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Abstract: The aim of this thesis is to fill a knowledge gap regarding 

how online players use libraries, their attitude towards 
libraries and what they want out of future libraries. We see it 
as a problem that the library world of today does not have 
much knowledge about an audience that is so prevalent in 
society. 

 
The theory used in the thesis is Henrik Jochumsen, Casper 
Rasmussen Hvenegaard & Dorte Skot-Hansens model that 
divides libraries into four functions. The four functions are 
meetings, knowledge, inspiration and experiences. In the 
analysis we added a suggested fifth function, a digital space, 
giving the digital interaction and information needs of 
today´s society. The method was focus groups on online 
forums for gamers. We used a semi-structured interview 
guide in two different forums. Nine gamers in total replied in 
our strings in the forums. The result shows a great interest in 
the fifth room, even if the target group still uses libraries and 
they have a need for the four functions in the model and a 
physical room as well. 

 
The conclusion is that online gamers use the library today 
and they see that all the four functions from the model are 
relevant. If libraries were to add a digital library space the 
gamers interest for and use of libraries might increase 
because it is a function that suits them and their needs. 
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1. Inledning 
 

Idag är det ett stort antal ungdomar och vuxna som lägger ner många timmar på 
datorspel i olika former. Enligt Interactive Software Federation of Europe (ISFE) har 
Sverige flest datorspelare av de europeiska länderna, 62 procent av svenskarna aktiva på 
Internet har spelat någon form av digitalt spel de senaste tolv månaderna. Det innebär 
att en tredjedel av alla vuxna i Sverige spelar någon typ av datorspel på veckobasis 
(ISFE 2012). I Härnösand visades från mars till 26 maj i år en utställning om TV-
spelens historia som heter Spela roll. Den är utformad av Datamuseet IT-ceum i 
Linköping och har varit på turné genom landet och rönt stort intresse på de platser där 
den varit (Datamuseet IT-ceum 2013). Sedan 2011 har även P3 ett eget program om 
TV- och datorspel, P3 Spel, och allt fler bloggar, forum och klipp på Youtube handlar 
om datorspel. Detta tyder på att datorspel har fått en större del i människors fritid. Därav 
är det intressant att djupare undersöka datorspelens roll i samhället. I en artikel från 
Helsingborgs Dagblad från 2007 menar Jonas Linderoth att kunskapen om digitala spel 
behöver bli större. Han hävdar att många som inte själva är aktiva datorspelare skapar 
sig en bild utifrån de absolut värsta spelen som dessutom nästan ingen spelar. Han 
menar: “Det är som man skulle dra slutsatser om all film på grundval av porrfilm” 
(Ewenfeldt 2007).  

Den typ av media som datorspel representerar har med åren blivit ett forum för 
interaktion mellan människor inte bara i ett land utan även mellan länder. Att till 
exempel utveckla språkliga och kulturella kunskaper är några av de fördelar som nämns 
i en nypublicerad rapport från Statens Medieråd. Vidare framhävs att sociala hinder som 
kan göra sig gällande i den fysiska världen inte nödvändigtvis behöver gälla i den 
virtuella världen (Linderoth & Olsson 2012).  

Kring datorspel och främst onlinespel har det sedan dess tillkomst funnits en kultur som 
inneburit att man utan kostnad delat med sig av exempelvis nya spel, lösningar på svåra 
passager i populära spel samt intressen runtomkring spelen (Taylor 2011). Den kulturen 
kan tyckas påminna om bibliotekens syfte och mål att gratis erbjuda lån av litteratur åt 
alla medborgare samt att skapa intresse för kulturell verksamhet, läsning och litteratur 
(Bibliotekslag SFS 2013:801). Länge har boken och litteraturen varit i centrum för 
bibliotek som har haft en traditionellt folkbildande roll. I dagens samhälle finns 
fortfarande den rollen kvar men bibliotek är och har alltmer blivit även kultur- och 
upplevelseinstitutioner. Ofta ges, förutom att låna fysiska och virtuella medier, även 
möjlighet att gå på utställningar, konserter eller debatter. Även om förändringar har 
skett inom biblioteksvärlden är det fortfarande en liten del av bestånden som är 
datorspel, om det ens erbjuds (Hansson 2012; Kungliga biblioteket 2012). Samtidigt 
räknas spelbranschen nu som en av världens största underhållningsbranscher, en 
bransch där Sverige har en välrenommerad position.  
 
Ett av de bibliotek som idag har datorspel i sitt bestånd är Falu stadsbibliotek. När 
biblioteket i slutet av april förra året började låna ut datorspel uppmärksammades det 
genom ett besök av föreläsaren, frilandsskribenten och onlinespelaren Maria Myhr som 
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höll föredrag om datorspelens roll i människors liv. Samma dag i ett inslag i Nyheterna 
Dalarna samt i en artikel i Dalarnas tidning ställer hon frågan om datorspel bara är ett 
tidsfördriv eller något mer (Myhr 2013). Samma fråga ställs i andra länder av till 
exempel Eli Neiburger (2007) i USA. Han menar att eftersom datorspel har en så pass 
stor roll i samhället och en allt större roll i människors dagliga liv behöver fler bibliotek 
delta i den utveckling av spelgenrer och kulturer som utvecklas i snabb takt. Han anser 
att om inte biblioteken hänger med i den digitala och tekniska utveckling som sker 
bland ungdomar och numera även vuxna kommer biblioteket att försvinna. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Den överväldigande majoriteten av forskningen kring datorspel har handlat om 
ungdomar. Enligt våra undersökningar av tidigare litteratur har det inte forskats i lika 
stor utsträckning kring hur vuxna beter sig, spelar och skapar relationer via datorspelen. 
Mycket av den forskning som berört datorspel inom biblioteks- och 
informationsvetenskap har handlat om bibliotekariers inställning till datorspel och 
datorspelens ställning i biblioteken. Det har inte heller gjorts många studier om vuxna 
datorspelare och vad de har för relation till bibliotek eller hur deras syn på bibliotek ser 
ut. För att kunna tillgodose samhällets behov måste bibliotekarierna inneha kunskap om 
sina användare och icke-användare. Biblioteken ska enligt den nu gällande 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) vara anpassade till användare och vara tillgängliga för 
alla. I utbudet ska finnas medier och tjänster som kännetecknas av bland annat variation, 
alltså inräknas mer än endast litteratur i bibliotekens utbud. Den nya lagen gör därmed 
att behovet av kunskap om bibliotekens användare och icke-användare bör öka. Trots att 
genomsnittsåldern för en datorspelare är 33 år och för onlinespelare 26-30 år har den 
forskning som finns om datorspelares syn främst undersökt vad ungdomar som spelar 
anser om spelen och inte vad vuxna datorspelare har för åsikter om spelen och dess 
kontext (Linderoth & Olsson 2012). Den här uppsatsen är därmed ett försök att ta reda 
på vad vuxna onlinespelare har för syn på, attityder kring och åsikter om bibliotek och 
dess roll i samhället, samt ett försök till att ta reda på onlinespelares inställning till 
kultur i förhållande till bibliotek och datorspel. Datorspel och onlinespel har främst 
blivit kopplat till populär- och underhållningskultur. På grund av det var vi intresserade 
av att undersöka vad onlinespelarna anser om datorspel som kulturform. Populär- och 
underhållningskultur har traditionellt sett inte haft stor plats i bibliotek som snarare har 
betraktats som bärare av finkultur. Eftersom onlinespelare är användare av ett 
populärkulturellt medium var vi intresserade av att se hur de ser på bibliotek och 
finkultur. Datorspelare är en stor grupp i samhället vari onlinespelarna utgör en stor del. 
som med nya generationer troligtvis kommer att bli större. Därmed kan det uppfattas 
som ett problem att kunskapen om hur gruppen tycker och tänker idag inte är så stor. 
Att vi avgränsar oss till onlinespelare är för att få en begränsad grupp samt att 
onlinespelskulturen uppfattas långt ifrån ett fysiskt bibliotek och dess innehåll av främst 
fysiska böcker och kultur. Vi önskar även utöka vår egen kunskap om och stilla vårt 
intresse för gruppen och dess inställning till kultur och bibliotek. Utan kunskap är det 
svårt att veta hur man ska närma sig, kommunicera med och göra sig relevant för andra 
grupper än de som redan är användare av bibliotek. Vi tror att vi själva och andra 
bibliotekarier med hjälp av onlinespelare skulle kunna få en större förståelse för 
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Internet, de digitala spelen och deras roll i samhället. Bibliotekarier kan lära sig mer om 
och få idéer kring hur de kan använda olika digitala verktyg som finns tillgängliga för 
att bli mer synliga på Internet. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Det saknas idag forskning om och förståelse för onlinespelare inom en biblioteks-
kontext, trots att det är en stor grupp i samhället. Eftersom det verkar finnas en 
kunskapslucka i biblioteksvärlden kring gruppen undersöker den här kandidatuppsatsen 
datorspelares tankar om, syn på och attityder till bibliotek samt deras användning av 
detsamma. Vi har valt att rikta in oss på vad onlinespelare anser om biblioteket som 
samhällsinstitution samt hur de ser på kultur i förhållande till onlinespel och bibliotek. 
Undersökningen kommer att titta på om biblioteken som fysisk plats och med dess 
nuvarande utbud tilltalar datorspelare. Med detta hoppas vi skapa en större förståelse 
och ett ökat intresse för onlinespelare som grupp inom biblioteksvärlden.  

Med följande frågeställningar vill vi uppfylla vårt syfte: 
 

 Vilka funktioner anser onlinespelare att biblioteket har i samhället idag? 
 

 Vilka funktioner anser onlinespelare att bibliotek bör ha i samhället idag?  
 

 Hur uttrycker sig onlinespelares användning av bibliotek? 
 

 Vad anser onlinespelare om kultur i relation till datorspel och bibliotek? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till datorspelare som är äldre än tjugo år då vi 
sett att tidigare forskning främst berör datorspel i relation till ungdomar och därmed vill 
vi titta på en annan målgrupp. Idag sägs genomsnittsåldern för datorspelare vara 33 år 
men den lär höjas i och med att de som spelar idag troligtvis inte kommer att sluta göra 
det på grund av att de blir äldre (Neiburger 2007). För att ytterligare avgränsa uppsatsen 
har vi valt att rikta in oss på onlinespelare som grupp. I vårt urval av onlinespelare har 
vi inte ansett att några avgränsningar kring olika spel varit aktuellt. Uppsatsen är en 
undersökning som likt en marknadsundersökning ger en bild av vad en grupp i 
samhället har för åsikter om och attityder till bibliotek samt hur deras användning av 
bibliotek kan se ut. Vår ambition har inte varit att göra en användarundersökning som 
kartlägger onlinespelarnas behov och faktiska användning av bibliotek utan 
undersökningen har syftat till att ge en bild av vad en grupp av potentiella användare 
tänker om bibliotek, hur de säger sig använda bibliotek samt hur de ser på kultur i 
förhållande till bibliotek och datorspel. Vi har valt att inte göra någon begränsning till 
särskild typ av bibliotek utan när vi talar om bibliotek inkluderas alla olika 
bibliotekstyper såsom högskole-, folk- och universitetsbibliotek. Vi har heller inte här 
valt att avgränsa kultur till en specifik typ av kultur. Istället ser vi på olika definitioner 
av kultur senare i uppsatsen. 
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1.4 Definitioner 
 
Onlinespelare är en heterogen grupp och datorspel är ett vitt begrepp som det inte finns 
någon enhetlig betydelse för. Här förklaras därför hur vi ser på begreppen onlinespelare 
och datorspel och hur de kommer att tolkas i vår kandidatuppsats. 

Onlinespelare är som tidigare nämnt en blandad grupp. Till skillnad från den populära 
stereotypa bilden av en ogift, barnlös nörd visar en studie av datorspelare i gruppen 
Baby Boomers1 i USA en hög andel spelare. I samma grupp är två tredjedelar gifta eller 
i samboskap, drygt en fjärdedel har barn hemma och knappt en tredjedel har vuxna barn 
som flyttat ut (Pearce 2008). En statistisk undersökning gjord av ISFE Consumer Study 
- Sweden (2012) visar vidare att av de svenskar som är Internetanvändare har 62 
procent spelat något slags datorspel de senaste tolv månaderna. Den populäraste 
spelformen är onlinespel och det är i åldersgruppen 25-44 som den högsta procenten 
aktiva onlinespelare finns. Av de 62 procenten spelare är 53 procent män och 47 procent 
kvinnor. Av majoriteten av spelarna ses onlinespel som ett kul och underhållande 
medium men man kan i studier se att anledningen till att spela varierar något beroende 
på ålder (ISFE, 2012). Äldre barn föredrar spel som erbjuder sociala och fysiska 
egenskaper till exempel superkrafter som de inte har i det dagliga livet. Tonåringar 
gillar spel i vilka de kan interagera med sina föräldrar medan unga vuxna är bekymrade 
över den sociala oacceptansen till spel hos föräldrarna. Det gör att de återgår till att 
spela spel med mindre interaktion med föräldrarna (Ito 2010). Baby Boomers däremot 
uppskattar framförallt en intellektuell utmaning, vilket är något de anser saknas till stor 
del i spel idag. De gillar även spel med en berättelse samt hög kvalité i grafik och teknik 
(Pearce 2008). Även om vi har valt att avgränsa oss till onlinespelare kommer vi även 
att använda det mer generella begreppet datorspelare eftersom litteraturen inte använder 
onlinespelare som begrepp.  

Datorspel i sin tur är även det ett mångtydigt begrepp. Det kan inkludera flera olika 
typer av spel. Antingen refererar man endast till datorspel som spelas vid datorn, eller så 
inkluderas alla typer av spel där det krävs någon typ av digital utrustning för att spela. 
Även TV-spel kan användas som samlingsbegrepp för olika typer av dator-, konsol- och 
bärbara digitala spel, därav kan det bli en del förvirring kring vad begreppen egentligen 
innebär (Carlbring 2012). Vi kommer att använda oss av begreppet datorspel enligt 
Linderoth & Olssons (2012) definition, spel som spelas via en hemdator med hjälp av i 
huvudsak tangentbord och datormus, och avgränsa oss specifikt till onlinespel som 
spelas via hemdator och via Internet. 
Vi har inte inbegripit mobila- eller bärbara spel utan riktat in oss på onlinespel i form av 
First Person Shooter-spel (FPS) 2, Real Time Strategy-spel (RTS) och Massively 
Multiplayer Online Role-Playing games (MMORPG)3.  

                                                 
1 Baby Boomers definierar Celia Pearce som personer födda mellan 1946 och 1964. Det är en stor grupp i 
USA vars ingång i pensionen lett till mycket diskussioner kring social trygghet och påverkan på 
pensionssystemet. (2008) 
2 FPS-spel är spel som är mycket snabba och innebär att man ser spelvärlden genom sin spelfigurs ögon. 
De spelas ofta i två lag och går ut på att besegra varandra. RTS-spel går ut på att bygga upp och styra en 
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2. Tidigare forskning 
 

Kapitlet inleds med en presentation av det urval av litteratur som vi har gjort samt deras 
relevans för vår uppsats. Efter det presenterar vi tidigare forskning tematisk utifrån våra 
forskningsfrågor, beskriver forskning som använts som inspiration samt visar på hur 
forskningen kring datorspel ser ut idag.  
 

2.1 Urval av litteratur 
 
I vårt urval av litteratur har vi märkt att det idag finns flertal personer som har forskat 
om datorspelare i samhället samt även olika typer av datorspel. Däremot finns det bara 
en begränsad mängd forskning kring datorspelare och spel i kombination med bibliotek. 
De gånger det skrivits om datorspel och bibliotek är det i huvudsak bibliotekariers 
inställning till mediet och dess roll på bibliotek. I Sverige och internationellt finns det 
inte många forskare som undersöker datorspel i en bibliotekskontext. Letar man efter 
svensk forskning om datorspelares syn på bibliotek eller användarnas inställning till att 
bibliotek har datorspel i sitt bestånd kommer man ha svårt att finna något. På grund av 
svårigheten att finna litteratur om just vårt problem har vi riktat in oss på sådant som 
finns skrivet om målgruppen datorspelare med inriktning på onlinespelare, hur 
målgruppen ser ut och varför de spelar onlinespel. Vi har även till viss del använt 
studier gjorda om andra användargruppers inställning till bibliotek. Utöver det har vi 
granskat litteratur skriven om datorspel och dess roll i samhället samt vad som finns 
skrivet om datorspel och bibliotek. Vi har även studerat kultur i förhållande till 
datorspel, om datorspel kan ses som kultur samt läst om bibliotekens kulturella kontext. 
 
Litteraturen har vi funnit genom att söka främst i LISA, Summon och Uppsatser.se på 
sökord som; onlinespelare, gamers, datorspelare, onlinegames, onlinespel, bibliotek + 
onlinspel, bibliotek + datorspel, med flera. Vi har även sökt på namn i Google som 
nämnts i de texter vi läst för eventuell fördjupning, till exempel T. L. Taylor och Scott 
Nicholson samt gjort en browsing på biblioteket på temat samhällsvetenskaplig 
forskning. Statens Medieråds rapporter, Dataspelsbranschens hemsida och Kungliga 
bibliotekets sammanställda statistik har även varit behjälpliga i insamlingen av material 
kring målgruppen. Fler svårigheter som uppkom under sökningen av tidigare forskning 
var språkliga barriärer vilket har gjort att vi har fått begränsa oss till skandinaviska och 
engelska texter vilket har fungerat som en naturlig avgränsning i vår litteraturstudie.  
 

                                                                                                                                               
armé bestående av olika divisioner för att besegra andra arméer, Starcraft och Warcraft III är exempel på 
sådana spel.  
3 MMORPG är spel som innebär att spelaren skapar en karaktär som under spelets gång utvecklas och 
klättrar uppåt i nivåer, “levlar”. World of Warcraft är det mest kända spelet inom genren (Linderoth & 
Olsson 2012, s. 16ff). 
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2.2 Datorspelare 
 
Forskning kring datorspel har tidigare haft stort fokus på våld och aggressivitet. Statens 
Medieråd, som har till uppgift att stödja barn och unga att bli medvetna 
medieanvändare, visar i en forskningsöversikt om våldsamma datorspel och aggression 
på att det finns ett statistiskt samband mellan aggression och datorspel. På grund av 
bland annat brister i metod samt olika sätt att mäta aggression i studierna kan det 
däremot inte fastställas att datorspel orsakar aggressivt beteende. Statens medieråd gav 
2012 även ut en nyutgåva av rapporten Världen som spelplan – gränsöverskridande i 

onlinespelskulturen. Den är sammanställd av Jonas Linderoth & Camilla Olsson (2012) 
och studerar ungas upplevelse av det sociala mötet i onlinespel och ger en motvikt till 
den forskning som finns om våldsamt beteende hos datorspelare. Den ger inte en bild av 
målgruppens syn på bibliotek men en god bakgrund till vad det innebär att vara en del 
av spelkulturen idag och vad möten i spelen betyder och hur de skapas, upprätthålls och 
i vissa fall bryts. 

 
Vad som har slagit oss är att den forskning som bedrivits kring spelande och 
datorspelens roll i stort sett bara har setts i relation till unga människor. Vi har däremot 
funnit en studie om spelare som är 40 år och uppåt av Pearce (2008). Studien beskriver 
spelarnas livsstil och deras spelande. Enligt hennes studie är gruppen vuxna 
datorspelare i gruppen Baby Boomers, spelare över fyrtio år, en outforskad grupp som 
har blivit ignorerade av såväl datorspelsbranschen, forskare, som spelpress. Detta trots 
att statistiska undersökningar visar att redan 2005 spelade hälften av USA:s invånare 
dator- och tv-spel. Av dem var en fjärdedel över 50 år, 45 procent mellan 18-49 år och 
medelåldern för de som köpte flest spel var 40 år. Studien visar också att vuxna 
onlinespelare gillar att läsa och uppskattar spel baserade på berättelser från böcker. 
Spelarna jämför även de långsammare äventyrsspelen med att läsa. De är mindre 
benägna att ersätta läsning med att spela, till skillnad från andra medietyper. De är 
också ivriga tidningsläsare och i studien nämns PC Gamer, Time Magazine och 
National Geographic som toppval bland tidningar. De flesta spelar single-player spel, 
spel där de ensamma spelar mot datorkontrollerade motståndare, men en stor del är även 
med i klaner och spelcommunityn på nätet. Onlinespel är en spelgenre som ökar hos 
gruppen. Hennes studie visar även att den viktigaste orsaken till spelande över längre tid 
är den sociala interaktionen. Annars har vi inte funnit särskilt mycket forskning om 
datorspelare i vuxen ålder och anser därför att ytterligare studier kring målgruppen är av 
vikt.  
 
För att få en större överblick över gruppen onlinespelare tog vi del av statistik för att 
tydliggöra hur stor del av befolkningen som är aktiva spelare. En organisation som 
arbetar med insamling av statistik är Nordicom som är ett kunskapscenter för medie- 
och kommunikationsområdet i Norden. De ger årligen ut Internetbarometern (2012, 
2013) som är en undersökning om svenskarnas användning av Internet.  
Barometern över 2012 års siffror visar att 29 procent av Sveriges befolkning spelar 
datorspel en genomsnittlig dag, samt att 23 procent spelar onlinespel. En jämförelse 
med barometerns siffror från 2011 visar att antalet onlinespelare ökat då siffrorna för 
2011 var 22 procent som spelar datorspel och 14 procent som spelar onlinespel. Den 
största andelen onlinespelare 2012 finns i grupperna 9-14 år, hela 55 procent samt 15-24 
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år, 45 procent. Men undersökningen visar att det även i de högre åldersgrupperna finns 
onlinespelare; i gruppen 25-44 åringar spelar 26 procent och i gruppen 45-64 år spelar 
12 procent. I denna undersökning inberäknas spel via mobiltelefon och Ipad vilket vi i 
vår avgränsning inte räknar till onlinespel. I en annan undersökning utformad av ISFE 
Consumer Study (2012) efterfrågas hur stort intresset är för andra typer av medier hos 
spelare och icke-spelare, däribland intresset för litteratur och konst. Intresset skiljer sig 
inte nämnvärt mellan spelare och icke-spelare: 53 procent av icke-spelarna säger sig 
vara intresserade av dessa medietyper och 47 procent av spelarna. Vidare visar det sig 
att intresset för sport inte skiljer sig mycket alls: 40 procent av spelarna säger sig vara 
intresserade och 41 procent av icke-spelarna.  
Mediebarometern som också ges ut av Nordicom-Sverige har vi tagit med för att ge en 
bild över gruppen datorspelare i förhållande till bokläsare. Mediebarometern är en 
undersökning som görs årligen med meningen att visa på trender och växlingar i 
människors medievanor. Det görs via enkäter som delas ut till stickprov av Sveriges 
befolkning med frågor om användningen av ett urval av olika medier. De utvalda 
medierna är: radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, CD, morgontidning, 
kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, direktreklam och ny 
medieteknologi, däri inräknat onlinespel. Enligt svaren från den senaste undersökningen 
gjord 2012 spelar 29 procent av befolkningen mellan 9-79 år något dator-/TV- eller 
Internetbaserat spel. Andelen som läser någon form av bok är 34 procent. Bokläsning är 
därmed fortfarande mer utbredd än datorspelandet även om andelen som spelar 
datorspel ökar för varje år. Bokläsningen ligger på en relativt jämn nivå även om den 
minskat något de senaste åren. Sedan 2004 när Mediebarometern började mäta 
medieanvändandet har andelen som spelar mer än tredubblats. Spelandet är framförallt 
en sysselsättning för män, barn och unga även om äldre och kvinnor har börjat spela 
mer de senaste åren. Bokläsning är en aktivitet som främst barn sysslar med. I 
åldersgruppen 9-14 finns den största andelen läsare, 58 procent. Förutom barn är det 
tydligt att det är betydligt fler kvinnor än män n som läser böcker, 41 procent av 
kvinnorna läser en bok en genomsnittlig dag medan det hos männen endast är 27 
procent. Högutbildade läser mer än lågutbildade och likaså spelar de med högre 
utbildning i större utsträckning än lågutbildade. (Nordicom-Sverige 2013). 
 
För att få en större förståelse för målgruppen datorspelare har vi studerat tidigare 
forskning kring varför människor spelar datorspel. Lina Eklund (2012) beskriver hur 
digitala spel används samt hur interaktionen mellan spelare sker, både över Internet 
samt offline. Hon tar även upp hur användningen av digitala spel kan påverka 
interaktionen med andra spelare. Eklund har i avhandlingen gjort fyra olika studier för 
att få en komplett bild av det sociala spelandet och hon visar att spel är designade 
plattformar som erbjuder vissa möjligheter för sociala handlingar. Hon kommer fram till 
att den virtuella sociala gemenskapen skapas av spelare snarare än att det finns i spelen 
redan.  
 
Sociala aspekter berör även Lars Thorén (2008) i sin kandidatuppsats. Han beskriver 
vilka faktorer som spelar roll när onlinespelare byter spel men beskriver också vilka 
faktorer som spelar roll när man börjar spela ett spel. En faktor till att börja spela 
MMORPG är sociala aspekter, som att vänner spelar ett spel. Att spelen ska vara 
utmanande men samtidigt ett medel för avslappning nämns också i studien. Att vänner 
slutar spela ett spel kan vara en faktor att själv sluta spela. Detsamma om spelet inte 
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utvecklas i den riktning spelaren förväntat sig vilket snarare kan leda till stress än 
avslappning. Thorén kommer även fram till att en viktig aspekt för spelandet är att ha 
roligt, vilket är något väldigt individuellt, men kan till exempel innebära socialt 
umgänge, utmaningar eller tävlan. 
 

2.3 Datorspelare och bibliotek 
 
Eli Neiburger (2007) är teknisk manager vid Ann Arbor District Library och en av få som 
redogjort för datorspelares syn på bibliotek och hur man kan använda datorspel för att 
nå ut till helt nya användargrupper, både unga och vuxna. I boken Gamers…in the 

LIBRARY?! : the Why, What and How Videogame Tournaments for All Ages beskriver 
han fördelarna med att ha datorspel och olika turneringar och aktiviteter kring dem på 
biblioteket. Han skriver även om datorspelare som grupp och deras intressen. Den stora 
fördelen med att ha TV-spelsaktiviteter på bibliotek anser han är att man når ut till en ny 
användargrupp, får dem att bli exalterade över biblioteket och får dem att fortsätta 
komma tillbaka. Han menar vidare att datorspelare annars inte skulle tagit sig till 
biblioteket. Även nästa generation måste känna att biblioteket har en relevans i deras 
värld, speciellt när de blir vuxna och själva kan bestämma hur samhället ska se ut. Även 
Scott Nicholson, professor vid Syracuse University’s School of Information Studies, har 
forskat kring datorspel och dess användare i förhållande till bibliotek I artikeln Why 

Gaming? (2009) diskuterar han kring hur bibliotek kan locka nya användare och behålla 
sina ekonomiska mål samtidigt som de väljer att ta in datorspel i sitt utbud. Han redogör 
för varför det är bra att erbjuda datorspel på bibliotek och ger konkreta exempel på hur 
bibliotek kan argumentera för införande av spel. Till exempel kan det engagera både 
användare och icke-användare i nya typer av historier samt att det erbjuder en varierad 
form av fritidssysselsättning. Det finns redan film, musik och böcker på biblioteken så 
varför inte datorspel frågar han sig. Scott Nicholson har också utformat en kurs om spel 
på bibliotek via 31 videos som lades upp på Youtube för första gången 2009. Kursen 
skapade då ett utrymme där bibliotekarier och spelare tillsammans kunde diskutera och 
lära sig mer om hur spel används och kan användas på bibliotek. 
 
Det finns även forskning om andra alternativa målgruppers syn på bibliotek och en 
sådan målgrupp studerar Jenny Ek (2010) i sin uppsats Det magiska biblioteket – 

Rollspelares uppfattning om bibliotek. Vi har använt hennes uppsats som inspiration till 
vår studie. Uppsatsen handlar om hur manliga rollspelare ser på bibliotekens funktioner 
och hur biblioteken kan förbättras för att uppfylla rollspelares behov. Analysen i studien 
har gjorts utifrån samma modell av Jochumsen et.al. som används i den här uppsatsen. 
Enligt rollspelarna som intervjuats har biblioteket inte en funktion som mötesplats men 
det finns potential att utveckla biblioteket till det. I rollen som skapanderum och en plats 
att vara kreativ på ser målgruppen en stor potential hos biblioteken. Att till exempel ha 
rollspelskvällar på bibliotek där målgruppen kan träffas utanför hemmet, eller 
temakvällar kring rollspel är exempel på aktiviteter som målgruppen anser att 
biblioteket kan utveckla. Gruppen använder inte biblioteket till läranderum eller 
inspirationsrum i särskilt stor utsträckning. Med soffplatser, ett bord att spela på samt 
tärningar och rollspelslitteratur skulle bibliotek däremot bli mer relevant för gruppen 
rollspelare.  
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För att ge en bild av bibliotekets roll och position i samhället idag har vi tagit med 
BTJ:s antologi Där människor och tankar möts - bibliotek som folkbildning från 2010. 

Bokens redaktörer, Ingrid Atlestam och Ulla Forsén har bett olika aktörer inom 
biblioteks- och/eller kulturvärlden beskriva vad det kan betyda för bibliotekets mål och 
självbild om de återknyter till folkbildningens och folkbibliotekets gemensamma 
ursprung. Författarna tar upp hur de ser på bibliotekens roller och vad bibliotek ska 
erbjuda. Anpassningen till den nya teknologin berörs, likaså begrepp som används i 
biblioteksvärlden och hur val av användande av enstaka begrepp kan påverka en 
verksamhet. Joacim Hansson är en av de författarna som varit med och bidragit till 
antologin med texten Att vara där folket är och funderar kring bibliotekens roll genom 
historien samt deras utveckling jämte folkbildningen. Han menar att allmänheten idag 
har en väldigt hög tillit till biblioteken och är en av de offentliga institutioner som 
besöks mest. Utlåningen har minskat något men Hansson menar ändå att den faktiska 
användningen av biblioteket aldrig varit så varierad och svåröverskådlig som den är 
idag. Till viss del anser han att det kan bero på Internets uppkomst. Han tror att den 
enskilt största utmaningen för bibliotek under 1990-talet var just Internets och dess 
tillgängliggörande av information. Av en del sågs detta som ett direkt hot mot 
bibliotekets existens medan andra såg det som en möjlighet till breddning och 
utveckling av verksamheten. Efter en kort tids vånda och djup identitetskris kring hur 
man skulle förhålla sig till detta började biblioteket att utmana och tämja teknologin. I 
och med det menar Hansson att bibliotekens anpassning till ny teknologi nog måste 
anses vara den enskilt mest aktiva sidan i folkbibliotekens verksamhet idag. Vidare 
funderar han kring bibliotekets vilja att vara där folket är såväl fysiskt som virtuellt och 
dess egentliga behov av att vara det. Han påstår att önskan om att vara delaktig i 
samtliga de sociala medier som finns kan bidra till en viss passivitet hos 
bibliotekarierna. De flesta satsningar att finnas tillgänglig digitalt menar han främst 
bygger på envägskommunikation och det viktigaste blir då att synas, inte att faktiskt 
göra något. Bibliotekarier får inte glömma bort vikten av aktiv närvaro i gemenskap 
med de många medborgare som har biblioteken som en av vardagens många arenor för 
kultur, debatt, umgänge och integritetsskapande. Vi har även använt delar av Hanssons 
text Det lokala folkbiblioteket. Förändringar under 100 år där han går igenom 
bibliotekets olika roller under de senaste 100 åren och dess komplexa roll idag. 
 
För att ytterligare stärka bilden av bibliotek och dess roll i samhället besökte vi Svenska 
Biblioteksföreningens hemsida och fann att de har en alltjämt pågående undersökning 
om vad biblioteket betyder för allmänheten. På hemsidan, Därför bibliotek, samlar 
föreningen in berättelser från allmänheten om bibliotekens betydelse. Undersökningen 
är en satsning som ingår i Svenska Biblioteksföreningens arbete med att synliggöra 
biblioteks betydelse och deras verksamhet. För att samla in berättelserna har de delat in 
bibliotekets verksamhet i fem kategorier: kunskap & lärande, inspiration & utveckling, 
kultur & upplevelser, demokrati & informationsfrihet och gemenskap & fristad. Går 
man in på hemsidan för undersökningen blir man uppmanad att berätta om bibliotekets 
betydelse genom att välja en av de fem indelningarna. När man valt inriktning får man 
möjlighet att berätta om sin syn på bibliotekets roll och man får även se utdrag av de 
berättelser som tidigare besökare har skrivit. På det sättet vill Svensk Biblioteksförening 
få in berättelser kring bibliotekets betydelse, roll och funktion i människors liv. Ett 
bidrag som givits i januari 2014 är från en man som har inhämtat kunskap och 
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information om programmering. Något som han ser som ovärderligt i sitt dagliga arbete. 
Han ser även biblioteket som en garant för allas tillgång till information och kunskap.  
 
I framtidens skugga från hösten 2011, en publikation från SOM-institutet4 vid 
Göteborgs universitet som tar sin utgångspunkt i den nationella SOM-undersökningen, 
innehåller analyser om samhälle, opinion och massmedia. Det är de tre huvudområden 
som institutet undersöker. I bidraget Bibliotek, sociala medier och digital delaktighet 
beskriver Lars Höglund (2012) idéer kring hur den traditionella verksamheten på 
bibliotek kan utvecklas i den multimediala konkurrensen. Höglund belyser några av 
bibliotekens främsta uppgifter och attityder som finns gentemot bibliotek, men också 
nya digitala tjänster och alternativa vägar till information. Höglund menar att mycket 
tyder på en förändring mot en mer komplex roll för biblioteken vilket också 
framkommer i debatter och forskning. De nya medierna ger nya utmaningar för 
biblioteken men statistiken visar varken att det hämmar eller främjar biblioteksbesöken. 
I artikeln berörs även den negativa trenden av minskat läsande och minskade 
biblioteksbesök. Höglund menar trots detta att bibliotek har ett fortsatt förtroende hos 
allmänheten. 
 
Jochumsen, Rasmussens och Dorte Skot-Hansens (2012) presenterar i artikeln The four 

space model den modell vi använder som teoretisk utgångspunkt (se vidare i 
teoriavsnittet). Utöver det diskuteras även bibliotekets olika roller i samhället idag 
utifrån fyra mål som biblioteket kan arbeta mot, samt fyra olika rum: 
Inspirationsrummet, Läranderummet, Mötesplatsen och Skapanderummet. Dessa rum är 
inte fysiskt begränsade rum utan ska mer ses som funktioner som biblioteket har eller 
kan utvecklas mot. Det kan också ses som underlag för att diskutera bibliotekets roll och 
relevans i dagens samhälle. En funktion och roll som biblioteket har idag är som 
mötesplats och ett koncept som ofta nämns i samband med bibliotek är det så kallade 
”tredje rummet”. Det tredje rummet kan beskrivas som en plats där människor kan 
mötas över generationer, kulturer och etniska bakgrunder. Uttrycket kan enligt 
Jochumsen et.al. spåras tillbaka till en amerikansk sociolog, Ray Oldenburg och hans 
bok The Great Good Place från 1999. I den studerar Oldenburg platser i samhället där 
människor kan mötas utan att behöva tänka på arbete eller hushållssysslor. Flera andra 
personer inom biblioteks- och informationsvetenskap har resonerat om detta fenomen, 
bland andra, t.ex. Mikael Stigendahl (2012).  
 
I boken Mediekultur och samhälle: en introduktion till kulturteoretiska perspektiv inom 

medie- och kommunikationsvetenskapen talar André Jansson (2012) om kopplingen 
mellan medier, kommunikation och kultur. I och med att mediernas existens handlar om 
kommunikation så låter de sig inte separeras från konceptet kultur. Likaså är den så 
kallade mediekulturen oskiljbar från samhället. Vårt intresse för texten grundar sig i 
Jansson diskussion om medier kopplat till kultur och samhälle. Han framhäver bland 
annat att mediesystemet, medieutbudet eller mediekonsumtionen inte går att isolera från 
samhället eller från kulturella mönster. Han menar till exempel att en viss 
konsumtionsprodukt inte skulle ha något ekonomiskt värde och heller inte ha någon 

                                                 
4 SOM-institutet står för samhälle, opinion och medier och är en opartisk organisation för undersökningar 
vid Göteborgs universitet. Institutet samarbetar med forskare inom olika forskningsfält för att förstå 
samhällsutvecklingen och olika opinioner i Sverige. 
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kulturell innebörd om den var helt isolerad från ett mellanmänskligt kommunikativt 
sammanhang. Han menar vidare att oavsett vilken typ av studieobjekt inom media man 
har, som exempel mediernas politiska effekter eller det sätt journalister arbetar på, tycks 
det svårt att bortse från att medierad kommunikation alltid inrymmer tolkningsprocesser 
– både bland producenter och också konsumenter. Ingen journalist eller redaktör kan 
producera en text utan att samtidigt göra en tolkning av den.  
 
J.L. Taylor (2012) beskriver i boken The Handbook of Internet Research datorspelens 
utveckling från 1970-talet till idag och hur nära sammanlänkat deras utveckling är med 
Internet. Hon visar tydligt hur utvecklingen av datorspelen har gått jämsides med 
utvecklingen av Internet och hur de har påverkat varandra. Hon beskriver även den 
spelkultur som vuxit fram kring dator- och främst onlinespel som bygger på bland annat 
utbyte av erfarenheter och upplevelser inom spelen. Hon menar även att utvecklingen av 
nya spel inte direkt har ersatt tidigare former av spel och spelenheter. Istället har 
webbsidor och wikis5 gjort att anhängare har fått möjlighet att skapa communities6 
kring tidigare former av spel. Utöver att ge en beskrivning av datorspelens historia ges 
en överblick över den forskning som finns om datorspelskultur och vad som kan behöva 
forskas mer om. 
 
I boken Datorspelandets dynamik: lekar och roller i en digital kultur har Jonas 
Linderoth (2007) sammanställt forskningsrapporter om datorspel som kulturform samt 
de nya forskningsfält som börjar ta form kring mediet. I sitt eget bidrag Det dynamiska 

spelandet diskuterar Linderoth kring begreppet datorspel och om det bör ses som 
medier i traditionell bemärkelse såsom böcker, film och television eller om det snarare 
ska ses som spel eller lek. Han menar att IT är en ytterst underskattad teknologi som i 
framtiden kommer att få upprättelse. Han menar nämligen att de första datorspelen har 
gjort att förutsättningarna för bildmedier och berättande har förändrats på ett radikalt 
sätt. Var den utvecklingen kommer att ta slut vet vi ännu inte. Den begreppsapparat och 
det forskningsfält som idag finns kring datorspel och dess funktion och roll i samhället 
är också ung och under utveckling. 
 
I debattartikeln Visst är dataspel kultur beskriver Camilla Lindberg (2008), som tidigare 
satt i riksdagens kulturutskott, den negativa synen som finns gentemot datorspel. 
Lindberg beskriver även de motsättningar som finns mot att datorspel kallas kultur men 
argumenterar för en positivare syn på datorspel, beskriver dess fördelar och varför de 
kan ses som kultur. Några exempel menar Lindberg är att politiker ofta vill erhålla 
något via kulturen, den ska inte vara ett självändamål. Via kulturen växer vi som 
människor genom insikter och insyn. Det menar hon att vi även kan göra via 
datorspelen. Det finns mycket som datorspelen kan ge såsom bildning och stimulans 
men även arbetstillfällen. Datorspelsbranschen är en växande bransch som genererar 
stora exportinkomster som i sin tur skapar arbetstillfällen. Framförallt menar hon att 
                                                 
5 Wiki är en typ av webbplats där användare är med och producerar text vilket gör att innehållet hela tiden 
förändras. Ordet kommer från hawaiianska och betyder ”snabb”. Tekniken är snabb i att det går fort att 
lägga till eller ändra informationen på webbplatsen. Wikipedia är en typ av uppslagsverk i wiki-format. 
(ne.se) 
6 Communities är ett engelskt ord som betyder gemenskap och är träffpunkter på Internet. Träffpunkter 
där personer med samma intressen kan mötas och diskutera eller skapa kontakt. Facebook och Google+ är 
exempel på communities. (ne.se) 
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kultur är sådant som är relevant för oss och precis som vi kan få något sagt om den 
mänskliga naturen av Macbeth kan en runda med Counterstrike göra det. Artikeln har 
tagits med för att visa på den debatt som finns kring datorspel och dess roll i människors 
liv som i högsta grad är aktuell. Artikeln ger även en bild av hur allmänheten och den så 
kallade kultureliten i Sverige ser på datorspel. 
 

Eftersom kultur är ett brett begrepp har vi studerat några exempel på hur det kan 
definieras. Sören Holmberg & Lennart Weibull diskuterar i kapitlet, Kultur främjar 

hälsa, begreppet kultur. De definierar kultur på två olika sätt, dels som något som 
utövas, såsom att sjunga i kör, skriva poesi eller teckna och måla. Dels som konsumtion, 
det vill säga något man tar del av såsom att gå på konsert, gå på teater, lyssna på musik 
eller läsa en bok. I den undersökning de gör studeras om det går att se några samband 
mellan hälsa och kultur. För att undersöka detta har de definierat kulturbegreppet som 
konsumtion i nio variabler utifrån traditionella kulturfenomen vilka är: gå på bio, teater, 
balett, musikal, klassisk konsert, rockkonsert, museum, konstutställning respektive 
bibliotek och läsa skönlitteratur. Kultur som något man utövar har definierats i åtta olika 
kulturaktiviteter som är: sjunga i kör, dansa, spela musikinstrument, teckna/måla, skriva 
dagbok/poesi, fotografera/filma, spela teater/lajv och att syssla med 
hantverk/handarbete. (2012). För att definiera begreppet kultur ytterligare har vi tagit 
med Jacob Carlbrings uppsats (2012) vars syfte är att visa på hur dator- och videospel 
har recenserats i svenska tidningar samt hur det har förändrats under perioden 1995-
2012. Carlbring definierar begreppet kultur och populärkultur utifrån Simon Lindgrens 
definition. Lindgren (2009) menar att populärkultur ofta används som ett begrepp med 
motsatt betydelse till finkultur som har ansetts vara en ”högre” form av kultur. En 
definition av begreppet i sin helhet blir däremot svårare på grund av dess många 
inriktningar. Lindgren definierar populärkultur som kommersiell, lättillgänglig, kopplad 
till rekreation och ”ger oss vad vi vill ha”. Även om något inte lever upp till alla tre 
punkterna så kan det ändå vara populärkultur. Denna tredelade definition menar 
Lindgren därför ska ses mer som stödpunkter. Finkulturen som tidigare utgjort 
definitions- och utgångspunkt för andra kulturformer däremot är inte riktigt lika 
gällande idag. Lindgren menar vidare att det idag inte längre finns en lika tydlig gräns 
mellan den ”högre” kulturen och den populära kulturen. I flera fall kan kulturella 
uttryck tillhöra både fin- och populärkultur på samma gång. Det är därför inte märkligt 
att vad som enligt vissa skulle definieras som ”skräpkultur” samtidigt kan få en hög 
grad av bekännelse och likställas med klassiska finkulturella uttryck. Datorspel och 
onlinespel kan i mångt och mycket ses som ett populärkulturellt fenomen eftersom det 
gillas av många, i många fall är kommersiell och ”ger oss vad vi vill ha”. Samtidigt 
finns det spel som bär på många egenskaper och kvalitéer som även kan passa in i den 
finkulturella sfären (Carlbring 2012; Lindgren 2009).  
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3. Teori  
 

I detta avsnitt beskrivs vilken teori vi har valt samt hur vi har använt den för att 
analysera det empiriska materialet.  
 

3.1 The four space model 
 
Teorin som har använts för att analysera resultatet från det empiriska materialet i vår 
studie utgår ifrån Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens modell från 
2010. Modellen är en ny version utav Skot-Hansens och Marianne Anderssons modell 
från 1996 om bibliotekets fyra rum. I den nya versionen diskuterar författarna kring 
fokuset på bibliotekets fysiska och virtuella egenskaper. De beskriver modellen, hur den 
har brukats tidigare i en nordisk kontext samt ger några kritiska synpunkter på 
modellen. 

Den tidigare modellen skapades i mitten av 1990-talet för att beskriva bibliotekets roll 
och som ett stöd att vidareutveckla bibliotekets profil. Denna modell reflekterade de 
diskussioner som pågick om biblioteket som kulturcenter, socialt centrum, 
informationscenter och kunskapscenter. Modellen var tänkt som analysmodell för att se 
över bibliotekens faktiska aktiviteter men även som hjälp för att prioritera i det lokala 
bibliotekets utbud och aktiviteter. Diskussioner fördes också kring bibliotekets relevans 
i en digital värld full av lättillgänglig information. De två senaste decennierna har 
samhället genomgått en genomgripande förändring. Utvecklingen pekar tydligt mot en 
mer global, traditionslös och multikulturell värld där det blir viktigare än någonsin att vi 
vet vilka vi är och att vara öppna mot andra människor. De menade att vi måste lita på 
de värden och styrkor som biblioteket har och tro på att det går att förändra. Med detta 
som bakgrund ansåg författarna att det fanns behov av en ny modell (2012).  

I den nya modellen ger Jochumsen et.al. förslag på fyra övergripande mål för bibliotek 
att arbeta mot: experience, involvement, empowerment och innovation. De två första 
målen hänvisar till personliga upplevelser och tolkningar i en komplex samtid och de 
två sista syftar på sociala mål. Modellen visar vidare på att biblioteken behöver utveckla 
sin verksamhet till att ge möjligheter till upplevelser, att utforska och delta i olika 
aktiviteter och ge möjligheter till kreativitet. Via fyra överlappande tillämpningar kring 
hur utrymmet inom biblioteket kan användas skapas en idékarta och vision om 
biblioteket. De fyra funktionerna är: ett rum för lärande, ett rum för inspiration, ett rum 
för möten, och ett rum för skapande. (2012) 

Utifrån de fyra möjliga rummen i ett bibliotek har vi analyserat vårt material från 
datainsamlingen. Vid insamlingen av empirin ansåg vi att de fyra rum som Jochumsen 
et.al. definierat inte var tillräckligt för analysen. Därav har vi definierat ett förslag på 
femte rum som beskrivs ytterligare i kapitel 3.4.  
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(Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen, 2012, s. 589) 

 

3.2 De fyra målen  
 
De fyra övergripande målen: experience, involvement, empowerment och innovation är 
tänkta för att stärka bibliotekens verksamhet genom att bli mer relevant för dagens 
användare och samhälle. 

De två första målen experience och involvment handlar om individens uppfattningar, 
deltagande och erfarenhet i dennes sökande efter mening och identitet. Empowerment 
handlar om att skapa självständiga medborgare genom att stärka deras kunskap och 
självbild medan innovation handlar om nytänkande, kreativitet och att utveckla nya 
idéer och på det sättet hitta nya lösningar på praktiska problem. Biblioteken kan bidra 
till samhället genom att erbjuda plats för lärande, upplevelser, möten och möjlighet att 
uttrycka sig i olika kreativa former. För att uppnå de fyra målen är modellen också 
uppbyggd efter fyra överlappande rum. De fyra övergripande målen kommer vi inte att 
beröra ytterligare i denna uppsats utan vi fokuserar på de fyra rum som beskrivs i 
följande avsnitt.  
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3.3 De fyra rummen 
 
De fyra rum eller funktioner som modellen utgör är Inspirationsrummet, 

Läranderummet, Mötesplatsen och Skapanderummet och ger en bild av vad bibliotek i 
samhället i dag bör kunna erbjuda sina användare. De fyra funktionerna överlappar 
varandra och de är inte fysiska rum utan snarare tillämpningar som bibliotek kan arbeta 
utifrån på det psykiska planet.  
 

3.3.1 Inspirationsrummet 
 
Rummet för inspiration är platsen för att få kännedom om sin omvärld och skapa 
betydelsefulla erfarenheter. Det kan ske genom historieberättande eller andra artistiska 
uttryck inom olika typer av medier, kulturer och genrer. Inspirationsrummet ska helst 
göra att du vill förflytta dig utanför din personliga bekvämlighetszon. Därför bör det 
erbjuda och öppna upp för det oberäkneliga, känslosamma och kaotiska genom att 
förmedla en mängd artistiska upplevelser.  

De senaste åren har inriktningen mot ett samhälle alltmer byggt kring upplevelser gjort 
att biblioteken behövt tänka om kring den fysiska designen och sitt utbud. “The 
experience society”, upplevelsesamhället, är ett koncept som handlar om att upplevelser 
alltmer upptar vår tid samt påverkar vårt identitetsbyggande och vilken kultur vi väljer 
att konsumera. Det har även lett till att biblioteket hamnat i en konkurrenssituation där 
avståndet mellan bibliotekets utbud och bokaffärens utbud av kaféer med sköna fåtöljer 
och soffor blir allt kortare. Det skapar en anledning för biblioteken att fundera över sitt 
värde, syfte och utbud (Jochumsen et. al. 2012).  
 

3.3.2 Läranderummet  
 
Rummet för lärande är en plats för alla åldrar att upptäcka och utforska världen genom 
tillgång till gratis och obegränsad kunskap och därigenom utveckla sina förmågor och 
potentialer. Att lära sig via biblioteket är en självklarhet och kan ske på olika sätt. Detta 
sker via lek, föreläsningar, uppträdande, workshops och andra aktiviteter. Styrkan hos 
bibliotek är att lärande ses som en dialogorienterad process som tar sin plats i en 
informell miljö utanför skolan. Det bygger också på användarens egen erfarenhet och 
önskan om att själv definiera sitt informations- och kunskapsbehov (Jochumsen et. al. 
2012).  
 

3.3.3 Mötesplatsen 
 
Rummet för möten innebär en offentlig plats som inte är på arbetet eller i hemmet där 
medborgarna ska kunna träffa andra människor. Det ska finnas utrymme för såväl 
planerade som oväntade möten med andra människor oavsett bakgrund, med såväl 
vänner, kollegor som obekanta. Rummen ska ge plats för såväl förtroliga samtal och 
arbetsmöten som öppna ytor med plats för tidningar och kaféer där man kan umgås, 
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diskutera och samtala. Det ska även finnas utrymme för möten att ske fysiskt såväl som 
virtuellt över till exempel chattar, bloggar eller liknande teknologier. Via möten kan 
människor såväl skapa som ta del av nya tankar, åsikter och idéer. Mötesplatsen kan 
även diskuteras i samband med det så kallade “tredje rummet” som talats om i 
bibliotekssammanhang de senaste åren. Uttrycket kan spåras tillbaka till en amerikansk 
sociolog, Ray Oldenburg och flera personer inom biblioteks- och informationsvetenskap 
har skrivit om detta fenomen, bland andra Ragnar Audunson och Mikael Stigendahl 
(Jochumsen et. al. 2012). 
 

3.3.4 Skapanderummet 
 
Skapanderummet är till för att motivera användare att uttrycka och utveckla sina 
kreativa ådror. I skapanderummet kan användarna i mötet med konst och kultur samt i 
samspel med andra inspirera och inspireras att skapa nya artistiska uttryck. Här ska 
finnas tillgång till verktyg såsom interaktiva spel och skriv-, ljud- och 
inspelningsverktyg. Stöd kan ges genom till exempel workshops med kända artister, 
designers eller multimedia utvecklare. Skapanderummet kan också fungera som 
förmedlingskanal för användarna genom att publicera deras verk och produkter samt 
erbjuda scener för deras föreställningar eller aktiviteter.  

Detta rum kan bli extra relevant i förhållande till de nya generationer som föddes efter 
1960-talet och som ibland beskrivs som digital natives. Benämningen kom i och med att 
de föddes efter att de digitala tjänsterna hade börjat spridas. Dessa generationer sägs 
vara vana vid att både kunna konsumera och själva vara producenter av kultur och varor 
enligt Jochumsen et.al. Gränserna mellan konsumenter och producenter suddas alltmer 
ut och i den utvecklingen behöver biblioteket vara med för att fortsätta vara relevant 
(Jochumsen et. al. 2012). 
 

3.4 Det femte rummet 
 
Vi anser att Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen modell inte tar tillräcklig hänsyn till 
det digitala samspelet och behovet av digital information som finns i dagens samhälle. 
Det behövs ett digitalt komplement till modellens fyra funktioner och det är 
anledningen till förslaget på ett femte rum. Det femte rummet är det rum där användare 
kan träffas, uttrycka sig och hämta information utan att behöva besöka en fysisk 
byggnad. Det ska vara ett komplement till det fysiska biblioteket i den alltmer 
digitaliserade världen. Bibliotek har idag mer eller mindre utvecklade digitala rum med 
tillgång till databaser med bland annat musik, elektroniska tidningar och till viss del 
läromedel men dessa behöver utvecklas och inkludera mer av de tjänster som finns i de 
fysiska biblioteken såsom möjlighet att få sökhjälp, litteraturtips och tillgång till en 
större mängd litteratur. Det femte rummet skulle kunna vara en förlängning av Google 
eller annan liknande söktjänst och en plats för att finna information som inte är präglat 
av vinstintresse. En lots i informationssökningen för att lättare kunna hitta det man är 
ute efter. Detta rum skulle också kunna vara en central där olika händelser i till exempel 
tidningar, bloggar och sociala medier samlas för att göra informationen mer 
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lättöverskådligt för allmänheten. Det femte rummet skulle vara ett neutralt komplement 
till de vinstdrivande aktörerna på Internet. Det femte rummet ska vara en funktion som 
går att använda parallellt med det fysiska biblioteket och ska inte ses som en ersättning, 
snarare ett komplement. Möjligheter till skapande i digital form ska finnas till hands i 
detta rum. Ett rum där digital kunskap och kultur förmedlas vidare till befintliga och nya 
generationer. Detta rum kan också skapa större möjligheter till interaktion och möten 
mellan åldrar eftersom det fysiskt visuella inte påverkar. Det finns heller inga fysiska 
hinder i detta rum och i och med den nya digitala världen skulle det kunna göra att 
bibliotek blir mer lättillgängliga för fler människor. 
 

3.5 Användning av teorin 
 
Modellen har använts som ett stöd i analysen av resultatet från den empiriska 
undersökningen. Analysen har delats in efter våra forskningsfrågor och med hjälp av 
utvalda beskrivningar av rummen har det resonerats kring resultatet. Analysen ska ge en 
bild över hur de fyra rummen i modellen, samt förslaget på det femte tillagda rummet, 
är representerade i det empiriska materialet. Detta för att undersöka onlinespelares syn 
på, användning av och attityder gentemot bibliotek samt deras syn på kultur i 
förhållande till bibliotek. Det har också varit till hjälp för att se om datorspelares 
använder alla de funktioner som nämns i modellen eller om det är en specifik syn på 
bibliotek som framträder i analysen. I kapitel 7: Diskussion och slutsats, avsnitt 2: Teori 
och metod diskuterar vi även huruvida valet av teori och metod har varit lämpliga för att 
få fram bäst resultat ur empirin. 
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4. Metod  
 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva vilken metod vi har valt för att samla in vårt 
material och hur vi har implementerat metoden. Vi tar också upp fördelar och nackdelar 
med metodvalet samt forskningsetiska överväganden. 
 

4.1 Diskussion på Internet 
 

Metoden som vi har använt kan ses som en blandning av fokusgrupp och gruppintervju 
på Internet där vi använt befintliga digitala spelforum för att samla in vårt empiriska 
material. Vid utformandet av vår metod har vi inte använt en enskild metodbok utan 
flera olika. Eftersom vi har valt att undersöka onlinespelares syn på, tankar kring och 
värderingar av bibliotek ansåg vi att intervju i gruppform var en metod att utgå ifrån. 
Att lägga intervjun på ett forum på nätet ansåg vi lämpligt eftersom det är där 
onlinespelare finns. En av de böcker vi har haft till stöd är Att fånga nätet av Malin Elm 
Sveningsson, Mia Lövheim & Magnus Bergquist et.al. (2003) som ger goda råd att 
tänka på vid utförandet av studier på nätet. Att metodboken är från 2003 gör att inte de 
senaste kommunikationssystemen finns med men ger ändå bra tips. De olika 
kommunikationssystem som finns såsom e-post, chatt, och forum delas upp i asynkrona 
och synkrona medier. Till asynkrona medier räknas de medier där kommunikationen 
inte sker direkt utan med fördröjning såsom e-post, medan synkrona medier syftar till 
medier där kommunikationen sker direkt såsom chatt. Forum kan ses som en blandning 
av båda därför att det finns möjlighet till diskussion i realtid men även över längre tid 
beroende på om och när medlemmarna är inloggade. Vi har därför haft svårt att 
kategorisera forum till en specifik typ av kommunikationsmedium och har ej funnit 
några andra som inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap gjort en liknande 
studie att utgå ifrån.  

Gruppintervjuer är en diskussion i grupp där individerna kan påverkas av varandras 
åsikter (Trost 2010). I fokusgrupper är målet istället att de som samtalar ska komma 
fram till en gemensam slutsats om ett specifikt område eller ämne. Det sker genom att 
deltagarna bygger vidare på de andra respondenternas åsikter. Eftersom 
marknadsundersökningar ligger till grund för fokusgrupper är det relevant att delvis 
använda fokusgrupper för att ta fram åsikter hos användare eller icke användarna (Obert 
& Forsell 2000). Metoden som använts i den här studien kan ses som en kombination av 
fokusgrupp och gruppintervju eftersom respondenterna i grupperna delvis svarade 
individuellt och delvis genom att referera till de övriga i gruppen. 
 
Valet av Internet har krävt nytänkande kring utformningen av intervjun och 
intervjuguiden. Skillnaden med att ha en intervju med en grupp på nätet istället för att 
intervjua på en fysisk plats under några timmar är flera. Informanterna i ett forum på 
nätet har möjlighet att svara på frågorna när de passar dem och i en miljö de är vana vid 
(Halkier 2010). De kan sitta i sin egen datorstol hemma och delta i diskussionen den tid 
på dygnet som är bäst för dem. Eftersom forumen kräver att man måste vara medlem för 
att kunna delta räknar vi med att de som har svarat är vana vid miljön i forumet sedan 
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tidigare. Wibeck (2010) nämner det som fördel att informanterna känner sig bekväma i 
miljön där intervjun sker samt med de som ställer frågorna (Halkier 2010). Genom att 
välja Internet som plats för undersökningen har vi inte haft några geografiska hinder 
(Sveningsson et.al. 2003, Schneider 2002). Det har varit möjligt för oss att få tillgång 
till en bredare målgrupp eftersom Internet är ett omfattande medium. Vi har även 
kunnat nå personer som bor långt från varandra i Sverige. Vi har inte frågat varifrån 
spelarna kommer men tillgängligheten i ett forum har vi sett som en fördel för en möjlig 
spridning bland respondenterna (Sveningsson et.al. 2003). Vid en fysisk träff är det 
möjligt att ge feedback till deltagarna samt att ställa följdfrågor, vilket kan vara svårare i 
ett forum. Att man skriver sina svar och tankar istället för berättar dem kan, menar 
Sveningsson et.al. (2003) göra att intervjupersonen kan rationalisera bort sådant som 
han/hon inte tycker är så viktigt, i avsikt att få kommunikationen att flyta på snabbare. 
Samtidigt kan det hävdas att skriftliga intervjusvar är beroende av informanternas 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, vilket skulle kunna ses som en nackdel. Detta 
gäller dock inte bara vid intervjuer på nätet, utan också vid muntliga intervjuer där 
informanternas muntliga förmåga kommer att färga svaren. Samtidigt menar Schneider 
(2002) att kommunikationen kan flyta på smidigare eftersom man inte behöver invänta 
att någon annan formulerar sitt svar utan kan svara när det passar en. Det kan även ge 
fler kommentarer därför att informanterna inte ser varandras kroppsspråk som annars 
kan tolkas negativt. Däremot kan det bli mindre koncentration på vad de andra i 
gruppen tycker eftersom de kan välja bort att läsa de andras inlägg och det kan även 
vara en större chans att deltagarna inte medverkar när det inte finns någon speciell tid 
att passa. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
 

För att samla in vårt empiriska material lade vi i två aktiva spelforum upp varsin tråd i 
kategorin för PC-/datorspel med ett antal semistrukturerade frågor och kort information 
om vår studie (se bilaga 1). Anledning till att vi valt att använda Internet och just 
spelforum för vår datainsamling är att vi på ett enkelt sätt vill nå vår målgrupp och för 
att få den mest relevanta kunskapen behöver man söka sig till de miljöer där de 
processer och företeelser man vill studera finns (Sveningsson et.al., 2003). Inte sällan 
använder onlinespelare, främst spelare av MMOPG:s (Massively Multiplayer Online 
Game), röstchattar och chattar för att kommunicera med varandra. (Linderoth & Olsson 
2012) Det hade därför troligtvis varit det mest naturliga för spelarna om vi haft 
intervjuerna via röstchatt men på grund av svårigheten att dokumentera det som sägs 
och vår ovana vid att använda den formen av kommunikationsverktyg valde vi istället 
forum för att lättare kunna hantera och strukturera materialet. Det har också gjort att de 
som valt att medverka har kunnat delta när det passar dem, något som vi har sett som en 
fördel. 
 
Vi valde en semistrukturerad form av intervjuguide som bestod av fem öppna frågor (se 
bilaga 1) genom vilka vi ville få fram informanternas tankar om och attityder till 
bibliotek. Vi hade inför datainsamlingen begränsad kunskap om datorspelare och deras 
kultur vilket gjorde att vi valde en öppnare form av intervjuguide framför 
enkätundersökning och en mer strukturerad frågeställning. För att veta vilka forum vi 
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skulle välja att lägga ut våra intervjufrågor i frågade vi vänner som spelar om tips på 
forum som de brukar besöka. Vi jämförde sedan de forum vi fått som förslag genom att 
titta på antal inlägg senaste månaden, vilka kategorier trådarna var indelade i samt 
antalet medlemmar på forumet. Utifrån detta valde vi två av sex forum som vi ansåg 
passade vårt syfte därför att de var specifika spelforum, hade många medlemmar samt 
många inlägg senaste månaden. 
 
Innan vi lade våra intervjufrågor i de valda spelforumen gjorde vi en pilotstudie för att 
testa våra intervjufrågor samt intervjuformen. Diskussionen i pilotgruppen ägde rum i 
ett socialt medium liknande Facebook i form av en sluten grupp dit vi bjöd in personer i 
vår omgivning som vi personligen tillfrågat. I pilotgruppen agerade vi själva 
moderatorer. Vi är medvetna om att det kan finnas en effekt av att personerna svarat så 
som de ansåg passade oss därför att personerna i gruppen till viss det känner oss och vet 
att vi studerar biblioteks- och informationsvetenskap. Respondenternas vetskap om oss 
kan ha påverkat deras svar men vi bedömde att svaren i pilotgruppen ändå gav 
användbara resultat vilket gjorde att vi valde att ta med den i vårt empiriska material. Vi 
ansåg även att vår intervjuguide gav det resultat vi önskade och ändrade därför inte 
något utifrån försöket i pilotgruppen innan lade vi ut den i samma form som den som 
använts i pilotgruppen. 

 
När vi väl utfört pilotstudien kontaktade vi moderatorerna i det ena forumet via 
kontaktformulär och det andra via e-post innan vi lade ut frågorna. Moderatorer är den 
som leder och håller ordning på diskussionen i forumen. Därefter lade vi upp varsin tråd 
med intervjufrågorna i det två utvalda spelforumen. Genom att vi valt forum med 
inriktning på datorspel samt att vi valde att lägga upp tråden i en kategori fokuserat på 
just PC-spel fick vi vad Wibeck (2010) kallar en homogen fokusgrupp där deltagarna 
har spelandet gemensamt vilket gör att vi har kunnat ha ett mindre antal grupper. För att 
öka chansen att nå ut till fler taggade vi inlägget i det ena forumet (ej i pilotstudien) med 
sju olika spel som representerar de olika speltyperna, RTS, FPS och MMORPG. De sju 
spelen var: Counter-Strike, League of Legends: Clash of fates, Eve Online, Final 

Fantasy XII, Age of Empire, Battlefield 2 och Call of Duty. Efter några dagar bytte vi ut 
Final Fantasy XII mot The Sims Online för att därigenom få en större spridning bland 
spelen och förhoppningsvis respondenterna. Anledningen till att det bara var sju spel 
som taggades var att forumet bara tillät det antalet. I det andra forumet fanns ej 
möjlighet till att tagga inlägg på det sättet. 

 
För att diskussionen inte skulle stanna av helt följdes svaren i det ena forumet samt 
pilotgruppen upp med några följdfrågor. Några av följdfrågorna riktades till enskilda 
respondenter samt några riktades till hela gruppen. Tyvärr fick vi endast respons i ett av 
de två forumen vi lagt ut intervjufrågorna i men med svaren från det andra forumet samt 
från pilotgruppen bedömde vi att materialet var tillräckligt för att leda till en analys 
även om ett större antal respondenter hade varit att föredra. Diskussionen i pilotgruppen 
var öppen i tre veckor och diskussionerna i de övriga två forumen var öppna i två 
veckor. Det empiriska material samlades in och listades utifrån respondenterna som fick 
en bokstavsindelning från A till I. Nio respondenter, varav fem från pilotstudien och 
fyra från spelforumet, svarade på våra intervjufrågor. Det empiriska materialet blev 
totalt sju A4-sidor och tematiserades upp utifrån forskningsfrågorna och biblioteks 
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funktioner enligt den teoretiska modellen samt utifrån hur onlinespelarna anser sig 
använda bibliotek. 
 

4.3 Etiska aspekter 
 
Det finns etiska aspekter i alla metoder vid insamling av data men det som gäller 
fokusgrupper menar Wibeck (2010) är att det är svårt att garantera anonymitet medan 
konfidentialitet borde kunna uppnås. Viktigt är att inte röja eller byta ut deltagarnas 
namn vid transkriberingen samt att ett formulär eller kontrakt mellan deltagarna och 
forskare finns för att tydliggöra skyldigheter och rättigheter. Det menar Repstad (2007) 
ger en trygghet för forskare och deltagare samt att informationen blir tydlig. I vårt fall 
har vi i inlägget i tråden informerat om att deltagarna kommer att vara anonyma i själva 
uppsatsen och att vi inte kommer att namnge forumet i uppsatsen. Forumet är dock ett 
öppet sökbart forum, varav vi inte har kunnat garantera anonymitet i forumet (se bilaga 
2). En moderator kan heller inte med säkerhet garantera att information inte kommer att 
spridas eftersom deltagarna kan prata eller skriva om fokusgruppen. (Wibeck 2010). Det 
går inte att säkerställa att de som deltagit i undersökningen varit ärliga om sin ålder men 
i detta fall får vi förutsätta att deltagarna varit ärliga. Det är viktigt att det finns ett 
samtycke från deltagarna att informationen som samlas in går att använda (2007). 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultatet från empirin att presenteras där vi har valt att byta ut 
respondenternas namn mot bokstäver: A, B, C, D, E, F, G, H, I. 
 
På frågan om det är viktigt att bibliotek finns i samhället idag kan man urskilja två typer 
av svar. Det ena svaret innebär att biblioteken i stort sett inte längre har någon större 
relevans på grund av Internet och den mängd information som finns tillgänglig där. 
Respondenterna uttrycker att de inte kan se en anledning till att använda bibliotek på sin 
fritid. De väljer många gånger bort bibliotek för att det som de är intresserade av, till 
exempel ett stort utbud av engelsk litteratur, menar de inte finns att tillgå i det lokala 
biblioteket. Respondenterna menar till och med att för facklitteratur har biblioteken 
ingen relevans alls därför att allt finns tillgängligt på webben och att webben är bättre 
därför att informationen där är uppdaterad. Det andra svaret hos respondenterna är att 
bibliotek absolut har ett värde, främst som informationsbank av analog information. 
Biblioteket kan också vara ett komplement och möjlig backup till den digitala 
informationen. Respondent C och D menar även att biblioteken är viktiga som platser 
där personer som inte har tillgång till Internet kan finna information. Respondent E, G 
och H nämner biblioteken som viktiga mötesplatser för olika samhällsgrupper. 
Respondent I nämner bibliotek som: 
 

[…] en kulturell yttring av ett demokratiskt samhälle där medborgaren är fri att föra 
fram sina tankar men likväl fri att ta del av det informationsflöde som finns i samhället. 

 
Respondenterna menar vidare att bibliotek är av vikt för de som har intresse av det, 
såsom att vara en utbildande, läsfrämjande institution för främst skolungdomar men 
även för gemene man. Andra funktioner som framförs är vikten av bibliotek för 
studenter men också att biblioteken har en uppgift att föra vidare analog information till 
nya generationer. De nya generationerna skapar ny kunskap som förs vidare till ännu en 
ny generation så att det blir en process i det hela. Respondenterna nämner samhällshjälp 
som en viktig funktion, som vi tolkar det är hjälp till grupper i samhället som behöver 
extra stöd för att klara sin vardag, och tar även upp att bibliotek som bildande institution 
är viktigt. 
 
Respondenterna besöker bibliotek sällan eller väldigt sällan. Att besöka folkbibliotek 
ser respondenterna inte alltid som aktuellt för dem eftersom utbudet inte är relevant. De 
besökte däremot biblioteken mer frekvent i yngre ålder. Besöker de bibliotek idag är det 
för att låna kurslitteratur eller speciella böcker som inte finns tillgängliga online. En 
annan anledning kan vara att de vill läsa tidningar eller magasin. Däremot menar 
respondenterna att på grund av att flera tidningar endast finns tillgängliga i elektroniskt 
format har folkbibliotek tappat i relevans.  
 
Respondent H och G använder bibliotek för att finna kurslitteratur, browsa efter en bok 
inom ett specifikt ämne eller någon gång ibland söka efter en skönlitterär bok. Båda 
menar däremot att de nog aldrig besökt något bibliotek för datorspelandets skull, vilket 
inte heller respondent F har gjort. Respondent E och F nämner att de just nu använder 
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högskolebibliotek dagligen som arbetsplats och plats för att skriva examensjobb på men 
att de annars inte besöker bibliotek så ofta. Som argument för varför de besöker 
bibliotek sällan eller aldrig nämns att det mesta finns på webben eller till läsplatta. 
Respondent H använder även bibliotek som mötesplats.  
 
Respondent C har spelat Mysk på biblioteket när denna var 8-9 år men har sedan dess 
inte besökt det och respondent H vänder sig till bibliotek för event någon gång ibland. 
Däremot vet vi inte om det handlar om event kopplade till datorspel eller andra event. 
Respondent I har inte letat inspiration för det traditionella datorspelandets skull men 
däremot ibland i efterhand för att kontrollera sanningshalten i spelens historiska 
kontext.  

 
På frågan om vad kultur är för våra respondenter har vi fått varierade svar. Dels anser de 
att kultur är skapat av människor, dels att kultur är ett levnadssätt. Kultur är både det 
man kan se och höra såsom musik, film, konst och litteratur men det är även bredare än 
så, och inkluderar matlagning, länders olikheter och religioner. Kultur går inte riktigt att 
sätta fingret på för att begreppet är mångbottnat och det kan vara allt. Detta uttrycks av 
bland annat respondent A i citatet nedan: 
 

[…] är i princip allt - hur samhället ser ut och fungerar in i minsta detalj. 
 

Det finns en tydlig bild av vad respondenterna tycker att kultur är men det visar också 
på att det är ett begrepp som innehåller många olika aspekter. Respondenternas tankar 
kring finkultur kommer dock upp hos några av dem och ett exempel som ges är teater, 
som några ansåg tillhör denna kategori. Det leder oss in på frågan hur datorspel 
definieras i förhållande till kultur och om de kan ses som finkultur. 
 
Det är väldigt delade meningar hos respondenterna angående datorspel som kultur. De 
har dels lite svårt att se datorspel som kultur därför att det skulle påverka hur de såg på 
sin fritidssysselsättning. En fråga som ställs av respondenterna är om det är kultur att 
sitta flera timmar och bara styra en gubbe på Internet. De frågar sig vidare hur de som 
inte spelar datorspel skulle reagera om det ansågs vara kultur. Å andra sidan anser 
respondenterna att om datorspel klassades som kultur skulle det troligtvis skapa en 
större acceptans gentemot detta medium. Datorspel är ett medium som inte funnits lika 
länge som andra kulturformer och därav kan det ta tid innan datorspel kan komma att 
ses som kultur. Medier som film, cd-skivor, mp3-skivor som tidigare också var nya 
medier och stod inför samma diskussion när de kom finns nu på biblioteket. 
  

[…] det (datorspel) är underhållning precis som vilken annan […] 
 

[…] datorspel är oftast som en bok […] 
 

Datorspelandet ser respondenterna som kultur därför att det är en gemensam handling 
där människor interagerar med varandra, vilket också är kultur enligt respondenterna. 
 
På den sista frågan om bibliotek är kultur fick vi inte lika utförliga svar som på frågorna 
om kulturbegreppet och om datorspel är kultur. Respondenterna anser att det inte är 
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biblioteken som är kultur men att det innehåller kulturella saker som till exempel 
böcker. Biblioteken är också en samlingsplats för kunskap och skapande aktiviteter: 
  

Biblioteket i sig självt som byggnad inte är kultur utan mer som en lagerlokal för 
kultur, och att det är människorna som arbetar på, och besöker biblioteket och eventen 
osv. som gör och ger biblioteket en stor kulturfaktor/kultursymbol. 

 
Respondenterna anser också att själva biblioteksbyggnaden, arkitekturen kan anses vara 
kultur för att det visar på människors tankar och idéer från den tiden det byggdes. 
Vidare anser respondenterna att biblioteken kan vara en kulturyttring av det 
demokratiska samhället.  
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6. Analys 
 

I den här delen kommer vi att gå igenom respondenternas svar utifrån vår teori, tidigare 
forskning och resultatet från den empiriska undersökningen. I avsnitt 6.1 diskuterar vi 
kring våra två första forskningsfrågor och har valt att diskutera både vad onlinespelare 
anser att bibliotek har för funktioner samt vad de bör ha för funktioner. I avsnitt 6.2 tar 
vi upp våra sista forskningsfrågor som berör onlinespelares olika användning av 
bibliotek samt deras syn på datorspel i förhållande till kultur. Det syftar till att ge en bild 
av onlinespelares tankar kring bibliotekets roll i samhället. 
 

6.1 Biblioteks funktioner enligt onlinespelare 
 
Utifrån Jochumsen et.al. modell har vi sett skilda svar bland våra respondenter kring 
vilka funktioner som anses viktiga. Våra respondenter anser både att bibliotek har en 
funktion i samhället men även att det inte har det. Argument för att de inte skulle ha en 
funktion i samhället idag är att den mesta informationen finns på Internet och mycket 
går att få tag på digitalt. En annan funktion som respondenterna nämner som viktig är 
bibliotek som mötesplatser. De anser även att det är en funktion som behöver utvecklas: 
 

/.../ dock tror jag man måste gå på samma linje som många andra länder gör och göra 
biblioteken mer till en attraktiv mötesplats än ett bokförråd på markplan. 

 
Att samla ihop och förmedla kunskap vidare till nya generationer är också en viktig roll 
som biblioteken har enligt respondenterna. De menar att genom att biblioteken fungerar 
som samordnare av information som nyttjas av nuvarande generation skapas ny kunskap 
som förmedlas vidare till nya generationer i en spiralliknande process. Den processen 
passar väl in i rummet för inspiration men även i skapanderummet. I skapanderummet 
kan stöd ges för att skapa och förmedla ny kunskap och kultur. I inspirationsrummet och 
läranderummet kan däremot informationen förmedlas vidare genom till exempel 
historieberättande och uttryck genom olika genrer. Ett rum som förmedlar vidare digital 
kunskap och kultur är något som önskas av våra respondenter. 
 
Våra respondenter anser att datorspel är kultur även om de ställer sig tveksamma till att 
samhället är redo att kalla det kultur. Enligt respondenterna är kultur något som skapas 
av människor för människors nöjes skull och datorspel är ett exempel som ges. Även 
om respondenterna anser att datorspel är kultur finns det en viss tveksamhet kring att 
definiera datorspel som kultur. Ett argument för att datorspel inte skulle vara kultur är 
att mediet inte funnits lika länge som till exempel musik och böcker. Respondenterna 
uttrycker även osäkerhet kring om finkulturen är mogen för att ge plats åt en 
datorspelskultur. Däremot tycker de att kultur kan vara något som ett stort antal har tagit 
del av vilket oftast är fallen för datorspel och att de därmed kan räknas som en del av 
vårt kulturarv. Respondenterna menar vidare att datorspel oftast är som en bok med en 
historia, i vilket grafiken är skapad av någon och räknas därav som kultur. Linderoth 
(2007) visar på samma fundering kring vad datorspel egentligen är i Datorspelandets 

dynamik: lekar och roller i en digital kultur. Han frågar sig om datorspel kan ses som 
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medier i traditionell bemärkelse såsom böcker, film och television eller om det snarare 
ska ses som spel eller lek. Han menar vidare att kunskapen om datorspel ännu är ung 
och att det inte finns någon erkänd begreppsapparat kring datorspel. Respondenterna 
diskuterar också kring att datorspel fortfarande är ett relativt ungt medium samt att det 
även för tidigare medier såsom den rörliga filmen tog tid innan de kallades för kultur 
och inte enbart underhållning. Camilla Lindberg (2008) tycker att datorspel är kultur 
därför att kultur är något vi utövar och får oss att växa som människor. De flesta kanske 
spelar främst för underhållningsvärdet och avslappningen men Lindberg menar att det 
också är utvecklande och stimulerande att spela datorspel. Även Scott Nicholsons 
studerar datorspel och dess roll som fritidssysselsättning och stimulering. Han menar att 
datorspel är en form av fritidssysselsättning genom vilken man kan nå icke-användare, 
engagera användare av bibliotek och skapa delaktighet mellan bibliotekarie och 
användare (2009). Respondenterna resonerar kring biblioteks funktioner och om de i sig 
är kultur. De anser inte att de i sig är kultur utan att det är vad bibliotek innehåller som 
är kultur. Själva biblioteksbyggnaden kan också vara kultur genom sin arkitektur och 
kan då ses som en historisk referens för hur människor såg på arkitektur under tiden för 
bygget. Att bibliotek innehåller kultur kan kopplas till inspirationsrummet där 
användarna ska kunna ta del av och skapa erfarenheter kring berättelser och olika 
artistiska uttryck, till exempel genom historieberättande.  
 
Angående kultur i stort nämner respondenterna att det kan vara väldigt varierande saker 
och det är tydligt att de finner kultur vara ett mångbottnat begrepp. De menar att kultur 
dels kan vara ett levnadssätt och dels hur människor beter sig. Kultur kan vara musik, 
konst, rollspel, teater, mat och mycket mer. Jacob Carlbring (2012) talar om 
kulturbegreppet som något som är svårt att definiera och beroende av vilka som 
tillfrågas kan begreppet få helt skilda betydelser. En annan åtskillnad i kulturbegreppet 
kan man också se hos Holmberg & Weibull (2012) i texten, Kultur är hälsa. I texten 
beskriver de kultur både i form av något som kan utövas men även något som kan 
konsumeras, till exempel gå på konsert. André Jansson (2002) definierar begreppet 
mediekultur och han menar att kultur i den kontexten kan skiljas från begreppet 
samhälle. Samhället kan inte existera utan kulturen och kulturen kan inte existera utan 
människor. Kulturen menar han i detta sammanhang är de meningssystem och 
meningsprocesser genom vilka samhället kommunicerar med sig självt. Det är det rum 
där saker och ting i samhället får mening för enstaka individer eller större grupper, där 
sker meningsskapande. Det kan stämma överens med de respondenter som i vår 
undersökning svarar att kultur är ett sätt att bete sig och ett sätt att leva. Respondent E 
menar:  
 

Kultur för mig är en oskriven regel bok hur man ska vara och agera i olika 
sammanhang dit musik kläder spel och andra intressen ingår. Ett levnadsmönster. 
Exempelvis om du lyssnar på punk förväntas du se ut på ett vist vis för att det är deras 
kultur. 

 
Att få tillgång till äldre skrifter och att få tillgång till litteratur som inte finns tillgängligt 
digitalt är en ytterligare funktion som respondenterna tycker att biblioteket bör ha i 
samhället. Det är också viktigt som informationsbank både för att få tillgång till 
information och för backup till det digitala. Enligt Jochumsen et.al. modell finns inte 
något eget definierat rum för bibliotek som arkiv eller informationsbank utan 
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informationen och kunskapen genomsyrar alla bibliotek. Däremot kan 
inspirationsrummet ses som en plats för att skapa kännedom om sin omvärld och skapa 
värdefulla erfarenheter genom berättade historier, konst och kultur.  
 
Att vara en backup till det digitala samt en plats för tillgång till analog information 
stämmer till viss del även överens med läranderummet. Man kan se det som att 
modellen är ett försök att till viss del gå ifrån den traditionella rollen av bibliotek som 
just arkiv och analog informationsbas. Trots det finns den synen kvar hos våra 
informanter och de sätter även värde på den traditionella rollen.  
 
Respondenterna nämner även bibliotek som en plats för äldre som vill läsa samt för de 
som inte använder Internet för att hämta ny kunskap. Vi tänker därmed att 
läranderummet innebär en plats som motverkar de digitala klyftorna. I detta kan vi hålla 
med Hansson (2010) i att folkbildningsrörelsen och dess organ har stängt ute 
folkbiblioteken från arbetet med att motverka de digitala klyftorna samt i utformningen 
av nya former av personligt lärande. Stängt ute genom att inte till sin fullo se den 
potential som biblioteken har för att till exempel jämna ut de digitala klyftorna, eller att 
i ett samarbete verka för en aktiv demokrati som de båda institutionerna är beroende av. 
Våra respondenter uppfattar bibliotek som en plats för litteraturförmedling och en plats 
där studenter och andra kan fortbilda sig och få tillgång till fri information, även de som 
inte har tillgång till Internet hemma. Det är något som också stämmer väl in på 
läranderummet i vilket Jochumsen et.al. (2012) beskriver att styrkan hos bibliotek är att 
lärande ses som en dialogorienterad process där användarens intressen får stå i centrum, 
samt att fokus på lärande har ökat bland de offentliga biblioteken. En funktion som 
verkar ha gett gensvar hos respondenterna.  
 
Andra tankar kring biblioteks relevans i samhället är att de kan ge olika former av 
samhällshjälp till olika samhällsgrupper. De grupperna kan vara de som behöver hjälp 
för att hantera olika samhällstjänster som blir alltmer digitala och grupper som behöver 
hjälp på grund av språkliga barriärer. En tjänst som kännetecknar biblioteken alltmer är 
att erbjuda samhällsinformation till medborgare vilket i allt större grad endast läggs ut i 
digitalt format. För att överbrygga de digitala klyftorna erbjuds därför av biblioteken till 
exempel workshops och kurser i datorhantering, drop-in tillfällen kring Internet och 
datorhantering samt temaveckor kring digital delaktighet. Ett annat exempel är den 
nationella kampanjen Digidel där ett stort antal bibliotek, men också andra 
organisationer och institutioner, i landet har gått samman för att verka för en större 
delaktighet i Sverige. Kampanjen Digidel startade i januari 2011 och avslutades i 
december i år 2013 och hade som mål att under den perioden ha fått ytterligare 500 000 
personer att bli digitalt delaktiga. Genom att erbjuda sådana tjänster samt tillgång till 
datorer, surfplattor och liknande kan bibliotek vara en plats för att överbrygga de 
digitala klyftor som kan skapas mellan generationer och olika samhällsgrupper 
(Hansson 2012). Enligt våra respondenter är erbjudande av samhällshjälp, liksom att 
vara en knutpunkt i samhället, viktiga uppgifter som biblioteken har idag. Att bibliotek 
ska ge samhällshjälp kan kopplas till modellens rum för lärande som ska ge obegränsad 
och fri tillgång till litteratur. 
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Att bibliotek ses som en plats som endast används när digitalt material inte finns 
tillgängligt gör att vi hos gruppen ser ett intresse för ett femte rum. Ett rum som enligt 
en av respondenterna skulle vara bättre än det fysiska biblioteket. 

 
Ett onlinebibliotek skulle vara bättre på alla sätt och vis i mina ögon förutsatt att 
innehållet är detsamma. Det viktiga är att vi har en informationsbank, om det är i form 
av ett traditionellt bibliotek eller något annat har ingen betydelse. 

 
Hansson (2010) uttrycker att bibliotekens försök och strävan efter att flytta ut på 
Internet och vara där människorna är inte nödvändigtvis behöver vara något positivt. 
Bibliotekens strävan efter att synas menar han präglas av passivitet; det handlar inte om 
att göra eller att åstadkomma något, utan snarare att bara synas och finnas till. Han 
menar vidare att det heller inte finns någon uttalad önskan från medborgarna att 
biblioteken finns tillgängliga på olika sociala medier, som exempelvis Facebook och 
Twitter. Istället är det de traditionella tjänsterna som önskas när användare tillfrågas. 
Önskan om att vara tillgänglig och synlig på Internet menar Hansson istället är något 
som skapas av ”teknologinervösa bibliotekarier”. Den synen på bibliotek i den digitala 
världen stämmer inte in på vad respondenterna i vår undersökning anser. Att ett 
bibliotek online vore att föredra med samma utbud och källor som i ett traditionellt 
bibliotek är tydligt hos våra respondenter. Respondenterna föredrar att läsa på engelska 
och enligt dem finns det inte så stort utbud av titlar på engelska på dagens bibliotek 
vilket ytterligare talar för ett digitalt rum. Hansson skriver att den aktiva 
Internetnärvaron borde utvecklas vilket passar in på det femte rummet och vad 
respondenterna efterfrågar. Sedan 1996 finns en virtuell referenstjänst som vid starten 
hette Fråga biblioteket men idag har namnet Bibblan svarar. Den innebär att man kan 
ställa frågor om vad som helst via mail eller chatt och idag även Twitter samt att man 
ska få svar inom 24 timmar. Den kan ses som en digital förlängning av bibliotekets 
fysiska tjänster som utvecklas i samarbete mellan flera bibliotek. Det var inte något som 
efterfrågades av folkbibliotekets användare men enligt Hansson och Höglund (2012) är 
det en lyckad satsning. En satsning som kommer på andra plats över de 
biblioteksaktiviteter som besökare nyttjar enligt SOM-undersökningen från 2011. Det 
talar för att satsningar där bibliotek är aktiva på Internet kan locka även dem som inte 
efterfrågar dess tjänster digitalt.  
 
Till sist ser respondenterna biblioteken som en kulturyttring för det demokratiska 
samhället. En funktion som tydligt handlar om de demokratiska värdena i vårt samhälle 
idag kopplat till kultur. Något som kan tyckas knyta ihop de olika delarna av modellen 
och svaren vi har fått. 
 

6.2 Onlinespelares användning av bibliotek  
 
Respondenternas svar visar på att deras användning av bibliotek är varierande och att 
många aktiviteter hamnar under flera av de fyra rummen. Enligt Hansson (2012) är 
biblioteken mångfacetterade och komplexa i sättet de används i dagens samhälle. 
Respondenterna använder eller har tidigare i livet använt bibliotek för att gå på event, 
låna böcker eller läsa tidningar, som arbetsplats eller mötesplats. Respondenterna svarar 
samtidigt att de sällan eller aldrig besöker dem men menar däremot att det är viktigt att 
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de finns. Det finns argument emot placering i en fysisk byggnad eftersom det krävs att 
man måste ta sig till en plats som kan ligga flera kilometer bort när det mesta går att 
komma åt hemifrån via datorn. Respondenterna uttrycker ett intresse för en mer utbredd 
digitalisering som de inte ser att bibliotek till fullo kan tillgodose. Bibliotek har 
utvecklats genom att det erbjuds fler möjligheter att digitalt använda deras utbud, till 
exempel i form av e-böcker eller musik som kan lånas via Internet (Höglund 2012). 
Trots denna utveckling visar onlinespelarnas diskussioner på att ett femte rum där 
biblioteks alla funktioner finns tillgängliga digitalt är att föredra.  
 

Ett online-bibliotek skulle inte behöva vara annorlunda från redan existerande tjänster. 
 
En anledning till att våra onlinespelare söker sig till bibliotek är för att låna 
kurslitteratur samt en plats att arbeta på som inte är i hemmet. För de som läser 
distansutbildning finns det ett intresse av bibliotek som studie- och arbetsplats i och 
med att de många gånger inte har tillgång till sina specifika lärosätens bibliotek 
(Hansson 2012). Det som respondenterna ser som fördel med att använda bibliotek som 
arbetsplats är den nära tillgången till gratis och obegränsad kunskap vilket bör vara en 
av bibliotekens funktioner enligt modellen. Anledningen till att folkbiblioteket behöver 
se sig mer som ett komplement till dagens lärosäten är för att vi medborgare ska kunna 
agera på ett ansvarsfullt sätt i vår globaliserade värld. Medborgarna behöver kunna 
skapa kunskap av information samt finna skaparkraft ur kunskapen, inte minst till 
innovationer enligt Jochumsen et.al. Enligt dem och Hansson (2012) har 
folkbibliotekens funktion som lärcentra ökat senaste åren. Hansson menar att det skett 
ett närmande mellan den formella och den informella utbildningssektorn och i det ligger 
biblioteken i framkant och intar bland annat genom lokala lärcentra en god bas för att 
finnas i alla människors vardag. Etablerandet av lärcentra samt det tidigare så kallade 
kunskapslyftet har även gett energi till förnyelsearbete för biblioteken. 
 
Respondenterna uttrycker att bibliotek förutom arbetsplats även är en plats för möten 
där de kan studera men också samtala kompisar emellan. Enligt Jochumsen et.al. 
behöver bibliotek utvecklas ännu mer som mötesplatser. De ska vara ett rum där det går 
att diskutera både intimt och affärsmässigt, i par och i grupper. Mötena ska kunna ske 
mellan bekanta men även okända vilket idag redan sker inom onlinespelens världar. 
Önskan om att mötas i olika former kan kopplas till onlinevärlden där det finns många 
möjligheter till möten. Enligt Linderoth & Olsson (2012) är onlinespelen sociala arenor 
där spelarna möter människor som de känner men även personer från andra sidan 
jorden. Spelarna träffar personer som de annars inte skulle ha träffat och de får 
möjlighet att lära sig om deras kulturer. Linderoth & Olsson menar att spelvärldarna har 
potential till att bli globala mötesplatser men att det ibland hindras av spelens design. 
Vissa spel delar in sina spelare utifrån kontinent, andra spel påverkas av att tekniken 
och Internetuppkopplingen är olika snabb i olika länder. I snabba spel som i RTS-
genren där det händer mycket hela tiden krävs att de olika spelarnas datorer har ungefär 
lika snabb Internetuppkoppling för att man ska kunna spela tillsammans. På grund av 
spelens begränsningar och spelföretagens vinstintresse finns här möjligheter till och 
intresse för ett femte rum. I det rummet kan arbete ske utifrån de möjligheter som finns i 
onlinespelens värld för att utveckla virtuella mötesplatser i bibliotekens regi utan 
påverkan av vinstintressen.  
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En av anledningarna till respondenternas användning av biblioteken är att ta reda på om 
det historiska fakta i spelen stämmer överens med de verkliga historiska händelserna. 
Respondenter går till bibliotek för att låna skönlitteratur vilket kan kopplas till 
historieberättande. Även om skönlitteratur är fiktiva berättelser och de har mer artistiska 
uttryck än faktaböcker, är de dock berättelser och litteratur är fortfarande dominerande i 
bibliotekens verksamhet enligt Höglund (2012). Det kan tydligt kopplas till varför lån 
av litteratur kommer på tal gällande användning av bibliotek från våra respondenter. 
Något som kan påminna om bibliotekets arbete att erbjuda litterära verk, både klassiska 
och aktuella, kan tyckas vara den onlinekultur som en del forskare påstår har skapats 
kring datorspel. J.L. Taylor (2011) är en av dem som talar om en specifik kultur skapad 
i de onlinevärldar som byggts upp kring underhållning och umgänge. Enligt henne har 
Internet och onlinespelsutvecklingen starkt präglats av möjligheten att dela med sig av 
spel, erfarenheter samt resultat i spelen vilket har skapat en egen form av kultur. Enligt 
Taylor har även historien kring onlinespelare präglats av att nya spel ständigt tillkommit 
i strid ström. Trots detta så har fancommunities7 kring gamla spelfavoriter hållits vid liv 
och stärkts av att nya teknologier skapats. Det gamla och nya har gått jämsides och 
utvecklas. Det påminner om bibliotekets arbete för att erbjuda både klassiska litterära 
och nya kulturella verk såsom nyheter inom litteraturen. Det finns även idag mängder 
av youtube-filmer, olika typer av chattar och forum för spelintresserade att utbyta 
erfarenheter på och dessa finns gratis tillgängliga på Internet. 
 
Respondenterna nämner event som en av anledningarna till att de använder bibliotek 
men de gav inte exempel på vad det kunde vara för typ av aktivitet. Ett event kan 
däremot enligt Jochumsen et.al. vara en aktivitet som passar in i inspirationsrummet. 
Det kan också vara en möjlighet att delta i en kreativ aktivitet som till exempel en 
utställning. En sådan aktivitet kan förutom att vara kreativ också ge möjlighet till möten 
och interaktion mellan människor. Att gå till bibliotek för att uttrycka sig i kreativa 
former är inte något som våra respondenter nämner. Respondenterna uttrycker att kultur 
kan vara att se, höra och uppleva till exempel musik och text. Likaså tycker de att 
bibliotek är en byggnad som innehåller olika kulturella uttryck, så att se bibliotek som 
en plats för skapande av kultur verkar inte vara så långt ifrån deras tankar. 
Respondenterna uttrycker däremot att de vill skapa saker samtidigt som de deltar i 
aktiviteter, vilket Jochumsen et.al. menar att så kallade digital natives är vana vid. 
Digital natives vill både kunna ta del av och själva vara med i skapandet av kultur och 
varor. Datorspelen kan ses som en form av upplevelse där spelaren är med i att skapa 
berättelsen samtidigt som den konsumerar en färdig produkt. Rollspel liksom onlinespel 
är något som skapas och upplevs samtidigt och en syn som onlinespelare har på 
bibliotek är att det där ska kunna gå att hämta inspiration till miljöbeskrivningar och 
historier till rollspel som utspelar sig över nätet. Att gränsen mellan producent och 
konsument suddas ut är något som enligt Tobias Olsson (2013) har skapat flera 
teoretiska debatter om den nutida mediesfären. Debatter som handlar om vad som 
händer med den traditionella användaren i en kontext av medskapare och vad som 
händer med producenten när den även är användare. Det kanske biblioteken kan vara en 
del i att undersöka genom att utvecklas till att bli mer skapandeorienterat, så som det har 
beskrivits i Jochumsen et.al. modell (2012). I det sammanhanget kan datorspel anses 

                                                 
7 Ett fancommunity är ett community bestående av fans till något specifikt ämne, till exempel ett spel, en 
spelkonsol eller något helt annat.  
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som mycket väl passande för att utvecklas till ett digitalt skapanderum även om det inte 
är något som författarna ger som exempel. Skulle det finnas ett digitalt utrymme där 
respondenterna kunde vara kreativa och skapa tillsammans med andra, till exempel i 
eller kring onlinespel kan det tänkas att bibliotek kan nå ut till ännu en målgrupp. En 
stor målgrupp som idag tillbringar mycket av sin fritid på Internet.  
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7. Diskussion och slutsats  
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka funktioner onlinespelare anser att 
bibliotek har och bör ha i samhället idag. Syftet har även varit att undersöka hur 
onlinespelare anser sig använda biblioteket och hur de ser på kultur kopplat till 
datorspel och bibliotek. Datainsamlingen gjordes med hjälp av diskussionsforum på 
Internet och materialet har analyserats utifrån Jochumsen et.al. modell från 2010. Vi 
diskuterar i första delen relationen mellan tidigare forskning och resultatet i analysen. I 
andra delen beskriver vi vad vi hade kunnat göra annorlunda i studien. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt med förslag på fortsatt forskning samt avrundas med en presentation av 
de slutsatser vi har dragit. 
 

7.1 Onlinespelare och bibliotek 
 
För att få en bild av den målgrupp som vi undersökt, onlinespelare, har vi riktat in en 
del av vår sökning av litteratur på att hitta information om varför man spelar dator- och 
onlinespel, vilka som spelar och vad de får ut av det. En tydlig trend är att forskningen i 
huvudsak är inriktat mot ungdomar och unga vuxna och utifrån vår sökning av litteratur 
verkar det framförallt ha forskats kring sociala aspekter i spelen. Exempel på sociala 
aspekter är vad man får ut av att spela datorspel, hur relationer utvecklas, anledningar 
till att sluta spela och hur man som person förhåller sig till sitt spelande som 
fritidssysselsättning. Forskningen har tidigare varit inriktad på de negativa effekterna av 
att spela som beroende, våldsamheter i spel och att det är en tidskonsumerande hobby. 
Den inriktningen har vi inte kunnat se lika stor del av i den senare tidens forskning. Det 
finns dock mycket motsägelser i studierna kring de negativa effekterna och det är ingen 
forskare som kan påvisa att enbart spel påverkar människor negativt. Den pågående 
debatten om datorspels inverkan på tragiska händelser i samhället kan vara en orsak till 
att det fortfarande forskas om datorspel och våld enligt Eklund. 
 
Statens Medieråd är en myndighet vars syfte är att bland annat informera om barns och 
ungas mediesituation. De ska stödja dem att bli medvetna konsumenter och hanterare av 
media samt att skydda dem från skadlig påverkan från media. Att de riktar in sig på 
enbart unga kan tyckas något skevt eftersom det kommer alltfler studier som visar på att 
även vuxna i allt större utsträckning spelar datorspel idag. Att datorspel och 
datorspelsbranchen är så pass stor och alltfler ägnar sig åt det som fritidssysselsättning 
gör att vi tycker det är märkligt att det inte finns mer forskning kring fenomenet i en 
bibliotekskontext. Enligt bibliotekslagen (2013) ska bibliotek koncentrera sig på barn 
och ungdomar men det finns även många vuxna och eventuella icke-användare som 
man skulle kunna göra undersökningar på. Ser vi till våra respondenters syn på bibliotek 
krävs det att bibliotek utvecklas ytterligare för att nå sina icke-användare. 
 
När vi sökte information om bibliotek och dess roll i samhället fann vi att Svensk 
Biblioteksförening (2014) har en pågående undersökning om bibliotekens betydelse hos 
allmänheten. Undersökningen utgår ifrån en indelning av bibliotekets verksamhet i fem 
teman: kunskap & lärande, inspiration & utveckling, kultur & upplevelse, demokrati & 



 
 

33 
 

informationsfrihet, gemenskap & fristad. Vid en jämförelse mellan Svensk 
Biblioteksförenings indelning av bibliotekets funktioner och Jochumsen et.al. (2012) 
indelning kan man se att Biblioteksföreningen har valt en likartad indelning men har 
fem verksamhetsområden istället för fyra. Kunskap & lärande kan refereras till 
modellens läranderum men även till inspirationsrummet. Inspiration & utveckling kan 
refereras till inspirationsrummet medan kultur & upplevelse ger en tydligare bild till 
kulturen än vad som görs i modellens inspirationsrum. Likaså har Svensk 
Biblioteksförening valt att ha med demokrati som ett värdeord i en av sina indelningar. 
Den indelningen inkluderar också informationsfrihet och kan refereras till samtliga rum 
i modellen men möjligtvis något extra till läranderummet. Gemenskap & fristad anser vi 
är en annan benämning av modellens rum för möten. Något som kan tyckas förvånande 
är att Svensk Biblioteksförening liksom Jochumsen et.al. har valt att inte uttrycka 
biblioteket som en form av informationsbank eller bevarare av historia. Något som våra 
respondenter anser är en viktig funktion för biblioteken i dagens samhälle. 
 
Beteendet av att dela med sig av innehåll och information kring en idag väl utvecklad 
kultur tycker vi kan efterliknas det som biblioteken eftersträvar. Både modellen och 
Svensk Biblioteksförening uttrycker i sina indelningar av bibliotekets verksamhet att 
bibliotek ska bidra till ett samhälle byggt på demokratiska värden och tillgång till fri 
och obegränsad information i jämförelse med Jochumsen et. al. som beskriver dessa 
värden genom läranderummet och även skapanderummet vari de poängterar vikten av 
tillgång till information. Onlinespel präglas också av informationsfrihet genom att vem 
som helst som har tillgång till en dator och Internet kan ta del av tusentals videos på 
Youtube och andra spelkanaler, bloggar, forum och kan även ladda ned mängder av spel 
samt moddar8. Den onlinekultur som har vuxit fram sedan Internets genombrott anser vi 
kan påminna om de värden som biblioteken värnar om. Det handlar om att använda de 
medel som krävs för att dela med sig av och förmedla vidare kultur och att erbjuda 
gemenskap samt olika former att utvecklas (Taylor 2011, s. 369). Hos våra respondenter 
finns önskan om en digital form av bibliotek med tillgång till information och kunskap 
online. Det finns idag en hel del tjänster som erbjuds digitalt, som till exempel att låna 
e-böcker och läsa dagstidningar från hela världen via datorn hemifrån, ladda ner musik, 
recensera böcker och läsa boktips från biblioteksbesökare. Tjänsten Bibblan svarar dit 
man kan ställa frågor och få svar av en bibliotekarie inom 24 timmar är ett annat 
exempel på en digital tjänst initierad av bibliotekarier. Vi har inte frågat våra 
respondenter hur stor insikt de har i dessa tjänster. Undersökningen syftar inte till det 
utan att visa på hur onlinespelares attityder till och syn på bibliotek ser ut.  
 
Kanske hade det varit ett uppsving för bibliotek att ta hjälp av datorspelsutvecklare och 
andra intresserade för att utveckla evenemang på bibliotek kring datorspel eller att 
utveckla onlinebibliotek som komplement till de fysiska biblioteken. Ett onlinebibliotek 
skulle kunna bygga på ett utökat samarbete mellan alla bibliotek för att göra allt det som 
finns tillgängligt analogt även skall finnas tillgängligt digitalt. Satsningar där bibliotek 
                                                 
8 Modd kommer av engelskans modification och innebär att spelare lägger till eller ändrar något i 
befintligt datorspel, kan vara förändringar i miljön, tillgång till fler saker i form av fordon, byggnader, 
egenskaper, beroende på vad det är för spel. Moddar är oftast skapade av spelarna på ett amatörmässigt 
vis och går att ladda ner gratis på Internet. För att kunna spela krävs däremot originalprodukten. 
(wikipedia.se) 
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har tagit in datorspel och ordnat till exempel turneringar på bibliotek verkar fungera bra 
för att locka till sig fler användare (se till exempel Eli Neiburger 2007 och Scott 
Nicholson 2009). Vi tror även att man skulle kunna gå ett steg längre och skapa en värld 
på Internet där man kan besöka sitt lokala bibliotek och låna e-böcker, fråga en surfande 
bibliotekarie om hjälp eller få tips från andra besökare om läs- och sevärda böcker och 
filmer med mera. Enligt våra respondenter skulle ett bibliotek tillgängligt online vara 
mer attraktivt än att besöka ett fysiskt bibliotek. Det är däremot viktigt att de fysiska 
biblioteken finns kvar, ett onlinebibliotek ska ses som ett komplement till eller 
förlängning av de fysiska biblioteken anser vi. Respondenterna uttryckte just ett intresse 
av att läsa eller plugga ostört samt en plats för möten som viktiga i bibliotekets funktion 
idag.  
 

7.2 Teori och metod 
 
I undersökningen har vi använt oss av en metod som utgår ifrån fokusgrupper och 
gruppintervju men istället för att träffa våra respondenter fysiskt har vi kommunicerat 
med dem via ett diskussionsforum på Internet. De metodböcker som använts i uppsatsen 
har i huvudsak berört den traditionella formen av fokusgrupper och gruppintervju där 
man träffas ansikte-mot-ansikte. Några har berört specifika saker att tänka på när 
datainsamlingen genomförs via Internet men en specifik metodbok har vi inte funnit 
som berör diskussionsforum på Internet. Vid ett senare skede i arbetet fann vi åtskilliga 
tips och råd att ta del av på Internet. Association of Internet Researcher (AoIR) har till 
exempel skrivit om etiska aspekter kring att forska på Internet. I de metodböcker vi har 
använt finns det dock flera olika texter som i sin helhet gav en introduktion till den typ 
av undersökning som använts och därav valde vi att inte ta med texter från AoIR. 
 
I samtal med våra handledare har val av metod samt definition av metod diskuterats. Vi 
ser det som en blandning av gruppintervju och fokusgrupp därför att respondenterna till 
viss del replikerat på varandras inlägg men även svarat utan att ta hänsyn till vad som 
uttryckts tidigare. Vi har däremot inte haft som avsikt att nå konsensus kring en specifik 
fråga, vilket är målet med fokusgrupper. Snarare har vi velat se över attityder till och 
tankar om bibliotek hos en grupp. Därmed kan det tyckas luta mer åt gruppintervju. Att 
det är ett nytt sätt att samla in data gör att det däremot inte finns en tydlig definition av 
den här typen av metod. 
 
Angående tidigare forskning hade det troligtvis varit bra om vi riktat in oss mot 
internationell forskning tidigare. De internationella studier vi fann i början av vår 
litteratursökning var på andra språk än vi behärskar varvid vi i första hand riktade in oss 
på svenska studier, därefter engelska studier. Under inläsningen av tidigare forskning 
förstod vi att det i USA har forskats en hel del kring bibliotek och datorspel och hur de 
kan implementeras på bibliotek vilket hade varit intressant att ta del av i större 
utsträckning.  
 
Jochumsen et.al. modell som analysverktyg var inte helt lätt att implementera på vårt 
resultat. En anledning var att vi formulerade vår intervjuguide innan vi valde 
analysverktyg samt att det empiriska materialet samlades in oberoende av teorin. 
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Möjligtvis hade ett val av Svensk Biblioteksförenings indelning av bibliotekets 
verksamhet i projektet Därför bibliotek varit ett bättre stöd för vår analys då den utgår 
ifrån svenska förhållanden. Några av respondenternas svar kan tyckas lättare att lägga in 
i föreningens indelning än modellen som vi har valt som analysverktyg. Till exempel att 
bibliotek är en kulturyttring av det demokratiska samhället, vilket stämmer väl in i 
föreningens demokrati & informationsdel. Anledningen till att vi inte använde Svensk 
biblioteksföreningens definition av bibliotek i vår studie var att vi hittade den sent in i 
vårt arbete. Man kan även ifrågasätta dess vetenskaplighet samt möjligheten att 
implementera den på ett empiriskt material. Det var svårt att hitta en teori som passade 
bra in på vårt material eftersom vi inte återfann någon tidigare studie som använt 
samma typ av datainsamlingsmetod. Vi ansåg trots detta att det var värt att testa och se 
hur forum som datainsamlingsverktyg kan fungera i den tid av digitalisering som vi är. 
Sent i arbetet insåg vi att om undersökningen utarbetats mer som en 
marknadsundersökning hade det eventuellt gett ett tydligare resultat eftersom det är en 
grupps attityder och syn på ett visst fenomen vi varit intresserade av att undersöka.  
 
Om vi hade vetat hur diskussionen i forumen blev skulle vi troligtvis ha lagt upp det 
annorlunda. Vår tanke var att det skulle bli en diskussion där respondenterna 
diskuterade med varandra utifrån varandras svar. Istället tenderade respondenterna att 
svara på frågorna i ett enda inlägg och skrev sedan inte mer. Några av respondenterna 
kopplade sina svar till vad andra hade skrivit men långt ifrån alla. Det berodde troligen 
på att vi lade ut alla frågor i det inledande inlägget i tråden. För att få mer av en 
diskussion hade vi istället kunnat lägga ut en fråga i taget. För att i så fall kunna agera 
som moderatorer skulle det ha krävts att vi var online dygnet runt för att fånga upp 
respondenternas svar och få en flytande diskussion. Vi valde därför istället att lägga ut 
alla frågorna på en gång.  
 
Hade vi vetat att responsen på frågorna i forumen skulle bli så pass låg som den blev 
kunde vi ha lagt ut intervjufrågorna i fler forum. Den låga responsen kan också bero på 
intervjuguidens utformning. Vi diskuterade mycket innan vi färdigställde intervjuguiden 
hur många frågor som vore bäst att ha. Utifrån diskussion med handledare och inläsning 
av metodböcker ansåg vi att ett färre antal frågor skulle gynna att fler såg det givande 
att svara. Fler frågor trodde vi snarare skulle skrämma bort än bjuda in till att delta. En 
slutsats vi drog, dels utifrån egen erfarenhet av enkäter och intervjufrågor, men även 
utifrån diskussioner med våra handledare. I efterhand har vi förstått att frågorna nog inte 
riktigt räckte till för att svara på den problemformulering vi valt. Det hade möjligtvis 
också varit bra att ytterligare avgränsa målgruppen eftersom onlinespelare är en så pass 
homogen grupp. Antingen genom att tydligare beskriva ett antal kriterier som 
respondenterna skulle behövt uppfylla för att svara på frågorna i den informationstext vi 
lade ut i forumen. Eller också genom att ställa några inledande frågor kring deras 
spelande. Ett tredje sätt hade kunnat vara att skapa fler slutna grupper, liknande den i 
pilotstudien, till vilka man kunde anmäla sitt intresse via de spelforum vi valde att lägga 
ut frågorna i. Det finns flera sätt att utveckla den metod vi provat på i denna uppsats. 
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7.3 Framtida forskning 
 
Genom den översikt av forskning som vi tycker att vi tillskansat oss ser vi ett behov av 
ytterligare studier kring vuxna onlinespelare. Den studie vi har gjort är ett bidrag till att 
visa onlinespelares syn på bibliotek. För att få en fullständig förståelse för ämnet behövs 
ytterligare studier. För att ytterligare förstå gruppen skulle det även vara intressant att se 
om det är några särskilda yrkesgrupper som är representerade bland onlinespelarna. En 
studie om förhållandet mellan att spela onlinespel och läsning hade också varit givande. 
Leder onlinespel verkligen till minskat läsandet eller kan det även bidra till ökat intresse 
för läsning? 
 
Innan arbetet hade kommit igång och vi var i stadiet av att begränsa vårt 
forskningsområde och hitta avgränsningar hade vi en brainstorming. En idé som då kom 
upp var att se över möjligheter att utforma ett bibliotek utifrån spelet Minecraft

9
, vilket 

vi tror skulle bli väldigt inspirerande. Det skulle kunna utvecklas tillsammans med ett 
lärcentrum eller annan institution och de idéerna kan bli steg mot nya sätt för bibliotek 
att legitimera sig. En studie som undersöker hur användare och icke-användare ser på 
framtidens bibliotek är andra tankar som kommit upp under arbete. Ny forskning som 
vore intressant angående datorspel och dess roll i samhället skulle belysa 
upplevelseaspekten i datorspel. Det finns idag väldigt aktiva spel som kräver ett fysiskt 
deltagande från spelarna och det är en social arena där människor träffar andra spelare 
från hela världen. Ett nytt forskningsområde inom datorspel och bibliotek skulle kunna 
vara hur bibliotek i sin roll som mötesplats kan lära av den sociala interaktion som sker 
i de olika spelvärldarna. Respondenterna efterfrågade en utökning av de digitala 
funktionera och att biblioteket ser i nya banor kring digitalisering av sina verksamheter. 
 

7.4 Slutsats 
 
I avsnittet slutsats har vi delat upp stycket efter våra forskningsfrågor för att tydliggöra 
de svar som framkommit genom vår undersökning. Vårt syfte har varit att fylla en 
kunskapslucka kring onlinespelare, hur de använder och ser på bibliotek, samt vad de 
vill att bibliotek ska erbjuda. Vi har även undersökt deras syn på kultur i förhållande till 
bibliotek och datorspel. Vi ser det som ett problem att biblioteksbranschen inte har så 
stor kunskap om en målgrupp som är så pass utbredd i samhället idag. 

 
Vilka funktioner anser onlinespelare att bibliotek har i samhället idag? 

 
De funktioner som onlinespelare anser att bibliotek har i samhället idag är att fungera 
som informationsbank. Det ges tillgång till äldre litteratur och litteratur som ej finns 
tillgänglig digitalt vilket kan ses som en funktion som passar in på biblioteken som 
                                                 
9 Minecraft går ut på att bygga, förstöra och placera klossar i olika former. Till en början byggdes hus och 
liknande för att skydda mot nattliga monster. När spelet blev mer populärt började spelare att samarbeta 
för att skapa vackra, fantasifulla landskap och ting. I skrivande stund har mer än 10,5 miljoner människor 
köpt PC/Mac versionen och enligt deras hemsida säljs det fortfarande i massor (minecraft.se). 
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institutioner för lärande och kunskap. Andra funktioner som respondenterna anser att 
bibliotek har är att vara mötesplatser. Det vill säga platser där man kan samtala, gå på 
event och träffa vänner. Det är något som arbetas med idag men våra respondenter 
önskar att det är en funktion som utvecklas. Bibliotek är också platser för arbete och 
studier och respondenterna använder dem i och med det också som en källa till kunskap 
och fri information. Att förmedla litteratur till olika grupper i samhället samt förmedla 
kunskap till nya generationer är en funktion som bibliotek har enligt respondenterna. De 
tycker även att det är viktigt att historier och berättelser finns tillgängliga för 
medborgarna. Medborgarna kan idag gå till biblioteket för att få samhällshjälp av olika 
slag genom samarbete mellan olika enheter i kommunerna.  

 
Vilka funktioner anser onlinespelare att bibliotek ska ha i samhället idag? 
 
Respondenterna tycker att den mesta informationen idag finns tillgänglig på Internet 
och ser därför att bibliotek kan vara lite av en förlegad institution i samhället i dess 
nuvarande form. Det är en anledning till att våra respondenter menar att de sällan eller 
aldrig besöker denna samhällsinstitution. De ser dock att bibliotek skulle kunna bli mer 
relevant i samhället om det erbjöds ett onlinebibliotek där alla funktioner finns 
tillgängliga. En virtuell referenstjänst där det dessutom finns tillgång till ett bredare 
litteraturutbud, främst engelsk sådan, är något som efterfrågas hos våra respondenter. 
Datorspel är en ung medieform och i och med ett onlinebibliotek skulle datorspel kunna 
bli ett mer relevant medium samt bibliotek bli mer relevant för datorspelare. Att det 
ännu inte riktigt är så kan bero på att det är ett ungt medium. Vi kan också se att 
bibliotek i dess traditionella roll fortfarande är relevant men att ett samarbete med 
datorspelsbranschen skulle vara gynnsamt för att skapa ett digitalt komplement. Vi tror 
också att datorspel kommer att ses alltmer som en kulturform och därav kan få en större 
plats i beståndet. I och med det skapas nya möjligheter för nya användare att lära känna 
datorspelens värld om efter som det tidigare varit en rätt utsatt kulturform. 

 
Hur ser onlinespelares användning av bibliotek ut?  

 

Onlinespelare i dagens samhälle träffas idag via Internet och kan sägas vara delaktiga i 
skapandet av de produkter som konsumeras. Datorspel kan ses som en historia som 
skapas i och med att de spelas. Att träffas och spela tillsammans via de sociala arenor 
som onlinespelen utgör är också ett intresse som uttrycks hos onlinespelare. Något som 
sedan Internet och onlinespelens start har funnits som grundpelare för dess existens är 
utbytet och delningen av information och kunskap. Idag finns tusentals Youtube-filmer 
tillgängliga via Internet som visar hur man kan ta sig an ett problem i ett spel eller för 
att få mer erfarenhet om specifika spel. Denna delning av information kan liknas vid 
bibliotekens roll i samhället som också handlar om att tillgängliggöra information och 
ge fri tillgång till kunskap. De intressen som respondenterna använder bibliotek utifrån 
är bland annat att delta i event men även att låna böcker och läsa tidningar. En 
anledning till lån av böcker är att undersöka ifall historiska fakta i spelen stämmer 
överens med de verkliga historiska händelserna. Respondenterna använder även 
bibliotek för att låna skönlitteratur. Att träffas för att umgås eller arbeta med ett 
skolarbete som i sin tur kräver tillgång till information i form av kurslitteratur är också 
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anledningar till att respondenterna nyttjar biblioteks tjänster. En slutsats som vi kan dra 
av vår studie är, till skillnad mot vad vi först trodde, att onlinespelares användning av 
bibliotek till stor del stämmer överens med Jochumsen et.al. modell kring de fyra 
funktionerna. Däremot kan vi se, i respondenternas svar, att ett femte rum är ytterst 
relevant för dem i användningen av bibliotek. Efterfrågan av mer digitalisering i 
samhället är stort och inget tyder på att det kommer att minska. 

 
Vad anser onlinespelare om kultur i relation till datorspel och bibliotek?  
 

När respondenterna ser på bibliotek genom ett kulturellt perspektiv så anser 
respondenterna att de är byggnader som innehåller kultur. De anser dock att bibliotek 
som byggnader kan ses som kultur genom dess arkitektur. Om datorspel är kultur eller 
ej diskuterades av respondenterna och de anser att kultur är ett brett begrepp och att 
datorspel kan inkluderas. Däremot ställer de sig tveksamma till om samhället är redo att 
kalla datorspel för kultur. En slutsats som kan dras är att datorspel kan fungera som en 
kulturform och fritidssysselsättning som kan locka icke-användare till biblioteket.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Trådstart 

Vi är 2 studenter på Högskolan i Borås som vill ha onlinespelare 20+ åsikter om 
bibliotek. Vi skriver vår kandidatuppsats om onlinespelares syn på bibliotek och är 
tacksamma för er medverkan. 
Här nedan finns ett antal diskussionsfrågor som vi gärna hör era åsikter om.  
Vi kommer inte att använda era användarnamn så ni kommer att vara anonyma i själva 
uppsatsen men tänk på att det är ett öppet sökbart forum.  
Tråden kommer att vara öppen i ca 1 vecka. 
Tack på förhand för er medverkan! 
 

Mer information (Länk till mer information, se Bilaga 2) 
 
Diskussionsfrågor:  

 
Är viktigt att det finns bibliotek i samhället? Varför och för vem? 
  
Besöker ni bibliotek? Vad gör ni i så fall där?  
 
Om ni inte besöker bibliotek, varför inte? 
 

Har det hänt att ni vänt er till biblioteket angående ert spelande eller för att delta i någon 
aktivitet? Ge gärna exempel. 
 
Vad är kultur för er? Ge gärna exempel! 
Är dataspel kultur? 
Är bibliotek kultur? 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1liOnWY9zvYk4sZFnM--fr8gToTm_DklsjVh-MI0cRrc/pub
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Bilaga 2: Information till respondenter 
 

Mer information 

Bild hämtad från: http://www.computerhottips.com 

 

Vi är 2 bibliotekariestudenter vid Borås Högskola som skriver vår 
kandidatuppsats om onlinespelare i åldern 20+ och bibliotek.  
Vi anser att det finns för lite kunskap om onlinespelare på bibliotek och vill 
därför få eran syn på bibliotek. 
 
Det spelar ingen roll om du aldrig har läst en bok, hatar bibliotek eller ständigt 
besöker biblioteket, det enda som är viktigt är att du är onlinespelare. 
 
Vi kommer inte att använda era användarnamn i uppsatsen och kommer heller 
inte att namnge det forum där diskussionen har ägt rum men tänk på att det är 
ett öppet sökbart forum.  
 
Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss i gruppen eller på: 
s093134@student.hb.se 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Rodebrand och Klara Jennische 
Studenter på Högskolan i Borås 
 

 

http://www.computerhottips.com/computer-history/Disney-Computer-Games-History.html



