tv-
spelens funktion kan även inkludera att ge användarna möjlighet till att komma 
åt ny kunskap som är gratis och tillgänglig via folkbiblioteken.  
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Exempelvis kan sådana spel vara Leka lära spel som vanligen finns på 
folkbiblioteken för att lära barnen matematik och språk. Tv-spel i det 
läranderummet ska bland annat bidra med ett lekfullt, interaktivt och ett socialt 
inlärningsmedel för att på så sätt ge alla användare möjligheten att upptäcka 
nya kunskaper.  
 

3.3 Mötesplatsrummet 
 
Jochumsen et al. (2012) menar att mötesplatsrummet på folkbiblioteken 
förväntas göra biblioteken till en öppen offentlig plats för användarna att 
besöka. Biblioteken ska fungera som en plats utanför användarens hem och 
arbete där möten mellan individer från olika bakgrunder är möjliga. 
Mötesplatsen ska ge alla användare samma möjligheter i samhället vare sig de 
har olika bakgrunder. Ofta ses detta som den del av folkbiblioteken som ska 
skapa utrymmen för öppna diskussioner och problemlösningar, där olika 
kulturer och livsstilar kan mötas med likvärdiga behov. Oftast sammankopplas 
denna funktion med den fysiska platsen, där det ska finnas utrymmen för 
diskussioner och samtal emellan individer. Jochumsen et al (2012) menar att 
denna sociala funktion även kan inkludera digitala möten, så som via chatt eller 
hemsidor. Författarna påpekar att även i detta rum så understryks användarens 
självständighet och engagemang (Jochumsen et al. 2012, s. 592-593). Ray 
Oldenburg (1999 se Jochumsen et al 2012) ser själv att mötesplatsen är hjärtat 
av samhällets socialacentrum och rötterna till demokratin (Jochumsen et al. 
2012, s. 592). 
 
I applicering med tv-spelen så kan det förväntas vara så att tv-spelens funktion 
tillsammans med mötesplatsrummet bör vara bland annat att ge användarna 
möjlighet till ett öppet utrymme för att träffa likasinnade och individer av olika 
bakgrunder och intressen. Sådana möten ska vara till för att användarna ska 
kunna komma till biblioteket och se det som en fristad utanför hemmet och 
arbetet. Ett neutralt utrymme där alla kan mötas, ta ställning och engagera sig i 
tv-spel. Tv-spelens funktion kan ses vara en möjlighet för användarna att skapa 
sig en gemenskap i förhållande till sina tv-spelsintresse.  
 

3.4 Skapanderummet 
 
Det skapanderummet från Jochumsen et al. (2012) modellen understryker 
engagemang och nytänkande aspekter. I interaktion med andra individer eller 
miljöer ska användarna bli inspirerade till att exempelvis skapa nya sätt att 
uttrycka sig på, till exempel konst. Genom folkbiblioteken, menar författarna 
så ska användarna ha åtkomst till verktyg och material som passar till 
användarnas vilja att uttrycka sig. Genom folkbiblioteken ska användarens 
kreativa aktiviteter stödjas via olika former av interagerande spel, skrivande, 
ljud och bild. Ett exempel på sådan kreativa aktivitet kan vara genom 
exempelvis seminarium, föreläsningar eller verkstäder.  
Möjligheterna med ett skapande folkbibliotek ligger i att det ska finnas verktyg 
som kan stödja användarnas behov att vilja uttrycka sig. 
Ett skapanderum är viktigt idag då de kommande generationer efter 1960 talet 
beskrivs av Palfrey & Gasser (2008 se Jochumsen et al. 2012, s. 593) som den 
generation som påverkats mest av de digtala tjänsterna som spridits sig. Denna 
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generation betecknar den målgruppen som ser sig som både konsument av 
produkter men även som producent av produkter (Palfrey & Gasser 2008 se 
Jochumsen 2012, s.593-594). Jochumsen et al (2012) menar att det är 
folkbibliotekets roll att facilitera och hjälpa författare, skådespelare och andra 
skapare av konst och kultur att skapa nya verk eller uttryck. Antingen i grupp 
eller enskilt, i ny media eller gammal media eller för personligt intresse eller 
för masspridning (s. 593). 
 
Tv-spelens funktion i folkbibliotekens kan här ses som ett sätt att framhäva den 
kreativa och skapande möjligheterna. Tv-spel kan ge möjlighet för användare 
att skapa eller uttrycka sig genom tv-spel. Tv-spelen i folkbibliotek kan ha en 
funktion att framhäva de involverande och innovativa aspekterna. Att skapa sig 
nya tv-spel kan vara ett exempel, detta för personligt bruk eller för 
masspridning men kan även ses som ett sätt att uttrycka sin åsikt eller idé med 
eget tv-spel. Här kan vi även se att tv-spelen kan ses vara ett nytt medel för 
uttryck av kultur.   
 

3.5 Användning i analysarbetet 
 
Modellen The four spaces (Jochumsen et al 2012) används i analysavsnitten 
(5.2 och 5.4) där det redovisande resultaten ska analyseras och sedan diskuteras 
närmare i diskussionsavsnittet. 
I första fall kommer teorin i analysavsnitten användas för att se vilka 
framträdande funktioner tv-spel har i folkbiblioteken. Dessutom kommer 
analysmetoden användas för att se vilka funktioner som verkar mest 
framkommande utifrån informanternas perspektiv samt vilka funktioner som är 
mest relevantast enligt informanterna.  
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4 Metod 

Till denna studie valdes en semistrukturerad gruppintervju för insamling av 
material. Detta är en kvalitativ metod för insamling av material. En kvalitativ 
metod används eftersom målgruppen är studieobjekt och därför är en kvalitativ 
insamlinsgmetod passande för studiens syfte eftersom den kommer ge djupare 
insikt i ungdomars upplevelser om tv-spel på biblioteken. Enligt Bryman 
(2011) finns det näst intill inga stora skillnader mellan fokusgrupp och 
gruppintervjuer. Emellertid den viktigaste skillnaden mellan fokusgrupper och 
gruppintervjuer är att fokusgrupper har som syfte att studera hur informanterna 
samspelar och agerar med varandra. Till skillnad från semistrukturerade 
gruppintervjun som i grunden är en vanlig semistrukturerad intervju, men  som 
istället utförs med fler än en informant åt gången (Bryman 2011, s.206; s.446-
447). 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
 
Det finns vissa begränsningar med en kvalitativ metod som semistrukturerade 
intervjuer.  Bryman (2011) tar upp i sitt kapitel om kvalitativ forskning om 
extern reliabilitet och att med en kvalitativ forskningsstudie är det svårt att 
”frysa” en miljö eller en situation och för att sedan repetera den exakta 
situationen till exempelvis i en annan grupp (s.352). En lösning på detta är att 
använda tidigare forskningar för att understryka vad som kommer fram från 
både resultatet och analys.   
En annan begränsning med kvalitativ semistrukturerade intervju ligger i att 
forskare vanligen önskar sig en mer strukturerad och mindre öppenhet på sina 
frågor, då en del ser ett problem med att använda sig av öppna frågor och en 
ostrukturerad ordning på intervjun. Balansen i denna studie ligger i att skapa en 
guide som är delvis strukturerad men är även öppna i sina frågor. Vilket kan 
vara svåra delar att införa i en intervjuguide menar Wildemuth (2009, s.240). 
En semistrukturerad intervju har som fördel att den ger respondenter 
möjligheten till att vara mer öppen med sina svar. Detta till skillnad från de 
raka svaren och alternativen som kan ges från metoder som enkäter eller 
strukturerade intervjuer. Meningen är att få djupare svar än bara de ytliga 
svaren och detta är en av styrkorna hos den semistrukturerade intervjuerna 
menar Wildemuth (2009, s.240). Jämförelsevis kan en ostrukturerad intervju ha 
risken att vara för utsvävande och svårgreppad för att samla in informanternas 
data (Bryman 2011). En semistrukturerade intervjun är vald för den innebordar 
inte bara struktur men även en öppenhet i frågorna som möjligöra en 
fördjupning in i ungdomarnas upplevelseperspektiv. 
 

 Gruppintervju:  

Att hålla intervjuerna i grupp gjordes för att ge informanterna en öppnare och 
lättare miljö att svara på intervjufrågorna. Informanterna kan känna sig mer 
tillfreds och tryggare tillsammans med likasinnade tv-spelsintresserade 
informanter. Miljön för intervjun kan även upplevas göra det lättare för 
informanterna att vara öppna i sina svar. Eftersom flera av informanterna hade 
bara vissa dagar när de kunde göra intervjun så blev detta en faktor i valet av 
gruppintervjuer istället för enskilda intervjuer.  
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Semistrukturerade gruppintervjuer har för avsikt att ge informanterna chansen 
till att svara öppet men ger intervjuaren möjligheten att flexibelt ändra 
ordningen av frågorna om intervjuaren upplever att visa frågor kommer upp 
tidigare än vad guiden säger (Bryman 2011).  
 

4.2 Intervjuguiden 
 
Intervjuguiden är ett nödvändigt verktyg vid semistrukturerade intervjuer, då 
en semistrukturerad intervjuguide menar att frågorna är ordnade i en sådan 
ordning att det blir lättare att ställa frågorna utefter en viss struktur. Något som 
bör hållas i åtanke är möjligheten att vissa svar kan komma att överlappa flera 
frågor eller dyka upp tidigare beroende på hur intervjun går (Wildemuth 2009, 
s.233). 
 
Intervjuguiden (Bilaga 1) skapas först utifrån teman som uppstår ifrån 
frågeställningarna i avsnittet med Syftet och frågeställningar. Därefter skrivs 
frågorna efter vad studien behöver veta för att svara på frågeställningarna. Idén 
är bland annat att frågorna ska vara så öppna som möjligt och därför undviks 
stängda frågor. Det är bättre med öppnare frågor då detta ger informanterna en 
större möjlighet till öppnare svar istället för kortare och raka svar vilket inte 
skulle vara av nytta för studiens syfte. Intervjuguiden skickades in regelbundet 
till handledarna för feedback och för att få guiden godkänd. 
 

4.3 Urval 
 
Urvalet görs först utifrån en geografisk bekvämlighets urval. Detta pågrund av 
informanternas tidsbrist och de lättillgängliga lokalerna att använda på 
Högskolans bibliotek för intervjuerna, gjordes valet att hålla intervjuerna på 
plats i Borås. Därför behövde informanterna ha möjlighet att kunna ta sig till 
Borås utan större problem (Bryman 2011, s.194). Eftersom studien vill studera 
utifrån ungdomsperspektivet gjordes ett målinriktat urval (Bryman 2011; 
s.434) vilket påverkar hur informationen om studiens spreds till de olika 
nätverk. Informanterna behöver har varit på eller använt sig av biblioteken det 
senaste året, detta för att informanterna ska ha något att säga om biblioteken 
och tv-spelen på biblioteken. 
Urval görs även efter ett målstyrt urval (Bryman 2011) då informanterna gärna 
ska ha ett intresse för tv-spel, om de inte har det så är det troligt att de inte har 
mycket att säga under intervjuerna. De ska även vara mellan 20- 25 år och ha 
en en viss förståelse för biblioteket och bibliotekens syfte i samhället. 
Därigenom blir bibliotekariestudenter av intresse då de är aktiva användare av 
biblioteken och behöver inte en bakgrunds förklaring till vad biblioteken har 
för roll i samhället. Deras åldergrupp beror på att detta är den åldersgrupp som 
är närmast ungdomsbegreppet och dessutom går på en högreutbildning.  
 
Information om studiens och dess syfte (Bilaga 2) ut till olika nätverk, så som 
föreningar som har tv-spel som område, föreningar i sammarbetena med 
bibliotek. Detta för att ha en större räckvidd ut till intresserade via olika 
nätverk. En sista omgång av informationsspridning blev via sociala mediet 
Facebook . På Facebook finns det olika tv-spels och ungdomsgrupper och var 
av intresse då det fanns olika grupper lokaliserade i Borås.   
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 Informanterna 

Samman aget bildades tre gruppintervjuer för att hållas vid tre olika dagar, alla 
intervjuer gjordes mellan 1 maj till den 7 maj. 
Informanterna som deltar i undersökningen är sex stycken, alla är 
högskolestudenter och aktiva användare av folkbiblioteken. 
Då informanterna är både inom målgruppen ungdom och inom gruppen av 
biblioteksstudenter så ger det mig inte bara möjlighet att se utifrån 
ungdomsperspektivet utan även från ett biblioteksstudentsperspektiv. 
Fördelen med bibliotekariestudenter är att informanter är aktiva 
biblioteksanvändare. De kan även tydligare urskilja funktionerna som kan 
kopplas med tv-spel på folkbiblioteken. En konsekvens av att ha 
biblioteksstundeter som informanter är att de är själva redan insatta inom 
folkbiblioteken och bibliotekens roll i samhället. Deras förförståelse kan 
påverka deras svar men även ge en djupare insyn, utifrån deras erfarenheter 
med biblioteken och vilka möjligheter biblioteken och tv-spelen kan ha.  
Alla informanter spelar något tv-spel, vissa har spelat i flera år (sedan 
barndomen) medan andra har självmant börjat ta tag i sitt spelande de senaste 
åren. Alla informanter är därför intresserade och/eller spelar tv-spel i dagsläget 
men har olika nivåer av expertis. Alla informanterna har besökt sitt bibliotek 
det senaste året, många av informanterna kommer ifrån olika delar av Sverige 
och har erfarenhet av olika slags bibliotek, filialer och stadsbibliotek. 
Informanternas kön upplevs som irrelevant till studies syfte och istället 
används könsneutrala benämning för alla informanter. 

4.4 Etik 

Utifrån Brymans (2011) etiska principer om frivillighet, integritet och 

konfidentialtet utformas både informationsbladet och studien i det syfte att 
informanterna ska frivilligt delta i studien, att deras samtycke krävs för att 
intervjun ska genomföras det vill säga att de tillåter inspelning av intervjun. Att 
de dessutom behandlas i den mån att informanternas svar inte kan användas än 
för denna studies syfte och att informanterna hålls konfidentiella (s. 131-132).  

Alla informanter hålls konfidentiella, vilket betyder att de kommer alla hållas 
könsneutrala och varje informant kommer namnges som nummer exempelvis 
””Informant 1 och Informant 2”. Under sökandet av informanten för studien 
spreds informationen om studien via olika nätverk och genom att ta kontakt 
med olika handledare som kan vidarbeforda informationen. Användandet av 
handledare kan ge en stöd för sin studie. Om studien hemlighålls eller inte tas 
via de korrekta källorna kan studien komma att ses som opålitlig av 
informanterna (Bryman 2011).  

Vid start av intervjun informeras informanterna om studiens syfte och det som 
samlas in under intervjun inte kommer användas i annat syfte än för 
vetenskapligt syfte. Intervjuaren kommer be om informanternas godkännande 
att få spela in intervjuerna, detta för att det blir lättare att sammanställa 
materialet senare under bearbetningen av informanternas svar.  
Inga personliga och/eller känslig frågor kommer att tas upp under intervjuerna.  
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4.5 Genomförandet 
 
De sex informanterna blir uppdelade i tre grupper med två personer i varje 
grupp detta på grund av informanternas begränsade tid och att 
intervjutillfällena fick ske när det passade informanterna. En av intervjuerna tar 
plats hemma hos intervjuaren medan de andra två gjordes i ett grupprum på 
Högskolebiblioteket i Borås, detta på grund av att högskolebiblioteket var 
stängt en av intervjudagarna och informanterna hade inte möjlighet att delta vid 
ett annat datum. Alla intervjuer spelades in. Varje gruppintervju tog mellan en 
halvtimme till en timme.  
 

4.6 Bearbetning av material 
 
Här tas det upp om hur det insamlade materialet kommer bearbetas och sedan 
analyseras.  

 Transkribering 

Transkriberingen är basen för bearbetningen av materialet och sedan 
analyseringen av materialet. Med anledning att gruppintervjuerna är så långa 
som en halv timme till en timme, är det bara de mest relevanta styckena från 
intervjun som kommer transkriberas. För att det tar för lång tid att transkribera 
allt som sagts på varje intervju (Bryman 2011, s. 428-430). 
Efter varje gruppintervjutillfälle transkriberas informanternas svar så snabbt 
som möjligt, detta för att intervjun fortfarande ska vara färskt i minnet hos 
intervjuaren när den transkiberades.  
Emellertid innan transkriberingen sker måste intervjun avlyssnas, detta för att 
se vilka avsnitt som kan vara av mest relevans att transkribera. Detta hjälper en 
sedan att transkribera de delar av intervjun som är av relevans för analysering 
av resultatet. 
Transkriberingens sista steg är att lyssna av de utvalda sektionerna igen och 
noggrant och metodiskt skriva ner informanternas svar i skriftspråk. Detta 
underlättar analyseringen av materialet.  

 Resultatsammanställningen 

Det bearbetade materialet kommer redovisas i ett separat avsnitt och kommer 
först tematiseras in under varje frågeställning (se 1.2). Resultat kommer vidare 
sedan grupperas efter de mest framträdande teman som kan utläsa från det 
bearbetade materialet.  
Efter det kommer analysen att ske under varje tematiserad frågeställning inne i 
resultatredovisningen. 
Eftersom en del informanter kan berätta om liknande upplevelser så används 
inte alla informanters beskrivningar, istället används bara de beskrivningar som 
kortfattat sammanfattar en situation. 

 Analys 

Metoden för analysering av det bearbetade materialet kommer utgå ifrån 
Jochumsen et al. (2012) de fyra funktionsrummen som modellen tar upp. 
Tillvägagångsättet för analyseringen utgår efter Wildemuth (2009) förklaring 
om de tre sätten att analysera det bearbetade materialet. Denna studie har som 
avsikt att använda “directed content analysis”. Detta betyder att analysen utgår 
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från en teoretisk basis och tillåter sedan materialet och teman framträda genom 
det insamlade data (s. 309-310).  
I detta fall så kommer materialet först analysera efter deras sammanställning, 
efter som materialet sammanställs efter frågeställningarna så kommer analysen 
ske efter varje frågeställning snarare än en gemensam analys av båda 
frågeställningarna.. Analysen sker utifrån Jochumsen et al. (2012) modellen. 
 

5  Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt sammanställs informanternas svar i en resultatredovisning. Först 
delas svaren från informanterna upp efter frågeställningarna (se 5.1 och 5.3) 
och tematiseras sedan utefter vilka framträdande funktioner och faktorer 
informanterna tar upp i intervjuarna. 

5.1 Ungas inställning till tv-spel på biblioteken och 

bibliotekens inställning till tv-spel på bibliotek 
 
Under intervjun frågas ungdomarna efter deras upplevelse av tv-spel i deras 
bibliotek, det togs även upp vad ungdomarna själva upplevde mer bibliotekens 
inställning gentemot tv-spel på biblioteken.  
 

 ”För gamla” för tv-spel 

Under intervjun tar informanterna upp för vem eller vilka tv-spelen oftast är 
ämnade att locka eller användas av. Vissa informanter uppgav att de upplevt att 
det var specifika åldersgrupper som kunde låna eller spela tv-spelen på 
biblioteken. Flera av informanterna uppfattade det som att de tv-spel som 
köptes in eller som spelades på biblioteksbyggnaden var först och främst 
ämnade för barnen. En av informanterna menade att hen inte upplevde att det 
fanns chans för hen att använda konsolen i sitt bibliotek, då det redan satt ett 
gäng ”småknattar” vid tv-spelsutrymmet och spelade. Informanten fortsätter 
och nämner att bibliotekarierna upplevs vara oroade över att ha ungdomar vid 
tv-spelsutrymmet främst för opassande beteenden som kan komma fram när 
ungdomarna spelar tv-spelen.  
 
Vissa av informanterna upplevde att det snarare var bestånden som verkade ge 
intrycket av att det inte var deras målgrupp som ämnades lockas till 
biblioteken. Vissa menade att de tv-spel som de fann på biblioteket sällan var i 
deras smak utan menade att det var mer för de yngre åldrarna.  
 
Det visar sig att inte alla informanter sett detta utan har stött på tv-spel som 
varit av mer vuxenliknande karaktär än vad de oftast sett i hyllorna. Informant 
3 i frågan om hen hade någonsin hittat spel som varit av intresse för hen, 
nämner informanten att hen hade hittat ett tv-spel som varit för 18 år och äldre 
och att det var ett underhållande tv-spel att spela.  

 

Informant 3: [...] sen om det finns såna spel 
så blir de ju utlånade jäkligt fort. De är alltid 
borta.  
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De populära eller de mer intressanta tv-spelen verkade upplevdes av 
informanterna att de saknades eller aldrig fanns tillgängliga i hyllorna. Snarare 
upplevdes det vara tursamt att stöta på sådana tv-spel. De flesta av 
informanterna upplevde emellertid att om de letade i hyllan efter tv-spel fanns 
det aldrig något som lockade. I frågan om huruvida de såg att de använde 
utrymmet för att spela tv-spelen svarade informanterna vanligen med samma 
upplevelse. 
 

Informant 2: Det känns inte riktigt som [vi] 
har möjlighet ofta [att spela tv-spel på 
biblioteken] utan att det redan sitter ett gäng 
med småknattar där och spelar 
Informant 3: Ja lite som att man känner sig så 
här: Nä men du är lite för gammal för att sätta 
dig på biblioteket och spela. Du kan få låna 
hem [tv-spelen] utan problem eller så. Men du 
är lite för - Jag känner att jag kommit till den 
åldern att vi är lite för gamla för att sitta DÄR 
[på biblioteket] och spela spelen.  

 
Informanterna tar upp deras intryck av att tv-spelsutrymmet är menad för 
”småknattarna” och inte för äldre målgrupper som informanternas. De pekar 
även ut bekvämligheten av att ha en egen konsol hemma, så de tar upp varför de 
överhuvudtaget ska ta sig till biblioteken.  

 
Informant 1: Jag känner att vår tid är lite 
förbi. 
Informant 2: Ja det känns också som att, 
jamen som du sa. Vi har det hemma och vi går 
mer till biblioteket för böckerna. Vi kan köpa 
[tv-spelen] själva sen kanske också att det är 
mer just för [de yngre].  

 
En del av informanterna tog upp deras erfarenhet av att låna tv-spel ofta leder till 
att hen inte har tid eller inte hinner spela klart spelen. Detta, menar 
informanterna, är för att vissa rollspels tv-spel kräver många timmar för att spela 
klart och informanterna berättar att de är vana vid att bara få låna tv-spelet i max 
en vecka och då upplever de sig tvungna att spela tv-spelet i flera timmar snarare 
än att ta sin tid.  
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 Fysiska platsen 

I frågan om hur informanterna upplevde det fysiska biblioteket kom 
informanterna att ta upp hur de upplevde utrymmet för att spela tv-spelen. Den 
gemensamma upplevelsen var den att om det fanns så var det bra att 
biblioteken hade ett utrymme för deras användare att spela tv-spelen på. En av 
informanterna tog upp att om en sådan ”spelhörna” hade funnits när hen var 
barn så skulle hen ha spelat tv-spel på biblioteket jämt.  
 
Intrycken som informanterna verkade ha av tv-spelensutrymme var att dess 
placering på biblioteken upplevdes vara ganska sammankopplat med vilka tv-
spel som var mest lockande. Många av informanterna hade uppmärksammat att 
deras bibliotek ofta placerade tv-spelen i barnavdelningen. Ett av problemen 
med sådan placering uppfattades av många informanter som att de äldre 
ungdomarna sällan vågade sig på att nyttja tv-spelen. En del nämner att de 
upplever att personalen inte var bekväm med att äldre ungdomar satte sig i 
barnavdelningen. När det frågades om hur informanterna trodde biblioteken 
tänkte när de omplacerade tv-spelen till andra avdelningar än barnavdelningen.  
 

Informant 2: De hänger en massa tonåringar 
på barnavdelningen och bara ...  
Informant 1: Det tror jag är [...] de märker att 
"oj det kommer helt plötsligt väldigt mycket 
tonåringar [...] till barnavdelningen" och det är 
inte riktigt lämpligt för man vet alla vad som 
händer när man spelar ett spel och man 
kommer lite för mycket in i spelet. [Informant 

1 imiterar en engagerad spelare] "Du din 
[ovårdat språk]" 
 

Här kan informanterna se en oro som bibliotekarierna har genetmot det 
beteende som kan framkomma när det spelas tv-spel och hur ungdomars humör 
kan påverka barnen. Informanterna tar upp Göteborgs Stadsbibliotek Dynamo. 
En ungdomavdelning och en barnavdelning som har separata våningar. Detta 
upplevde informanten var bra då hen uppfattade så att det var lättare att besöka 
ett ställe utan att uppleva sig som ”dum i huvudet” eller uppleva sig vara 
malplacerad.  
 

Informant 1: gör att det är lättar för en som är 
lite äldre att faktiskt gå dit, [...] att då känner 
man sig inte helt malplacerad och man känner 
sig inte helt dum i huvet.  

 
Informant 1 hade upptäckt vid sitt senaste besök på sitt bibliotek så hade tv-
spelsbeståndet flyttats bort från barnavdelningen och istället placerat 
tillsammans med film-, musik- och ljudbokbeståndet. Hen uppfattade att detta 
gav tv-spelen en mer självklar och tydligare plats på biblioteket än att ha den 
stående i barnavdelningen.  
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 Informationsspridning och synlighet inne på biblioteket 

Synlighet och spridning av information av tv-spelen tas upp i frågan om 
bibliotekens utrymme och information om tv-spelen på biblioteken men även i 
frågan om hur ungdomarna upplevde bibliotekens inställning till tv-spel.  
 
Medan vissa av informanterna upplevde att deras bibliotek har blivit bättre med 
informationsspridning genom hemsidan, eller andra former av 
informationsspridning, så framkom det att många informanter uppfattade det 
som att biblioteken idag saknar spridning av information om deras tv-
spelsbestånd eller tv-spelsaktiviteter.  
Informant 5 upplevde att biblioteken förlitade sig på att tv-spel marknadsför sig 
själv. Tv-spelen i hyllan ska få användarna att låna spelen.  
De andra informanterna menar att det var vanligare att användare stötte på tv-
spelen av händelse och sedan behövde fråga bibliotekarierna om hur de skulle 
använda tv-spelsutrymmet och tv-spelen.  

 
Informant 6 upplevde att hen aldrig riktigt vågat fråga efter tv-spelen, då hen 
varit osäkert vem/vilka fick låna eller spela tv-spelen.  
 

Informant 6: Jag känner mig lite osäker när 
det kommer till spel på bibliotek. För jag blir 
så här: jag vet inte riktigt vem som får låna 
vad. Vilket är lite konstigt för generellt är väl 
typ allt, till för alla på biblioteket. Det känns 
som att det är väldigt fokuserat för barn, [...] 
eller jag vet inte jag blir nervös. Jag törs inte. 
Jag har aldrig lånat nåt spel, för jag vågar inte 
närma mig hyllan. 

 
Informant 6 menade att hens bibliotek marknadsförde sig via ortens 
annonsblad. Informant 6 upplevde detta var ett bra val för hens bibliotek, men 
menar att om det inte sedan finns något inne på biblioteket som skyltar eller 
talar om hur allt går till. Till exempelvis för vem den här sektionen på 
biblioteket är menad för och så vidare.   
Informant 6:s upplevde det lite konstigt att en var förvirrad över vem eller vilka 
som får låna tv-spel. Hen menade att informationen som kom från hens 
bibliotek var bra men att den även kunde ses som att den bara ”predikar för 

dem redan frälsta”. Alltså de individer som redan är välbekanta med 
biblioteket snarare än de som är nya till biblioteket. Informant 6 tar upp att 
hens bibliotek är bra med information om aktiviteter med tv-spel men att det 
ofta är i samband med skollovsperioder och hen upplevde att dessa aktiviteter 
var mer ämnade till de som hade lov, det vill säga skolbarn snarare än för 
ungdomsgruppen.  
 
I frågan om personalens kunnighet på biblioteken eller intresse för tv-spel var 
det många som pekade ut att synligheten av tv-spelshyllan även kunde 
signalera hur biblioteken ser på sitt tv-spelsbestånd. Informanterna menade att 
en mer synlighet för tv-spelen skulle visa upp personalens intresse. 
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 Användning 

I frågorna om hur informanterna såg på aktiviteter och tv-spelsbeståndet kom 
det upp mycket kring användandet av tv-spelen på biblioteken. Vad använda 
informanterna själva av tv-spelen på biblioteken och om de kunde tänka sig att 
andra ungdomar använde sig av tv-spelen på biblioteken. 
Eftersom många av informanterna såg tv-spelsbeståndet som bristande i deras 
ögon så lånade de sällan tv-spel ifrån biblioteken. Informanterna fann inte 
heller något intresse av att använda utrymmet för att pröva på att spela tv-spel 
eller pröva på nya tv-spel.  
Informanterna tar även upp att de upplevde att med tanke på att de flesta, i 
deras målgrupp, hade egen konsol eller egna tv-spel hemma.  
 

Informant 1: [...]om man har sin 
gamingstation hemma, va fanken ska man gå 
till biblioteket för då. 
 

En stor andel av informanterna tar upp att de har sina egna tv-spel, sitt tv-
spelsbibliotek hemma. Här tar informanterna upp aspekten om deras ekonomi 
och nämner att de hade egna tv-spelskonsoler som barn men aldrig hade råd att 
själva köpa tv-spelen till sina konsoler och kunde därför inte använda 
konsolerna. 
Ofta fanns det inte heller något på spelhyllorna som lockar en att låna, menade 
en informant. Dessutom upplevde informanterna att tv-spelen som köps in ofta 
var riktade mot åldrarna mellan 13-17 år och då vanligtvis, säger en informant, 
unga killar.  
Informanterna ser positivt på tv-spelsutrymmet på biblioteken men menade att 
utrymmet är mer för de yngre som inte har råd med tv-spel och som använder 
utrymmet. De nämner även bibliotekspersonalens oro när det gäller ungdomar 
som kommer och spelar tv-spel på barnavdelningen.  
 
De tar även upp att det finns något positivt med användandet av tv-spel på 
biblioteken, en grupp tar främst upp att de upplevde att biblioteket som 
byggnad kan ses och framställas som ”läskigt” hos många ungdomar. Många 
ungdomar, menade gruppen, uppfattar att de inte har något på biblioteket att 
göra. Böcker är inte deras intresse pekar en informant ut. Men med tv-spel på 
biblioteket kan föreställning om biblioteket som ”läskig” hos vissa ungdomar 
förändras, menar informanten. 
 

Informant 1: Och helt plötsligt blir biblioteket 
så mycket mindre läskigt. Alltså då finns det 
inget krav på dem, killarna […] att behöva 
prestera utan de kommer dit och har kul och 
spelar spel. 
 

Informant 4 nämner att en annan användning av tv-spel på biblioteket kan vara 
att användare får pröva på tv-spel för att sedan se om spelet är bra nog att vilja 
köpas. Här ser informanten att tv-spel på biblioteken kan ses som ett provtest 
av tv-spel som användaren kanske är intresserad av. Utan att användarna 
behöver lägga ut egna pengar för upplevelsen.  
I frågan om informanternas upplevelse av aktiviteter som nås ut av biblioteket, 
kom det upp att informanterna var ganska ovetande om huruvida deras 
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bibliotek hade några tv-spelsaktiviteter. Vissa upplevde att det fanns 
turneringar men att det sällan intresserade dem.  
Tv-spel menade många av informanterna är i stora drag likvärdiga med böcker 
och många upplevde att om bibliotekarierna vet så litet om tv-spel hur ska tv-
spel då få sin plats på biblioteket. En stor del av informanterna påpekade att 
eftersom allt fler börjar spela tv-spel så borde detta vara något som biblioteken 
kan rekommendera eller hålla sig uppdaterad om.  
 
Ett annat användande som informanterna tar upp gällande tv-spel är att 
biblioteken bland annat har många Lära leka spel och dessa har funnits 
tillgängliga via biblioteket flera år tillbaka. Informant 5 har sett att hens 
bibliotek har hållit Leka lära spelen uppdaterade, men fortsätter emellertid att 
hen uppfattade att biblioteken gärna ser att tv-spelen ska ha ett syfte.  
Andra informanterna har upplevt att Leka lära spelen har funnits länge på 
biblioteken medan andra tv-spel som diffierar från Leka lära spelen har inte 
kommit in på biblioteken förrän den senaste tiden. Emellertid kan alla 
informanterna påminna sig ha spelat Leka lära spelen på bibliotekens publika 
datorer.  

 Sammanfattning 

Den huvudsakliga kärnan i denna del av intervjuerna har upptäckts vara efter 
ungas upplevelse att de är ”för gamla” för att spela tv-spelen på biblioteken. 
Den fysiska placeringen av tv-spelen påverkade hur informanterna upplevde 
vem och vilka som fick använda tv-spelen. Att de upplevde att tv-spelen kunde 
få en mer egen plats på biblioteket om utrymmet ges en mer neutral plats än 
bara placera tv-spelen i barnavdelningen. Upplevelsen från informanterna kring 
informationsspridningen är att vissa av biblioteken är bra med information 
utanför biblioteketsbyggnaden och andra inte. En stor del av informanterna 
håller dock med om att biblioteken vanligtvis saknar skyltning och information 
om tv-spelen inne på biblioteket.  
Informanterna upplevde inte heller att de hade ett behov att låna tv-spel eller 
spela tv-spelen på biblioteken. Lånetiden och möjligheten att köpa egna spel 
till sitt tv-spelsbibliotek sägs vara något som påverkade informanternas 
upplevelse. De medger att de går till biblioteket för böckerna, inte för tv-
spelen. Leka Lära spelen tas upp i det fall att de hållits uppdaterade väl genom 
åren men att dessa spel upplevs ha en plats på biblioteket med ett nyttigt syfte.  
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5.2 Analys 
 
Här kommer en analys av det material kopplat till den första frågeställningen. 
Här kommer teman inspiration, mötesplats, lärande och skapande att 
rangordnas utefter informanternas intresse.  
 
Inspiration:  

Utifrån resultatredovisningen kan det ses att tv-spelen har en funktion utifrån 
Inspirationsrummet. Vilket gör att biblioteken ger möjligheter för användarna 
att uppleva nya erfarenheter (genom exempelvis spelande av tv-spel på 
biblioteket eller spela nya tv-spel via utlån av spelen) och att dessa nya 
upplevelser kan upplevas i en bekant biblioteksmiljö. Något som en 
bibliotekarie nämnde om biblioteken som ett rum för unga att inspireras av 
(Olsson & Westerdahl 2011). Här syns det att informanterna har upplevt en 
viss begränsning i att få nya upplevelser med tv-spelen då de funnit att både 
utlåning och tv-spelsutrymmet på biblioteket sällan varit av intresse för dem. 
Troligen är det för att de tv-spel informanterna helst vill spela inte fanns inne 
när de letade på tv-spelshyllan.  

Mötesplats:  

Något som tagits upp av informanterna är utrymmet, det vill säga vart tv-
spelskonsolen är placerade, vart hyllan med tv-spel är placerad och möjligheten 
att spela tv-spel på biblioteken.  
Informanterna tar upp att de hellre köpte sina tv-spel som att de visste att de 
tyckte om och de hade utrymme i hemmet att spela tv-spel. De var därför inte 
särskilt intresserade av att spela tv-spel på biblioteket.  
Möjligheterna för ungdomarna att kunna uppleva nya erfarenheter utanför 
deras bekvämlighetszon är inte stora enligt informanterna. Detta för att en stor 
andel av informanterna medger att de går till biblioteket inte för tv-spelen utan 
för att låna böcker. Samt att många av informanterna upplevde att deras plats i 
utrymmet inte var välkomnade eller att utrymmet inte var menat att användas 
av deras målgrupp, något som både Åberg (2000) samt Ekman & Ekstrand 
(2005) har sett i sina studier. Detta med åtanke att informanter upplevde att de 
kan ha råd att köpa egna tv-spel och den sociala funktionen nämns inte 
tillsammans med de nuvarande tv-spelsaktiviteter som är på biblioteken. 
Den sociala mötesplatsen anses vara av stort intresse hos informanterna, men 
de har inte upplevt att sådana aktiviter har funnits tydliga på sina bibliotek och 
både informanterna och tidigare forskning nämner att personalens intresse för 
tv-spel kan påverka hur dessa aktiviteter kan synliggöras på biblioteken 
(Gezelius & Griph 2006).  

  



 

23 
 

Lärande:  

I Lärandetrummet ska användarna ha tillgång till gratis material och ha 
möjlighet att hitta ny information. Här kan vi se att utlåningen av tv-spel är en 
funktion som uppfyller och möjliggör att användarna kan få gratis tillgång till 
material och verktyg för tv-spelandet. Emellertid visas det även här i resultatet 
att informanterna inte ser ett behov av att låna tv-spel eller använda tv-spelen 
inne på biblioteket. Utifrån tidigare forskning kunde både författarna Gee 
(2003) samt Gentile & Gentile (2008) se att tv-spelen kunde ge användarna en 
möjlighet till nya inlärningsmiljöer för lärandet.  Andra forskares informanter 
som från Bengtssons (2014) studie hänvisar till liknande anledningar, för kort 
lånetid och för lite variation av tv-spel minskar frestelsen att vilja låna tv-spel 
på biblioteket.  
Lära leka spelen på biblioteken har enligt informanten en plats inne på 
biblioteket och ser att den hållits uppdaterade i många år. Dessa spel ses ha ett 
syfte utifrån informanten och har en plats på biblioteket. Något som Gezelius 
& Griph (2006) säger är att tv-spel ska ha ett syfte, ett kunskapsnyttigt syfte (s. 
48) och därigenom har Lära leka spelen en plats inne på biblioteken. Även 
författaren Gee (2003) ser en länk mellan barn som spelar tv-spel och 
därigenom skapar sig egenskaper som problemlösning och kritiskt tänkande. 
Eftersom lärandetrummet även ska uppmuntra till nya erfarenheter för 
användaren och utifrån detta kan det visas att användarna får nya erfarenheter 
via möjligheten att låna tv-spel från biblioteket eller pröva tv-spelen på 
biblioteket.  

Skapande:  

Det skapande rummets funktion är att framhäva de kreativa och skapande 
möjligheterna för användarna, men som inte visas eller tas inte upp av 
informanterna i resultatet. Vilket även Johansson (2014) har upptäckt är en 
möjlig bristvara hos bibliotekarierna när det kommer till skapande möjligheter 
med tv-spel på biblioteken. 
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5.3 Bibliotekens arbete med tv-spel 
 
I frågorna om hur ungdomarna vill att biblioteken ska arbeta med tv-spelen på 
bibliotekens vardagliga verksamheter kom det upp utefter de mest 
framträdande teman utifrån informanternas svar.   

 Aktiviteter 

5.3.1.1 Turneringar 

I sista delen av intervjuen kom frågor upp om vad informanterna själva skulle 
vilja se på sina bibliotek och vad de tror att andra i deras målgrupp skulle vilja 
ha på sina bibliotek när det kom till tv-spelandet.  
 
Det som togs upp var bland annat turneringar. Turneringar upplevdes av 
informaneterna vara en bekant aktivitet i deras bibliotek. Oftast brukade det 
vara turneringar på deras bibliotek, då som sport, racing eller slagsmålspel och 
detta upplevdes informanterna vara ett förekommande tema i folkbibliotekens 
turneringsaktiviteter.  
Vissa av informanterna menade att detta är ett koncept som är lockande för 
många men de säger även att de vill se andra tv-spel än de som oftast är 
populärast (exempelvis sport, racing eller slagsmålsspel). En av informanterna 
tog upp hens intresse av att hålla en Pokémonturnering. Informanten nämner 
hur roligt det skulle vara och nämner att med en Pokémonturnering så är 
biblioteken inte begränsad med bara deras egna tv-spelskonsoler utan 
användarna kan själva ta med sig sin handhållna tv-spelskonsol för att delta i 
en sådan turnering. En annan informant fortsätter och säger att ihop med en 
sådan turnering så kan biblioteket även erbjuda möjligheten att pröva på deras 
andra tv-spel.  

5.3.1.2 Spelkvällar  

Andra informanter tog upp tv-spelskvällar, till exempel LAN (där användarna 
kan koppla sig till samma nätverk och spela tillsammans i samma lokal) som 
kan hållas på biblioteket och låta ungdomar spel tv-spel med varandra med sina 
egna datorer. Att använda bibliotekets lokala nätverk här tyckte informanterna 
vara en möjlighet. Frågan är sedan om bibliotekets egna publika datorer skulle 
kunna fungera vid ett LAN menade informanterna. Eftersom vissa spel kanske 
inte kan spelas på bibliotekets publika datorer och därför måste användarna ta 
med sig sina egna datorer. Andra informanter menade att användarna kan få ta 
med sig sina egna konsoler och tv-spel för att spela i en biblioteksmiljö.  
Informanterna menade att detta kan ge en chans för alla dem som har en konsol 
och alla dem som inte har en konsol att mötas på neutral mark. 
 
En informant undrade dock var ska gränsen dras mellan bibliotek som 
mötesplats för alla och bibliotek som fritidsgård för ungdomar. Men fortsätter 
med att om en kommun saknar fritidsgård för ungdomar då kan biblioteken bli 
ett utrymme för ungdomarna.  
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5.3.1.3 Diskussioner och klubbar 

Andra aktiviteter som informanterna tagit upp är bland annat att hålla i 
diskussion och fikakvällar med tv-spel i fokus. Här tog informanterna upp 
aktiviteter som uppmanar till att prata och diskutera sina intressen.  
I frågan av vad Informant 3 upplevt om tv-spel i dag och vad hen skulle vilja 
ha på sitt bibliotek tar Informanten upp att hen gärna ser spelcirklar och 
spelklubbar. 
 

Informant 3: [...] folk spelar ju mycket [tv-
spel], varför inte bara göra en grej utav det då. 

 
För Informant 3 är tv-spel på samma våglinje som böcker och en tv-spelsklubb 
är en självklarhet, menade Informanten. Emellertid har hen inte stött på någon 
sådan aktivitet.  
Många av informanterna såg sådan här aktiviteter som ett roligt inslag. 
Informanterna tog upp att diskussioner och samtal kunde handla om till 
exempel ”vilka tv-spel är din favorit” eller ”vilka problem har du haft med 
detta spel”.  
 

5.3.1.4 Verkstäder och Föreläsningar 

En informant tog upp intresset av att biblioteken kan hålla i en verkstad för 
speldesign eller anordna möten med olika speldesigner eller individer som 
arbetar med tv-spel.  
 

Informant 4: I och med att jag har ett 
konstintresse så hade speldesign varit av 
intresse på biblioteken för mig. 

 
Informant 4 såg att speldesigners kunde vara av intresse att få möta, samt att 
hen kopplade sitt konstintresse med sitt tv-spelsintresse och ser gärna att båda 
av hens intresse fanns plats på biblioteken.  
I frågan om vad biblioteken kunde ha för aktiviteter togs det upp om 
temakvällar och det togs även upp vilka som kunde bjudas in som föreläsare.  

Informant 2: Jag tänker att man kan ha nån 
sorts fikakväll på biblioteket- 
Informant 1: Ja och bjuda in nån sån där 
Youtubegamer. 
Informant 2: Ja om [biblioteket] har råd med 
det. 

 
Här såg informanterna att det fanns möjlighet att bjuda in individer som är  
involverade med tv-spel, inte bara speldesigners men även de som spelar tv-
spel och som lägger upp videos för andra ska få se hur de spelar tv-spelen. Men 
att informanterna såg budgeten kunde vara en faktor som kunde orsaka 
problem för biblioteken. 
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 Arbetet med biblioteket 

5.3.2.1 Beståndet 

När informanterna tillfrågades om vad de gärna ser på deras bibliotek och vad 
de ser att biblioteken ska jobba med, tog informanterna upp deras intresse av 
ett bättre tv-spelsbestånd på deras bibliotek. De upplevde att tv-spelsbeståndet 
var torftigt och mest inriktat mot barn. Gärna fler intressanta och annorlunda 
tv-spel är något som flera av informantera tog upp. 
Informanterna menar att intressantast är att låta användarna hitta fler udda och 
varierande tv-spel och möjligheten att få testa spelet på biblioteket innan de 
köper tv-spelet.  

5.3.2.2 Placeringen 

En stor del av informanterna upplevde att utrymmets fysiska placering kunde 
utvecklas, men tog upp att vissa bibliotek som är mindre eller har fler 
begränsningar inte kanske kunde ge lika stor plats som ett stort bibliotek.  
Informant 3 menade att hen upplevde att ett mindre bibliotek måste ge upp en 
annan aspekt av deras verksamhet för att ge plats åt tv-spelen.  
 
Den främsta åsikten hos informanterna var emellertid att ge tv-spelen en frizon, 
en neutral plats på biblioteket. De flesta upplevde att biblioteket inte 
uppfattades vara bekväma med att ungdomar sitter och spelar i tv-spelshörnan. 
Andra menade att många ungdomar inte vågade sätta sig i ett utrymme som är 
placerad i ett område menad för en viss målgrupp.  

 

Informant 5: [...] vore bra med en fri punkt. 
En mer neutral plats. Man kan ju göra ett rum 
för just att göra den neutral [...] 

 
Andra menade att själva utrymmet kan i många avseende ses för knapert. 
Informant 1 tog upp att hen upplevde att det borde finnas mer plats för fler än 
bara två spelar att sitta och spela tv-spelen.  

Informant 1: Baksätesspelandet. Man sätter 
sig bredvid och kollar när andra spelar. 
Informant 2: Det är ju modernt nu, nu kan 
man ju bara se på alla Youtube-spelare. Som 
att man sitter och tittar på när någon annan 
spelar. 
Informant 1: Då är det väl därför viktigt att 
det finns plats för mer än bara två personer 
eller så.  

 
Baksätesspelare är något som informanten tog upp och det är något hen har sett 
på Youtube. Men tog även upp att en av hens tv-spelshöjdpunkter var att se på 
när mamma spelade Tomb Raider-spelen. Andra informanter hade likande 
berättelser där det var deras vänner, grannar eller föräldrar som introducerade 
dem till tv-spelandet och gjorde tv-spelsintresset större via iakttagelse.   
 

  



 

27 
 

5.3.2.3 Informationsspridning 

Något som informanterna återigen tog upp är att informationsspridningen av tv-
spel inne och utanför biblioteket. Vissa upplevde att folkbiblioteken är bra på 
att sprida ut informationen utanför biblioteket men är sämre på att skylta och 
göra reklam inne i byggnaden.  
Informanterna höll med om att spridningen av information utanför och inne på 
biblioteket är av lika stor vikt när det kommer till att marknadsföra tv-spelen 
och uppmuntra till utlån av tv-spel.  
I frågan om hur detta kan förbättras förutom bättre skyltning tog informant 1 
upp att hen uppfattade att bästa sättet att nå ut till ungdomar kunda vara med 
”word-of-mouth” metoden där ungdomarna själva för vidare ordet om att 
biblioteket har tv-spel och tv-spelutrymme.  
 

Informant 1: Ungdomar är [...] lite 
tunnelseende [...] jag vet inte hur många 
ungdomar som skulle börja följa biblioteket på 
Facebook eller Snapchatt, utan det är en 
process som måste ske 

 
Informant 1 menade att även om en ”promotar” Facebooksidan eller annan 
hemsidan så trodde hen inte att många ungdomar skulle hoppa på och börja 
slaviskt följa allt som sker på biblioteket. Ryktet måste börja gå, mende hen 
innan intresset kan väckas.  
Informanterna tar upp upplevelsen de har fått av att biblioteken ser att tv-spelen 
marknadsför sig själva. Vilket informanterna trodde kunde förklaras av att 
biblioteken saknade informationsspridning av sitt tv-spelsbestånd. 

 Sammanfattning 

I denna del av intervjun kan vi se att informanterna upplevde att det fanns 
många aktiviteter som de gärna såg att biblioteken kunde ha tillsammans med 
tv-spelen. Kortfattat kunde det ses att många av informanternas förslagna 
aktiviteterna var menade att tillåta användarna komma till biblioteket för mer 
än att bara låna tv-spel eller spela i spelutrymmet.  
Andra arbeten med tv-spelen i fokus är arbetet med att synliggöra 
informationen utanför likväl inne på biblioteket.  
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5.4 Analys 
 
Här kommer en analys av det material kopplat till den andra frågeställningen. 
Här kommer teman inspiration, mötesplats, lärande och skapande att 
rangordnas utefter informanternas intresse. 
 
Mötande:  
 
Utifrån Jochumsen et al. (2012) modell av det mötanderummet och av 
resultatredovisningen kan det ses att funktioner som att möta upp med andra 
som har samma intresse var en viktig funktion som informanterna fann bland 
det intressantaste. Spelkvällar, diskussioner och fikakvällar var bland de 
exemplen som kom att tas upp av informanterna. Majoriteten av informanterna 
såg ett stort intresse på funktioner som ger tv-spelsintresserade en plats på 
biblioteket. Att diskutera och att ge användarna som inte besöker biblioteket 
chansen att komma till biblioteket. Andra forskningar har tagit upp vikten av 
att skapa en social mötesplats som ska möjliggöra att användarna får umgås i 
en social omgivning (Ito 2009). 
 
Placeringen av utrymmet både för beståndet och för spelutrymmet sågs även 
som en viktig funktion att ta upp. Detta för att utrymmet kan ge användarna en 
större chans att spela tv-spel tillsammans eller se på när andra spelar (Ito 2009). 
Dessutom kan chansen bli större att allt fler ungdomar vågar sätta sig och 
fördriva sin tid med att spela med andra. Här kan vi se att den sociala 
funktionen kan möjliggöras ännu tydligare med en mer öppenhet för de som är 
intresserade av tv-spel. Både Rydsjö (2001) och Ekman & Ekstrands (2005) 
såg att ungdomar behöver ett utrymme för att komma ifrån vardagen och där 
träffa vänner och att utrymmet enligt Bengtsson (2014) kan användas som en 
annan kulturutövning. Här kan det ses som att en social fristad är av intresse 
för de som spelar tv-spel, då det möjliggör för dem att ta sig från vardagen och 
hitta en fristad från vuxna och en plats för dem att umgås med vänner eller 
likasinnade.  
 

Skapande:  

 

Här kan vi se en mer engagerande och nytänkande funktioner med tv-spel. 
Informanterna nämner att de gärna ser turneringar på biblioteken men även att 
andra aktiviteter som ger användarna möjlighet till att engagera sig utifrån sitt 
intresse.  
Här nämnde en informant att hens intresse för konst skulle kunna 
sammanskopplas med hens tv-spelsintresse. Eftersom funktionerna för ett 
skapanderum är att uppmuntra användarnas kreativa skapande och uttryck till 
exempelvis konst upplevde informanten att det var möjligt att kombinera två 
olika intressen. Författarna Rodebrand & Jennisches (2014) ser att tv-spelandet 
har blivit en annan form av kulturyttring och detta kan ses som att tv-spelen har 
möjlighet att ge användarna ett sätt att uttrycka sig inom kulturen. 
I den skapande sfären ska biblioteken ge, enligt informanterna, användarna en 
möjlighet att få åtkomst till verktyg och engageras i en miljö där de kan 
inspireras att skapa något nytt.  
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Inspiration:  

 

Utifrån inspirationsrummets funktioner kommer det återigen upp möjligheten 
för användarna att erhålla nya erfarenheter utanför deras bekvämlighetszon. 
Utifrån resultatet kan det ses att vissa av informanterna upplevde att de inte 
vågade sätta sig i de utrymmena för de var osäkra för vem eller vilka som fick 
använda sig av tv-spelen. Här var intresset för informanterna att använda 
aktiviteter och pröva nya tv-spel, de pekade på att bara låna och spela tv-spelen 
var inte alltid intressantast i längden. Snarare var det mer känsloladdade möten 
på själva biblioteken som verkade vara av större intresse för informanterna. Det 
vill säga att ge användarna chansen att göra något annat på biblioteket förutom 
att låna eller spela tv-spel. Nya upplevelser så som möjligheten att få träffa 
olika användare, diskussioner och nya erfarenheter nämndes av informanterna.  
 
Den inspirerande funktionen nämndes av en bibliotekarie ur Olssons & 
Westerdahl studie (2011), som menade att biblioteken ska vara ett kulturrum 
för ungdomar och att det är viktigt med ett utrymme för ungdomar att kunna 
umgås och inspireras i (s.29; s.27). Här kan det ses som att informanternas 
önskan om tv-spelens placering och utrymmen är av stor vikt för den 
inspirerande rummets funktion. För utan utrymmen finns det inte svängrum för 
användarna att uttrycka sig eller inspireras i.  
 

Lärande:  

 

De lärandefunktioner som informanterna tog upp var att bibliotekspersonalen 
kunde försöka hålla sig uppdaterade inom området tv-spel. Informanterna såg 
gärna att biblioteken kunde rekommendera och hjälpa användarna att hålla sig 
uppdaterade när det kommer till tv-spelen på biblioteken. Även tillgången till 
det gratismaterial som finns på biblioteket. Utlåningen av tv-spel var en 
funktion som sågs vara positivt enligt informanterna. De menade att det 
möjliggör för användarna att låna tv-spel som de annars inte skulle ha råd med. 
Själva kunde informanterna inte se något intresse med utlånen av tv-spel. Även 
Bengtsson (2014) har sett samma tankesätt som denna studies informanter. Det 
vill säga att utlåningen är inte av intresse, detta för att lånetiden för tv-spel 
upplevdes vara för kort enligt användarna och att de inte hinner uppleva tv-
spelet till dess fulla potential.  
En av informanterna tog upp att hens bibliotek har varit duktig med att hålla 
Leka lära spelen uppdaterade och tillgängliga på de publika datorerna. Tv-
spelens nyttighet i deras funktion tas både upp av informanterna och av tidigare 
forskning (Gezelius & Griph 2006). Gee (2003) menar att tv-spelen kan ge 
användare fler olika inlärningsmiljöer och situationer som kan skapa 
problemlösningsförmågor och kritiskt tänkande. 
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6 Diskussion & Slutsats 

Denna studie hade som syfte att ta reda på tv-spelens funktion utifrån 
ungdomars upplevelse av tv-spelen på sina folkbibliotek och vad de ser tv-spel 
har för funktioner på biblioteken. Detta har uppnåtts med en semistrukturerad 
gruppintervju med ungdomar mellan 20-25 år. Det insamlande materalet från 
dessa intervjutillfällena har sedan analyserats utifrån tematisering och ifrån 
analysmodellen The four spaces av Jochumsen et al. (2012). 
 
Om vi först tittar på de två frågeställningarna som ställdes under Syfte och 

Frågeställningar (se 1.3 avsnittet): 
 

 Vad är ungdomars upplevelser av tv-spelens funktion på bibliotek och 
bibliotekens inställning till tv-spelen? 

 Hur vill ungdomar att biblioteken ska arbeta med tv-spelens funktioner? 
 
Utgår jag från första frågeställningen kan jag se att ungdomarna har en 
positiv syn på tv-spel på biblioteken. Utlåning och möjlighet att spela tv-spelen 
på biblioteken ses som en positiv funktion för biblioteken att ha. Något som 
ungdomarna nämner är att de själva gärna hade tagit del av att låna tv-spel om 
detta hade funnits på deras bibliotek när de var barn.  
Emellertid tar de upp att de själva i dagsläget inte ser en poäng med att låna tv-
spel då de tycker utbudet är främst menade för barn.  
Något som kan ses är att vissa av informanter har lånat tv-spel men detta har 
varit för att de av en slump stöt på tv-spelet inne på biblioteket. Utifrån tidigare 
forskning (Bengtsson 2014) kan det antas att en möjlig förklaring till 
informanternas bristande utlåning av tv-spel pekar bland annat på den korta 
lånetiden för tv-spelen. Många av de mest underhållande och engagerande tv-
spelen är oftast längre och tar mer tid och de är sällan som utlåningstiden på 
biblioteken räcker till för informanterna. De upplever dessutom att eftersom de 
har möjlighet att köpa egna tv-spel så köper de hellre det än letar efter tv-spel 
på biblioteken.  
 
Ser vi utifrån teorimodellen The four spaces (Jochumsen et al. 2012) så kan vi 
se att ungdomarna ser att biblioteken erbjuder nya möjligheter för användare 
som inte har möjlighet att skaffa egen tv-spelskonsol eller egna tv-spel. Men 
det kan även se att dessa erbjudanden inte är av intresse för de som kan ha råd 
med tv-spelen och konsolen. Varför ta sig till biblioteket för att spela tv-spel 
om en kan spela tv-spelen hemma istället, undrade en av informanterna. Detta 
kan vara en förklaring till den upplevelse som ungdomarna upplevde när de 
kände att de var ”för gamla” och att tv-spelen som köps in var menad för dem i 
yngre åldrarna och inte för ungdomarna.  
Detta kan även påvisa att den sociala funktionen av tv-spel på folkbiblioteken 
är en viktig aspekt och funktion som bör ses närmare av de som studerar och 
forskar inom Bibliotek och Informationsvetenskapens områden. Ito (2009) 
menar att tv-spelandet kan höja den sociala kontakten både hos ungdomarna 
som hos vuxna.  
Ito (2009) hävdade även att den sociala höjningen sker inte bara via spelandet 
av tv-spel utan kan ske genom att användarna med samma intresse för tv-spel 
får mötas på biblioteken.  
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Även något som har tagits upp av Chee et al. (2006) som menade att 
onlinespelarna, som spelar tv-spel tillsammans med andra, är engagerad i en 
social gemenskap tillsammans med spelkamrater och detta kan möjligen även 
ses i fallet med tv-spel på biblioteken.  
Något som möjligen kan funderas över är om en av bibliotekens funktioner är 
att kunna tillgängligöra material för alla. Det vill säga utlåning av tv-spel. En 
annan synlig aspekt att hålla i åtanke bör vara att funktioner som utlåningen av 
tv-spel är kanske inte av lika stort intresse för andra användare som har tillgång 
till eget mediaformat, så som konsol och tv-spel.  
 
Många av ungdomarna i studien tog upp att de inte upplevde det nödvändigt att 
låna tv-spel utan de ser det att de själv kan köpa in sina egna tv-spel till sitt 
spelbibliotek. Något som Ferguson & Olson (2012) sett hos sina spelare, är att 
deras val av tv-spel och motivation bakom spelandet är inte en passiv handling 
(2012). Här kan vi se en förklaring om att ungdomarnas eget styrande och 
självständighet uppfylls av tv-spelen på biblioteken. Till exempel om ett tv-
spel som informanterna ville spela inte fanns på biblioteken så tar de itu med 
det själva och införskaffade det på egen hand.  
Även Bengtssons (2014) informant upplevde att hon undvek att låna tv-spelen 
från biblioteken, då hon hade möjlighet att köpa egna tv-spel och lånetiden 
upplevde hon var för kort för att hinna spela igenom spelet. Detta var något 
som även denna studies informanter tog upp i intervjuerna. En möjlig 
förklaring är att informanterna såg att de själva inte har tid att låna tv-spelen 
och hinna spela klart under den korta lånetiden. Här kan vi se att funktionen 
utlån av tv-spel är bra men att många uppfattar att tiden inte räcker till. Något 
som Bengtsson (2014) tog upp i sitt avslut är att tv-spel upplevs som likvärdigt 
med böckerna på biblioteket.  
 
De frågor som kan ställas är om biblioteken kan ge något till de användarna 
som redan har tv-spel och har råd med konsolerna? När vi även ser att många 
av biblioteken placerar sina bestånd i barnavdelningar och marknadsför tv-
spelen till de i yngre åldrarna. Hur kan detta då påverka hur andra 
användargrupper så som ungdomar använder sig av eller inte använder sig av 
tv-spel på biblioteken. Eftersom många av informanterna upplevde att de inte 
behövde eller hade ett behov av att låna tv-spel utan i vanliga fall gick till 
biblioteket för att låna böcker snarare än tv-spel.  
 
Utifrån andra frågeställningen vilka aktiviteter, enligt ungdomarna, kan 
biblioteken erbjuda när det kommer till tv-spel. Inom detta kommer det sociala 
som en faktor som åtråvärt i ungdomarnas målgrupp, här kan vi se vad många 
andra forskare (Chee et al., 2006; Ferguson & Olson, 2012, Ito, 2009; Lenhart 
et al, 2008; Rydsjö, 2001;) har tagit upp om den sociala faktorn och vad de har 
sett i sina studier kring tv-spelandet och spelare av tv-spelen.  
Informanter såg med stort intresse på att det fanns en mer social funktion på 
biblioteken när det kom till tv-spelen och många aktiviteter föreslogs som 
skulle förespråka den mötande funktionen som biblioteken oftast relateras till i 
forskningen.  
”Baksätespelare” var en term som kom att togs upp av en informant och termen 
kopplades till de tv-spelsintresserade ungdomar som hellre ser på när andra 
spelar tv-spel. Här finns det möjligen en förklaring på att det kan öka den  
sociala gemenskapen enligt informanten. Samt ge en mer öppenhet till även de 
användare som inte vågar spela tv-spel.  
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En möjlig förklaring kan ses vara att utifrån analysen och ifrån tidigare 
forskning att den främsta funktionen som biblioteken kan erbjuda med tv-spel 
är möjligheten att umgås socialt med varandra. Möjligheterna för att träffa 
likasinnade när det kommer till tv-spel var av stort intresse hos många av 
informanterna och detta kan även understödjas av Ekman & Ekstrands studie 
(2005) som menade att ungdomar ofta letar efter utrymme där de kan komma 
från resten av världen och möta och umgås med sina vänner.  
En viss oro ses över hur ungdomarnas beteende påverkas eller påverkar andra 
när de spelar tv-spel. Detta togs upp både av informanterna men även tidigare 
forskningar. Engagerade spelare kan gå upp i varv och något som andra 
forskare har tagit upp är den oron av aggression och våldsamma beteende som 
oftast tas upp i forskningar kring tv-spel (Larsson, 2014; Colwell 2007; 
Larsson 2014). Skillnaden här är att informanterna ser det som att det är själva 
spelarna som biblioteken oroar sig för och inte tv-spelen i sig själva. Snarare är 
det reaktionerna som spelarna kan få när de använder sig av tv-spel.  
Informanterna ser att bibliotekarierna tror tv-spelande ungdomar kan ge 
negativa påverkningar hos barnen om nu tv-spelandet pågår på 
barnavdelningen. Här är det spelarnas eget engagemang i spelande som verkar 
vara vad bibliotekarierna oroar sig över snarare än tv-spelet. Vilket är en faktor 
som ofta tas upp av andra forskare (Colwell 2007; Larsson 2014). 
 
I förhållande till informanternas intryck av beståndet och utlåning av tv-spel 
kan detta uppfattas som att många av utlånen kan påverkas av att i dagsläget 
upplever informanterna att det är lätt att köpa egna spel. Utlåningstiden kan 
vara en möjlig förklaring till att utlånen inte sker i så stor omfattning av 
studiens informanter, även Bengtssons (2014) informant har medgett att tiden 
inte räcker till eller att beståndet saknar i variation för informantens intresse.  
Många av informanterna hade upplevelsen att deras målgrupp utelämnas när 
det kommer till beståndet och inköp till biblioteken. En förklaring kan vara 
bland annat att de udda tv-spelen som informanterna gärna spelar och skulle 
vilja låna, lånas ut för snabbt av de användare som är bekanta med bibliotekets 
bestånd. En annan möjlig förklaring är att användare som inte är bekanta med 
vad biblioteken har i beståndet tar beslut efter att ha sett vad tv-spelshyllan 
erbjuder och finns det inget inne just då som är av intresse för användaren så 
kan de komma att besluta att det finns inget för dem.  
Detta kan vara en möjlig förklaring till varför synen av bibliotekens bestånd ses 
som bristande eftersom många ungdomar kollar hyllan och eftersom de inte 
hittar något av intresse antar de att det inte finns något för deras målgrupp.   
Här kan det även finnas en möjlig koppling mellan utrymmet som tv-spelen får 
på biblioteket och möjligheterna för en mer upplevande och inspirerande miljö. 
Olsson & Westerdahl (2011) uppfattade att deras bibliotekarier såg gärna att 
sina ungdomar får ett utrymme på biblioteket för att uttrycka sig och inspireras 
av utrymmet. Eftersom många av forskningarna innan pekar på att tv-spelen är 
ett nytt sätt att yttra kultur för både unga som vuxna (Berg & Nyström, 2008; 
Ungdomsstyrelsen, 2006). 
Därför kan det finnas en koppling mellan informanternas önskan att öppna upp 
utrymmet och ge tv-spelen en mer neutral plats som kan öppna utrymmet för  
att locka andra användare till tv-spelen på biblioteken.  
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6.1 Vidare forskning 
 

Tv-spel verkar fortfarande vara ett nytt och oanvänt verktyg hos många 
bibliotek men frågan som kan behövas ställa är varför inte fler 
skapandefunktioner och möjligheter associeras med tv-spel. Precis som att en 
användare idag kan erbjudas få sitta och läsa böcker men även få möjligheten 
till att sätta sig ner och skriva sig en egen roman. Kan dessa möjligheter och 
funktioner också användas med tv-spel?  
 
Hur kan utlånen av tv-spel arbetas vidare med, då många upplever att de inte 
har tid att spela igenom tv-spelen med den tid som ges vid utlån av tv-spel. 
Fortfarande ser informanterna positivt på utlåningen av tv-spelen men att det är 
en funktion som målgruppen inte behöver för sin egen del. Här kan det 
funderas över om biblioteken vill öka utlåningen av tv-spel men är begränsad 
på den korta utlåningstiden på tv-spelen.  
 
Eftersom denna studie visar utifrån ett upplevelseperspektiv utifrån ungdomar 
med ett tv-spelsintresse men som inte använder sig av tv-spelsutrymmet på 
biblioteken eller lånar tv-spel. I en jämförande studie kan det vara av stor vikt 
att se de ungdomar som använder sig av utrymmet och lånar tv-spelen. Vilka 
upplevelser och problem kan dessa ungdomar se med tv-spelen på biblioteken 
och hur vill dessa ungdomar att tv-spelens funktioner ska komma att se ut i 
framtiden. Ser dessa användare att den sociala gemenskapen är bristande? Är 
de nöjda med aktiviteterna eller önskar de sig något mer? 
En annan bra tanke är att undersöka vilka som spelar tv-spelen på biblioteket. 
Vilka är det som lockas till biblioteken? Är det bara unga killar eller finns det 
en större önskan hos unga kvinnor att lockas till biblioteken med tv-spel? 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

Allmän information 
 

Mitt namn är Emelie Vikström och jag ska göra en undersökning för att se på 

ungas syn på Tv-spel på biblioteken och på tv-spelsverksamhet på bibliotek för 

unga. Med tv-spel menar jag då tv-spel och konsols spel som ofta kan spelas 

via en tv skärm. 

Jag har valt att intervjua er mellan 20-25 då jag känner att ni är en grupp som 

sällan studeras och jag vill därför se främst utifrån era egna perspektiv, åsikter 

och upplevelser. Denna studie kommer inte publiceras för 

marknadsföringssyfte utan det är meningen att studien ska enbart vara för 

vetenskapligt syfte. 

Allt som ni säger kommer hållas konfidentiellt. Jag vill även om det går bra 

spela in intervjun, detta främst för att det ska bli lättare för mig att komma 

ihåg vad vi tagit upp idag. 

 
 

Så först kan vi väl börja mer era namn…? 

Hur gamla är ni? 

Var bor ni? / Olika områden eller samma? Känner ni varandra sen tidigare? 

Är ni med i någon tv-spels förening eller annan sorts förening? 

Hur länge har ni spelat eller haft intresse inom tv-spel? 

När och hur började ni spela tv-spel? 

Via vem/vad fick ni intresset från? 

  



 

 
 

Inställning till tv-spel på bibliotek 
 

Hur känner ni er när ni besöker biblioteket?      

Hur upplever ni biblioteket som en fysisk plats? 

Hur upplever ni tv-spelsbeståndet? 

Hur ser utrymme för att spela tv-spel ut i ert bibliotek? 

Hur ser ni på tv-spel som är riktade till ungdomar på ert biblioteket? 

Bibliotekens inställning till tv-spel 
 

Hur tycker ni att biblioteken är på att köpa in tv-spel som ni önskar? 

Hur upplever ni bibliotek personalens kunnighet och intresse för tv-spel? 

Hur upplever ni information om tv-spel på biblioteket? 

Vad tycker ni att biblioteken kan ha i åtanke när de vill nå ut med tv-spel och 

aktiviteter för tv-spel till unga? 

Arbete med tv-spel på bibliotek 
 

Vad vill ni ha på era bibliotek? 

Vilka slags aktiviteter upplever ni vara av mer intresse när det kommer till tv-spel? 

Upplever ni att det finns något för er på biblioteken när det kommer till tv-spel? 

Vad för tv-spels aktiviteter tycker ni är av störst intresse för er på era bibliotek? 

Upplever ni att det finns aktiviteter eller utrymmen som är för tv-spel? 
 



 

 
 

Bilaga 2  

Informationsblad om undersökning gällande videospel och 
ungdomar 

 
Mitt namn är Emelie Vikström.  Jag studerar sista året på min 
Bibliotekarieutbildning på Högskolan i Borås. Ska då utföra en undersökning. 
Detta är kort om vad min undersökning kommer handla om och vad det är jag 
vill ha hjälp från er.  
 

Om studien 

 Studien göras efter ramarna som ställts upp utav Högskolan i Borås 
 Varje deltagare kommer vara anonym  
 Ungdomarna kommer få intervjuas i grupp  
 Varje intervju tillfälle kan ta upp till en eller två timmar. 

 
Om deltagarna 

 Deltagarna ska vara mellan 20-25 år 
 Undersökningen handlar främst kring ungdomar som använder sig utav 

biblioteket. Och som har ett visst intresse av tv-spel 
 Deltagarna får gärna ha olika erfarenheter eller intressen när det kommer till 

spelandet 
 Jag ser gärna att om det går så får gärna både killar och tjejer delta i studien 
 Vart grupperna kan mötas upp kan bestämmas tillsammans 

 

Om Mig 

 Studerar till Bibliotekarie och Informationsspecialist på Högskolan i Borås  
 Har själv ett intresse av tv-spel, spelar gärna Minecraft, MMO, konsol spel 

och annat. 
 
 
Är ni intresserad av att få delta i undersökningen eller har ni funderingar får ni 
gärna ta kontakta med mig: 
 
Emelie Vikström 
emelievik@gmail.com 
070-313 50 20 

 


