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Abstract: The aim of this bachelor thesis is to investigate the lending of 
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directors, as its research material. The results were compared with 
those found in a master thesis by Olle Berg and Thomas Nyström 
from 2008. This was done to gain a better understanding of why 
the libraries provided video games. The other results of the survey 
were analyzed with a quantitative method.

The results indicate that half of the responding libraries provide 
video games for borrowing. Larger libraries seemed to more often 
provide the service. When it came to problems; most respondents 
did experience problems related to the cost of the medium. The 
other problem that stood out was the frustration around the 
unstandardised formats that video games have. Both respondents 
who lent video games and those who did not had a similar view of 
the problems related to the medium. The reasons for lending video 
games seemed to be a combination of several reasons with an 
emphasis on the topics culture, democracy/equality, advertising 
and social aspects. This thesis did overall confirm the results 
found in previous studies. 
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1 Inledning
Tv-spel är ett medium som har funnit sig en plats i människors vardag på ett sätt som 
för  bara  några  decennier  sedan  antagligen  var  mycket  svårt  att  tänka  sig.  För  att 
illustrera detta kan man som exempel ta upp en artikel som The Economist publicerade 
den tionde december 2011, där de berättar att hela datorspelsindustrin (som inkluderar 
tv-spel) omsatte 56 miljarder dollar 2011, mer än dubbelt så mycket som skivindustrin.1

Det finns dock problem med tv-spel. Det jag tänker på är då inte främst spelvåld och 
huruvida det är  skadligt att  spela spel eller  inte.  Det lämnar jag därhän åt  andra att 
diskutera och det kommer inte vidare att tas upp i den här uppsatsen. Det jag framförallt 
tänker på är att det är rätt dyrt. Man behöver dels en tv, något många har, men dessutom 
en konsol att spela på med diverse tillbehör som handkontroller och headset förutom 
själva spelen. Det som då är problemet är att vissa inte har möjlighet att använda sig av 
denna del av medieutbudet. För folkbiblioteken borde det vara ett mål, om än svårt att 
uppnå, att föra ut information och kultur i alla dess former till så många som möjligt. 
Tv-spel, kan man argumentera för, hör till båda dessa kategorier och borde alltså finna 
en ganska naturlig plats på biblioteken.

2006 började Malmö stadsbibliotek som det första biblioteket i Sverige att låna ut tv-
spel  i  stor  skala2 och  i  svallvågorna  efter  detta  började  det  komma  rapporter  och 
uppsatser  om  hur  tv-spelen  togs  emot  på  biblioteken.  Många  av  dessa  har  använt 
kvalitativa intervjuer med biblioteksanställda som datainsamlingsform. En av dessa är 
en magisteruppsats som kom ut 2008, heter Tv-spel -  självklart : Hermeneutisk studie  
om inställningen till tv-spel på fyra svenska folkbibliotek och är skriven av Olle Berg 
och Thomas Nyström.3 I sin uppsats tar de bland annat upp exempel på anledningar till 
varför bibliotek skulle vilja tillhandahålla tv-spel till utlån. Dessa exempelanledningar 
och resultaten som härleder till dessa ska jag använda som utgångspunkt för en stor del 
av denna uppsats, vilket är något som de framlägger som förslag på vidare forskning i 
deras uppsats.4

Istället  för  att,  som  många  av  de  tidigare  undersökningarna,  använda  mig  av  en 
kvalitativ  metod  använder  jag  mig  i  denna  uppsats  av  en  mer  kvantitativ  form av 
datainsamling. I och med detta hoppas jag att kunna skapa en bild av hur det ser ut i  
stort på folkbiblioteken snarare än att studera ett fåtal exempel. Genom att använda mig 
av denna andra insamlingsform kan jag dels pröva Berg och Nyströms resultat för att se 
om dem går att observera igen, dels undersöka andra, mer kvantitativa, variabler som till 
exempel hur många bibliotek som lånar ut tv-spel.

1 Cross, Tim, "All the world's a game", The Economist, 2011, åtkomst 20 maj 2012. 
http://www.economist.com/node/21541164

2 Kuprijanko, Alexander , "Malmö först i landet med att låna ut tv-spel", Sydsvenskan, 2005, åtkomst 20 
maj 2012, http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/malmo-forst-i-landet-med-att-lana-ut-tv-spel/

3 Berg, Olle & Nyström, Thomas, Tv-spel -  självklart : Hermeneutisk studie om inställningen till tv-spel  
på fyra svenska folkbibliotek, Borås: Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan 2008:64, 2008

4 Berg & Nyström, s. 58
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2 Syfte
Berg och Nyström använder  som jag nämnt i  inledningen en kvalitativ  metod i  sin 
magisteruppsats. Genom att istället använda en kvanitativ metod vid datainsamlingen 
tänkte jag utgå från deras resultat som relaterar till varför folkbiblioteken lånar ut tv-
spel  och jämföra dem med det  som framkommer här.  Med hjälp av detta  och med 
vanliga  kvantitativa  beräkningar  hoppas  jag  kunna  skapa  en  bild  av  hur  spridd  tv-
spelsutlåningen  är  på  folkbiblioteken  och  vad  den  har  för  status  på  dessa.  Min 
förhoppning  är  att  detta  ska  kunna  bidra  till  förståelsen  av  tv-spelens  roll  på 
folkbiblioteken och ge nya uppslag till forskning på området.

2.1 Frågeställningar
Frågeställningarna jag använde mig av var:
*Hur väl stämmer Berg och Nyströms resultat vad gäller folkbibliotekens anledningar 
att låna ut tv-spel?
*Hur många av landets folkbibliotek lånar ut tv-spel?
*Vilka problem upplever folkbiblioteken med tv-spelsutlåning?
*Hur  vanligt  förekommande  är  organiserade  aktiviteter  relaterade  till  tv-  och/eller 
datorspel på folkbiblioteken? (Till exempel spelkvällar eller workshops)

Utöver dessa frågeställningar undersökte jag huruvida det gick att se några statistiska 
beroenden mellan variablerna som framkom i enkäten.

2.2 Avgränsningar
Denna undersökning avgränsade sig till folkbibliotek i Sverige, främst av tidsskäl men 
även för att det kan vara svårt att på ett praktiskt jämförbart sätt kontakta andra länders 
folkbibliotek.  Målsättningen  var  således  att  kontakta  en  representant  för  varje 
folkbibliotek.  Till  detta  valde  jag  att  i  första  hand  kontakta  bibliotekschefen  eller 
motsvarande vid varje bibliotek för att jag fann det vara det enklaste sättet att kontakta 
biblioteken på lika villkor. Det går att argumentera för att det kanske vore mer lämpligt 
att  försöka  kontakta  dem som var  ansvariga  för  tv-spelsverksamheten  på  respektive 
bibliotek men jag fann det alltför tidsödande att hitta kontaktuppgifter till dem för att 
det skulle vara ett praktiskt tillvägagångssätt. Mer om detta i kapitel 4.3.1.

Anledningen till  att jag enbart tar upp tv-spel, och inte till  exempel datorspel, är att 
utlåningen av  datorspel  inte  är  särskilt  framträdande  och för  att  Berg  och Nyström 
tillämpade den avgränsningen i sin uppsats.5

5 Berg & Nyström, s. 6
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3 Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras först vad som i denna uppsats menas med just "tv-spel" varpå 
det presenteras en kort historik över hur tv-spel har införts på folkbibliotek. Denna har i 
stora drag hämtats direkt från Karolina Bruze och Fredrika Johanssons magisteruppsats 
Ett medium som alla andra? från 2009.6 Anledningen till  att detta tas upp är för att 
läsaren bättre ska förstå tidsperspektiven och hur nytt tv-spelsmediet faktiskt är i den 
formen det förekommer idag. Efter det presenteras de undersökningar jag har funnit i 
ämnet som jag anser vara relevanta för den här uppsatsen.

3.1 Begreppet tv-spel
Vetenskapsgrenen  som sysselsätter  sig  med  datorspelsforskning  kallas  ludologi  och 
inom den diskuteras bland annat exakt vad ett spel är. I denna uppsats används tv-spel  
som en smal term som endast avser de spel som oftast spelas på en tv-apparat som till  
exempel Xbox 360 eller Nintendo Wii. Jag inkluderar alltså till exempel inte handhållna 
konsoler eller spel som spelas på persondatorer i begreppet tv-spel.

3.2 Tv-spel på folkbibliotek
Först  i  Sverige med att  ha tv-spel  var  Dieselverkstaden i  Nacka 2002. Dock är  det 
Malmö stadsbibliotek som brukar få äran av att ha infört tv-spel i en större skala med 
utlån  och  samordnande  av  flera  biblioteksenheter.  Detta  skedde  2006.7 Det  är  i 
skrivande stund alltså inte mer än sex år sedan fenomenet började ta fart. Då intresset 
för  spelen  från  bibliotekshåll  blev  stort  efter  att  Malmös  satsning  fick  ganska  stor 
medial  uppmärksamhet  beviljade  Ungdomsstyrelsen  intresseförbundet  Goodgame  en 
halv miljon kronor att utbilda bibliotekspersonal för.8 Som vi kan se på resultaten av de 
tidigare undersökningar som presenteras nedan verkar tv-spelen i sin nuvarande form 
vara väletablerade på folkbiblioteken som tillhandahåller dem. Talande är att de flesta 
av undersökningarna nu är några år gamla och det verkade redan då som att tv-spelen 
sågs som ett medium som har en plats på biblioteket.

3.3 Tidigare undersökningar om tv-spel på folkbibliotek
Som nämnts ovan är magisteruppsatsen Tv-spel  -  självklart, skriven av Olle Berg och 
Thomas  Nyström  20089,  en  viktig  utgångspunkt  för  denna  uppsats.  Det  är  en 
hermeneutisk studie där de för datainsamlingen valt att göra kvalitativa intervjuer. De 
tolkar  intervjusvaren  med  hjälp  av  en  egen  teori  som  är  till  för  att  "förstå  tv-
spelsmediets plats på de undersökta folkbiblioteken"10. Teorin gestaltar sig i sju olika 
6 Bruze, Karolina & Johansson, Fredrika, Ett medium som alla andra? -  Folkbibliotekens  

marknadsföring av TV-spel mot ungdomar, Borås: Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan 2009:29, 
2009, s. 1f

7 Kuprijanko
8 Bruze & Johansson, s. 1
9 Berg & Nyström
10 Ibid., s. 20
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analysteman.  Analystemana  är  kultur,  demokrati/jämställdhet,  användarorientering, 
marknadsföring,  nöje,  lärande och  sociala  aspekter.11 Jag  förklarar  dessa  närmare  i 
kapitel 4.1 nedan.

Det Berg och Nyström vill komma fram till är exempel på hur folkbibliotek ser på tv-
spel  och  vad  de  finner  för  värde  i  dem.  Vidare  vill  de  få  en  förståelse  för  varför 
biblioteken valt att införa tv-spel i beståndet, vilket är den del av deras uppsats jag valt 
att  utgå  från.12 Det  de  finner  i  undersökningen  är  att  det  främst  är  tankar  kring 
användarorientering,  demokrati/jämställdhet  och  kultur  som  kommer  fram  som  de 
viktigaste anledningarna till  att  folkbiblioteken de undersökt lånar  ut  tv-spel.  Det är 
dock inte så att anledningen uteslutande står att finna i dessa teman utan även de andra 
förekommer,  dock  i  mindre  betydande  grad.  De  har  vidare  försökt  skärskåda  hur 
biblioteken ser på tv-spel som kulturellt fenomen och där kommer de fram till att den 
"syn på tv-spel som kultur som framträder är okomplicerad och till stor del präglad av 
självklarhet."13 Detta är, enligt min uppfattning, ganska utmärkande för de flesta studier 
jag tagit del av i ämnet och något vi kommer att se mer av nedan. Tv-spel uppfattas 
överlag, på de bibliotek de finns, inte som något konstigt. Dock undersöker inte Berg 
och Nyström de folkbibliotek som valt att inte ha tv-spel och dessutom har biblioteken 
de undersökt "bra ekonomiska förutsättningar"14,  vilket  skulle kunna göra att  de har 
bättre förutsättningar att prova nya medieformer än de med sämre ekonomi.

I Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar15 från 2006 undersöks hur tv-spel mötts i sin 
roll som ett nytt medium på biblioteket. Som titeln antyder är syftet att undersöka tv-
spel just i relation till unga på biblioteket. Även författarna till denna magisteruppsats 
har använt sig av kvalitativa intervjuer för att få svar på sina frågor och till sin hjälp har  
de använt sig av Maj Klassons tre olika modeller för hur bibliotekarier uppfattar sin roll. 
Dessa tre modeller är först marknadsmodellen, där man anser att kunden på biblioteket 
är  den  som  definierar  verksamheten,  sedan  förmyndarmodellen,  där  istället 
bibliotekarien  är  subjektet  i  verksamheten och  alltså  enväldigt  bestämmer  vad 
användaren bör tillhandahållas för tjänster. Slutligen är det  samspelsmodellen, som är 
medelvägen mellan de två övriga.16 De kommer fram till att många av informanternas 
uttalanden  går  att  härleda  till  förmyndarmodellen.  Dock  var  tonvikten  störst  vid 
samspelsmodellen. Även resultaten i den här studien var inte entydiga utan indikerade 
att bibliotekariernas utsagor återfanns i samtliga modeller.

En  annan  magisteruppsats  som  jag  tycker  är  relevant  för  förståelsen  av  ämnet  är 
Folkbibliotek och TV-spel från 2008.17 I likhet med de två tidigare nämnda uppsatserna 
har författarna använt sig av kvalitativa intervjuer för att få svar på sina frågor. Det de 
vill ta reda på är hur införandet av tv-spel skiljer sig från eller liknar införandet av andra 

11 Berg & Nyström, s. 20f
12 Ibid., s. 5
13 Ibid., s. 59
14 Ibid., s. 56
15 Gezelius, Maria & Griph, Anna, Folkbibliotek och TV-spelande ungdomar : - en studie i  

bibliotekariers attityder och värderingar när det gäller ett nytt medium på biblioteket, Borås: 
Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan 2006:54, 2006

16 Ibid., s. 25f
17 Edman & Engström
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nya medier på folkbiblioteken. De har även gjort en litteraturstudie för att kunna relatera 
tv-spel  till  andra  typer  av  medier  som  till  exempel  musik,  tecknade  serier  och 
datorspel.18 Vid analysen har de använt sig av tre "tolkande repertoarer" som de hämtat 
från en bok som Sanna Talja skrivit.19 Först av dessa är den  folkbildande  repertoaren, 
där  biblioteket  framförallt  ska  främja  utbildning  och  studier  och  tillhandahålla 
kvalitativt  material.  Vidare  finns  den  alternativa  repertoaren,  där  biblioteket  ska 
tillhandahålla  alternativ  till  mainstreamkulturen.  Slutligen  finns  den 
efterfrågansinriktade  repertoaren,  där  "bibliotekets  huvudsakliga  uppgift  är  att  möta 
låntagarnas  önskemål"20.  Det  som  framkommer  är  att  införandet  av  tv-spel 
överensstämmer  på  flera  sätt  med  införandet  av  andra  otraditionella  medier  på 
biblioteket.  Bland  annat  sågs  det  bland  respondenterna  som  ett  sätt  att  anpassa 
biblioteket så att det bättre passade in i det nya samhällsklimatet och för att kunna locka 
besökare,  något  som tydligen  gällt  även  för  musik  och  videofilmer.  Författarna  ser 
också frånvaron av svar som de kunde härleda till den  folkbildande repertoaren som ett 
tecken på bibliotekets utveckling från en kulturell institution till en serviceinstitution.21

Det som de främst upptäcker skiljer tv-spel från många andra "nya medier" är att tv-
spelens intåg på folkbiblioteken "verkar knappt ha diskuterats alls"22. Överlag verkar 
inte tv-spelens roll på biblioteken problematiseras nämnvärt och det författarna kommer 
fram till att det beror på är att tv-spel liknar ett medium som redan hade förekommit på 
folkbiblioteken, nämligen datorspel. De jämför detta med införandet av manga-böcker, 
som liknar "vanliga" serier, och i  likhet med tv-spelen var odramatiskt och kommer 
fram till att om mediet ses som en vidareutveckling av något som redan förekommer på 
biblioteket är inte tröskeln lika hög för det nya mediet.23

"det[sic] är godast med fruktsallad"24 heter en annan uppsats som också den är från 
2008. Det som undersöks i denna är vad bibliotekarier tycker om datorspelsutlån. Här 
har författaren använt sig av termen datorspel som inkluderande både spel som spelas på 
konsol och på PC.25 Hon har både intervjuat bibliotekarier vid bibliotek som lånar ut 
och som inte lånar ut tv-spel och tittat på debatten som förts på bloggar och i tidningar. 
I likhet med de tidigare uppsatserna som ovan tagits upp kommer uppsatsförfattaren 
fram till att "[m]ajoriteten anser att spel hör hemma på bibliotek."26 Debatten kring det 
hela har varit "sansad och ganska lågmäld".27 Hon tar vidare upp en del problem som 
respondenterna har uppgivit när hon frågat om vad de tycker om utlån av tv-spel. Dessa 
problem var att spelen konkurrerade med andra medier om ekonomiska medel och brist 
på tid, personal och plats. Dessutom uppkom brist på intresse från personalens sida och 

18 Edman & Engström, s. 56
19 Talja, Sanna, Music, culture, and the library: an analysis of discourses, Scarecrow, Lanham, Md., 

2001
20 Edman & Engström, s. 14
21 Ibid., s. 53
22 Ibid.
23 Ibid., s. 54
24 Lux, Yvonne, "det är godast med fruktsallad" En analys av debatten om datorspel i biblioteksvärlden, 

Uppsala universitet, Institutionen för ABM, Uppsala, 2008
25 Ibid., s. 8
26 Ibid., s. 60
27 Ibid., s. 61
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att de tekniska svårigheterna avskräckte från att införa spelen som problem.28

3.4 Sammanfattning av tidigare undersökningar
Sammanfattningsvis är nästan alla studier som jag har tagit del av kvalitativa till sin 
karaktär och verkar komma fram till liknande resultat. En genomgående tendens som 
tidigare undersökningarna visar på är att det verkar råda konsensus kring att införandet 
av tv-spel på biblioteken har gått anmärkningsvärt smidigt. Till en viss del skulle detta 
kunna  härledas  till  det  begränsade  urvalet  av  respondenter  som  en  kvalitativ 
undersökning med nödvändighet har. Till exempel undersöker Berg och Nyström enbart 
bibliotek som redan lånar ut tv-spel.29 En annan hypotes om varför införandet av tv-spel 
verkar ha gått utan friktion ser vi i Edman och Engströms uppsats Folkbibliotek och TV-
spel. Där presenteras hypotesen om att tv-spel liknar datorspel som tidigare funnits på 
biblioteken och därför har haft en lägre tröskel när man har börjat låna ut dessa.30

Vad gäller anledningen till varför biblioteken tycker att de ska ha tv-spel är det främsta 
som  går  att  säga  att  det  genomgående  finns  flera  anledningar.  Ingen  av 
undersökningarna  har  funnit  någon  renodling  i  att  bara  ett  sätt  att  se  på  tv-
spelsutlåningen skulle vara särskilt  viktigt.  De undersökningar som anser sig ha sett 
tendenser om att vissa anledningar skulle vara mer vanligt förekommande verkar ligga 
mer i linje med biblioteket som serviceinstitution snarare än som kulturell institution. 
Om vi ser till Berg och Nyströms analysteman är anledningarna som främst förekommer 
är sådana som relaterar till användarorientering, demokrati/jämställdhet och i viss mån 
kultur. Dessa gås närmare igenom nedan i kapitel 4.1.

28 Lux, s. 61f
29 Berg & Nyström, s. 6
30 Edman & Engström, s. 54
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4 Teori och Metod
I detta kapitel går jag först igenom Berg och Nyströms analysteman och de exempel på 
problem med tv-spelsutlåning som jag har använt i enkätundersökningen. Därefter går 
jag  ingående  igenom  hur  jag  har  gått  tillväga  vid  själva  datainsamlingen  och  hur 
analysen gick till.

4.1 Berg & Nyströms sju analysteman
Nedan sammanfattar jag de analysteman som Berg och Nyström använder sig av i sin 
uppsats.31 Dessa användes  som utgångspunkt  vid  utformandet  av enkätfrågorna som 
relaterar till varför biblioteken valt att börja med tv-spelutlån.

Kultur:  Tv-spel  är  en  form  av  kulturell  yttring.  Både  mediet  i  sig  som  bärare  av 
kulturellt  innehåll  och  själva  aktiviteten  att  spela  och  övriga  kringaktiviteter  kan 
härledas till detta tema. En viktig del som Berg och Nyström placerar i detta tema är  
uttalanden om innehållet i spelen.

Demokrati/jämställdhet:  Hit  härleds  tankar  om tillgängliggörande av mediet  för  alla 
grupper och framförallt då grupper som annars kanske inte har möjlighet att använda sig 
av det. Också tankar om bibliotekets roll i utjämnandet mellan könen och olika sociala 
grupper kan föras till detta tema.

Användarorientering: Detta tema ligger nära demokrati/jämställdhet men tar istället för 
att fokusera på vad man anser att människor behöver mer fasta på vad som i praktiken 
efterfrågas. Det intressanta för denna uppsats är att här läggs stor vikt vid efterfrågan.

Marknadsföring:  Hit  härleds  tankar  om tv-spel  som ett  medel  för  att  marknadsföra 
biblioteket genom att till exempel skapa publicitet, locka nya grupper vilket leder till 
högre besöksstatistik och att bygga bibliotekets varumärke.

Nöje: Det Berg och Nyström tänker sig med detta tema är att nöjesaspekten av tv-spel i  
vissa uttalanden är det som är bärande för tv-spelens vara eller inte vara på biblioteket. 
Användarna  kommer  till  biblioteket  på  sin  fritid  för  att  finna  underhållning,  inte 
kulturella upplevelser, skulle kunna vara ett extremt sätt att illustrera temat.

Lärande:  Här  ryms  tankar  om  tv-spelens  lärande  och  i  allmänhet  utvecklande 
egenskaper.  Det  kan  handla  om att  biblioteket  till  exempel  satsar  extra  på  att  ta  in 
lärande spel. Det är inte omöjligt att tänka sig temat som en motsats till nöjestemat.

Sociala aspekter: Inom detta tema ryms tankar om att tv-spelen främjar bibliotekets roll 
som mötesplats eller vardagsrum för användarna.

31 Berg & Nyström, s. 20f
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4.2 Problem med utlåning av tv-spel
I  sin  artikel  "The  Librarian  as  Video  Game  Player"  från  200632 beskriver  John 
Kirriemuir kortfattat fem problem som finns med utlåning av tv-spel. Dessa används i 
den här undersökningen för att få en inblick i de problem som biblioteken som lånar ut 
spel  upplever  med  tv-spelsutlåning.  De  beskrivs  nedan,  först  med  den  term  som 
Kirriemuir  använt  sig  av  följt  av  en  beskrivning  av  hur  termen  används  i  den  här 
uppsatsen  och  slutligen  vad  jag  valt  att  kalla  den.  När  jag  formulerat  den  svenska 
tolkningen av termen har jag haft för avsikt att göra den så begriplig som möjligt för 
respondenterna.

Budget:  Detta  inbegriper  problem  med  tv-spel  som  relaterar  till  ekonomi.  Främst 
handlar  detta  om  att  spel  måste  konkurrera  om  resurserna  med  andra  medier  och 
verksamheter på biblioteken. Detta har jag valt att kalla Att det är dyrt.

Age ratings: Tv-spel har åldersrekommendationer som sträcker sig från tre till arton år33 
vilket kan göra det komplicerat att bestämma vilka som får låna spelen och kan också 
vara  svårt  för  personal  som  inte  är  bekväm  med  tv-spel  att  informera  om.  Detta 
formuleras nedan som Hur man sätter åldersgränserna.

Formats:  Det finns olika så kallade konsoler som man kan spela tv-spel på som till 
exempel Nintendo Wii och Xbox 360 vilket gör att det kan vara svårt och dessutom 
kostsamt att köpa in spel till alla konsoler för att på så sätt tillgodose alla användares 
behov. Detta problem har jag valt att kalla Att det det finns flera olika konsoler.

Identifying  the  'best'  games:  Vad  gäller  det  här  problemet  valde  jag  att  gå  ifrån 
Kirriemuirs beskrivning och göra problemet lite bredare. Kirriemuir tar fasta på att det 
krävs stor kunskap för att kunna köpa in rätt spel till användarna men jag tror att hela 
inköpsförfarandet kan ses som ett samlat problem i sig, inte bara att identifiera rätt spel.  
Det  vill  säga  främst  begränsningar  som  kan  tänkas  finnas  i  vilka  spel  som  finns 
tillgängliga med utlåningsrättigheter och svårigheter med att komplettera äldre, slitna 
spel med nya likadana. Därför har jag valt att dela upp detta problem i två delar, dels 
Det är svårt att köpa in spel, och dels Inköpskanalerna är begränsade.

Training:  Med  detta  menar  Kirriemuir  att  för  att  kunna  hjälpa  användarna  behövs 
personalen  någon  form  utav  fortbildning  om  de  inte  redan  är  familjära  med  tv-
spelsmediet. Jag tar därför fasta på syftet med träningen och kallar problemet för Det är  
svårt att hjälpa användarna.

4.3 Metod
I  utformandet  av  enkäten  har  jag  haft  stor  hjälp  av  Jan  Trost  och  Oscar  Hultåkers 

32 Kirriemuir, John, The Librarian as Video Game Player, New Review of Information Networking, Vol. 
Vol. 12, Nr. 1, s. 61-75, 2006

33 http://www.pegi.info/sv/index/id/453/  , tillgänglig 2012-10-03
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Enkätboken från 200734 och Göran Ejlertssons Enkäten i praktiken från 200535.

Jag har i enlighet med mitt syftes ambition att försöka få en bild över hur tv-spelens 
ställning ser ut i stort i  folkbibliotekssverige valt  att använda mig av en i huvudsak 
kvantitativ metod.  Jag valde att använda mig av en webbenkät för att samla in data om 
hur många bibliotek som lånar ut tv-spel, alltså en traditionellt kvantitativ fråga, men 
också vad de till exempel upplever för problem med utlåningen, en fråga som mer är åt  
det kvalitativ till sin karaktär.36 Webbenkäten skapades och distribuerades med hjälp av 
funktionen "forms" i Google docs. Mer om denna funktion nedan.

4.3.1 Urval av respondenter
Jag valde att göra en totalundersökning, det vill säga skicka ut en enkät till samtliga av 
landets  290  folkbibliotek,  som  för  denna  undersökning  utgör  min  population. 
Anledningen till att jag valde att göra en totalundersökning är att jag ansåg att det var 
möjligt att göra med den tidsrymd som vi var tilldelade. På detta sätt fick jag en så 
sanningsenlig bild som möjligt av vad biblioteken tyckte.

För  att  hitta  kontaktuppgifter  till  de  olika  biblioteken använde jag mig  av  Sveriges 
Kommuner  och  Landstings  lista  över  vilka  kommuner  som  finns37 och  respektive 
biblioteks hemsida. I de fall där jag inte fann några kontaktuppgifter har jag i första 
hand mejlat och i sista hand ringt och bett om kontaktuppgifter. 

Den  som jag  kontaktade  på  respektive  bibliotek  var  bibliotekschefen,  det  vill  säga 
verksamhetschefen.  Anledningen  till  detta  var  främst  att  underlätta  insamlingen  av 
kontaktinformation inför enkätutskicken, då detta ansvarsområde ofta framkom tydligt 
på bibliotekens hemsidor.  Vidare anledningar var att det var ett bra sätt  att  kontakta 
biblioteken på lika villkor då det alternativ jag skulle kunna tänka mig till att kontakta 
bibliotekschefen var att kontakta bibliotekets allmänna mejladress. Jag fann dock detta 
vanskligt på grund utav den väldigt begränsade kontroll man har över vem det faktiskt 
är som svarar.  Det kan till  exempel vara en timvikarie som har till  uppgift att  kolla 
mejlen den dagen. Dessutom skiljer det antagligen mycket från bibliotek till bibliotek 
vad man har för rutiner för att svara på den allmänna mejladressen. Detta med att man 
inte med säkerhet kan styrka respondentens identitet är en nackdel med enkäter i sig och 
jag fann det olämpligt att förstärka den.38

Detta förfarande hade flera nackdelar. I de allra flesta fall gick det bra men det fanns 
kommuner som inte hade någon uttalad bibliotekschef. I de fallen tog jag personen som 
betecknades "kulturchef" eller liknande. Det är troligt att jag på detta sätt mejlade ett 

34 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007
35 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, 2. [omarb.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2005 
36 Trost & Hultåker, s. 18ff
37 Sveriges Kommuner och Landsting, Adresser till kommuner, 2012, åtkomst 20 maj 2012, 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner?searchtype=all
38 Ejlertsson, s. 13
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antal  personer  med  liten  inblick  i  den  praktiska  biblioteksverksamheten  och  det 
påverkar i sådana fall antagligen det externa bortfallet negativt. I de fall där det fanns 
två personer vars ansvar jag inte kunde särskilja valde jag att mejla båda. Andra faktorer 
som är negativt för detta insamlingsförfarande är att personer kan vara borta från jobbet 
långvarigt utan att hemsidan uppdateras eller att chefstjänsten för tillfället inte är tillsatt.  
Dock tror jag att det för den här undersökningen överlag var ett lyckat sätt att få tag på 
kontaktuppgifter då jag hade ett stort urval och dessutom var inte ansatsen att få tag på 
just en specifik person utan en lämplig representant för biblioteket.

4.3.2 Google forms
Den typ av enkät jag använde mig av var som sagt en webbenkät skapad med hjälp av 
Google forms, en i skrivande stund ganska ny funktion som finns tillgänglig via Google 
docs, Googles webbaserade ordbehandlare. Just den här funktionen gör att man i sin 
webbläsare kan skapa en enkät som man sedan antingen kan mejla ut eller mejla länken 
till  enkäten till  sina kontakter. Det är väldigt billigt och väldigt tidseffektivt,39 vilket 
känns viktigt då jag för detta arbete inte hade så mycket tid att röra mig med. Dessutom 
har  programmet  möjlighet  att  sammanställa  svaren  i  ett  excelark vilket  underlättade 
data-hanteringen och tillhandahöll ett smidigt sätt att skicka ut och få tillbaka svar utan 
att anonymiteten komprometterades.

En av de stora nackdelarna med att använda denna funktion är att man har begränsad 
kontroll över layouten på enkäten, man är låst till fasta mallar som tillhandahålls. Vidare 
är det ett engelskt program vilket gör att vissa svarsalternativ inte passar in i en svensk 
enkät. Till exempel kan man inte ha ett "annat"-alternativ utan man är hänvisad till att 
kalla det "other". För denna undersökning tyckte jag dock att fördelarna övervägde 
nackdelarna.

Det finns flera andra företag, förutom Google, som tillhandahåller webbaserade verktyg 
för att skapa och distribuera webbenkäter. Till de mest kända hör SurveyMonkey40 och 
Polldaddy41. Dessa har större valfrihet vad gäller layouten på enkäten och ser överlag 
mer  professionella  ut  i  jämförelse  med  Googles  ganska  spartanska  utseende. 
Anledningen till att jag ändå valde Googles tjänst var uteslutande för att den var helt 
gratis att använda. De andra två har gratisabonnemang men dessa är grovt begränsande i 
framförallt hur många frågor man kan ha i en enkät och hur många svar per månad man 
kan få. I båda fallen är man begränsad till tio frågor per enkät och hos SurveyMonkey 
kan man få in max hundra svar per månad. Polldaddy är lite mer tillåtande och tillåter 
200 svar per månad. Båda dessa fann jag för begränsande för hur jag hade tänkt mig 
enkäten  till  denna  undersökning,  framförallt  begränsningen  i  antal  svar  per  månad 
eftersom jag hade tänkt att kontakta nästan 300 respondenter.

Vidare  var  en  fördel  med  Google  forms  att  alla  funktionerna  var  tillgängliga.  I 
gratisversionerna  av  de  andra  två  var  till  exempel  inte  länkning  till  olika  frågor 

39 Vilket i och för sig är en allmän fördel med just webbenkäter. Se t.ex. Trost, s. 127
40 http://sv.surveymonkey.com/  , åtkomst 2012-10-04
41 http://polldaddy.com/  , åtkomst 2012-10-04
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beroende på vad man svarat möjligt att använda sig av. Detta var en funktion jag gärna 
ville använda mig av för att inte enkäten skulle te sig onödigt lång och för att minimera 
risken att någon fyllde i frågor som de inte var ämnade att fylla i.

Slutligen tror jag att Google är ett känt varumärke för de allra flesta till skillnad från 
SurveyMonkey  och  Polldaddy  och  på  så  sätt  kan  det  framstå  som  mer 
förtroendeingivande att ha en länk som länkar till Google än någon för respondenten 
okänd sida. Det borde påverka det externa bortfallet positivt.

De allmänna fördelarna med webbenkäter är flera. Som jag nämnde ovan är tids- och 
kostnadsvinsterna ansenliga.  Att  göra samma typ av undersökning som jag har gjort 
med  en  postenkät  skulle  varit  i  stort  sett  omöjligt  med  den  knappa  tiden  som var 
tilldelad oss och de begränsade ekonomiska förutsättningarna. En annan fördel är att 
man utifrån förutsättningarna för programmet man använder sig av kan skapa en mer 
interaktiv enkät än vad man kan göra med en fysisk enkät. Det vill säga att man kan låta 
respondentens svar styra vilka frågor som hen blir ombedd att besvara.42 På detta sätt 
undviker man irritation som kan uppkomma hos respondenterna om de får svara på en 
för dem irrelevant fråga.43 Dessutom eliminerar man i stort sett risken att någon svarar 
på en fråga som de inte var menade att svara på. Slutligen är en av de stora vinsterna att  
man förenklar dataregistreringen avsevärt. Google forms sammanställde alla svaren som 
registrerades i ett kalkylblad som man kunde ladda ner i det format som passade ens 
förutsättningar. Det var sedan lätt att läsa av och föra in svaren i statistikprogrammet 
SPSS, som jag använde mig av för dataanalysen i den här uppsatsen. Jag hade dessutom 
möjligheten  att  se  en  grafisk sammanställning  av  svaren under  inlämningsprocessen 
som var bra för att få en första uppfattning om hur respondenterna svarade.

De nackdelar som finns med webbenkäter delas till viss del med fysiska enkäter. Det 
finns  dock  en  del  problem  som  är  specifika  för  just  denna  typ  av  enkäter.  En 
förutsättning för att jag skulle kunna göra den här undersökningen var att jag kunde få 
tillgång till  respondenternas e-postadresser. Utan dem hade jag inte kunnat skicka ut 
enkäten  till  dem.  För  denna  undersökning  var  dock  detta  inget  problem  eftersom 
folkbibliotek oftast vill bli kontaktade och således har kontaktuppgifter tillgängliga på 
internet. En annan förutsättning för att respondenterna ska kunna svara är att de har 
tillgång till en dator och att de känner sig bekväma med att använda den.44 Det är inte 
svårt att tänka sig att en person utan datorvana är mindre benägen att klicka på en länk 
och börja fylla i en enkät på nätet än en van person och någon som är ovan med datorer  
löper antagligen större risk att ge ett ofullständigt eller felaktigt svar, eller kanske till 
och med inte ens lyckas skicka in enkäten. De bibliotekschefer med så pass begränsad 
datorvana bedömer jag dock som en liten grupp som inte borde påverka utfallet  av 
denna studie. En annan nackdel som jag nämnt tidigare är att man har rätt liten kontroll 
över  själva  layouten  av  enkäten  utan  är,  iallafall  i  Google  forms  fall,  styrd  av 
förbestämda mallar. Den sista stora nackdelen som jag upplevde var att det var svårt att 
avgöra vem som hade svarat då svaren kom in anonymt. Jag vet alltså inte om dem jag 
mejlade i sin tur vidarebefordrat mejlet till någon annan. Jag vill här understryka att 

42 Trost & Hultåker, s. 127
43 Ejlertsson, s. 77
44 Trost & Hultåker, s. 127
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syftet med utskicket var att få tag på en lämplig representant från varje bibliotek, inte en 
specifik person.

4.3.3 Utformande av enkäten
Som jag nämnt ovan har jag till utformandet av enkäten hämtat inspiration och hjälp 
från Jan Trosts och Göran Ejlertssons böcker om enkätmetodik. Dessutom har jag varit 
styrd av vad jag kunnat göra i Google forms.

Google forms är utformat så att själva inledningen på enkäten också är det som kommer 
att användas som missivbrev. Det blev alltså en upprepning i och med att meddelandet 
dels stod att finna i mejlet som skickades ut till respondenterna och dels även när de 
öppnade själva enkäten.

Möjligheten  finns  i  Google  forms  att  göra  respondenten  tvungen att  svara  på  vissa 
frågor för att komma vidare i enkäten. Det gestaltas genom en röd asterisk vid varje 
sådan fråga och om man inte har fyllt i alla dessa frågor på en sida ombeds man att fylla 
i dem som man har missat innan man får fortsätta att fylla i. För att eliminera internt 
bortfall  valde  jag att  göra  detta  på samtliga  frågor.  Tanken bakom detta  var  att  jag 
upplevde att jag inte hade frågor som kunde upplevas så pass förvirrande eller stötande 
att  man skulle  vilja  hoppa över  dem. Det  är  inte  osannolikt  att  detta  påverkade det 
externa bortfallet negativt men jag hoppades att det inte skulle handla om något större 
bortfall av just den här anledningen. Detta, och konsekvensen i enkäten är anledningen 
till att alla ja/nej-frågor även har ett "vet inte"-alternativ. Vill respondenten inte svara på 
frågan kan hen fylla i det som ett "slask"-alternativ för att kunna komma vidare. Det är  
inget i svaren som tyder på att detta skulle ha varit något problem.

Den inledande frågan som jag valde att ställa var en fråga om hur stor kommunen som 
respondenten representerade var. Grupperna som fanns att välja på var:
*Upp till 20 000 invånare
*Mellan 20 001 och 50 000 invånare
*Mellan 50 001 och 100 000 invånare
*Fler än 100 000 invånare
Denna storleksindelning hämtade jag från Blomkvist  och Eklunds magisteruppsats.45 
Vidare efter det frågade jag om deras bibliotek lånade ut tv-spel. Här använde jag mig 
av en ja/nej-fråga. Som nämnts ovan använde jag mig av ett "vet inte"-alternativ även 
om  det  kan  tyckas  konstigt  att  man  som  bibliotekschef  inte  skulle  känna  till  vad 
biblioteket lånar ut.

Efter  denna  fråga  selekterades  respondenterna  så  att  de  fick  svara  på  olika  frågor 
beroende på om de svarat  ja  eller  nej  på frågan om de  lånade ut  tv-spel.  Jag hade 

45 Blomkvist, Ulrika & Eklund, Helene, Bibliotekscheferna och bibliotekarieutbildningen -  En 
enkätundersökning av bibliotekschefers syn på utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i  
Sverige, Borås: Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan 2001:5, 2001
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dessutom en uppsamlingsfråga där de som svarat nej fick svara på om de inom ett års tid 
hade tänkt att börja låna ut tv-spel. Därefter fick de som tänkte börja med tv-spelsutlån 
svara på i stort sett samma frågor som de som svarade ja i första hand.

De som svarat att de hade tv-spelsutlån och de som snart tänkte börja med det fick sedan 
ta ställning till hur viktiga de tyckte att sju olika anledningar var till att de hade börjat 
med  utlån  av  tv-spel.  Anledningarna  hade  jag  hämtat  från  Berg  och  Nyströms 
magisteruppsats  och  korrellerade  mot  deras  sju  analysteman  som  jag  gått  igenom 
närmare  i  kapitel  4.1.  De  sju  anledningarna  var  kultur,  demokrati/jämställdhet, 
användarorientering,  marknadsföring,  nöje,  lärande  och  sociala  aspekter.46 För  att 
förtydliga  anledningarna  och  för  att  inte  per  automatik  snedvrida  resultatet  så  att 
respondenterna  värderade  de  mer  värdeladdade  orden  som  till  exempel 
"demokrati/jämställdhet" högre skrev jag en kort mening för att exemplifiera respektive 
anledning. Målsättningen från min sida var att avdramatisera anledningarna så långt det 
gick samtidigt som innebörden av varje anledning var så klar som möjligt. Jag försökte i 
enlighet med Trosts rekommendation undvika att värdeladda de olika  anledningarna.47 
Respondenterna fick på dessa frågor svara på en fyrgradig skala från att de tyckte att 
anledningen var oviktig till att anledningen var mycket viktig. De två mittenalternativen 
var inte namngivna på grund utav begränsningar i Google forms men de kommer att 
presenteras som mindre viktig och viktig. Anledningen till att jag valde en fyrgradig 
skala var för att undvika att respondenterna skulle söka sig till "mellan"-alternativet. Det 
finns olika teorier om hur man som respondent ställer sig till detta48 men jag tyckte att 
en fyrgradig skala var det som passade denna undersökning bäst.

Vidare fick de som sagt att de lånade ut tv-spel eller tänkte göra det svara på hur de 
upplevde att utlåningen fungerade och vad de upplevde vara det största problemet med 
utlåningen. Problemen de fick välja på hade jag hämtat ur John Kirriemuirs artikel "The 
Librarian as Video Game Player" från 2006 och gås närmare igenom i kapitel 4.2.49 
Dessutom fick de svarande fylla i en egen anledning om de tyckte att de inte kunde 
identifiera  sig  med  någon  av  de  förbestämda.  Här  gjorde  jag  ett  litet  misstag  i 
utformandet av frågeordningen. Självklart är detta frågor som inte kan besvaras av de 
bibliotek som inte ännu hade börjat med utlåningen men de var ändå tvungna att svara 
på dem. Dock visade det sig att det var väldigt få som hamnade i den gruppen och de 
fyllde inte i några extremalternativ, så de borde inte påverka utfallet nämnvärt.

De som svarade att de inte lånade ut tv-spel och inte hade planer på att inom ett års tid 
börja med det fick på liknande sätt som de andra ta ställning till fyra anledningar till  
varför de inte lånade ut tv-spel. Jag använde samma fyrgradiga skala som ovan, fyra 
steg från oviktig till mycket viktig. Till dessa anledningar hämtade jag inspiration från 
resultateten i Yvonne Lux magisteruppsats,50 som nämnts ovan i kapitlet med tidigare 
forskning. Detta resulterade i anledningarna: Att det är dyrt, Vi har inte tid, Biblioteket  
bör  inte  tillhandahålla  tv-spel  och Tv-spel  ligger  utanför  personalens  

46 Berg & Nyström, s. 20
47 Trost & Hultåker, s. 89
48 Se t.ex. Ejlertsson, s. 81f 
49 Kirriemuir, s. 66
50 Lux, s. 61f
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kompetensområde. De två första är två varianter på svårigheten med att få resurserna att 
räcka till. Den tredje är en egen konstruktion som inte framkom som ett problem i Lux 
uppsats men som jag tror att det ändå finns anledning att ha med eftersom denna uppsats 
har ett bredare svarsunderlag. Den fjärde anledningen är tänkt att fånga upp problem 
som  man  förutsett  som  relaterar  till  personalen.  Då  jag  inte  upplevde  dessa  som 
uttömmande gav jag även respondenterna möjlighet att skriva någon annan anledning 
som man tyckte skulle vara med.

För att försöka ta reda på om tv-spel är något som diskuteras och alltså ses som ett reellt  
alternativ  att  ha  på  biblioteket  frågade  jag  också  om de  under  de  senaste  två  åren 
diskuterat om de skulle börja låna ut tv-spel. Det kan tyckas vara en väl vagt formulerad 
fråga då "diskutera" är ett flytande begrepp som kan vara alltifrån att man nämner det på 
en fikapaus till att man har haft en lång process med möten kring ämnet. Som sagt var 
syftet  med  frågan  att  påvisa  om  huruvida  ämnet  överhuvudtaget  diskuterades  på 
biblioteken och då tror jag att frågan ändå kan ge en viss indikation.

Avslutningsvis  fick  alla  respondenter  svara  på  om  biblioteken  hade  haft  något 
evenemang som relaterar till tv- och/eller datorspel och om huruvida biblioteket hade 
några tidskrifter i ämnet. Anledningen till att jag frågar detta är att jag uppfattar detta 
som,  om  man  har  något  av  dessa,  ett  uttryck  för  att  tv-spelens  ställning  är  mer 
väletablerad än om man bara lånar ut dem.

Därefter fanns möjligheten att kommentera enkäten som helhet. Enkäten hittar du under 
bilaga 1. För inloggning till Google docs för att se den i originalutförande går det bra att  
kontakta författaren. För kontaktuppgifter se bilaga 1.

4.3.4 Utskicken
Enkäterna skickades ut tisdag den tredje april. Det vill säga tisdagen innan påskhelgen. 
Det visade sig att många var på semester då och jag fick många automatiska svar om 
frånvaro. Detta var ju inte mer än att förvänta så nära inpå helgen51 men jag tyckte att 
det var bättre att få ut enkäten så snabbt som möjligt än att vänta till  veckan därpå. 
Dessutom infaller påsklovet för skolbarnen olika beroende på var i landet man bor så 
jag hade behövt vänta i nästan två veckor innan jag kunde vänta mig att respondenterna 
var på jobbet "som vanligt".

Det visade sig också i samband med att jag skickade ut enkäten att jag skrivit in många 
av mejladresserna felaktigt i min adressbok. Det förekom mellanslag och det var också 
några som hade skrivit ut å, ä och ö i sina mejladresser på hemsidan som jag bara hade 
kopierat. Detta gjorde att jag slog i taket för Gmails spamfilter och kunde till en början 
bara skicka ut knappt hundra enkäter av de 297 som jag ville skicka. Jag tog dock och 
skickade de resterande enkäterna med hjälp av studentmejlen samma dag. Alltså var det 
första utskicket inte riktigt homogent i hur och när det skickades till respondenterna. Jag 
använde funktionen för att skicka en "hemlig kopia" till respondenterna för att det inte 

51 Ejlertsson, s. 30
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skulle synas vilka andra som fått enkäten.

Svaren kom efter utskicket in med ganska rask takt till en början för att därefter mattas 
av.  En  ny  topp  i  svarsfrekvensen  infann  sig  efter  påskhelgen  när  respondenterna 
antagligen kom tillbaka efter ledigheten. Jag väntade till måndag den 16e april innan jag 
skickade ut min första och enda påminnelse. (Se bilaga 2) Jag upplevde här ännu ett 
problem med Google forms. Svaren som jag fick kom in anonymt, vilket var bra för att 
anonymisera svaren, men det gjorde att jag inte kunde se vilka som hade svarat. Jag 
blev alltså tvungen att skicka ut påminnelsen till alla som jag ursprungligen hade skickat 
enkäten till,  även till  dem som hade svarat, vilket kunde skapa onödig irritation hos 
respondenterna.  Jag var dessutom noga med att påpeka att jag inte ville att de skulle 
svara igen utan att påminnelsen riktade sig till dem som inte svarat.

Jag stängde möjligheten att svara en vecka senare, det vill säga nästan tre veckor efter 
första utskicket. Det var då måndag den 23e april och jag upplevde att jag hade fått de 
svar som var troligt att jag skulle få.

4.3.5 Analysmetod
I analysen av enkätsvaren användes två olika typer av analys. Den första var att jag 
jämförde  Berg  och  Nyströms  resultat  vad  gäller  varför  bibliotek  valt  att  införa  tv-
spelsutlån  med dem som framkom i  denna undersökning.  Denna analys  presenteras 
nedan  i  kapitel  5.2  i  samband  med  att  enkätsvaren  presenteras.  Detta  för  att  spara 
utrymme och för att ha alla enkätsvar samlade i samma kapitel. Vid jämförelsen utgick 
jag  från  respektive  enkätfråga,  som  var  utformad  utifrån  Berg  och  Nyströms  sju 
analysteman som behandlas i kapitel 4.1, för att se om vikten som respondenterna lade 
vid varje analystema överensstämde eller om den skiljde sig åt. Om det fanns någon 
skillnad försökte jag lägga fram en trolig förklaring till denna. Som nämnts ovan var jag 
i enkäten tvungen att komprimera varje analystema för att dels undvika värdeladdning 
och  dels  göra  enkäten  mer  begriplig.  Detta  är  problematiskt  om  vi  ser  till 
jämförbarheten mellan undersökningarna. Det största problemet är att jag ofrivilligt kan 
ha tolkat de olika temana annorlunda en Berg och Nyström, vilket skulle resultera i att 
respondenterna tog ställning till något annat. Jag försökte dock vara uppmärksam på 
detta under analysen för att, om det var aktuellt, kunna redovisa det. Dessutom tror jag 
att  det  stora  urvalet  i  denna  undersökning  gör  att  det  ändå  går  att  uppmärksamma 
tendenser.

Den  andra  analysmetoden  som  användes  var  kvantitativ  analys  där  jag  dels 
sammanställde hur de olika frågorna besvarades och dels undersökte huruvida något 
samband  stod  att  finna  mellan  de  olika  variblerna  som  förekom.  Den  oberoende 
variabeln jag hade var i hur stor kommun det svarande biblioteket finns, och de flesta 
jämförelser  utgick därför  från detta.  För  att  undersöka beroendet  mellan variablerna 
genererade jag korstabeller för att kunna se hur respondenterna har svarat. I samband 
med detta gjordes också ett  så kallat  Chi²-test  för att  se om det  fanns ett  statistiskt 
signifikant beroende mellan variablerna.52

52 Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola, Statistisk verktygslåda: samhällsvetenskaplig  
orsaksanalys med kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Stockholm, 2003, s. 148ff och 225ff
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5 Enkätsvaren och analys utifrån Berg och Nyström
I detta avsnitt kommer jag först att gå igenom hur bortfallet gestaltade sig för att sedan 
presentera enkätsvaren var och ett för sig med hjälp av ett diagram och en tabell. Vid 
frågorna som rör anledningen till varför biblioteken valt att införa tv-spelsutlån kommer 
jag  även  att  ställa  svaren  mot  Berg  och  Nyströms  resultat  för  att  se  om  de 
överensstämmer. Skiljer de sig åt diskuterar jag vad skillnaden kan bero på.

5.1 Bortfall
Som  jag  nämnt  tidigare  fanns  det  en  funktion  i  Google  forms  som  tvingade 
respondenterna att svara på alla frågor. Detta gjorde att jag i stort sett kunde eliminera 
det interna bortfallet. Det som blev kvar av det är "Vet inte"-alternativet som till viss del 
kan ses som internt bortfall. Jag väljer ändå att redovisa de svaren tillsammans med de 
andra för att läsaren ska få en bild av hur många som markerade detta alternativ.

Vad gäller det externa bortfallet skickade jag ut 297 enkäter och fick 211 svar. Det blev 
alltså en svarsfrekvens på 71%, vilket i sammanhanget får ses som över förväntan bra. 
Om jag ska spekulera kring en anledning till detta skulle jag tro att enkätens ganska 
blygsamma omfång och relativa lättillgänglighet spelat avgörande roll.

Om vi ser på svarsfrekvensen för de olika kommunstorlekarna jag har valt att dela in 
respondenterna i ser vi i tabellen nedan att den är lite olika:

Egentligt antal53 Antal svar Procent svarande

Upp till 20 000 inv. 170 127 75%

20 001-50 000 inv. 74 60 81%

50 001-100 000 inv. 33 18 54%

Fler än 100 001 inv. 13 6 46%

Det vi ser är alltså att de större kommunerna har varit sämre på att svara än de små 
kommunerna, vilket gjorde underlaget för de större kommunerna sämre. Detta bortfall 
är olyckligt men jag valde ändå att gå vidare utan att aktivt göra någon analys av det. 
Min förhoppning var att den överlag goda svarsfrekvensen ändå kunde ligga till grund 
för att kunna se de tendenser som jag var ute efter att hitta. Det verkade inte heller  
finnas något enhetligt bra sätt att hantera den här typen av bortfall på,54 så vi får helt 
enkelt ha detta i åtanke när vi tittar på svaren.

53 Statistiska Centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2009 och  
befolkningsförändringar 2009, 2009, åtkomst 20 maj 2012, 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____287608.aspx

54 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, s. 112
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5.2 Presentation av enkätsvaren
Här kommer jag att presentera frågorna en och en genom ett diagram som visar hur 
respondenterna har svarat och en tabell med svarsfrekvensen i siffror. Procentsatserna i 
tabellerna  är  avrundade  för  att  förbättra  läsbarheten  vilket  gör  att  vissa 
totalprocentsummor överstiger  100%. Varje fråga kommenteras också kort.  Frågorna 
som behandlar anledningen till varför biblioteken lånar ut tv-spel kommer dessutom att 
ställas mot Berg och Nyströms resultat  som nämnts ovan. Vill  du se enkäten i  dess 
helhet återfinns den som nämnts tidigare i bilaga 1.

Hur många invånare bor det i ditt biblioteks kommun?

Antal Procent

Upp till 20000 inv 127 60%

Mellan 20001 och 50000 inv 60 28%

Mellan 50001 och 100000 inv 18 9%

Fler än 100000 inv 6 3%

Total 211 100%

Det man kan säga kring den här frågan är att 
småkommunerna är avsevärt fler till antalet än 

de större kommunerna. Dessutom har de, som vi såg ovan, varit bättre på att svara. De 
kommuner med fler än 100 000 invånare är dessutom väldigt få och det är nästan så att 
jag skulle ha haft en kategori med "fler än 75 000 invånare" istället.

Lånar ditt bibliotek ut tv-spel?

Antal Procent

Ja 106 50%

Nej 105 50%

Total 211 100%

Jag personligen tyckte att det var överraskande 
många som faktiskt lånade ut tv-spel med tanke 
på  att  det  kräver  ganska  mycket  engagemang 
från bibliotekets  sida att  göra det.  Det  är  inte 
helt  otroligt  att  de bibliotek som inte  lånar  ut 

inte var lika benägna att svara på enkäten och att de därför i högre grad hamnade i det 
externa bortfallet.
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Hur länge har ni lånat ut tv-spel?

Antal Procent

Mindre än 2 år 24 23%

Mellan 2 och 5 år 65 61%

Längre än 5 år 17 16%

Total 106 100%

Den  här  frågan  besvarades  bara  av  de  som 
svarade "ja" på om de lånade ut tv-spel, därav 

den annorlunda totalfrekvensen. De som har svarat "Längre än 5 år" är alltså bland de 
första biblioteken att låna ut spel. Jag vill påminna om att Malmö anses ha varit först ut 
2006. Vi ser också att majoriteten hamnar i 2-5 år vilket inte är särskilt konstigt då det är 
den till tidsrymd mest omfångsrika gruppen.

Kultur

Antal Procent

Oviktigt 3 3%

Mindre viktigt 17 16%

Viktigt 55 50%

Mycket viktigt 34 31%

Total 109 100%

Denna  och  efterföljande  sex  frågor  var 
ställda  som  påståenden  och 
respondenterna  fick  ta  ställning  till  hur 
viktigt  de  tyckte  respektive  påstående 

varit när de valt att låna ut tv-spel. Varje påstående korresponderar mot ett av Berg och 
Nyströms analysteman (se kapitel 4.1.) och för tydlighets skull har jag valt att använda 
dessa som rubriker till varje fråga istället för det rätt långa påståendet som användes i 
enkäten. Anledningen till  att totalfrekvensen skiljer sig från frågan ovan är att dessa 
frågor fick även de som inom ett år tänkte börja med tv-spelsutlån svara på.

Kulturaspekten  framkom  hos  Berg  och  Nyström  som  en  av  de  tre  viktigaste 
anledningarna  till  varför  biblioteken  valt  att  införa  tv-spel.55 Deras  intervjupersoner 
"anlägger ett synnerligen okomplicerat förhållningssätt"56 när de diskuterar huruvida tv-
spel är kultur eller inte. Ser vi på enkätsvaren tycker jag att uppfattningen att det är en 
viktig anledning bekräftas av hur respondenterna har svarat här. Drygt 80% tycker att 
anledningen är viktig eller mycket viktig för dem. Dock ser vi att de flesta av dessa inte 
tycker  att  det  är  mycket  viktigt  vilket  jag  tror  avspeglar  det  okomplicerade 

55 Berg & Nyström, s. 48
56 Ibid., s. 30
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förhållningssättet  till  tv-spel  som  kulturform  som  framkom  i  Berg  och  Nyströms 
uppsats.  Detta  ska  ses  i  relation  till  svaren  som presenteras  nedan där  ungefär  lika 
många har  svarat  någon av de  två  viktigaste  alternativen  men med större  fokus på 
mycket viktigt. Jag tolkar detta som att denna anledning är viktig men inget lika många 
känner sig tvungna att poängtera i samma grad som några av anledningarna nedan.

Demokrati/jämställdhet

Antal Procent

Oviktigt 2 2%

Mindre viktigt 14 13%

Viktigt 42 39%

Mycket viktigt 51 47%

Total 109 100%

Även denna anledning förekom, i likhet med 
kultur, som en av de tre viktigaste i Berg och 
Nyströms uppsats.57 Detta kan bara bekräftas 
av  hur  respondenterna  till  den  här 

undersökningen  svarade,  vilket  är  tydligt  ovan.  I  deras  uppsats  argumenterade 
respondenterna för att  folkbiblioteken "ska vara för alla och att  alla har lika rätt  att 
kunna hitta något som speglar deras intressen."58 Denna mening tror jag på ett bra sett 
illustrerar  synen  på  folkbibliotekens  roll  idag  och då  är  det  inte  konstigt  att  denna 
anledning  får  så  stort  genomslag,  både  i  denna  undersökning  och  hos  Berg  och 
Nyström.

Användarorientering

Antal Procent

Oviktigt 8 7%

Mindre viktigt 36 33%

Viktigt 49 45%

Mycket viktigt 16 15%

Total 109 100%

Som vi  kommer att  se är  det ingen aspekt 
som  respondenterna  anser  är  oviktig  utan 
alla har en stabil roll att spela i införandet av 
tv-spel  på  biblioteket.  Den första  aspekten 

som inte verkar vara lika viktig som de viktigaste är användarinflytande. Här ser vi att  
en  större  del  av  respondenterna  valt  att  kryssa  i  både  mindre  viktigt  och oviktigt  i 

57 Berg & Nyström, s. 48
58 Ibid., s. 36
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jämförelse med de tidigare två. Dock är det fortfarande en majoritet som tycker att det  
är viktigt.

Denna  anledning  är  också  den  första  som  i  denna  undersökning  skiljer  sig  på  ett 
markant vis från resultaten i Berg och Nyströms uppsats. De fann att detta, precis som 
kultur och demokrati/jämställdhet, var en av de tre viktigaste anledningarna till varför 
biblioteken infört tv-spel.59 Det som framkommer här är en annorlunda bild då detta inte 
är  oviktigt  men  definitivt  inte  är  med  bland  de  viktigaste  anledningarna  hos  mina 
respondenter.  Jag  tror  att  en  stor  del  av  anledningen  till  skillnaden  står  att  finna  i 
datainsamlingsformen. Det är inte omöjligt att det mycket större underlaget för denna 
undersökning  gör  att  flera  olika  scenarier  finns  representerade  hos  respondenterna. 
Dessutom fokuserar Berg och Nyström mycket av sin analys på hur biblioteken efter att 
de infört  tv-spel förhåller  sig till  användarna i  form av till  exempel  inköpsförslag.60 
Vilket jag tror har tagit bort fokus från varför de valt att införa spelen.

Vidare visade det sig att denna fråga var oprecist ställd. Den gick att tolka som att jag 
frågade om man tyckte att det var viktigt att man tillgodosåg användarnas behov. Det 
skulle kunna påverka resultatet genom att flera kryssade i att detta var viktigare än det 
egentligen var, vilket skulle förstärka motsättningen mellan det som har svarats här och 
Berg och Nyströms resultat.

Marknadsföring

Antal Procent

Oviktigt 3 3%

Mindre viktigt 14 13%

Viktigt 43 39%

Mycket viktigt 49 45%

Total 109 100%

Den andra otvivelaktigt positiva anledningen 
vid  sidan  av  demokrati/jämställdhet  är 
marknadsföringsaspekten. Detta är intressant 
då  denna  anledning  knappt  förekom alls  i 

Berg och Nyströms resultat.61 Det jag kan tänka mig är en anledning är att det har blivit 
än mindre fult att prata om marknadsföring i samband med folkbibliotek under de fyra 
år som gått  sedan Berg och Nyströms uppsats. Dessutom kan jag tänka mig att just  
chefer i högre grad är benägna att tänka i termer som just marknadsföring än personer 
närmare golvet. En annan möjlig anledning till diskrepansen i resultaten är Berg och 
Nyströms ganska snäva syn på marknadsföring som något instrumentellt för biblioteket 
i sig självt, alltså som jag förstår det inte som något som egentligen kommer användarna 

59 Berg & Nyström, s. 48
60 Ibid., s. 37ff
61 Ibid., s. 42
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till del utan endast är till för att generera mer pengar till verksamheten.62 Detta är en, 
tycker jag, onödigt snäv syn på marknadsföring som jag tror att få skulle uppge som 
anledning till någon del av verksamheten på ett folkbibliotek.

Nöje

Antal Procent

Oviktigt 2 2%

Mindre viktigt 29 27%

Viktigt 53 49%

Mycket viktigt 25 23%

Total 109 100%

Den  här  anledningen  hade  jag  formulerat 
som:  "Tv-spel  är  kul  och  en  viktig  del  av 
bibliotekets verksamhet är att vara en plats 
för att finna underhållning på fritiden. Därför 

ska tv-spel finnas på biblioteket." Det kan förklara att  för mig förvånansvärt  många 
markerat detta som viktigt. Vi ser att det är en av de mindre viktiga anledningarna men 
det är ändå många som har tyckt det var viktigt. Väldigt få tyckte att det var oviktigt.

I Berg och Nyströms resultat hade denna anledning också en undanskymd roll, men det 
verkar ändå genomsyra själva verksamheten när väl spelen har införts genom att till 
exempel recensionerna på listorna man köper in ifrån i huvudsak tar fasta på hur roligt 
ett spel är att spela.63 Överlag tycker jag att Berg och Nyströms resultat stämmer bra 
överens med svaren jag fått vad gäller dennna anledning. Det finns med men är inte det 
viktigaste man har tänkt på.

Lärande

Antal Procent

Oviktigt 7 6%

Mindre viktigt 36 33%

Viktigt 53 49%

Mycket viktigt 13 12%

Total 109 100%

Lärande är också det en av de minst viktiga 
anledningarna  som  respondenterna  angivit. 
Det är den anledningen minst antal personer 

62 Se tex. Berg & Nyström, s. 20f och 40ff
63 Berg & Nyström, s. 50
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har markerat som mycket viktigt  och tillsammans med användarorientering den som 
flest tyckte var oviktig eller mindre viktig. Detta stämmer väl överens med Berg och 
Nyströms  resultat  där  denna  anledning  i  likhet  med  nöjes-anledningen  hade  en 
undanskymd plats även om spelen erkändes ha lärande kvaliteter.64

Sociala aspekter

Antal Procent

Oviktigt 1 1%

Mindre viktigt 22 20%

Viktigt 45 41%

Mycket viktigt 41 38%

Total 109 100%

Anledningen att tv-spel främjar bibliotekets 
roll  som  mötesplats  var  den  sista  riktigt 
viktiga  aspekten  som  respondenterna 

angivit. Det är bara en person som markerat det som oviktigt och 79% som tyckt att det 
har varit viktigt eller mycket viktigt. Detta var i likhet med marknadsföringsanledningen 
en aspekt som skiljde sig markant från Berg och Nyströms resultat. De fann att detta 
inte hade någon betydelse alls för tv-spelsutlåningen65 medan det här framstår som en av 
de  viktigaste  anledningarna.  Jag  tror  att  orsaken  till  detta  står  att  finna  i  samma 
anledningar  som  jag  nämnde  ovan  i  anslutning  till  marknadsföring:  Tanken  på 
biblioteket  som en mötesplats  har,  i  likhet  med den att  tala  om marknadsföring för 
folkbibliotek, blivit mer etablerad under de fyra år som gått sedan deras uppsats skrevs.

Hur tycker ni att utlåningen av tv-spel fungerar?

Antal Procent

Dåligt 3 3%

Mindre bra 12 11%

Bra 51 47%

Mycket bra 43 39%

Total 109 100%

En klar majoritet verkar tycka att det fungerar 
bra  att  låna  ut  tv-spel.  Här  upptäckte  jag  en 

miss till som jag hade gjort. De som inom ett år tänkte börja med tv-spelsutlån fick 
svara på denna fråga också.  Dock var  de bara tre  till  antalet  så jag tror  inte  att  de 
påverkar resultatet nämnvärt.

64 Berg & Nyström, s. 46 & 51
65 Ibid., s. 50
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Vilket är det största problemet med tv-spelsutlån?

Antal Procent

Att det är dyrt 40 37%

Hur man sätter åldersgränserna 6 6%

Att det finns flera olika konsoler 22 20%

Det är svårt att köpa in spel 15 14%

Inköpskanalerna är begränsade 9 8%

Det är svårt att hjälpa användarna 4 4%

Övrigt 13 12%

Total 109 100%

I likhet med frågan om hur det gick med utlåningen av tv-spelen fick de som inte ännu 
hade börjat låna ut tv-spel svara på denna fråga. Dock tror jag som sagt inte att de har 
påverkat resultatet nämnvärt. Det vi ser här är att de allra flesta tycker att kostnaden är 
det  stora  problemet.  Även  frånvaron  av  standardisering  är  något  som många  anser 
komplicera processen. Ganska många har valt att skriva en egen anledning. Dessa finns 
att läsa i bilaga 3. Det som främst nämns är stöldrisken och att det är svårt att få spelen 
att hålla sig hela och kompletta.

26



Har ni planer på att inom ett års tid börja låna ut tv-spel?

Antal Procent

Ja 3 3%

Nej 86 82%

Vet inte 16 15%

Total 105 100%

Denna  och  följande  fem  frågor  besvarades 
endast  av  dem  som  svarat  "nej"  på  om de 
lånade ut tv-spel. Just denna fråga är tänkt att 

fånga upp dem som tänkt börja men ännu inte hunnit för att de också ska kunna svara på 
varför de tyckt att tv-spel var något som skulle finnas på deras bibliotek. Som vi kan se 
var det inte särskilt många, något som man kan förstå som att de som vill ha tv-spel och 
har möjlighet till det i hög grad redan har det.

Det är för dyrt.

Antal Procent

Oviktigt 3 3%

Mindre viktigt 16 16%

Viktigt 37 37%

Mycket viktigt 45 45%

Total 101 100%

Denna och följande tre frågor är ställda på 
samma sätt som frågorna till dem som lånar 
ut tv-spel. Frågorna är alltså utformade som 
påståenden  och  respondenten  ombads  ta 

ställning till hur viktig respektive anledning är för dem när de valt att inte låna ut spel.  
Respondenterna fick dessutom ange övriga anledningar om de tyckte att de inte fann en 
för dem viktig anledning bland mina. Dessa finns i bilaga 4 och gås igenom kort nedan.

Den otvivelaktigt viktigaste anledningen till varför man inte lånade ut tv-spel var att det 
är för dyrt. 82% tyckte att det var viktigt eller mycket viktigt.
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Vi har inte tid.

Antal Procent

Oviktigt 53 52%

Mindre viktigt 30 30%

Viktigt 13 13%

Mycket viktigt 5 5%

Total 101 100%

För mig var det överraskande att detta inte 
var  viktigare.  Jag  tänkte  mig  att  tid  jämte 

pengar är en resurs som inte finns i överflöd på folkbiblioteken. Uppenbarligen upplever 
man inte tidbrist som ett problem, även om det inte är svårt att tänka sig att införande av 
ett  nytt  medium  på  biblioteket  borde  ta  rätt  mycket  tid  i  form  av  fortbildning, 
uppmärkning, inköp av märkningsattiraljer och så vidare i anspråk.

Biblioteket bör inte tillhandahålla tv-spel.

Antal Procent

Oviktigt 56 55%

Mindre viktigt 30 30%

Viktigt 8 8%

Mycket viktigt 7 7%

Total 101 100%

Det  här  var  det  inte  många  som  tyckte, 
vilket jag i efterhand kan tycka var väntat 

med tanke på att frågan var alltför kategoriskt ställd. 

Tv-spel ligger utanför personalens kompetensområde

Antal Procent

Oviktigt 42 42%

Mindre viktigt 22 22%

Viktigt 31 31%

Mycket viktigt 6 6%

Total 101 100%

Det här var den näst viktigaste anledningen 
som respondenterna angav. I jämförelse med 
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pengarna var detta dock fortfarande inte särskilt viktigt.

Övriga anledningar till varför biblioteket inte valt att låna ut tv-spel
Överlag överensstämmer anledningarna som respondenterna angivit här ganska väl med 
de problem som de som lånar ut spelen upplever. Det är olika variationer på att man inte 
har råd, men också osäkerhet kring frånvaron av standardiserade format förekommer. 
En av de vanligare anledningarna är att de inte har haft någon efterfrågan. En sak som i 
övrigt nämns också är platsbrist, som i förlängningen kan ses som ett uttryck för den 
ekonomiska aspekten.

Har ni under de senaste två åren diskuterat om ni ska börja låna ut TV-spel?

Antal Procent

Ja 61 60%

Nej 36 35%

Vet inte 5 5%

Total 102 100%

Jag  presenterade  här  ingen  definition  av 
"diskuterat" vilket kan tyckas lite problematiskt 

när vi ska till att tolka svaren. Diskuterat kan ju vara allt från att man har löst pratat om 
det på en fikarast till att man har haft en utbildningsdag med efterföljande diskussioner 
kring ämnet. Det verkar, om vi ser på vad respondenterna frågat, som attt det ändå har 
diskuterats på flera håll och jag tänker att det tyder på att det ändå finns ett intresse 
bland många av de bibliotek som inte lånar ut tv-spel kring mediet.

Har ni under det senaste året haft något evenemang som relaterar till tv- och/eller 
datorspel?

Antal Procent

Ja 52 25%

Nej 158 75%

Vet inte 1 0%

Total 211 100%

Här intresserar jag mig alltså för om huruvida 
det förekommer några kringaktiviteter mer än 
utlån på biblioteken. Observera att här har både 

biblioteken som lånar ut och de som inte gör det fått svara. Det är alltså en ganska liten 
andel av biblioteken som senaste året haft något evenemang som kan tänkas relatera till 
ämnet, trots att det går att tänka sig att det skulle locka en grupp människor som annars 
kanske missas av den övriga programverksamheten.
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Tillhandahåller ni möjlighet att spela tv-spel på biblioteket?

Antal Procent

Ja 50 24%

Nej 160 76%

Vet inte 1 0%

Total 211 100%

Det jag menade med den här frågan är alltså 
om biblioteket i  sig tillhandahåller utrustning 
för att spela just tv-spel på biblioteket. Det går 

att missförstås, framförallt om man blandar in handhållna tv-spel som egentligen inte 
kräver något alls om man har med sig apparaten till  biblioteket. Det går också att  i 
sammanhanget blanda ihop tv-spel och datorspel i snäv bemärkelse. De flesta bibliotek 
har ju datorer som går utmärkt att spela spel på, dock är dessa i kontexten av den här 
uppsatsen inte att betrakta som tv-spel. Men om vi utgår från att respondenterna korrekt 
har  förstått  frågan  är  det  ju  glädjande  att  så  många  bibliotek  har  möjlighet  att 
tillhandahålla utrustning.

Har ni tv-spels- eller datorspelstidskrifter på biblioteket?

Antal Procent

Ja 129 61%

Nej 78 37%

Vet inte 4 2%

Total 211 100%

Här  är  det  en  majoritet  som har  tidskrifter 
som relaterar till ämnet att läsa på biblioteket. 

Jag frågade detta för att tillsammans med frågorna ovan försöka få en bild av hur stark 
ställning  spelen  har  på  biblioteken.  I  relation  till  att  låna  ut  själva  spelen  är  ju  en 
prenumeration på en tidskrift inte särskilt dyr. Dessutom är det tidskrifter som jag kan 
tänka mig läses av en annars något eftersatt grupp på biblioteket, nämligen unga och 
unga vuxna. I ljuset av detta hade jag nog förväntat mig att fler bibliotek skulle ha just  
tidskrifter.
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6 Statistisk analys
I detta kapitel presenterar jag de samband som jag tycker mig ha upptäckt när jag har 
ställt de olika variablerna mot varandra. Nedan redovisas de korstabeller som jag tyckte 
indikerade samband. Jag  utelämnar dock Chi²-värdet och istället berättar jag om det 
fanns ett signifkant beroende mellan variablerna som redovisas i korstabellen eller inte. 
Svarsfrekvensen är utelämnad i korstabellerna för att spara utrymme och för att göra 
tabellerna mer läsliga.

Här nedan ser vi korstabellen över hur viktigt respektive kommunstorlek har tyckt att 
anledningen med tv-spel som kulturellt medium har varit när de infört tv-spel:

Invånarantal 

Upp till 
20000 inv

Mellan 
20001 och 
50000 inv

Mellan 
50001 och 
100000 inv

Fler än 
100000 inv Total

Kultur

Oviktigt 2% 5% 0% 0% 3%

Mindre 
viktigt 20% 13% 15% 0% 16%

Viktigt 53% 56% 39% 17% 51%

Mycket 
viktigt 26% 26% 46% 83% 31%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Det fanns inget signifikant samband vad gäller Chi²-värdet men det jag tycker är möjligt 
att se är att de större kommunerna i större utsträckning har svarat att de tycker att det är  
mycket viktigt. Vi får dock dra oss till minnes att de svarande i dessa kommuner är 
mycket färre till antalet än dem i de övriga grupperna och alltså ska man ta procenttalen 
med en nypa salt. I övrigt tyckte jag mig inte kunna se några andra samband mellan 
kommunstorlek och anledning till varför man börjat med tv-spel.

Ett antagande som är lätt att göra är att mindre kommuner oftare inte har tv-spel på 
grund  utav  faktorer  som  oftast  relaterar  till  mängden  resurser  man  har  till  sitt 
förfogande. En fingervisning om hur det ligger till ser vi i tabellen på nästa sida.

31



Invånarantal

Upp till 
20000 inv

Mellan 
20001 och 
50000 inv

Mellan 
50001 och 
100000 inv

Fler än 
100000 inv Total

Lånar ni ut 
tv-spel?

Ja 39% 62% 72% 100% 50%

Nej 61% 38% 28% 0% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Här  fanns  det  ett  tydligt  beroende  mellan  variablerna,  det  syns  tydligt  både  i 
korstabellen och var signifikant om man såg till Chi²-värdet.

Ett annat samband som jag fann ser vi i tabellen nedan. Bibliotek som lånar ut tv-spel 
verkar vara mer benägna att vilja hålla i evenemang som relaterar till dessa spel. Detta 
var genomgående även för frågorna om biblioteket tillhandahöll möjlighet att spela på 
biblioteket och om de hade tidskrifter som relaterade till ämnet.

Lånar ut tv-spel
Ja Nej

Anordnat
evenemang 
sensaste 
året

Ja 41% 9%

Nej 59% 91%

Vet inte 1% 0%

Total 100% 100%

Ett likadant samband fanns om man ställde invånarantal mot samma variabler som jag 
har nämnt ovan. Vilket vi ser exempel på här:

Invånarantal

Upp till 
20000 inv

Mellan 
20001 och 
50000 inv

Mellan 
50001 och 
100000 inv

Fler än 
100000 inv Total

Anordnat 
evenemang 
senaste 
året

Ja 18% 27% 61% 33% 25%

Nej 82% 72% 39% 67% 75%

Vet inte 0% 2% 0% 0% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
På samma sätt finns det här ett tydligt beroende mellan variablerna både vad man kan se 
i korstabellen och om man ser på Chi²-värdet. Det som är frågan är vad som är hönan 
och vad som är ägget här. Eftersom vi har sett att stora kommuner i högre grad har tv-
spel är det en i mitt tycke naturlig slutsats att dra att de därför är mer bekväma med 
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mediet som sådant och alltså mer öppna till övrig verksamhet kring mediet än just utlån. 
Dock är det också möjligt att tänka sig att större bibliotek har mer pengar och alltså 
möjlighet att ha fler tidskrifter och fler evenemang och en naturlig följd av detta är att 
tv-spel då "får plats".

Vidare ser vi här hur invånarantalet förhåller sig till hur de bibliotek som lånar ut tv-spel 
har svarat vad gäller problem som de upplever med utlåningen:

Invånarantal

Upp till 
20000 inv

Mellan 
20001 och 
50000 inv

Mellan 
50001 och 
100000 inv

Fler än 
100000 inv Total

Upplevt 
problem

Att det är 
dyrt 35% 33% 54% 33% 37%

Hur man 
sätter 
åldersgrän-
serna 4% 8% 8% 0% 6%

Att det 
finns flera 
olika 
konsoler 31% 15% 0% 0% 20%

Det är svårt 
att köpa in 
spel 12% 18% 8% 17% 14%

Inköpskan-
alerna är 
begränsade 6% 8% 23% 0% 8%

Det är svårt 
att hjälpa 
användarna 4% 3% 0% 17% 4%

Övrigt 8% 15% 8% 33% 12%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
Det fanns inget signifikant samband här heller. Men det jag vill påvisa är att de mindre 
biblioteken verkar ha en större tendens att tycka att de olika konsolerna är ett problem 
än  de  större.  Procentuellt  sett  många  fler  stora  bibliotek  tycker  också  att  det  stora 
problemet  är  att  personalen  har  svårt  att  hjälpa  användarna,  jag  vill  dock  återigen 
påminna om att dessa svarande är få till antalet. Det är också många av biblioteken i 
gruppen 50 001-100 000 som tycker att det stora problemet är att inköpskanalerna är 
begränsade.
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En annan faktor som jag tänkte kan påverka vilka problem biblioteken upplever med 
utlåningen är hur länge de har lånat ut dem. Här nedan ser vi hur fördelningen av svaren 
skiljer sig:

Hur länge har ni lånat ut tv-spel?
Mindre än 

2 år
Mellan 

2 och 5 år
Längre än 

5 år Total

Upplevt 
problem

Att det är 
dyrt 33% 32% 53% 36%

Hur man 
sätter 
åldersgrän-
serna 13% 5% 0% 6%

Att det finns 
flera olika 
konsoler 33% 17% 18% 21%

Det är svårt 
att köpa in 
spel 13% 17% 6% 14%

Inköpskan-
alerna är 
begränsade 4% 11% 6% 9%

Det är svårt 
att hjälpa 
användarna 0% 5% 6% 4%

Övrigt 4% 14% 12% 11%

Total 100% 100% 100% 100%
Inte heller här fanns det ett signifikant samband om man såg till  Chi²-värdet. Det jag 
tycker är möjligt att se är dock att bibliotek som haft spelen kortare tid verkar uppleva 
problem som mer har att göra med den praktiska hanteringen av själva mediet. Vi ser till 
exempel att hela 13% av dem som lånat ut spelen i mindre än två år tycker att hur man 
sätter åldersgränserna är ett stort problem. Tonvikten hos dem som har haft spelen ett 
tag verkar istället ligga mer åt problem som relaterar till mediet som sådant som att det 
är dyrt och att det finns flera konsoler men också relationen till användarna upplever ett 
fåtal bibliotek som haft mediet länge som ett problem, något som inget av biblioteken 
som haft mediet kortare tid än två år tyckte.
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7 Diskussion
I  detta  kapitel  presenterar  jag  de  resultat  som vi  har  sett  under  presentationen  av 
enkätsvaren och i analysen av dessa. Först gås de resultat som inte relaterar till Berg och 
Nyströms uppsats igenom, vilket är bibliotekens upplevda problem och anledningar till 
varför biblioteken inte lånar ut tv-spel. Efter detta tänkte jag föra en diskussion kring de 
eventuella samband som framkommit i analysen för att sedan gå över till att jämföra 
mina resultat med dem som Berg och Nyström fann i sin uppsats.

7.1 Upplevda problem på biblioteken
Det absolut främsta problemet som respondenterna, både de som lånade ut och de som 
inte  gjorde det,  har  angivit  med tv-spelsutlån är  kostnaden.  Hela 37% av dem som 
lånade  ut  spel  tyckte  att  det  var  det  största  problemet  och  det  var  den  uppenbart  
avgörande faktorn till varför de som inte gjorde det hade valt att göra så. Krasst kanske 
det är så att det är det mest uppenbara och neutrala alternativet att ange när man ska 
ange en anledning till varför organisationen valt att inte göra något. Skulle det finnas 
oändligt med resurser skulle man kunna göra väldigt mycket. Om man väljer att vara 
optimistisk  är  det  dock  möjligt  att  se  detta  svar  som  ett  uttryck  för  det  relativt 
friktionsfria införandet av tv-spel på biblioteken. Det är inte någonting annat än pengar 
som står i vägen för att de ska finnas i högre grad.

Vidare problem som biblioteken som lånade ut upplevde var att det fanns flera konsoler, 
vilket 20% svarade, och att det är svårt att köpa in spel, vilket 14% svarade. Detta är 
problem som för närvarande är inbyggda i mediet då det är svårt att köpa spelen i den 
vanliga handeln eftersom biblioteken behöver utlåningsrättigheter. Det ostandardiserade 
formatet gör det svårt att hålla reda på allt som kommer ut och gör att man i många fall 
behöver köpa in samma spel till flera olika konsoler för att tillgodose alla användare.

Övriga problem är det inte lika många som har angett.  Dock får vi inte glömma att 
frågan var ställd så att  respondenterna fick ta ställning till  vilket det upplevt största 
problemet var, och då de andra alternativen också har fått några svar är det inte omöjligt 
att många bibliotek upplever alla angivna problem i olika grad.

För dem som inte lånar ut spel är som sagt ekonomin det stora problemet, men också att  
personalen saknar den nödvändiga kompetensen är ett problem som upplevs. Bland dem 
som  angivit  en  egen  anledning  förekommer  bristen  på  efterfrågan  som  en  vanlig 
anledning. Varken brist på tid eller att man upplever att tv-spelen inte riktigt hör hemma 
på biblioteket var det någon ansenlig mängd personer som har angivit som speciellt 
viktigt.

7.2 Statistiska beroenden
Här tar jag upp de statistiska beroenden som framkom i den statistiska analysen. Det 
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kommer alltså att bli en del upprepningar från det kapitlet men i dessa fall kommer 
resonemangen att här ha möjlighet att breda ut sig. 

Det  fanns  inget  statistiskt  beroende  mellan  variablerna  kommunstorlek  och  vad 
biblioteken  har  haft  för  incitament  att  börja  med  tv-spelsutlåning.  Detta  finner  jag 
glädjande då det påskiner att bibliotekens storlek inte påverkar vad man anser om tv-
spel. Det tyder på att det råder viss jämställdhet kring intentionerna hos biblioteken och 
att problemet snarare ligger i mängden resurser som de har till sitt förfogande. Det fanns 
nämligen  en  tydlig  skillnad  huruvida  man  lånade  ut  tv-spel  i  små  respektive  stora 
kommuner. Tendensen var att ju mindre kommun biblioteket befann sig i desto troligare 
var  det  att  de  inte  lånade  ut  tv-spel.  Detta  är  problematiskt  då  det  borde  vara 
eftersträvansvärt  att  alla  invånare  i  landet  ska  ha  tillgång  till  samma  typ  av 
biblioteksservice. Detta är tyvärr omöjligt i praktiken men det är ändå värt att påskina.

Ett annat beroende stod att finna i relationen huruvida biblioteken lånade ut spel och hur 
vanligt det var med kringaktiviteter som evenemang, tidskrifter och möjlighet att spela 
på biblioteket. Biblioteken som lånade ut spel var mer benägna att tillhandahålla dessa 
typer  av  kringaktiviteter  än  de  som  inte  gjorde  det.  Framförallt  vill  jag  här 
uppmärksamma  att  tidskrifterna,  som i  sammanhanget  är  en  liten  utgiftspost,  ändå 
tydligt oftare tillhandahölls av bibliotek som lånade ut tv-spel. Slutsatsen jag drar av 
detta är att bibliotek som faktiskt lånar ut spelen också tenderar att ha en mer öppen 
attityd till mediet som sådant. Det är dock värt att här påpeka att det verkade finnas ett  
beroende  också  mellan  kommunstorlek  och  dessa  kringaktiviteter,  vilket  försvårar 
resonemanget något. Det är troligt att större kommuner har mer resurser både till att ha 
tidskrifter och till att hålla i evenemang, vilket gör att de inte behöver vara lika selektiva 
med vad de tillhandahåller.

Vad gäller problemen som respondenterna upplevde med utlåningen var svaren ganska 
jämnt  fördelade.  Det  som  framgick  var  att  fler  mindre  bibliotek  ansåg  att  det 
ostandardiserade konsolformatet var det största problemet. Jag tror att det är ett i första 
hand resursrelaterat problem. Att det finns flera konsoler gör att det är svårare att hålla 
reda på utgivningen, vilket gör att personalen som köper in antagligen behöver ägna mer 
tid åt det. Dessutom gör det ostandardiserade formatet att man behöver ha ett större 
bestånd för att det ska vara relevant. I många fall kan man behöva köpa in samma spel  
till flera konsoler vilket kan vara frustrerande om man har begränsade resurser att köpa 
in för.

I relationen upplevda problem och hur länge biblioteken hade lånat ut tv-spel tyckte jag 
mig kunna se att vissa problem oftare uppgavs för bibliotek som hade lånat ut kortare 
tid.  De  problem  som  utmärkte  sig  var  irritationen  över  det  ostandardiserade 
konsolformatet och hur man satte åldersgränser. Det är inte särskilt förvånande att de 
upplevda problemen är olika beroende på hur länge biblioteket haft spel till utlån. Det är 
en  relativt  kort  tidsrymd  som biblioteken  har  haft  tv-spel  och  det  skulle  nog  vara 
intressant att se hur problemen upplevs om fem-tio år. Kanske är skillnaderna då ännu 
större.
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7.3 Resultaten i relation till Berg och Nyströms resultat
Det jag här tänkte jämföra är vilka anledningar respondenterna i denna undersökning 
uppgivit till varför de lånar ut tv-spel med de anledningar som Berg och Nyström kom 
fram till i sin uppsats. Jag anser att det större urvalet i denna undersökning ligger till  
grund för en mer generell bild av bibliotekens åsikter, något som deras undersökning 
inte aspirerade på.

Det Berg och Nyström fann var att de viktigaste anledningarna finns i en "växelverkan 
mellan  [...]  demokrati/jämställdhet,  användarorientering  och  kultur."66 Kultur  läggs 
särskilt stort värde på. Det som skiljer resultaten i denna undersökning från detta är att  
användarorienteringen inte var med bland de absolut viktigaste anledningarna och att 
marknadsföring och sociala aspekter fick ett större utrymme och verkade vara minst lika 
viktigt  som demokrati/jämställdhet  och  kultur.  Det  som jag  tycker  framgår  i  denna 
undersökning som jag vill trycka på är att alla aspekter är viktiga i viss mån för de flesta 
biblioteken.

Skillnaderna i vikten som läggs vid temana marknadsföring och sociala aspekter är de 
största om man jämför våra undersökningar. Berg och Nyström finner dessa "inte ha 
någon betydelse för just tv-spelsutlåningen"67, medan de i denna undersökning framstår 
som två av de viktigaste anledningarna. Min teori till vad detta beror på är dels att det 
har gått ganska lång tid mellan uppsatserna och under den tiden verkar det ha blivit 
modernare att prata om biblioteket i termer som "mötesplats" och "vardagsrum". Även 
"marknadsföring" tror jag har blivit mer rumsrent att prata om. Vidare kan det bero på 
vem  som  är  tillfrågad.  Jag  tror  att  bibliotekschefer  har  lättare  att  tänka  sig 
organisationen  som  helhet  och  på  så  sätt  lägger  större  vikt  vid  termer  som 
marknadsföring och i högre grad tänker på de värdemässiga vinsterna av en verksamhet 
snarare än de praktiska.

Överlag  anser  jag  att  resultaten  i  mångt  och  mycket  överensstämmer.  Skillnaderna 
ligger som sagt i att några aspekter har fått större vikt, vilket kan förklaras med att jag 
har frågat en till viss del annan personalgrupp än vad Berg och Nyström har. Tonvikten 
ligger  på  ungefär  samma  aspekter,  men  något  som  jag  tycker  är  tydligt  i  båda 
undersökningarna är att det finns flera anledningar som samverkar.

66 Berg & Nyström, s. 59
67 Ibid., s. 50
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8 Slutsatser
I  detta  kapitel  kommer  jag  att  diskutera  problem  som  jag  funnit  med  denna 
undersökning för att därefter kortfattat sammanfatta de slutsatser som har framkommit 
och vad jag anser vara värdet med denna undersökning. Slutligen ger jag förslag på 
vidare forskning.

8.1 Funna problem med undersökningen
Som berörts kortfattat tidigare i uppsatsen var det en del problem som framkom under 
undersökningens gång. Det största problemet tror jag är att ämnesvalet varit en aning 
brett för spektrat av en kandidatuppsats. Jag tror att uppsatsen skulle tjänat i tydlighet 
och möjlighet till skärpa om fokus hade lagts antingen på att göra en rent kvantitativ 
undersökning eller gjort en jämförande studie utifrån Berg och Nyströms uppsats. Som 
det är nu anser jag att ingen av delarna riktigt får den plats den förtjänar.

Ett annat problem som jag belyst i kapitel 4.3.5 är huruvida mina resultat faktiskt går att 
jämföra med Berg och Nyströms då jag i enkäten känt mig tvungen att komprimera, och 
på så sätt omformulera, deras analysteman. Som jag nämnde ovan anser jag dock att 
resultaten går att jämföra vad gäller tendenser hos respondenternas svar.

De andra problemen relaterade till datainsamlingen och främst då i brister vad gäller 
utformandet av enkäten. En mindre miss i utformandet var svarsordningen för dem som 
inom  snar  framtid  skulle  påbörja  tv-spelsutlåning.  De  skulle  inte  behövt  svara  på 
frågorna om vilka problem som de upplevde med utlåningen och hur de upplevde att 
utlåningen fungerade.  Vidare  var  frågan  om användarorientering  felformulerad.  Den 
innehöll oavsiktligt två frågor, en om att användarna hade haft önskemål om tv-spel när 
de  införde  och  en  om  att  biblioteken  ska  tillgodose  användarnas  behov,  som 
respondenterna var tvungna att ta ställning till samtidigt. Det jag kan tänka mig är att 
detta  skulle  påverka  respondenterna  till  att  markera  detta  som  viktigare  än  det 
egentligen var. Detta förstärker egentligen skillnaden mellan undersökningarnas resultat 
men är ändå vanskligt för att veta vad respondenterna egentligen har svarat på.

8.2 Slutsats
Vad gäller anledningar till att biblioteken lånade ut tv-spel var det tydligt att det var 
flera anledningar som samverkade, vilket också är något som har kommit fram i den 
tidigare  forskningen  kring  ämnet.  De  anledningar  som  framstod  som  viktigast  var 
kultur,  demokrati/jämställdhet,  marknadsföring och sociala aspekter.  Det som skiljde 
dessa resultat från Berg och Nyströms var att marknadsföring och framförallt sociala 
aspekter verkade vara viktigare i denna undersökning. Användarorienteringen framstod 
inte som lika viktig i mina svar som den gjorde i Berg och Nyströms uppsats.

Om vi  istället  ser  på anledningar  till  varför  biblioteken inte  lånar  ut  tv-spel  var  de 
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ekonomiska aspekterna de som stack ut mest. Även att personalen i nuläget saknar den 
nödvändiga kompetensen framkom som en anledning, dock inte alls med samma tyngd 
som  ekonomin.  Andra  anledningar  som  nämndes  var  avsaknad  av  efterfrågan  och 
irritation över frånvaron av standardisering av mediet.

Detta  liknar  problemen  som  angavs  bland  dem  som lånade  ut  tv-spel.  Främst  var 
kostnaden, som 37% tyckte var det största problemet, och därefter att det fanns flera 
konsoler  på  20%.  Inget  av  de  övriga  problemen  som  angavs  stack  ut  i  samma 
omfattning. Värt att poängtera här är att 86% av biblioteken som lånade ut svarade att 
de tyckte att utlåningen gick bra eller mycket bra.

När jag vidare tittade på "andra organiserade typer av aktiviteter" hade jag frågat om 
biblioteken hade haft något evenemang relaterat till dator- och/eller tv-spel under det 
senaste året, om biblioteket tillhandahöll möjlighet spela tv-spel på biblioteket och om 
biblioteket lånade ut tv- och/eller datorspelstidskrifter. Det var 25% av biblioteken som 
hållit i något evenemang, 24% tillhandahöll möjlighet att spela på biblioteket och 61% 
hade tidskrifter relaterade till ämnet. Det verkade som att bibliotek som själva lånade ut 
tv-spel var mer representerade bland dessa. Även större bibliotek verkade förekomma i 
högre  grad  inom alla  grupperna,  så  det  råder  viss  osäkerhet  kring  vad som är  den 
avgörande faktorn till att biblioteken har dessa kringaktiviteter.

Slutligen  var  det  tydligt  att  större  bibliotek  oftare  tillhandahöll  tv-spel  till  utlån  än 
mindre bibliotek.

Sammanfattningsvis tycker jag att resultaten i denna undersökning bekräftade mycket 
av det jag sett i tidigare forskning och framförallt i Berg och Nyströms uppsats. Även 
om detaljerna skiljde sig lite verkar införandet av tv-spel ha gått relativt smärtfritt och 
tv-spelen verkar funnit sin plats på folkbiblioteken. Jag tror att denna undersökning är 
viktig för att kunna generalisera kring tv-spelens situation på biblioteken och ge större 
vetenskaplig  tyngd  åt  de  kvalitativa  undersökningarnas  resultat.  Det  som,  mig 
veterligen, inte framkommit i någon tidigare undersökning är att det är så många som 
50% av folkbiblioteken som lånar ut tv-spel och att det framgår att det är vanligare att 
mindre bibliotek inte har möjlighet att tillhandahålla denna service till medborgarna.

8.3 Förslag till vidare forskning
Min  förhoppning  är  att  resultaten  i  denna  undersökning  ska  kunna  hjälpa 
bakgrundsförståelsen vid nya undersökningar som behandlar tv-spel, och kanske även 
andra nya medier, på folkbibliotek. Vad gäller förslag på ämnen tycker jag att det vore 
intressant att närmare undersöka problemen som finns med tv-spelsutlåningen och vad 
man på biblioteken gör för att komma tillrätta med dessa. En annan sak man skulle 
kunna undersöka är om det finns olika attityder till  spelen mellan till  exempel olika 
åldersgrupper av bibliotekarier. En sista sak vore att undersöka närmare hur eventuell 
programverksamhet som relaterar till spel ter sig och hur man arbetar med den.
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Bilaga 1: Enkäten
Nedan följer innehållet i enkäten. Inloggningsuppgifter till Google docs kan fås genom 
att kontakta uppsatsförfattaren på förnamn_efternamn@hotmail.com.

Hej!

I  samband  med  min  kandidatuppsats  på  biblioteks-  och 
informationsvetenskapsprogrammet vid Högskolan i Borås skickar jag ut en enkät till 
samtliga folkbibliotekschefer eller motsvarande. Det jag vill undersöka är hur vanligt 
förekommande utlån  av  tv-spel  är  på  folkbiblioteken och dessutom ställa  lite  andra 
frågor kring ämnet. Det jag främst är intresserad av är hur ni som organisation ser på 
saken så jag skulle vilja att du i första hand svarade som representant för biblioteket.

Enkäten  tar  ungefär  mellan  fem och  tio  minuter  att  fylla  i.  Du  hittar  den,  som är 
distribuerad via Google forms, genom att klicka på länken du ser en bit här nedanför.

Svaren kommer in anonymt till  mig, så det finns inget sätt att lista ut vem som har 
svarat vad.

När jag talar om tv-spel är  det spel som man spelar på en konsol som till  exempel 
Nintendo Wii, Xbox 360 eller Playstation 3 jag menar.

Jag tackar ödmjukast för ditt svar!

Albin Olsenmyr
Student vid Bibliotekshögskolan i Borås

Fråga 1. Hur många invånare bor det i ditt biblioteks kommun?
Upp till 20 000 invånare
Mellan 20 001 och 50 000 invånare
Mellan 50 001 och 100 000 invånare
Fler än 100 000 invånare

Fråga 2. Lånar ditt bibliotek ut tv-spel? Efter denna fråga fick de som svarade Ja svara 
på fråga 3 medan de som svarade Nej eller Vet inte fick svara på fråga 13.

Ja
Nej
Vet inte

Fråga 3. Hur länge har ni lånat ut tv-spel?
Mindre än 2 år



Mellan 2 och 5 år
Längre än 5 år

Nedan kommer jag att presentera sju olika anledningar till varför man skulle vilja 
låna ut tv-spel. Jag ber dig att besvara hur viktig respektive anledning har varit  
för er när ni har valt att låna ut tv-spel.

Fråga 4. Tv-spel är en form av kultur och ska som sådan finnas på biblioteket på samma 
sätt som till exempel böcker, musik och filmer.

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 5. Biblioteket ska hjälpa till att tillgängliggöra tv-spel för dem som annars inte har 
tillgång till dem.

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 6. Användarna har haft tydliga önskemål om att vi ska låna ut tv-spel och det är 
bibliotekets uppgift att tillgodose användarnas behov.

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga  7.  Att  låna  ut  tv-spel  hjälper  biblioteket  att  marknadsföra  sig  genom att  till 
exempel locka grupper som annars kanske inte kommer till biblioteket eller förbättra 
bilden av biblioteket som ett modernt ställe

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 8. Tv-spel är kul och en viktig del av bibliotekets verksamhet är att vara en plats 
för att finna underhållning på fritiden. Därför ska tv-spel finnas på biblioteket.

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt



Fråga 9. Man lär sig saker av att  spela tv-spel och på så sätt  är de helt i  linje med 
bibliotekets roll som en plats för lärande.

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 10. Att låna ut tv-spel förbättrar bibliotekets möjlighet att vara ett socialt rum och 
en mötesplats för användarna.

Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Återstående frågor fylls i var och en för sig.

Fråga 11. Hur tycker ni att utlåningen av TV-spel fungerar?
Dåligt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket bra

Fråga 12. Vilket skulle du säga är det största problemet med att låna ut tv-spel?
Att det är dyrt
Hur man sätter åldersgränser
Att det finns flera olika konsoller[sic]
Det är svårt för personalen att köpa in spel för att spelen ligger utanför deras 

kompetensområde
Inköpskanalerna är begränsade
Det är svårt för personalen att hjälpa användarna med spelen
Other (ruta som man kunde fylla i själv)

Efter denna fråga fick de svarande svara på fråga 20

Fråga 13. Har ni planer på att inom ett års tid börja låna ut tv-spel? Efter denna fråga 
hoppade de som svarade Ja över till fråga 4 medan de övriga fortsatte med fråga 14.

Ja
Nej
Vet inte

Nedan kommer jag att presentera fyra olika anledningar till varför biblioteket inte 
ska låna ut tv-spel. Jag ber dig att besvara hur viktig respektive anledning är för 
er.



Fråga 14. Det är för dyrt.
Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 15. Vi har inte tid.
Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 16. Biblioteket bör inte tillhandhålla tv-spel.
Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 17. Tv-spel ligger utanför personalens kompetensområde.
Oviktigt
(onamngivet alternativ)
(onamngivet alternativ)
Mycket viktigt

Fråga 18. Om någon annan anledning är viktig för er får du gärna skriva ner den här:
(ruta som man kan fylla i)

Fråga 19. Har ni under de senaste två åren diskuterat om ni ska börja låna ut TV-spel?
Ja
Nej
Vet inte

Fråga 20.  Har ni  under  det  senaste  året  haft  något  evenemang som relaterar  till  tv- 
och/eller datorspel?

Ja
Nej
Vet inte

Fråga 21. Tillhandahåller ni möjligheter att spela tv-spel på biblioteket?



Ja
Nej
Vet inte

Fråga 22. Finns det tv- och/eller datorspelstidskrifter på biblioteket?
Ja
Nej
Vet inte

Tack för att du svarade på enkäten!
Här kan du kommentera enkäten och komma med övriga synpunkter eller berätta sådant 
du tycker att jag behöver ta med.

(ruta som respondenterna kunde fylla i)

Bilaga 2: Påminnelsen
Nedan följer påminnelsen jag skickade ut två veckor efter första enkätutskicket:

Hej!

Det här är en påminnelse riktad till dem som ännu inte svarat på den webbenkät om tv-
spelsutlåning på folkbibliotek som jag mejlade ut för ett par veckor sedan. Har du inte 
fyllt i enkäten är jag tacksam för om du kunde fylla i den snarast. Det har stor betydelse 
för undersökningens värde att så många som möjligt svarar. Du hittar webbenkäten 
genom att klicka på länken här nedan.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDltLUlMZzZha09laTUtSkcwdExhLXc6MQ

Har du redan svarat ska du ha stort tack och kan bortse från det här mejlet!

Vänliga hälsningar
Albin Olsenmyr
Student vid Bibliotekshögskolan i Borås

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDltLUlMZzZha09laTUtSkcwdExhLXc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDltLUlMZzZha09laTUtSkcwdExhLXc6MQ


Bilaga 3: Övriga problem med utlåningen som respondenterna 
angivit

*att spelen stjäls + att de är dyra
*begränsad budget
*Stölder kräver speciell hantering. Samt fysiska attraper som tillhör spelen tex till Buzz
*Vi startar utlåningen om ca 1 månad...
*Vi ser inga problem
*nyutkomna finns ej licenser för
*Spel, liksom andra medier på skiva, är mycket ömtåliga och det är stort svinn.
*Stöldproblem
*Vi har bara råd med spel för barn
*"Alla" har numera egna spel eller kör via Internet
*Utgivning av bra spel är begränsad. Vi köper in upp till 12 år och då är inte utbudet så 
enormt 
*Vet ej, vi har inte börjat med utlåning av TV-spel än...

Bilaga 4: Övriga anledningar till varför biblioteket inte valt att låna 
ut tv-spel

*Många spelar online-spel i stor utsträckning
*Har inte efterfrågats av låntagarna
*Kommunens fritidsgård har TV-spel och det innebär att behovet är ganska mättat. Vi 
prioriterar därför andra medier.
*Biblioteket har i dagsläget varken budegt för tv-spel, speldatorer , film 
*Vår budget är för låg
*kvalitetsskäl, efterfrågan
*Av ekonomiska skäl prioriterar vi andra medier före tevespel. Har ingen efterfrågan på 
detta, i dagsläget.
*Efterfrågan,  få  eller  ingen  som  efterfråga.  Teknikutvecklingen  går  snabbt  inom 
området vilket gör att det man köper in snabbt blir gammalt. 
*Det finns flera modeller av tv-spel som alla kräver olika spel. Det innebär att samma 
t.ex. FIFA behöver köpas in i tre olika varianter. = hög kostnad.
*Begränsade resurser till media
*stöldrisk
*Ingen har frågat efter tv-spel. Obs att vi kommer att göra en användarundersökning 
under hösten, kanske nya önskemål kommer fram där.
*Tveksam biblioteksuppgift
*Vi prioriterar andra medier
*Det finns så många  olika konsoler. Svårt vilka vi ska ha i så fall. 
*kräver en stor mängd spel och till olika konsoler, kostnaden är för stor
*Det finns ingen standard när det gäller spelkonsoler.



*Prioriterar andra media
*Ingen efterfrågan när vi undersökt det.
*Trångt i biblioteket. Om vi ska börja med TV-spel måste vi gallra undan två bokhyllor.
*[Vårt] bibliotek ingår i Umeåregionens bibliotek, ett väl fungerande samarbete med 
gemensamt  biblioteksdatasystem  och  lånekort.  Tv-spel  finns  till  utlån  på  Umeå 
stadsbibliotek, som har störst resurser i regionssamarbetet.[Våra] låntagare kan alltså 
låna tv-spel där på sitt lånekort, och det som lånas i Umeå kan återlämnas här. Helt utan 
är vi alltså inte, även om vi ännu inte själva riktigt har resurserna att bygga upp egen 
utlåning.[För att anonymisera kommentaren något har kommunens namn bytts ut.]
*politiska beslut, budget, upphandlingar
*Vi har inte haft så stor efterfrågan och vi har svårt att få anslaget att räcka till våra 
andra medier. Vi vill inte prioritera bort böcker eller ljudböcker för att köpa in TV-spel
*Saknar utrymme i lokalerna.

Bilaga 5: Kommentarer
*Linderoth, J. (2010). Why gamers don’t learn more. An ecological approach to games 
as learning environments.  Paper presented at  Experiencing games: Games,  play,  and 
players. First Nordic DiGRA, August 16-17, 2010, Stockholm, Sweden.
*Vi erbjöd för ett par år sedan möjligheten att spela på biblioteket men konsolen stals.
*Vi är 8 bibliotek i Jönköpings län som samarbetar kring inköp av TV-spel som sedan 
cirkulerar på biblioteken. Vi avsätter 50 öre/invånare i vår kommun till detta samarbete.
*Frågan om efterfrågan  från  användare  är  felställd.  Vi  har  inte  dataspel  p  g  a  stor 
efterfrågan, vi har haft väldigt lite sådana. Men om vi hade haft många förfrågningar så 
skulle det ha påverkat beslutet att ta in spel positivt. Som det nu är tog vi in spel på eget 
bevåg för att vi tycker att mediet bör finnas i bibliotekets utbud. 
*Skulle behövts en femgradig bedömningsskala i enkäten. Vi började låna ut spel utan 
allmänhetens efterfrågan men så klart  tycker vi att  det är viktigt  att  tillgodose deras 
behov.
*Vi har satt engräns på 15 år för att låna TV-spel och vi köper bara Yv-spel som är rek. 
för 16 år eller yngre. Vi har alltså medvetet valt målgrupp. Innan vi startade utlåning 
hade  vi  en  egne  fortbildningsdag  där  vi  även  fick  pröva  på  spel.det  var  väldigt 
positivt.Både teori och praktik.
*Efterfrågan från ungdomar har inte varit särskilt hög, ej heller tycker vi att utbudet är  
särskilt brett. Vi hör dock inte till kategorin Tv-spelshatare.
*Vi ska som sagt starta med utlåning om ca 1 månad och planerar att även köpa in 1 
eller 2 konsoler att ha på plats och ha verskamhet kring. Vi har köpt in ett antal spel men 
väntar på katalogavdelning och hyllor...du får ta svaren utifrån det.
*Vi  skulle  jättegärna  vilja  kunna  tillhandahålla  tv-spel  för  utlån  och  gärna  ha  ngn 
spelkonsol på biblioteket, men vår budget är så stram att vi inte kan utöka med änuu 
mer mediaformer i dagsläget. Vi har precis börjat med e-böcker.
*TV-spel är inga konstigheter!
*Om inte svinnet var så stort, skulle vi satsa mer. Nu har vi nästan gett upp.
*Vårt utbud av tidskrifter baseras till viss del på efterfrågan - när det gäller tv-spel har 
vi inte fått någon förfrågan. Vi har inte heller förfrågan på tv-spel för utlån.



*Till frågan om vi tillhandahåller möjlighet att spela TV-spel på biblioteket skulle jag 
vilja kommentera att vi inte har någon "fast" utrustning där man kan göra det, men det 
har hänt att vi haft enstaka tillfällen tex vid lov där vi gjort det möjligt för barn och 
ungdomar att spela.
*Vi har mest en äldre befolkning, som inte efterfrågar detta, det ändrar sig antagligen i 
framtiden
*Vissa av de första påståendena var svåra att svara på, tex "Användarna har haft tydliga 
önskemål om att  vi  ska låna ut tv-spel  och det  är  bibliotekets uppgift  att  tillgodose 
användarnas behov". Här är det så att nej användarna har inte frågat om tv-spel men ja 
det är viktigt att ta tillvara användarnas önskemål.
*Vi har en hög medelålder på personalen, sådant spelar nog in mer än vad man kan tro. 
Ofta är det ju någon "eldsjäl" som har högre kompetens än övriga som tar ansvar för 
bibliotekets film/skiv/spelbestånd. Att hjärtat och kunskapen finns med är viktigt tror 
jag. Inte bara mekaniskt "det här frågas efter, då ställer vi ut det på hyllan". Vi bör också 
kunna vägleda på ett vettigt och engagerat sätt. 
*Utlån av TV-spel, liksom alla andra medier, är gratis hos oss. Det är en principsak.
*TV-spelen pasar sällan till den teknik låntagaren har hemma.
*Småländska  höglandskommunerna  har  ett  samarbete  runt  tv-spel.  De  köps  in 
gemensamt och cirkulerar sedan med byte ung. var tredje månad. Inga TV-spel lånas ut 
till någon under 18 år p g a att de är så dyra i inköp. Personalen kan inte spelen, Vi har 
haft en arb.kväll med kinectspel och lite genomgån men kan inte lära användare.
*Personalens kompetens kan ju ändras om vi bestämmer oss för att låna ut spel. På våra 
publika datorer spelas det spel som är tillgängliga, vi har inte köpt in några.
*Vi prenumererar visserligen på Level, men den placeras på ortens högstadieskola. Jag 
saknar en speltidning som riktar sig till de yngre.
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