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This thesis is an attempt to study computer games and playful computer programs for child
ren and youth at Swedish public libraries. The main method used, is qualitative interviews. 

The main reason the libraries in the study offer computer games and playful computer pro
grams to their users, is that every member of the society shall have opportunity to use new 
technology such as computers and computer programs. The users of this media are for the 
most part boys. The librarians in our study wish to have pedagogical games and programs 
without violent themes at their libraries. Lending computer games and computer programs is 
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1. Inledning - Syfte och metod 

Syfte och problemformuleringar 

Genom att gora textstudier, observationer och intervjua atta bibliotekarier och tre 
foretagsrepresentanter vill vi med exempel belysa foljande fnigor: 

• V arfor har man datorspel och lekfulla datorprogram for barn och ungdomar pa 
folkbibliotek? 

• Hur ser verksamheten med datorspel och lekfulla datorprogram ut? 
• Vilka datorspel och lekfulla datorprogram harman och vilka urvalskriterier bar 

man? 
• Vilka informations- ·och inkopskanaler anvander man sig av och vad tycker man om 

utbudet? 
• Hur ser man pa bibliotek som rnarknad for forsaljning av datorspel och lekfulla 

datorpro gram? 
• Vilka anvander datorspel och lekfulla datorprograrn och hur anvands de? 
• Hur staller man sig till utlan av dessa medier, vilka problem ar forknippade med 

detta och hur ser lagstiftning'en ut pa detta omn1de? 
• Hur ser man pa framtiden for denna medieverksarnhet? 
• Ar de svar som vi tar del av fOrenliga med det som nagra statliga dokument anser ar 

folkbibliotekens uppgift? 

Som komplernent amnar vi aven brevledes eller genom telefonkontakt intervjua nagra 
andra bibliotekarier och foretagsrepresentanter. 

Begreppsdefinitioner 

/ Med datorspel menar vi ett spel vilket f0ruts~!!~La.!!Y~l}_!i'!:lli!.~!.A..Y . .9£!!Q~P~§__~!~9_!~~!k, 1 

( 

bildskar~ o£'~p)_'!l1o_y~.rl£Q_IJ:.tto1L(handkontroller), t.ex. rnus, tangentbord, joysticks eller j 
pads. Denna definition omfattar saval TV -spel, hemdatorspel och CD-ROMLspel som f 
arkadspel och digitala fickspeP 

Eftersom det inte finns nagot bra samlat begrepp for de datorprogram vi tar upp som 
inte ar datorspel har vi valt att anvanda oss av ett eget begrepp, lekfulla datorprogram. 
Att vi inte valt ett "vedertaget" begrepp beror pa att vi anser att de begrepp···s.om'vi stott 
pa inte tacker alia de program vi onskar ta upp. Vi tycker vidare att det ar bra att ha ett 

. begrepp som ingen har en forutfattad mening om. Vi anser att de begrepp som finns 
anvands pa olika satt av olika personer och darfOr kan ge fel forestallningar om vad vi 
menar. Vi vill dock poangtera att nar begreppet lekfulla datorprogram fOrekommer i 
uppsatsen ar det vi som har satt denna etikett pa datorprograrnrnen, inte de informanter 
vi talat med. I begreppet lekfulla datorprogram ingar program som innehaller spel men 
dar det huvudsakliga innehallet utgors av nagot annat, t.ex. fakta eller en saga. Vidare 
innefattas "skapande datorprogram" i begreppet. Dessa program innehaller inte spel, 
utan gar ut pa att anvandaren skapar nagot pa ett lekfullt satt, t.ex. en film. Det kan 

I Compact Disc Read Only Memory. 
2 Se vidare s. 10-11. 
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ocksa vara malarbocker eller lekfulla ordbehandlings- och ritprogram. I begreppet 
inryms aven datorprogram som inte har enbart barn som malgrupp, utan ar riktade till 
och anvands av alia alderskategorier.3 

Med datorprograf!1}Jlenar vi i denna uppsats tillampningar som man behover en dator 
for att utnyttja. Vi anvander datorprogram som ett overgripande begrepp, nar vi talar om 
datorspel och lekfulla datorprogram gemensamt. 

Med multi!JJJ!..d.i.qprpg[an:z_ memir vi i denna uppsats en datortillampning dar en 
kombination av olika medier: ljud, bild, animation, text m.m. ingar samtidigt och dar 
kommunikationen ar interaktiv och icke-linjar.4 

Med begreppet interakt~y_i!_~!.i datorsammanhang menar vi att anvandaren har mojlighet 
att paverka skeendet i ett datorprogram. Genom att t.ex. klicka med musen eller anvanda 
tangentbordet gar anvandaren aktiva val, han eller hon valjer sjalv dialog inom de ramar 
som producenten bestamt. 

Jnformationsteknik (IT) star som samlingsbegrepp for sadan teknik som anvands for att 
skapa, lagra, bearbeta och overfdra och presentera ljud, text och bild. All datorbaserad 
bantering av information omfattas av begreppet. (prop. 1995/96:125, s. 7) Begreppen 
informationsteknik och informationsteknologi anvands synonymt i var uppsats, bade av 
vara informanter och i vissa texter vi anvant oss av. 

Metod och tillvagaglmgssatt 

Textstudier 

For att satta oss in i amnet och for att fa ett underlag till uppsatsen behovde vi material 
om datorspel och lekfulla datorprogram. Vi tog del av intressanta backer, tidnings- och 
tidskriftsartiklar och tidigare skrivna uppsatser inom amnet. Vi gick aven igenom olika 
tidskrifter, framst datortidskrifter. 

For att belysa foretag och utbud har vi bl.a. anvant oss av kataloger, reklambroschyrer · 
och prislistor fran olika foretag, men aven aktuella rapporter och tidnings- och 
tidskriftsartiklar. Vi koncentrerar oss pa de foretag som riktar sig mot bibliotek och som 
biblioteken anvander sig av. 

Eftersom vi tar upp utlaning av datorprogram tycker vi att det ar vasentligt att redogora 
for en del av lagstiftningen angaende datorprogram. For att kunna gora detta har vii 
huvudsak last bocker om lagstiftning och studerat lagtexter. 

Fnigan om datorspel pa folkbibliotek bar art gora med uppfattningen om vad ett 
folkbibliotek ska syssla med. For art fa en bild av vad man fran statligt hall anser att ett 
biblioteks uppgift ar har vi i var undersokning tagit del av olika statliga dokument, bl.a. 
Kulturutredningen och Folkbiblioteksutredningen. Folkbibliotek ar visserligen en 

3 Se vidare s. 14. 
4 Se vi dare s. 25. 
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kommunal angeUigenhet men vi har valt att ta del av statliga dokument eftersom vi anar 
att dessa fungerar som ett allmant rattesnore for folkbiblioteken. 

Intervjuer 

Tidigt forra hasten borjade vi fundera pa vad vi ville att var magisteruppsats skulle 
handla om. Vi hade redan tidigare hort talas om det "fantastiska" biblioteket i 
Kungsbacka och funderade pa om vi kanske skulle kunna gora nagot dar. Vi tog kontakt 
med den vikarierande bibliotekschefen for huvudbiblioteket, Per-Anders Selin, som var 
positivt installd till vara funderingar. Darefter gjorde vi ett besok pa biblioteket och blev 
genast imponerade. Biblioteket var mycket annorlunda mot traditionella bibliotek och 
hade en valkomnande atmosfar. I sam band med detta besok upptackte vi att biblioteket 
hade datorspel pa tva persondatorer och att dessa anvandes flitigt av bam och ungdomar. 
Detta var mlgot vi inte hade sett pa bibliotek tidigare. En tanke borjade ta form. Vi blev 
intresserade av att undersoka datorspelens existens pa svenska folkbibliotek. Det ar dock 
vanligare att man pa bibliotek har nojesbetonade datorprogram som inte ar renodlade 
dator~pel och vi beslot darfOr att inkludera aven dessa i var undersokning. 

Vi ville dock ha en bredare bild av fenomenet, hamer an ett bibliotek att referera till. Vi 
borjade darfor undersoka om det fanns andra bibliotek som hade verksamhet av detta 
slag, dar vi kunde gora intervjuer. Bollebygds bibliotek valde vi att tamed i var 
undersokning eftersom var handledare berattade att kulturchefen dar har en oppen 
installning till nya medier. Alingsas Ungdomsbibliotek kontaktade vi efter att ha last en 
intressant artikel i Biblioteksbladet om deras verksamhet.5 Kista bibliotek och 
Hallonbergsbiblioteket stotte vi pa nar vi laste rapporten "Bam, bibliotek, datorer" 
(1995) som behandlar projektet "Informationsteknologi pa folkbibliotekens 
bamavdelningar"6. Projektledaren Lena Lundgren blev vi ocksa intresserade av att 
intervjua. Hon skriver en del debattinHigg i tidningar och tidskrifter vilket .foranledde 
oss att tro att hon skulle ha en del intressanta synpunkter i amnet. Nar vi tog kontakt 
med henne blev vi tipsade att aven besoka Akersberga bibliotek. Pa alla dessa bibliotek 
var man positivt installda till att vi kom och tittade pa verksarnheten och intervjuade en 
bibliotekarie. Eftersom vi ansag att Kungsbacka var vart "huvudbibliotek" bestamde vi 
oss for att gora tva intervjuer med bibliotekarier dar, och dessutom observera 
anvandningen av datorema med datorspel och lekfulla datorprogram. 

I borjan av vart arbete med uppsatsen skickade vi ut brev till 26 olika foretag som 
sysslar med datorspel och/eller lekfulla datorprogram. Vi var intresserade av att 1a veta 
om de har nagon marknadsforing riktad mot bibliotek och hur det fungerar med licenser. 
Av de atta foretag som besvarade brevet svarade endast fyra av dessa pa vara fragor, de 
andra foretagen skickade bara produktreklam i olika former, t.ex. kataloger och 
demonstrationspro gram 7. 

·----- --·-·- ·-· ---

5 Lundgren-Nelson, 1995, s. 54-55. 
6 Se vidare s. 39. 
7 Demonstrationsprogram (demonstrationsversioner, demos, demoversioner) ar smakprov pa 
datorprogram eller spel, som ges uti PR-syfte. (Egen anm .) 
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Vi var redan tidigt intresserade av att fa veta hur foretag som producerar datorprogram 
och distributorer av datorprogram ser pa bibliotek som kund och vad de tycker om 
utbudet. Vi insag dock att det var nodvandigt att begransa urvalet och beslutade att ta 
kontakt med tre olika f6retag. Ett foretag som producerar datorprogram, en distributOr 
och Bibliotekstjanst (Btj). Vi ansag att Iftech Software AB var en sjalvklar 
intervjukandidat eftersom deras produkter finns pa Kungsbacka bibliotek. Dessutom 
sysslar de huvudsakligen med egen programutveckling. De var vidare tidiga med att 
utveckla svenska pedagogiska datorprogram. Dandy SkolData AB var ett av de foretag 
som vi skickat brev till. Annelie Pernheden, VD for foretaget, skickade en del material 
om foretagets programutbud och bad oss kontakta benne om vi ville ha svar pa fragor. 
Vi var ocksa valkomna dit for att titta pa program. Vi tyckte detta lat lovande, eftersom 
vi var intresserade av att :fi1 kontakt med ett foretag som saljer alia sorters datorprogram. 
DandySkoldata AB passade da bra eftersom de huvudsakligen ar distributOr och har ett 
brett programutbud, alltifran pedagogiska glosprogram till valdsdatorspel. Btj ar 
intressant eftersom det ar en stor och valkand inkops- och informationskanal for svenska 
folkbibliotek. Vi skickade darfor aven ett brev till Btj, vilket resulterade i att vi fick 
kontakt med Jonas Hallstrom som ar redaktOr for Btj:s AV·mediahafte och ansvarig for 
utbudet av multimedia. Jonas svar gav mersmak, varfor vi bestamde oss for att intervjua 
honom brevledes. Han har sedermera godkant att vi anvander oss av brevintervjun och 
hans narnn i uppsatsen. 

Vi valde att gora kvalitativa intervjuer med atta bibliotekarier, Dandy SkolDatas VD 
och Iftechs VD. Alla dessa informanter har godkant att vi anvander deras narnn i 
uppsatsen. Intervjuema varade mellan fyrtio minuter och tva och en halv timme. Vi 
ansag redan tidigt att kvalitativa intervjuer var den mest lampliga 
undersokningsmetoden for vart syfte. Vi ville komma informantema "in pa livet" och ta 
del av deras asikter pa ett naturligt satt. Dessutom ansag vi att de verksamheter vi skulle 
undersoka var av olika karaktar, med olika forutsattningar och organisation. Valet av 
metod gjorde att vi kunde anpassa oss efter informanten och formulera vara fragor pa ett 
passande satt. I en kvalitativ intervju marker man ocksa nar informanten missuppfattar 
fragor, vilket gor att man har en chans att omformulera fragan. Dessutom harman 
mojlighet att kontrollera att man far svar pa allt, och man kan stalla foljdfragor och 
anpassa sina fragor allt efter de svar man far. Vi hade skrivit ner ett antal fragor, utifran 
de problemstallningar vi hade stallt upp, for att ha som stOd under intervjuema. Vi visste 
vad vi ville ha svar pa, men ville inte styra samtalet med informanten for mycket utan de 
skulle sjalva beratta vad de tyckte. Detta innebar att intervjuema skiljer sig en del at. 
Detta ser vi dock inte som en nackdel. Vissa intervjupersoner har mer att saga om vissa 
saker och andra mindre. Detta ar bara naturligt. 

Intervjusituationema skilde sig mycket at, allt ifran att vi och den intervjuade satt i ett 
enskilt rum till att vi satt vid informationsdisken samtidigt som informanten var i tjanst. 
Vi gjorde alla intervjuer tillsammans och hade inte pa forhand bestamt vern som skulle 
stalla vilka fragor. Vi bandade inte intervjuerna, utan tog anteckningar. Vi hade en 
diskussion om detta sinsemellan och med var handledare innan vi besHimde oss. Vi 
kande dock att intervjuerna skulle bli naturligare utan bandspelare och att samtalet inte 
skulle kannas Iika "krystat". Anteckningama skrev vi ut pa ordbehandlare och skickade 
till de intervjuade fOr att de skulle fa en chans att stryka sadant som vi missuppfattat 
eller som de onskade osagt. Naturligtvis fick de aven Higga till nagot om de sa onskade. 
Pa detta vis fick vi anda med det mesta som sades under intervjuerna. I samband med att 
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vi skickade ut intervjuutskrifterna lade vi ibland till ytterligare fragor, men de 
besvarades dock inte alltid av informanterna. 

Vi fick problem med de utskrifter av intervjuema vi skickade ut till respektive 
intervjuperson for genomUisning. Vi kunde konstatera att vi tydligare borde ha forklarat 
for informanterna att det endast var anteckningar och inget fardigt material. Tyvarr 
uppstod det harigenom vissa missforstand. En av de intervjuade hade missforstatt att vi 
hade gjort en intervju och en informant trodde att utskicket var material som var fardigt 
att inforas i uppsatsen, varvid hon rekommenderade att vi skrev om hela intervjun. Det 
forstnamnda var ett rent missfcirstand som reddes ut per telefon och det sistnamnda tror 
vi kan ha berott pa att vi skrivit ner utskrifterna sa fort vi kunnat och tagit med i stort 
sett alit intervjupersonerna sagt, utan att stryka upprepningar o.dyl., vi var namligen 
angelagna om att fa faktaunderlaget granskat och godkant sa fort som mojligt. 
bverhuvudtaget kan man dra en lardom av detta, det galler att vara tydlig med den 
information manger. Ett flertal av de intervjuade kom bara ihag att vi skulle komma 
men inte av vilken anledning. 

Vi har valt att redovisa alia intervjuer utom de med Per· Anders Selin och Monica 
Olsson var for sig. Monica och Per-Anders har vi redovisat gemensamt eftersom de 
arbetar pa samma bibliotek. Att vi valt att redovisa var enhet for sig beror pa att vi inte 
vill att svaren ska tas ur sitt sammanhang. Vi tror att lasaren Iattare forstar varfdr 
informanterna ~varat pa ett visst satt nar man har helheten. Detar mojligt att detta gor 
uppsatsen svarlast, men vi tror anda att fordelama overvager nackdelarna. 

Vi vill poangtera att vi i redovisningen av intervjuema inte uttrycker nagra egna asikter . 
eller slutsatser. Det som dar anges bygger helt pa informanternas uttalanden, om inte 
annat uttryckligen anges. 

Under arbetets gang fick vi tips och laste om olika bibliotek som hade datorverksamhet 
for bam och ungdomar. En del av dessa tyckte vi att det var vart att ta kontakt med. 
Dessa redovisas sist i kapitel f.em. 

Observationer 

For att komplettera den bild av anvandama som formedlas av de bibliotekarier vi 
intervjuat pa Kungsbacka bibliotek, valde vi att gora observationer. Vi ville fa egna 
intryck av anvandama. En annan anledning till att observationema gjordes pa 
Kungsbacka bibliotek var att de hade manga datorspel dar. Dessutom ar det ett stort 
bibliotek med manga anvandare och biblioteket ligger inte langt fran Goteborg, vilket 
for var del hade en praktisk betydelse. Vi valde att gora dolda observationer eftersom vi 
tror att anvandama kan kanna sig besvarade om de vet om att dear iakttagna. Nackdelen 
ar dock att det ar svart att fa en riktigt bra uppfattning om vad de gor eftersom man inte 
kan sitta precis jiimte dem och iaktta alit de gor hela tiden. Genom observationer 
hoppades vi kunna fa en uppfattning om vern som spelar (kon, alder, ensam eller med 
kompisar, syskon, fdraldrar o.s.v.) vad som spelas, hur lange det spelas och hur 
konversationen gar. Vi bestamde oss for att bevaka de tre datorer som har datorspel och 
lekfulla datorprogram for bam och ungdomar pa biblioteket. Vi utfdrde observationema 
gemensamt, men delade upp oss sa att vi kunde bevaka alia tre datorema. 
Observationerna gjordes i mars 1996 under ~arnmanlagt 15,5 timmar fdrdelade pa fern 
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dagar.s Innan vi gjorde observationema fragade vi Monica Olsson, bambibliotekarie pa 
biblioteket, om hon kunde saga nagon dag och tid som var speciellt lamplig for 
observation. Hon rekommendera att vi skulle komma en lordag, vilket vi ocksa gjorde, 
men vi tyckte att vi skulle gora fler observationer och valde da att forsoka tacka upp en 
vecka. 

Uppsatsens disposition 

Kapitel2 ar ett bakgrundskapitel. Dar redogors for folkbibliotekens uppgifter och 
medieurval, datorspel som fenomen, bl.a. utvecklingen pa datorspelssidan, 
genreindelning av datorspel och lekfulla datorprogram, valds- och datorspelsdebatten 
och forskning kring datorspel, och slutligen en del om lagstiftning angaende 
datorprogram och multimedia Kapitel 3 ger en bild av m1gra fdretag som ar verksamma 
inom datorprogramsomradet och kommenterar dagens utbud. Kapitlet avslutas med tre 
intervjuer med ledande personer pa Iftech Software AB, Dandy SkolData AB och 
Bibliotekstjanst. Kapitel4 beskriver ett projekt pa fyra bibliotek i Danmark. 
Projektbiblioteken har varit foregfmgare nar det galler att ha datorspel for barn och 
ungdom som en del av sin verksamhet. Vidare redogors fdr det svenska projektet 
"lnformationsteknologi pa folkbibliotekens barnavdelningar". Kapitel 5 redovisar var 
undersokning som gjorts pa sju svenska bibliotek och en kort redogorelse over vad som 
finns pa nagra andra svenska folkbibliotek. Kapitel 6 innehtUler diskussion och 
slutsatser som dragits av undersokningen. Kapitel 7 sammanfattar uppsatsen. Bilaga 1 ar 
en lista pa datorspel och program som saljs av Iftech Software AB. Bilaga 2 ar ett PM 
till Btj :s lektOrer. Bilaga 3 anger vilka datorspel och datorprogram som finns pa 
Stockholms Uinsbibliotek, Kista bibliotek, Akersberga bibliotek, och Kungsbacka 
bibliotek. 

Vi inkluderar aven en lista over datorprogram som namns i uppsatsen. Vi kommer inte 
att beskriva programmen i den Iopande texten. 

8 Tisdag 5/3-96 15.50-1 7.5 0, Torsdag 7/3 10.00- 13.00, Fredag 8/3 16.15-19.00, Lordag 9/3 11.00-15.00, 
Torsdag 2 113 12.15-16.00. 
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2. Bakgrund 

Svenska folkbibliotek - uppgifter och medieurval 

Har redovisar vi en del av det man fnin statligt hall anser ar ett folkbiblioteks uppgifter. 
Senare kommer vi attjamfdra detta med de asikter som framkommer i 
biblioteksundersokningen. De tva huvudsakliga texter vi anvant ar 
Folkbiblioteksutredningen (1984) och Kulturutredningen (1995). Utredningama har 
tillkommit med drygt tio Ars mellanrum, men vi anser att de hanger samman och 
kompletterar varandra. 

Folkbibliotekens uppgifter 

Folkbiblioteken i Sverige har enligt Folkbiblioteksutredningen tva huvudsakliga 
funktioner, en_kultur:_~_l.! en .l!!f2!!!!!:ltion~~ift. Kulturuppgiften innebar i fOrsta hand 
ett ansvar for det try_skta_~!~et_~~~.f~£!~~~iE_g.:._g_~~igt utredningen ska backer dock inte 
sattas i motsatsforhallande till andra medier och konstniirliga uttrycksformer, men boken 
bor prioriteras. Informationsuppgiften innebar att folkbiblioteken som neutral 
samhalleligjns1ilutinn.ska.fo.rmedla1ankar o.ch.upplysning.ar.inom alla omrad.~n till alla 
medborgare. (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 12-13) Det handlar om att minska 
informations- och kunskapsklyftoma mellan olika grupper i samhiillet. (ibid, s. 44) 
Tillgfmgen pa information ska vara jiimlik. (ibid, s. 39) Mediebestandet ska vara 
allsidigt och folkbiblioteket ska ge allmanheten till gang till alia typer av 

informationskiillor. FQ!kbib!!2!~~~~-S..~~-~t~ ~iJ! .. ljan~l~Il}~<}._l]~_~p 2.~~y~gl~~~i..£g2 sa att 
manniskor sjalva kan utforma sin bildning. (ibid, s. 13) I och med att folkbiblioteket 
erbjuder fd till gang till information och stimulerar lasandet, bidrar de till att garantera 
ku~~~psfo~~5Hfu&'_ytt~~!i~~1ie~:-o·chfij}Siktshlhl.iliui~(Kulturutredningen, 1995, s. 
467) Folkbiblioteket ska arbeta malmedvetet for att ml ut med verksarnheten till alit fler 
manniskor och stimulera dem att soka kl:!D_s.~~P..-<?.~!1.~~~-l;!~P~~:Y.~!.~-~~-~~lkbiblioteket 
har vuxit fram inom folkbildningen, vilket hittills i hog grad praglat insatser och 
malsattningar. Folkbiblioteksutredningen anser att folkbildningsambitionen bor vara 
vagledande ocksa for framtiden. (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 38) 

Kvalitet pa folkbibliotek 

Kvalitetsbegreppet har vid olika tider givits olika innebord, samtidigt som kriterier for 
kvalitet har vaxlat och fdriindrats. _!Syalit~t i~efattar flera bestandsdelar, bl.a~stetisk i 
kvalitet, sarnhalleliga varderingar och individuella lasupplevelser. Samhalleliga 

. vfu:der~gm .. kan .. t~ex. giilak~~~r_4~~ci~ rasdiskri~f~j£~~i--o~h Y.~!d. Detta far till foljd 
att kvalitetsbegreppet standigt debatteras och omprovas. Folkbiblioteksutredningen 
anser att folkbiblioteket maste vara mottagligt for reaktioner och impulser fran lasare 
och intressegrupper utanfor biblioteksomradet for att kunna ta sUillning i kvalitetsfragan. 
(ibid, s. 52-53) 

Folkbibliotekets framsta uppgift ar att fora en kamp for boken och lasandet, menar 
Folkbiblioteksutredningen. Biblioteket ar det viktigaste instrumentet samhallet har fdr 
att gora bock~..r_.~i~lg~~gliga och stimulera iiltresseiTor fK'sning-_---~_8ens biblfote~ ska 
dock arbeta med manga medier och vara oppna.fgr di'fny~ som hander-pa-. 

- --·- -'"·-'•-- · .... ~•-.,..-n-•,o ' - -·· • ····· ··•·•- ,,,,.,~ 
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_IDe(!~Q.I.P.JAdet. (ibid, s. 39) Detta innebar att folkbiblioteken maste ha en <h'.Pen_ ~ttityd _ 
till alla typer av medier. Olika medietyper kan pa skilda satt spela en betydelsefull roll i 
fullgorandet av bibliotekens kultur- och informationsuppgifter, menar utredningen. 
Folkbiblioteken ska dock vara medvetna om att det finns skal att noga prova vilka 
insatser for olika medier som ar mest meningsfulla. (ibid, s. 14-15) Utredningen menar 
att folkbiblioteket ska visa respekt fO~-Q~l}-~!_lskildes b~h.Q.Y _Q~Mnskemal, men all tid 
:(x:gimja god kvalitet nar de valjer medier och aktiviteter. (ibid, s. 12) Medie1JtY~£klingen 
och en cij(acfkorrunersialisering har fdrstarkt den kulturella paverkan utifran, och da 
framst franeii-ieTsksprAkigilander. Utredningen menar salunda att det ar angelaget att 
sla xal<t g_m _y_:k_L~el!!~Jca k_ultur och sorja for dess utveckling. (ibid, s. 37) --- ............ ·----... -··· ~ -s:·-,. -~ ..... ---·---'"'-"""'·' .. ,...... ...... 

Enligt Folkbiblioteksutredningen tror manga manniskor att det kommer att ske en snabb 
och genomgripande forandring av dagens medieforhrulanden. Det tryckta ordets 
betydelse kommer att minska till forman for bildmedier och kombinationer av ljud och 
bild som formedlas elektroniskt. Den tekniska utvecklingen inom medieomradet ar 
nagot som folkbiblioteken bor folja utan att de for den skull okritiskt och villkorslOst 

_ anammar den. Utredningen menar att: 

Varje medium och konstfonn kan, ratt anvand, ha ett varde och fylla en uppgift fOr att 
framja allsidig kulturell aktivitet och utveckling. Men i ett lage, dA alit fler medier 
konkurrerar om manniskomas intresse och fria tid, ar det angeHiget att det tryckta 
ordets stallning havdas. Folkbiblioteken arden enda samhallsinstitution, fritt tillganglig 
fOr alia, som har ett ansvar for att tillhandahalla tryckt material. (ibid, s. 42) 

Folkbiblioteksutredningen anser att det ar rimligt att folkbibliotek utifran sina mal och 
sin folkbildande uppgift satter sina kvalitetskrav hogt. (ibid, s. 42) 

Barn och kvalitetslitteratur 

Barns behov av bocker och lasning ska folkbiblioteket sarskilt uppmarksamma, 
eftersom bam i dagens samhalle, enligt Folkbiblioteksutredningen, mycket tidigt utsatts 
for massmedieutbud som innehaller manga undermaliga produkter. "Den basta 
motvikten mot skrapkultur ar en bra barnkultur, t.ex. rika lasupplevelser i tidig alder." 
(ibid, s. 39-40) Utredningen menar att bestandet av barnlitteratur maste byggas upp med 
ansvar och medvetenhet. Detta innebar att det litterara och innehallsmassiga 
kvalitetskravet maste sattas mycket hogt. Det finns ingen anledning for folkbiblioteken 
att spendera pengar pa kop av dalig litteratur. Ett praktiskt skal till att folkbiblioteket ska 
kopa in kvalitetslitteratur ar att den ofta ar dyrare och svarare att fa tag ian 
masslitteratur. Att alia barn ska kunna komma i kontakt med kvalitetslitteraturen ar 
darfdr en viktig uppgift som folkbiblioteket ska strava efter att uppfylla menar 
utredningen. (ibid, s. 57) 

Folkbibliotek och informationsteknik 

I framtidens informationssamhalle okar kraven pa att folkbiblioteket har en aktiv 
informationsfunktion och arbetar for en fri och jamlik tillgang till information menar 
Folkbiblioteksutredningen. Den avancerade tekniken och det svaroverskadliga 
informationsflodet killl medfora att vi i samhallet far en vidgad klyfta mellan 
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oinformerade och valinformerade. Manga manniskor kan utan svarighet fa till gang till 
fakta, medan andra inte vet vart de skall vanda sig eller hur de utnyttjar den nya 
tekniken. (ibid, s. 39) 

Hur ser dagens politik ut vad galler IT och folkbibliotek? Ett par exempel finns i 
Regeringens proposition (1995/96: 125): 

Enligt regeringens uppfattning galler det nu framfor alit att stimulera anvdndningen av 
den nya tekniken. Att sa manga som mt>jligt tar god kunskap om IT och att tillgangen 
till information och kunskap t>kar beframjar kreativitet, tillviixt och sysselsattning. 
(prop. 1995/96:125, s. 5) 

Regeringen faster stor vikt vid liins-, folk- och skolbibliotekens utveckling. IT:s . 
genomslag och risken for att informationsklyftoma okar gor att det behovs insatser som 
underlattar tillgangen till information och ger breda grupper av manniskor mojlighet att 
anvlinda IT. Folkbiblioteken kommer att spela en viktig roll niir det galler alia 
medborgares tillgang till information via IT. Folkbiblioteken har en bred geografisk 
spridning och nar en stor del av befolkningen. (ibid, s. 39) 

Folkbiblioteksutredningen anser att folkbiblioteken gradvis kommer att stallas infor nya 
situationer alit eftersom ny teknik och nya medier tillkommer. De nya medierna 
kommer dock aldrig att gora boken overflodig, eftersom boken i manga avseenden ar 
overlagsen. I framtiden far den dock konkurrens om uppmarksamheten. Utredningen 
menar att: "Mycket i det utbud som de nya mediema formedlar kommer att besta av 
slentrianmassigt gjorda underhallningsprogram. Detta okar folkbibliotekets ansvar for 
att erbjuda en alternativ kulturverksamhet som hailer hog kvalitet." 
(Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 33) 

Kulturutredningen anser att det ar viktigt att folkbiblioteken skaffar sig kunskap och 
utrustning for att kunna utnyttja informationsteknikens mojligheter. Den tekniska 
utvecklingen innebar nya mojligheter att ge medborgama tillgang till information som 
finns lagrade i databaser och formedlas via natverk. Biblioteken har stor kunskap och 
erfarenhet i att soka, vardera och sovra information. Detta ar nagot som kommer fa eri 
okad betydelse i framtiden. Om medborgare aven i framtiden soker sig till biblioteket 
for att fa information och kunskap ar avhangigt bibliotekets fomiaga att ta till sig och 
anvanda den nya tekniken. Det ar salunda viktigt att folkbiblioteken ar delaktiga och 
inlenunas i planeringen nar kommuner upprattar s.k. IT-strategier. (Kulturutredningen, 
1995, s. 474) 

Datorspelsutvecklingen 

Datorspelen borj ade utvecklas pa 1960-talet dade stora datorcentralema byggdes upp. 
Det forsta spelet som skrevs direkt for att spelas pa dator var troligen Space War, som 
var ett rymdskeppsspel. Detta spel byggdes pa Massachusetts Institute of Technology i 
USA. Spel som funnits tidigare, exempelvis schack, hade da redan blivit overforda till 
datormiljo. (Jiveskog & Wiklund, 1992, s. 201) I borjan av 1970-talet borjade 
programmerama utveckla s.k. fantasy-spel. Ett av dessa banbrytande datorspel var 
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Adventure, som blev det forsta spelet i den numera stora och mycket popuUira genren 
aventyrsspel. I detta spel utforskar spelaren en kolossal grottlabyrint, dar han eller hon 
slass mot monster, samlar skatter och tar till vara pa och gor sig av med redskap, mat, 
trollformler och annan utrustning under sin fard. (Turkle, 1987, s. 97) Det var dock forst 
nar datorerna blev mindre och borj ade anvandas i hemmen som datorspelen fick sitt 
stora genombrott. (Jiveskog & Wiklund, 1992, s. 201) 

Det ~Y!!3_.'!1!'!G_ }J?:tr~~~~~.f~!:.s!~£q~~E~l ~~.,;>I?ch."~§JillbAk~.JilU91.0.:tale.t. I borjan av 1970-
talet introducerade fOretaget Atari spelet Pong, ett elektroniskt bordtennisspel, sorn 
genast blev mycket populart. (Provenza, 1991, s. 8) Detta var ett enkelt spel med sirnpel 
grafik. Man kunde antingen spela det sjalv eller mot en motstandare. (Honkonen, 1992, 
s. 30) I mitten av 1970-talet tog ett annat fdretag, Fairchild Camers and Instrument, 
steget in pa datorspelsmarknaden i och med att de Ianserade det forsta prograrnmerbara 
datorspelssystemet. Detta system bestod av cartridge (spelkassetter) som man stoppade i 
en spelkonsol (spellada)9. (Provenzo, 1991, s. 9) 

Man kan sedan saga att utvecklingen pa hemdatorspelsmarknaden och datorornradet 
IOpte parallellt. Ett exempel pa detta ar att nar Apple II datom introducerades . 
kommersiellt i slutet av 1970-talet, sattes en revolution i rorelse nar det gallde 
hemdatorer vilket ledde till att spel blev populara aven fOr privat bruk. Arkadspel korn 
strax darefter in pa marknaden. Dessa spel erbjod innovativa spelscenarier och mycket 
battre grafik och mer action an vad som tidigare funnits i datorspelssystemen. (ibid, s. 9) 
Spelen som ofta var av actio_g:.~P.,9!1:::..g~JJ.Jilr.~J~ls.?ra.J~!~.rJanns vanligen i spelhallar 
(spelarkader, darav narnnet arkadspel), biljardhallar, kafeer och liknande offentliga 
platser. (Jiveskog & Wiklund, 1992, s. 201) Pa 1980-talet introducerade foretag som 
Nintendo och Sega ny.a datorspelssystem, de s.k. TV -spelen. En spelkonsol kopplades 
till en TV och for att kunna manipulera handelserna pa skarmen hade man antingen en 
game pad eller en joystick (handkontroll). Spelen fanns pa utbytbara cartridge. 
(Provenza, 199.1, s. 10-11) Pa 80-talet blev forutom den enorma expansionen pa TV
spels- och hemdatorspelsmarknaden ocksa de s.k. digitala fickspelen mycket populara. 
(Jiveskog & Wiklund, 1992, s. 202) 

Dagens datorspel 

De spelsystem som idag finns for privat bruk kan man i stort sett dela in i fern 
kate gorier: 
• TV -spelskonsoler 
• Barbara spel 
• Datorer som i huvudsak anvands for datorspelande/speldatorer 
• "A vancerade datorer" 
• System med CD-teknik 

9 Cartridge ar en liten kloss av plast som har en kontakt i ena anden. Kontakten sticker man in i 
spelkonsolen, som ar en TV -spelsmaskin. (Wiklund, 1995-12-08, s. C 8) 
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Till dessa spelsystem skaffar man dator- eller TV -spel antingen pa cartridge, disketter 
eller CD-skivor.IO TV-spelen arden typ av datorspelsdatorer som manga av de yngre 
barnen har. Grundutrustningen utgors av en sa kallad konsol som kopplas ihop med en 
vanlig TV -apparat. Spelen som har finns pa cartridge stoppas in i konsolen och spelas 
upp pa TV -skarmen. Pa TV -spelsmarknaden ar det framfor alit de tva giganterna Sega 
och Nintendo som konkurrerar om utrymmet. De Jigger i samma prisklass, har ungefar 
lika stora marknadsandelar och utbud av spel. Nar det galler barbara spelapparater (de 
digitala fickspelen) ar aven har Nintendo och Sega storst med Game Boy respektive 
Game Gear. Datorer som i huvudsak anvands for datorspelande ar ett mellanting mellan 
en dator och en TV -spelskonsol. De kopplas till en vanlig TV, men ar riktiga datorer 
som det finns oerhort manga program till. De har fatt rykte om sig att enbart vara 
speldatorer. Exempel pa detta ar Commodore Amiga. Det finns ocksa mer avancerade 
datorer som persondatorer (IBM-system) och Apple Macintosh som i fOrsta hand 
anvands till annat an spel, exempelvis ordbehandling, men som utrustade med 
mutimediapaket (ljudkort, hogtalare, joystick och CD-ROM-spelare) kan bli fortraffliga 
spelmaskiner. Datorspelen finns antingen pa diskett eller CD-ROM~skiva. (Strandell, 
1993, s. 14-15). Aven rena TV-spelsmaskiner saljs numera med inbyggd CD-lasare som 
standard. Sega Saturn och Sony Playstation ar exempel pa sadana spelmaskiner, dar 
datorspelen saljs pa CD-ROM-skivor istallet for cartridge. Datorspelen passar dock bara 
till en TV -spelsmaskin, konkurrenternas spel fungerar inte i varandras maskiner. !bland 
ges dock samma spel ut sa att de passar i flera olika maskiner, men spelen ar da i olika 
versioner. (Wiklund, 1995-12-08, s. C 8) 

Nagot av det nyaste som kommit pa datorspelsmarknaden ar Virtual Reality-spel 
@rtl!ell~~£~lighet). Detta spelsystem ar utvecklat av bland annat ame~ikanska 
flygvapnet och National Aeronautics and Space Administration (NASA) i USA. Hela 
ideen med det ar att kunna placera folk i en tredimensionell datorskapad verklighet dar 
bilder och situationer skapas helt i overensstammelse med en manniskas kroppsrorelser. 
Utrustningen bestar av handskar med sensorer som registrerar de rorelser man gor och 
en hjalm med inbyggd bildskarm framfor ogonen, som gor att man far en upplevelse av 
att vara mitt i den datorframstallda verkligheten. (Greir, 1993, s. 68-72) 

1 
Den tekniska utvecklingen har inneburit att gransen mellan datorspel och film blir alit 
suddigare. Datorspel borjar mer och mer likna filmer. I Hollywood ser skadespelare och 
regissorer datorspelsmarknaden som ett nytt arbetsomrade. (Valdes, 1994, s. 26) Ett 
exempel pa detta ar interaktiva filmer, en kombination av film och spel, som ger 
spelaren en illusion av att ha full kontroll over rollfigurernas handlande. Deckar-thriller 
spelet Voyeur, dar inspelade filmsekvenser overforts till datormiljo, ar en sadan. Med 
lamplig utrustning kan man antagligen i framtiden stiga in i en virtuell varld och bli 
m1gon av karaktiirerna. (Elmer-Dewitt, 1993, s. 46-47) Vidare ·a.r det vanligt att datorspel 
bygger pa populara IY -s_~JkLQ@.. filmer. ~ucas Arts har givit ut flera datorspel som iir 
baserade pa deras spelfilmer, bl.a. Indiana Jones och Star Wars. Det finns ocksa 
popuHira datorspel, som blivit filmer och TV -serier, t.ex. Mortal Kombat och Street 
Fighter. (Egen arun.) 

- --------------

10 I vissa datorspelsystem ar spelet "inbyggt" i maskinen och kan sdlunda inte kopas till. (Egen anm.) 
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Nagot relativt nytt pa datorspelsmarknaden, och som kanske kommer att fa stor 
betydelse i framtiden, ar s.k. natverksdistribuerade datorspel i form av ''games-on
demand" tjanster, dar konsumenten far direkt tillgang till spel pa "pay-per-play" basis 
eller liknande. Detta ar redan en realitet i bl.a. USA. Analytiker tror att 
cartridgemarknaden och aven marknaden for CD-ROM kommer att vara delvis 
utkonkurrerad av natverksdistribution inom omkring fern ar. I USA finns det redan 
natverksdistribuerad spelservice, saval kabel-TV- som telefonbaserad. (Jensen, 1995, s. 
107-112) 

Vi tror att Internet kan vara ett Mekka for spelalskare. Dar kan man bl.a. spela datorspel, 
t.ex. mot spelare pa andra sidan jorden. Man kan ocksa hamta hem och ladda ner 
demonstrationsversioner av spel eller bestalla och kopa spel. Dessutom finns det 
mojlighet att fa information, tips och hjalp. 

En explosion har uppstatt pa datorspelsmarknaden pa sista tiden. Detta syns i saval 
spelaffarer, branschtidskrifter och TV -reklam som i vanliga dagstidningar och 
bamprogram pa TV. Det finns nu en uppsjo av rena speltidskrifter, dar recensenter 
avverkar spel pa Iopande band och dar man kan ra tips om bade det ena och det andra 
inom datorspelens fortrollande varld. (Egen anrn.) 

Genreindelning 

Viger inte en fullstandig genreindelning av de datorprogram som finns, utan redogor 
endast for de typer av datorprogram som vi diskuterar i var uppsats. Fler kategorier 
finns men de faller utanfor detta arbete, t.ex. program som anvands i skolsammanhang. 

Inom datorprogramsbranschen existerar det en miingd egna konstruktioner av 
datorprogramskategorier, nastan alla affarer och foretag har sin egen indelning av 
programmen. Det finns en del svarigheter med genreindelningar overhuvudtaget, 
eftersom ett datorprogram oftast inte renodlat hor till en kategori utan iir en blandning av 
manga olika. Hurman delar in olika program ar ocksa ofta en personlig bedornning. 
(Egen anm.) 

Datorspel 

Det finns manga olika typer av datorspel som sinsemellan skiljer sig mycket at 
innehallsmassigt och flera olika genreindelningar har gjorts. Det finns dock ingen 
vedertagen indelning darfor kan det enligt oss vara fOrvillande nar man laser om 
datorspelen, en viss begreppsforbistring uppstar latt. 

Vi har valt att utga ifran en indelning gjord av Kai Honkonen och Magnus Rehn ( 1992, 
s. 32-46), som enligt dem i start bygger pa datorspelsbranschens egen genreindelning. 
Spelen ar indelade efter form och handling. Vi har lagt till exempel pa typiska spel. 
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• Strategispel 
Dessa spel gar ut pa att spelaren framgangsrikt ska fatta strategiska beslut i rollen som 
t.ex. borgmastare fOr en stad eller som miliHir chef i en konflikt. Spelen ar ofta 
avancerade och tar mycket lang tid att spela. Varje beslut som fattas paverkar helheten i 
spelet, vilket gar att i princip inga spelomgangar ar exakt lika varandra. Exempel pa 
strategispel ar Sim City, Theme Park, Civilization och Colonization. 

• Aventyrsspel 
I dessa spel, som ar en utveckling av rollspelii, befinner sig spelaren i ett aventyr. Nar 
spelet borjar vet spelaren oftast inte vilket uppdrag som ska lOsas. Genom att utforska 
omgivningen, leta efter ledtradar, samla foremal och memorera var faror finns, f6rsoker 
spelaren komma pa vilket uppdraget ar. Utifran detta utformar spelaren sedan en strategi 
for att komma helskinnad ur det aventyr han eller hon befinner sig i. Exempel pa 
aventyrsspel ar Kings Quest, Myst, Discworld, Sherlock Holmes och Legend of 
Kyrandia. 

• Shoot' em-up-spel/Shoot' em-down-spell Actionspel 
Dessa spel gar ut pa att skjuta ner motstandama med hjalp av olika former av 
ammunition. Spelen ar ofta stres.siga och kraver snabbhet och bra koordinationsforrnaga 
mellan hand och oga. Se vidare DOOM-spel. 

• Simulatorspel 
Har befinner spelaren sig i en simulerad miljo och genom att utnyttja s.k. "subjektiv 
kameravinkel 11 far spelaren intrycket av att hon eller han t.ex. sitter i en cockpit och ser 
omgivningen genom ett f6nster. Spelaren befinner sig ofta i en bil, ett flygplan, en ubat 
eller liknande. Exempel pa simulatorspel ar Strike Commander och Microsoft Flight 
Simulator. ' 

• Sportspel 
I dessa spel utavar spelaren nagon sport, t.ex. basket, golf eller fotboll. Exempel pa 
sportspel ar NHL Hockey, Links 386 och NASCAR Racing. 

• Karatespel 
Har galler det att vinna kampen mot fienden genom att sla och sparka. Till sin hjalp kan 
spelaren liven ha olika former av vapen. Exempel pa karatespel ar Mortal Kombat och 
Street Fighter. 

• Labyrintspel~ plattformsspel och hoppspel 
I dessa spel kan spelaren t.ex. befinna sig i en Iabyrint eller pa en spelplan med manga 
olika vaningar. Det galler for spelaren att samla foremal och poang och undvika eller 
eliminera fiender. Genom att memorera sina spelerfarenheter kan spelaren forbattra sina 
resultat och komma langre in i spelet for varje gang han eller hon spelar. Exempel pa 
spel inom denna kategori ar Pac-Man, Lemmings, Load Runner och Bomber och 
Bumlingar. 

11 I vissa datorspelsindelningar harman rollspel som en egen kategori av spel. Rollspel har funnits langt 
innan datorspelen utvecklades. Spelen gar till pa sa satt att man sitter runt en spelplan och slar med 
tamingar. En av spelarna ar "Dungeon Master", en sorts domare och spelledare som avgor vad som 
kommer handa. Spelama deltar i ett aventyr som upplevs. (Lekare, 1995, s. 65) · 
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• Tankenotsspel 
Hit hor traditionella tankespel som t.ex. Master Mind, Schack, Luffarschack och 
Othello, som overforts till datormiljo. Aven Tetris hor hit, som iir ett spel av 
pusselkaraktar. 

• DOOM-spel 
Detta iir en iir en ny datorspelskategori som tillkommit och som iir en typ av shoot'em
up-spel. Det ar en form av labyrintspel dar spelaren ser allting i tre dimensioner. 
Spelaren ar en "hjalte" som gar omkring och skjuter ner allt som ror sig. Det galler att 
skjuta forst, snabbast och mest sa att man inte sjiilv blir dodad. Genom att hela tiden 
samla pa sig biittre och farligare vapen harman stOrre chanser att klara sig. Forsta spelet 
av detta slag var Castle Wolfenstein, men det var forst med spelet DOOM fran Id 
Software som denna kategori av spel blev verkligt populiira. (Lekare, 1995, s. 65) 
Spelen iir mycket valdsamma och rekommenderas fran 15 ar av spelforetagen. Vi tror att 
DOOMs stora spridning delvis beror pa att de givits ut som shareware12. Numera finns 
det ett flertal spel i denna kategori bl.a. Descent, Rise of the Triad, Marathon 2 och 
Heretic. 

En ny typ av kunskapsinriktade dator- och TV -spel, utan valdsinslag, som vander sig till 
hem och skola finns nu pa marknaden. Dessa program anses vara pedagogiska13 och har 
som mal att genom lek och Uivlingar liven tillfora kunskaper inom olika omraden. 
(Borgstrom, 1993, s. 11) Tavlingsmomentet anses ofta vara en tillriicklig sporre fOr art 
motivera barnen som spelar att utveckla en formaga att losa problem och tillgodogora 
sig kunskaper i olika amnen. (Holtzberg, 1994, s. 55) I denna typ av program kan man 
bl.a. trana sprak, geografi, matematik och historia. De nya datorspelen for bam anses 
inte bara vara roliga, utan ocksa liirorika och utvecklande. Det har funnits liknande 
program fOrut, men manga av dessa har ansetts vara lite trakiga genom att de 
pedagogiska inslagen overskuggat sjalva leken. Nu har programutvecklarna istallet 
borjat satsat pa att programmen ska vara roliga, habra grafik och avancerat ljud. 
(Borgstrom, 1993, s. 11-12). 

A ven vi har noterat att det finns manga datorspel med en pedagogisk ansats, som kan 
placeras in i de genrer som redovisats ovan. 

Lekfulla datorprogram 

Har tar vi upp nagra kategorier som man ofta stOter pa och som ingar i vart begrepp 
lekfulla datorprogram. Vi har markt att nastan alla kategorier pa detta omrade gar in i 
varandra eller delvis tacker upp varandra. 

• Edutainmentl4 kombinerar undervisning med underhallning. Exempel pa program 
av detta slag iir Mitt Forsta Kunskapsaventyr. 

12Om shareware se s. 15. 
13 Ordet pedagogik kom1p.er fran grekiskan och vanligen menas vetande och metoder som hor till 
uppfostran eller undervisning. (Nationalencyklopedin, 1989-) 
14 Education- undervisning och entertainment- underhallning. 
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• Infotainment Is ar ett liknande begrepp, som ar en blandning mellan information 
och underhallning. Exempel pa sadana program ar Dinosaurs och Dangerous 
Creatures. 

• Kreativa datorprogram, innefattar program dar man sjalv ska skapa nagot. 
Exempel pa sadana progran1 ar ordbehandlings- och ritprogram for barn, t.ex. 
Creative Writer och Fine Artist. 

• Leksagor ar sagor overforda till datormiljo, dar det ofta aven ingar spel och andra 
aktiviteter, t.ex. att man klickar pa foremai och de far liv. Exempel pa leksagor ar 
Krakel Spektakels ABC och Pippi Langstrump. 

Shareware 

Pa marknaden finns s.k. sharewareprogram. Shareware finns bade som nyttoprogram, 
t.ex. virusskydd, och som datorspel. Detta ar program som det ar fritt fram att kopiera 
och anvanda. Det ar dock meningen att man efter att ha provat programmet en viss tid 
ska upptackta om man har anvandning for det eller inte. Har man kommit fram till att 
man vill behalla programmet ska man skicka en mindre summa pengar direkt till 
upphovsmannen. Det sker dock inte nagon kontroll av detta, sa det hanger pa ens eget 
samvete att gora ratt for sig. Sharewareprogram betingar ett betydligt lagre pris an 
datorprogrammen i butikema, vilket beror pa att det inte finns m'igra mellanhander som 
tar betalt. Det laga priset ar en fordel med shareware, men det finns ocksa nackdelar, 
exempelvis att programmen ar av varierande kvalitet. (Wiklund, 1995-11-09, s. 5) 

En variant av shareware som kallas crippleware har blivit allt vanligare. Ett sadant 
program saknar nagot vasentligt, den ar en krympling (eng: cripple). Detta innebar att 
man kanske kan spela de forsta nivaema av ett start actionspel, men forst nar man 
betalat sharewareavgiften rar man hela spelet. Denna typ av spel har man utvecklat fdr 
att komma tillratta med problemet att folk inte skickar in betalningen for de 
sharewareprogram de anvander. (ibid, s. 5) 

Shareware gar att fa tag i pa flera olika satt, bl.a. kan man via Internet fa tillgang till fria 
programvaror av alia de slag och datorbutikema saljer for en billig penning samlingar av 
sharewareprogram pa CD-ROM. Det man betalar for ar sammanstallningen av 
programmen och CD-skivan, inte de olika programmen, eftersom de ar tankta att spridas 
fritt. (ibid, s. 5) 

- ---- - ------

15 Infonnation- infonnation och entertainment- underhAIIning. 
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Valdsdatorspel 

Vi har hittat ett otal beskrivningar av valdsdatorspel och dess innehall, och hiir redogor 
vi fOr nagra av dessa som vi anser ar karakUiristiska fOr den allmanna bilden av vad 
vatdsdatorspel ar. 

- Det ar en rfl och forenklad varld. Konflikter loses med vi'tld. For att na ett mfll maste 
man doda och ofta tar man poling efter hur manga man lyckats morda. Det ar en varld 
bestaende av man, saval hjaltar som skurkar ar man. (Rosen, se Bingel, 1989, s. 12) 

- I den man kvinnor finns med ar de ynkliga figurer som sitter bundna i tom i 
skrackslagen vantan pa att hjalten ska radda dom, altemativt ar de passiva sexobjekt 
som spelaren tar kla av och tillfredsstalla genom att anvanda olika verktyg. De kan 
ocksa vara prostituerade som hjalten, spelaren tar lagra soin beloning. (ibid, s.l2) 

Piifallande ofta ar det fraga om vald. Man ska ta sig igenom rymden eller djungeln eller 
nagon fantasivarld genom att oskadliggora motstandare, skjuta, sparka, slii pa kaften 
eller kasta kniv. Man ska losa krigsproblem och berakna atgil.ng av soldater och vapen. 
Det finns spel dar man styckar folk med en motorsil.g eller tar som beloning att 
arkebusera !angar eller valdta kvinnor. Och alit man valjer att gora framtrader pii 
dataskarmen. (Franssen, 1989, s. 26) 

Men vi fragar oss: Vad ar egentligen ett valdsdatorspel? Detta iir inte det lattaste 
begreppet att reda ut. Manga som yttrar sig i fragan om vatdsdatorspel definierar inte 
vad som menas med vald eller ickevatd i spelen. Ett annat problem som finns iir att 
definitionen av vald ar subjektiv. Vi har dock st6tt pa m\gra personer som fdrsokt sig pa 
art definiera detta fenomen. 

Valdsdatorspel ar spel som innehaller fOrintelse av foremal eller individer, krig, brott 
eller inmundigande av individer. (Braun et al., 1986, s. 53 7) 

Svensson och Wiklund (1990, s. 1 0) har valdsklassificerat spel i olika kategorier, enligt 
foljande: 

0- Inget eller endast perifert vald. Exempelvis sportspel, bilkomingsspel. 

1- Visst vald fdrekommer, men valdet ar inte spelets huvudingrediens, att bruka vald ar 
inte det huvudsakliga sattet att a van cera i spelet. Hit hor manga aventyrsspel. 

2- Datorspel dar viild ar en framtradande ingrediens, det huvudsakliga sattet att 
avancera i spelet, dock inte grovt vald mot manniskor. 

3- Datorspel vars huvudingrediens lir grovt vA!d mot manniskor. 
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Valds- och datorspelsdebatten- Vad ar man radd fOr? 

Under framfOr aUt 1980-talet var datorspel ett hett debattamne i radio, TV och tidningar. 
Fragan man stilllt har varit: Ar det skadligt fOr bam att spela datorspel? Olika 
synpunkter och standpunkter har forts fram, bade fOr och emot. Framst har man varit 
intresserad av huruvida de valdsinslag som fOrekommer i manga spel paverkar bam och 
ungdomar. (Jiveskog & Wiklund, 1992, s. 208) Det finns aven andra inslag i spelen som 

kan diskuteras, sol!.l_Q~J:.L.~anlig~-~~~-~-~~_g~~Q_, __ !.'!~!~!!.~~a }:l!J.d~rtQ!1..~L~!~t§£~1l..ID:i~LQM ... _ 
sllelareQ__g_~g_~ .. -~~~-~-:!1~--~.~~-~~-~-el?P· Fragan ar om ett sadant innehall kan ha en negativ 
effekt pa unga. (Jiveskog, 1990, s. 20) Man har ocksa undrat om den omfattande tid 
manga bam lagger ner pa datorspel har skadlig inverkan pa deras psykiska och socialil_ 
utveckli.n&:Oet man oroas over ar att bamen ensidigt upplever verkligheten i en 
k_onstgj_~!~ili~.~ Pa manga satt har debatten och de argument som forts fram stora 
likheter med det som diskuterats i samband med TV- och videotittande. Det har funnits 
foresprakare for statlig censur av datorspel, vilket dock inte har inforts. (Jiveskog & 
Wiklund, 1992, s. 208) 

• {t 

Flera forskare har undrat over varfor en sadan intensiv och onyanserad de batt uppstar. 
Honkonen och Rehn (1992, s. 90-91) och Jiveskog ( 1990, s. 21) anser att det ar ett 
uttryck for s.k. ~'moralisk panik". '('\- (! r 

----

... moralisk panik bestar av en ililjd av handelser: ett visst fenomen defmieras som ett -\ 
samhallsproblem, grupper och individer fordrar ett ingripande mot det, fenomenet .1 

presenteras pa ett hotfullt satt i massmedier, experter !agger fram forslag tilllosningar, j 
fenomenet forsvinner, sjunker under ytan eller anses inte langre vara ett problem. , 
(Knutsson se Honkonen & Rhen, 1992, s. 90) 

Serietidningar, jazzmusik och aventyrsbocker ar exempel pa saker tidigare generationer 
velat forbjuda. Jiveskog tror att dessa reaktioner manga ganger bottnar i okunskap om 
det man diskuterar. For att panisk skrack fOr datorspel inte ska uppsta maste 
vuxengenerationen satta sig in i vad det bela handlar om. Alla vuxna, inte bara foraldrar, 
har ansvar for barns utvecklingsmiljoer. VJJXDJLS..QIDJli.heiarJli.~db~&Iii-m1st~ISin ____ . ..._ 
utbild~i~g -~~h fortbildnin~Ti;·menii~ pa egen hand skaffa sig, kunskap om nden nya 
el~ktroni~ka ~;ld~n;;·~P.~i~1~:ril.QlUghef~!fR.~·~if~2riii~Gi~[Khl~it?~:.tiil-_~ii" .. ··-··· 
l?~Cif.~.~~_b_'!:rg~-~!!~lgE,_Q£.~-~_plev~-~~!· Det ar ocksa viktigt att bam far intryck och 
upplevelser fran m{mga olika kallor, sa att de far en nyanserad bild av verkligheten. 
(Jiveskog, 1990, s. 21) 

I slutet av 1989 resulterade datorspelsdebatten i en overenskommelse mellan Sveriges 
Leksakshandlares Riksforbund a ena sidan och Barnmiljoradet och Konsumentverket a 
den andra. Overenskommelsen tradde i kraft 1 januari 1990 och den innebar bl.a. att 
foretagen bor avsta fran handel med !!Data- och videospel, rollspel och liknande spel 
som pa ett tydligt och verklighetstroget satt innehaller valdsamma eller brutala 
handlingar och som strider mot vedertagna regler fOr biograffilm och videofilm eller dar 
spelets forpackning pa ett framtradande satt illustrerar valdsamma, brutala eller 
forn\ande handlingar i s k actionbilder." (''Overenskommelsen" se Honkonen & Rehn, 
1992, s. 91-92) 
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Exempel pa vad som avses med actionbilder forklaras i en not: 

// -dar vapen avlossas mot manniska, djur eller annan varelse och dar skottbanan, 
/ krevad eller motsvarande tydligt mark eras, 
I 

I 
I 

- dar vapen eller vapenliknande lliremAI ger intryck av att pii ett hotfullt satt anvandas 
mot mtinniska, 

- dtir utOvandet av viUdsamma eller brutala handlingar och effekter darav visas. (ibid, 
s. 92) 

Vilka effekter far datorspelsanvandandet? 

Det kan tyckas som om vi har relativt gamla kallor i detta avsnitt. Detta beror dock pa 
att dessa forskare ar de som det hanvisas till och som fortfarande namns i aktuella 
forskningsrapporter och uppsatser som vi tagit del av. 

Datorn - ett andra jag 

En av de mer framtradande forskarna som studerat interaktion mellan dator och 
mlinniska lir Sherry Turkle, sociologie och psykologie doktor vid Harvarduniversitetet i 
USA. Hon har bl.a. gjort faltstudier av manniskans fOrha.llande till datorer under sex ars 
tid, vilket resulterade i den uppmlirksammade boken "The Second Self' (1984). Vi 
amnar hlir kort redogora fOr det i hennes forskning som ror datorer och datorspel, 
eftersom bon ar betydande pa omradet och flitigt citerad i olika kallor. 

Sherry Turkle anser att datoranvandandet utgor en egen kultur i dagens samhalle, och att 

dE!torn_n::~i_~Q_l}ar !J)iv~t e~-del~y ]~l~~ga ~g~_l}_t?ra~~~~~~~- ~J?.l?Y,iX:!~lljo. Hon menar att 
for vuxna och barn som spelar datorspel, som anvlinder datorn for att arbeta med 
information, ord, bilder och for att lara sig programmera, sa medverkar datorerna till 
W;VC;?.£kting~nay_ _ig~gtjt~t~1;1_, per.~ol!Egh~J~D _pcb-Jill~9f.h ~~4-~~~l!?li!e!~~· De 
erfarenheter man far nar man arbetar med datorer blir utgangspunkten fOr tankegangar 
och resonemang om andra saker. Datorn skapar nya mojligheter for en manniska att 
utvecklas. (Turkle, 1987, s. 19) ---, ........ , ....... · .. , · ···-· -·~··--·--- --·-·----- · .... .. 
~ -~-

Turkle tycker att bon kan se att barns forhallande till datorer forandras med aldern. Hon 
menar att det finns tre. o~gan_!s~!:~iae-sta<ff~r-f~~~~~~p-~lixt, somhonkafiai- de' 
met'!fY§.i~_ka.1.Qy11!aStrande och identitetsinformerande nivaerna. Sma barn (under sju ar) 
funderar over om datorn Iever~om den.har tankar o-ch kanslor. Lite aldre bam, fran sju 
ar och uppat, lir inte lika intresserade av att fundera over hur vlirlden ar beskaffad, utan 
vill istallet lara sig att beharska den. Att. lx_~~~ _y~-~~_i_e_~.-cJi!lQI~Llir ~tt satt att 
b@arska datorn, och vlirlden. UndeJ.l:!Pgd.Q~~~ren daremptar .mapn~skan mer upp~ft_gen 
av sin identftetsutveClding~ocn forhallandet till datorn far en ny karaktar. Datorema blir 
ett m~citlJw!Js~;-ii~rging .tilffifosoferanciet, men. denr1a gang hanqtar_det inte om 

ruE~~~~~s~-~~~r.~~~-~il-ieilu!an .6ve~&t-~g~~jaget_. (ibid, s. 23-24) . r ,(< 
. •, (J 

/ 
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Turkle har upptackt att ~_E~larpa sjalva aldrigjamfdr spelandet med TV- och l\\f ~~>/ 
videotittande, utan istallet liknar spelen vid sysselsattningar som sport, meditation eller f\ / 
sex. Datorspelande ar nagot man gor, med huwde(envifl<rman1<Ii'ver"ii1Tocfi"l"viss.. / 
u!eit!£.lg}_!!J._g_~EE . .!?!!~.~-f:':.Ll!~· Turkle forstar att man kopplar ih~p-T\l'ochdatorspei' sci"m" '' I 
samma fenomen, men hon menar att jamfdrelsen mellan de tva bildskarmarna fdrbiser \ ~ ·' 
den viktigaste anledningen till spelens lockelse, a!!.~!! d~!_o_!:~_ej_}!L~!L~:K~lve.rk@.QS? '·. ( ,'·1'1" ) 

dat~!JE.~E.'2~:Jirl<tJH~.t9~..~.: .. ~}). ~pelaren trader in i programmerarens varld nar hon eller \'\. ~~· fi · .. { ,.,sr 1 

han spelar ett datorspel och det racker inte med att i.den1i:fierasig med figuren pa · .,( 

skarmen, spE.~~~~ m~~~~-~~!.enk~l! _ _utf~E.~Jlg~~.ll.~.h-?P:dlingar. Identifikation genom S \ 
handling fangslar manniskor pa ett sarskilt satt, menar Turkle. Precis som nar man 
ut6var nagon idrott, leder spelandet till en starkt koncentrerad och laddad ' tf 

sinne~~tfu:mling, __ J)~_tt~~~!!ID.~:t.HU?.t@4...som spelaren kan hamna i nar han eller hon spelar 
datorspel, ar nagot som manga manniskor forsoker uppna. For en del manniskor kan 
detta sinnestillstand, denna totala koncentration, vara ett satt att slappna av. (ibid, s. 
1 00) ----·-.--···--~ ........ _ ····--·-··-····---.. ·~~-········-··• ,,._,, .... -~ .. - ...... --~··-·· ..... -. .-.. , __ .. ,_.,.--, oCj l VI t \''" '· 

Turkle menar att i egenskap av datoriserat fOrem~illockar datorspelet med tva saker. 
Den ena ar o_q!];dlighfJ!_~!§.Jf!.0else, lockelsen hos ett spel som aldrig tar slut. Lockelsen 
ligger i att spelet kan halla pa hur lange som heist och bara begransas av den duktige 
spelarens fysiska behov (t.ex. att ata och sova). Den andra lockelsen ar beslaktad med 
den fOrsta.J:!:!l{i:JJ2cJt!.fnll~'!.~J!!.£!:.'!.~~e_: Det kan vara svart att slita sig fran ett spel, eftersom 
man har chansen att forbattra sig och prestera ett battre resultat nasta gang man spelar. 
l?.E!}!.~~9J~r.S~.<::.t~.t2IE:"~tt man i dators12~len_s_varld k_an ~ar~~fekt. Att vara perfekt i ett 
datorspel/ att spelO:_Petf~~! ~a_l"! ~~P~P~!l~~r.C:l .. ~?gg_Lm?.D.~hill: . ls,QmRl~f<: __ §y~x..i.sl~t Y.~rkl iga 
li.YeLI da!Qr~p~J~gs y~_rlg h~r_ P:WD [qrm~gSJ._Il_<;t1LklM.c.! .. ~.Mg.Q.t.m.&njut~l9w.j .. Y.e.xkliglwten. 
(ibid, S. 1 04~ 1 06) 

Datorspelen kraver att spelaren har komp!~c-~!:.'!Q~ o_~h .l!l~mgsidiga far_<:lighe.t_er, menar 
Turkle. Spelaren agerar tillsammans med ett datorprogram och lar sig pa sa satt vad ett 
program kan gora. Genom att samverka med en dyp.a!!.!i~1:J?.tl~~k-~ yii!1J~E s~g_ s.pehu:~_n 
vid att _tiil_gQQ_QgQX<=i..~!g .. stQgtm~Qg.Q~r LnfQmmtiQP: .. Q!Il.§.~rlli.<lm: . 9ch -~J.m!~gi. N ar spelaren 
beharskar ett spel, funderar denne pa hur man kan generalisera strategin till att passa 

andra spel. Turkl.~-~l~!~~.~i.!t.!ig __ ~!:! .. ~~!~~~P.~l-~!--~~-~~a sig. ~~~ m_a.~ ~~-~~ker:_(ibid, s. 83- \Jr ... W{, 
84) Hon anser vidare att bam som spelar datorspel forbattrar_.kQQ!:Q!.D:.t11i.Q~~-_mellan ' ~c 
ogon och hander. De Hir sig ocksa tolka reglema bakom spelens uppbyggnad. Hon · 
menar vidare att bam och vuxri.a ser spelen pa olika satt. De Vl!?Q:m.~-~g~! . .att de tycker 

··- ' 

on_ra!! .. S.P~!~ f.~.!.~~-~~- d~ k~ -~Y<i:. ~P..P en viss. .f~!,~~~~~t,_!Il.edan b_a~ -i~!~l_et identifierar 
sig m~~ ?~~~t med spelets figm:er. (ibid, s. 98) 

Turkle menar att faran med spelande inte ligger i att man spelar tanklOst, utan i risken 
att spelaren kan bli b,~_s,a~t av .ut!ll(l_I1.~1!.g~g fr~. sJ.!!E!I~r_~9~ v.arldar: Det finns manniskor 
som under vissll__OJ.l!Standigheter fOredrar dessa varldar framfdr den riktiga. (ibid, s. 99) 
Spelaren deltar i nagot som nag on annan progra.rruilera£n[r haneiier .. hOn--spelar ett 
datorspeL Nar barn borjar prograrnmera sjalva fdrsoker de inte langre Iosa ett mysterium 
skapat av nagon annan, utan de blir istallet spelare i sina egna spel och skapare av sina 
e~ mysterier. Turkle menar att barn da far ett nytt .. fdrh~llande .tifrdaioin~ --eit -
forhcilland"e·-a·a:r ·ae borjar UJ?.E_lev~ .. ~~tor!!_~~~-~~~~~-1!~ .. -~~~~_j-~~_._ (ibid, s. 111) 
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Ovrig forskning 

Vissa forskare menar till skillnad mot vad manga kanske tror, att anvandande av 
datorspel inte i fcirsta hand ar en ensamaktivitet. I en svensk undersokning av Johnsson
Smaragdi och Roe (1986, s. 56-57) upptacktes att manga bam och ungdomar spelar 

tills_~~~~~~amra~~Vcko!_~-eljii ~~~(~.i£?~:fuii?Jii~ill~4i~_mmm:Tnagoistorre 
utstrackning an pojkar. Mitchell ( enl. Johnsson-Smaragdi, 1986, s. 49) kom i sin 
under-s6Im1ng-fram till att i nastan alia familjer som skaffade datorspel okade kontakten 
mellan syskon och foraldrar, eftersom de spelade tillsammans. Det var framfcir allt i 
familjer med enbart dottrar som man spelade med varandra. P~_3J~JA~~_(_st0rre 

utstrackning an mammor med sina bam. Bonnafont ( enl. Goldstein, 1994, s. 119) gjorde 
~---'·-~----~---------..... ... ~----,..-................. ~--- ............. 

en studie av franska skolelever for att se om barns sociala beteende forandras av 
datorspelande. Han konstaterade att kommunikationen mellan foraldrar och bam kunde 
forsvaras. Detta.skulTe~enilgi'Bonnafont kmma hero pa att foraldrama ei.kf~cfei:~r~ 
fran spelkulturen. De forstar sig inte pa spelen och kan inte pa ett frE-mg~o_g~rikts.att 
tavla mot sina barn. Vi dare kom han fram till att den sociala kontakten mellan jamnariga 

okar. D'}1_9_!~~!~g-~~~~--~- f~~us i -~~!:-2~~~~~9!l!akteg_m~l!'!11J2Qjkar, eftersom de spelar 
tillsammans, byter spel och ideer och startar spelklubbar. 
_,.,,-__..... ......... _, ____ .... ~- -~ ·• ........ ...,o<;--.. •.• ~ •• , .• _ .. , , ... ..,~-~------- .--...... -------~---~--------___._. ___ ,.. _ _ _ 

Undersokningar om datorspelsvaldets effekter har hittills varit motsagelsefulla. 
-~ -~ ... --~""'~""~_...,):llit-;;s,c~~ ~""'Y> ,..., ...... _- = ' 

Dominick ( enl. Scott, 1995, s. 122) gjorde en studie av tonaringar dar han pavisade ett 

samb~~ ~~-!l~n_ ~~~!~~.s.i~~_f.?_r.s~~.l~:~ __ oc~ datorspelande. Tva andra forskare, 
Kestenbaum och Weinstein (enl. Scott, 1995, s. 122), kom istallet fram till att 
aggressiva spel hade en lugnande inverkan pa tonaringar. Husemann (enl. Scott, 1995, s. 
130) drog slutsatsen att det troligen ar de barn som blivit minst~Xl2Qjler_'}gefqr_y_aJci:L 
jidig~e.-~9!P- paverkas .tpe_st ()C_hl?li_~_!_!ler _'.l_&8I~~§.iV~. Eftersom flick or i allmanhet har 
mindre erfarenhet av vald an pojkar, ar det troligt att de paverkas mer nar de stalls infor 
aggressiva spel an vad pojkar gor. Svensson och Wiklund (1990, s. 20) har utfort en 
undersokning dar det framkom att intresset for spel med hog valdsniva avtar ju aldre 
man blir. De kunde vidare peka pa att de som spelar mycket i stOrre utstriickning valjer 
spel med valdsinslag. 

Flera undersokningar har gatt ut pa att studera barns fria lek efter att de spelat datorspel 
med och utan aggressiva inslag. I en undersokning av Schutte et al. (1988, s. 454) 
framkom att de bam som spelat ett valdsdatorspellekte mer aggressivt under den fria 
leken an de som spelat ett datorspel som inte inneholl nagot vald. Forfattarna tolkade 

res\lltatet so~_en i~_s!i~~!~.!}J~<! ~~!.E~~ ~gQl- ~P~?.!_Q_~tl_)~spel tenderar att bete sig - ~~1_!1 
der.~_Aator.§l?~1§_~'.l.!~!~!~.L&i.2!:1: Cooper och Mackie (1986, s. 726) kom fram till att 
flickor lekte mer aggressivt efter att ha spelat ett aggressivt spel och mer stillsamt nar 
det spelat ett icke-aggressivt spel. Daremot verkade inte pojkamas beteende i den fria 
leken paverkats i nagon stOrre utstriickning. Silvern, Williamson och Countermine (enl. 
Greenfield, 1984, s. 92) har i en undersokning av femaringar som spelat valdsdatorspel 
kommit fram till att de leker mer aggressivt och ar mindre sociala i sin ~. I en annan 

··-, ... ~ . ·- - . . .... - . . .. " ' ··· ·---~ -··· ---~ ·- ~-- --~ -- ···--·--... ___.._,_ .. __ _____ , . .. -- -~- - - - -- . -------~--· 

undersokning av samma forskare j~fordes valdsamma datorsp~l dar man spelar ensam 
med datorspel dar det kan vara tva deltagare. Det.vls.ade -sl.g -att de spel som kraver mer 
an en spelare medfor att bamen leker mindre aggressivt. Greenfield (1984, s. 93) menar 
att detta kanske kan tyda pa att bamen kfm..l~VA.llt sina kansLor l11.~LJJ1Jde.r speleJ nar de 
spelar tillsammans med andra, an nar de spelar ensamma,,- · 
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I olika studier av underM.llningsvaldets paverkan pa bam har det framk.ommit att barns 
och ungdomars aggressivitet endast till en liten del beror pa detta fenomen, end~~-~-:.l.Q. -··- ' v<--

procent, mep~s~-~~_-:?_?_E!.?.~~nt a': .. ~~~~-~~-0.~~~ b~E~~_p_! __ ~~-~-f~~to~~r i.E~!'l~.?~~--- . 0 (, ~ .. ' 
Ytt~_!i'Y~XW~2.~1...!.:~~: .. P~.!'~~l}~e.!Jart.!HJ~fqrtt~l~€!,DSl!;.U .. Y.ll~I ~@Jt:atr.c.latiQn~.r- Vis sa /)I~~ 1 .. , . 

undersokningar tyder pa att det finns ett omsesidigt orsakssamband, en cirkel- eller -..r- 1
' 

srurakff~kt, .SQJD innebar att aggressiva och valdsbenagna bam och u~gdon;ru. Stik.~i sig ~; \ if I 
till un~(hallni~~lc!..Q_9,h a~_!!n.QrJ.h~llning.liY~.ld.e.t..for.starker..aggressionen. Aggression (; · 
kan dessutom komma till uttryck pa man~_Qlika..s.!!tt. alia manniskor ar olika, 
exempelvis uttrycker ofta P9j~ll!.-~DJ~,ggr_~~s.ion..fr.sis.kt~ medan flicker har andra { 
uttryckssatt, t.ex. geno~t_ystna~. (Feilitzen, 1993, s. 27-29) '-

Filipson (1989, s. 245) menar att aven om det Q:_ftastb._wdl,M om att ta reda pa 
datorspelandets negativa effekter, finns det en del forskare som istallet lyfter fram 
spelandets posi,!l~~idor.~ De menar att SP.elama~J~!~si.J~!.t::~!!~!~J .. Q~.h.ll.Yfi.k~@et 
stim~!~~a~-g~qJ!!_~e!~~ aktiv~_deltagg_mf!~L~.P.~kt I snabba spel dar det kravs god 
reakti~!_lsfd~l!l~$~ !r!I?:~§..kQ_grdin~tiQ.I.len.mellaJLhancboga.upp. Andra spel bygger mer 
pa spelarens tankeformaga och memoreringsformaga. Greenfield ( enl. Jessen, 1990, s. 
213-214) menar att datorspel ar ll}ycket komplexa spel, dar man inte tillgodogor sig 

I . 

"'-- -. --- ' -----:-:---.-
reglema pa en gang, utan de lar man sig genom att observera och formulera hypoteser, 
som sedan provas genom en "trial-and-err~r Ero~~s~~:- DettaTnduktiv·a:·-t~ilkande,--som .... 
innebar att man drar allmanna, generella slutsatser utifran empiriska fakta ar en vanlig 
arbetsmetod i den vetenskapliga sfaren. Jessen (1990, s. 214) menar att det alltsa ar 
sarnma tankesatt i datorspel som nar man gor vetenskapliga upptackter. 

Provenza ( 1991, s. 66) papekar att det ar viktigt att komma ihag att innehallet i spelen 
och den tekniska utvecklingen forandras snabbt och att dra slutsatser av hur man 
paverkas av spelen baserad pa undersokningar fran attiotalet kan vara missledande. 

Vad iir det som lockar i datorspel? 

Thomas Malone, forskare inom datorspelsomradet, gjorde en undersokning i borjan av 
1980-talet, dar syftet var att ta reda pa vad det ar som gor datorspel sa roligt. Han 
intervjuade barn och ungdomar om deras relationer till datorspel. Han forsokte ta reda 
pa vad det var som lockade i spelen och hur man sedan skulle kunna anvanda dessa 
lockbeten for att gora undervisning roligare. Malone kom fram till att den stOrsta 
orsaken till datorspelens popularitet hade att gora..!llild.Q!lLS.P~llJ1ad.~.~.!Ls.p.eciflkt mal 
ellerinte- De spel som var popularast hade ett klart mal. Aven poangberakning, 
lju~f~~ter! SI?._~lets ~lumpll!.~~~jghet .. ~~}lbh~l.Lsvaren,..Yisuella.effekter. och 
ta'ili.!l.~!P.~I!'-~-~~ y~ egenskaper som de intervjuade ansag var avgorande for spelens 
popularitet. (Malone se Provenza, 1991, s. 38-39) 

En annan forskare, Gifford (1991), listar sju egenskaper som gor datorspel bade roliga 
och till _effektiva inlamingsverktyg: 

• Fri lek (kreativitet). Det finns inga tids-, rums- eller tyngdlagsbegransningar i 
datorspel, vilket ofta mekaniska leksaker har. Bam kan utOva sina fantasier utan att 
ta hansyn till den riktiga varldens begransningar. 
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• Mikrovjirl~ar. Datorer tillater anvandaren att rora sig pa ett enkelt satt mellan 
~· '·· 

elektroniska mikrovarldar, fran en grafisk omgivning till en annan. Upplevelsen av 
att hoppa mellan multimediala varldar kontrasterar skarpt med den statiska kanslan 
man har av konventionella klassrum. 

• StandigfL_pmspelningar som underst6djer risktagningar. Datorer kan ge ett 
~ ........... ,.,..- ....._ .......... _ 
omedelbart svar pa studenters prestationer, tillater dem att studera, redigera, eller 
prova en gang till i en saker miljo for risktagningar. 

• Bemastrande. Aven nar barn kampar for att lara sig ett komplicerat datorspel, ki:inner 
deo"ftasi att cle har kontrollen. Nar det varsta hander, kan de alltid stanga av 
maskinen. Kanslan av kontroll understOds av hur enkelt spelare kan upprepa en 
aktivitet tills den har blivit bemastrad. 

• Interaktiorz. Barn tenderar att uppleva datorer som inlarningspartners. Detar ett 
icke=h!er~kiskt forhallande, dar lararnas och studenternas roller suddas ut. 

• Klara mal. Bam i klassrummet ser inte alltid vad meningen ar med att lara sig 
matematik, naturvetenskap eller samhallskunskap. I datorspelen daremot arbetar de 
ofta mot ett klart mal- att radda nagon, oppna en dorr, grava fram en gomd skatt 
o.s.v. Malen i spelen okar spelarens motivation. 

• Jntensivt engagerrz:ang gor att koncentrationsformaga och impulskontroll forbattras . 
(e~~.-Casey, 1992,-ERICDI"gest) 

Konsskillnader 

Vi har noterat att vissa forskare pastar att datorspelsanvandningen domineras stort av 
pojkar och man. Forskarna menar att de vcjlds_'!!l].pla_!.~.!P.E:!!.i datorspelen framfor allt 
lockarJ2Q~!. medan flickor blir avskrackta, och ibland helt mister sitt intresse for 
spelen. Denna brist pa intresse kan ocksAleda till att flickor tappar intresset fOr datorer i 

allmanhet, och darjgenol_!l_.k~.!!!1_P.er.~-~f!e~~~~~~~-~~!__~-~.!-~~~~~ l:l!~il.g~j_;_1g __ Q_C:h.arbete i 
d11gens datoriserade informationssamhalle. (jfr Greenfield, 1984, s. 94-95, Provenzo, 
1991,-s.-fl7) . - - ··-- · 

Malone ( enl. Loftus & Loftus, 1983, s. 38-40) har rapporterat om skillnader nar det 
galler vilka egenskaper hos datorspel som pojkar och flickor uppskattar. Lustigt nog 
framkom att vilken egenskap som an togs upp verkade flickor och pojkar ha motsatta 
uppfattning~ ex. <;>m musik. I. .~n undersokning av Morlock ( enl. Provenzo, 1991, s. 60) 
i mitten av 1980-talet framkom det att flickor foredrog mer nyckful~a och mindre 
aggressiva och i viss man mindre krava~de da~~!.spel an_pEJ.~r., : 

Ana Valdes menar att det ar uppenbart att de fiesta datorspelsproducentema anser att det 
framfor alit ar m~_y_.2m ar _<l~!~§ _ _!l1alg11;!QQ:. Ex em pel pa spel som riktar sig till en manlig 
anvandarkrets ar DOOM och Street Fighter. (Valdes, 1994, s. 21) Daremot har Roberta 
Williams som skapade Kings Quest utmanat de traditionella tankemonstren. Hon har 

lanserat spel med k!'_~!ffi£g~_~j_l!!!.~~£r!_~:.~~:_!:~..!~ J!~som ar en journalist med 
deckarambitioner. Med hjalp av kvinnlig intuition och charm lOser hon mordgator. (ibid, 
s. 23) 
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Rattsligt skydd fOr datorprogram- Upphovsratten 

Vi kommer har redogora for en del av de juridiska perspektiven pa datorprogram. Men 
eftersom manga datorspel och lekfulla datorprogram ocksa ar multimediaprodukter, 
kompliceras lagstiftningsaspekterna pa detta ornrade. Vi har noterat art det inte finns en 
fullstandigt utarbetad lagstiftning gallande multimedia annu. 

Det var pa 1960-70-talet som man borjade anse att datorprogram i sig var mlgot 
betydelsefullt som behovde skyddas i lagens mening. Innan dess ansags de vara 
obetydliga tillbehor, som fdljde med vid forsaljningen av datorer. Att utveckla 
hardvaran var det som var tids- och kostnadskravande. Pa senare ar har dock 
datorprogrammens betydelse okat enormt. (Seipel se Andersson, 1991, s._ 4) Utan ett 
program som styr datoms verksarnhet saknar datom praktisk anvandbarhet. (SOU 
1985:51 se Andersson, 1991, s. 4) 

Varldsorganisationen for den internationella aganderatten (WIP02 ~r i sina , 
moCfe1loestammeisetfi~itf9.18~fyra"anfe<:Tiiingartfiiatt datorr;~gr;m·t;h'6~~~ skyddas: 
• Utveckling av programvara kraver stora investeringar och ar arbetsintensiv. 
• Programvaran utgor en allt storre deli datorsystemen. 
• Ett effektivt skydd stimulerar programskaparna att utveckla och offentliggora sina 

program. 
• Programvaran ar sarbar, i och med att den ar latt att :fa tag i och kopiera. 
(SOU 1985:51 se Andersson, 1991, s. 28) 

Det har inte alltid varit sjalvklart hur datorprogram ska skyddas dittsligt. Man har 
diskuterat att ge datorprogram skydd i patentratten eller upphovsratten. (Olsson, 1994, s. 
26) Men eftersom ett flertallander, bl.a. USA, redan i borjan av 1980-talet fastslog att 

dat~Er.!::?..¥E~--~~-~~~~!L~~~-~X.~~ .. ~};~P..£h2Y~!!!fsl~.~~Lf}!ligg~, beslot man i Sverige att 
folja mternationell rattspraxis (SOU 1985:51 se Andersson, 1991, s. 27-28), och inforde 
darmed I juli 1989 i Svensk Forfattningssamling 1989:396 datorprogram i 
upprakningen av skyddade verk 1 § i upphovsrattslagen (Stensaasen se Andersson, 
1991, s. 31 ). Upphovsratten ar en del av immaterialratten, och ar den ratt som forfattare, · 
komposit5rer och andra upphovsman har till sina verk. (SOU 1990:30 se Andersson, 
1991, s. 38) 

Det kan papekas att nagon definition av datorprogram inte existerar i lagen, men 
normalt anser man att med datorprogram avses den serie instruktioner som kravs for att 
en dator ska kunna arbeta. (Stensaasen se Andersson, 1991, s. 12) 
Programbeskrivningar, handledningar och manualer forekommer oftast i skriven form 
och inkluderas inte i begreppet datorprogram, utan behandlas som litterara verk. 
(Olofsson, 1993, s. 54) 

Upph_ovsmannens rattigheter och specialregler fOr datorprogram ---.. 

Upphovsratten tillkommer fran borjan alltid den som skapat verket. (Olsson, 1994, s. 
46) Datorprogram ar angivna bland de skyddsbara litterara verken i 1 § (ibid, s. 27), 
vilket bl.a. innebar att den som skapat ett sadant verk har en ensamratt att utnyttja detta 
ekonomiskt (ibid, s. 52). Den ekonomiska ratten (f9rfoganderatten) 2 § innebar 

·-·--.... --.. -·-·-·· 
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sammanfattningsvis: ratt att framstalla exemplar av verk, ratt att framfora eller att visa 
ett verk offentligt samt ratt att sprida exemplar av verk till allmanheten. (ibid, s. 52) 

En upphovsmans mojligheter att tjana ekonomiskt pa sitt verk hanger i stor utstrackning 
pa mojligheten att overlata upphovsratten. (Roos, 1994, s. 60) En fullstandig overl<ltelse 
innebar att den som ratten overhits till overtar alla de rattigheter som tidigare kunde 
goras gallande av den forre upphovsrattsinnehavaren. Denna overlatelse ska inte 
forvaxlas med de rattigheter och skyldigheter som uppstar da exemplar av verk overlats. 
Det ar da inte fraga om nagon upphovsrattsoverlatelse utan snarare en ratt att anvanda 
det overlatna exemplaret. (Silberman, 1991, s. 22) Detar dock vanligt att man later 
upphovsratten bli kvar hos upphovsmannen och endast avtalar om val specificerade 
utnyttjanden i klart angivna former. (Roos, 1994, s. 60) 

Eftersom datorprogram ar en sa specifik typ av verk har man ansett det nodvandigt att 
infora specialregler for vissa typer av anvandning. Dessa innebar bl.a. att man inte har 
ratt att framsHilla kopior fOr enskilt bruk och att sarskilda regler galler fOr utlaning och 
uthyrning av program. (Olsson, 1994, s. 138) 

Uthining, uthyrning, avtal och licenser 

Datorprogram far inte spridas vidare av agaren genom uthyming utan tillstand fran 
upphovsmannen oavsett i vilken form de foreligger. Utgivna exemplar far lanas ut till 
allmanheten enbart efter tillstand fran upphovsmannen, om de foreligger i maskinlasbar 
form. Foreligger de daremot i annan form far de fritt lanas ut pa samma satt som andra 
littedira verk. (ibid, s. 119) Dessa begransningar i spridningsratten och i agarens 
mojlighet att fdrfoga over programmet har att gora med materialets stora varde och 
risken for kopiering. (Roos, 1994, s. 62) Risken ar stor att utlaning leder till en mar:!_gd 

~-~-···- ~--·····-··--·---~-~-·-·------------·----

fall av illegal programkopiering och aven i ovrigt stOr marknaden pa ett icke onskvart 
satt. (Silbennan:T99 Cs:-2Tf_,_ 

Piratkopiering innebar att ett datorprogram olagligt mangfaldigas. (Andersson, 1991, s. 
5) Pr.2:blemet med illojal programkopiering beror pa att tillverkningskostnaderna ar 

mycket ~I!1e4.~~-~9~~~~~~1E~ ~Ci_r. ~~-k:oj)1~ia~!!..EE~~~-~-E2!kroskoJ?iska i 
jamforelse. Datorprogrammens kvalitet forblir dessutom oforandrad, samtidigt som 
piratkopieriiigar nagot av det enklaste man kan fdreta sig. Nagra forkunskaper behovs i 
start sett inte och kopierandet ta bara nagra minuter. (Hellgren se Andersson, 1991, s. 5) 
Den utbredda piratkopieringen beror troligen dels pa brist pa information och kunskap 
om vad som galler, dels pa attityden alla andra gor det, sa varfor skulle inte jag. 
(Hartman se Andersson, 1991, s. 20-21) 

Det finns mojligheter att sluta avtal som reglerar anvandandet av datorprogram pa andra 
satt an det som finns foreskrivet i upphovsrattslagen. Ep exempel pa dett~ ar _l_ic~-~savtal, 
vilket innebar att ett datorforetag mot en avgift saljer sitt kunnande genom att foretag 
ochJ~IiYatll~~so~e~-~~!lii!I~£ep __ iatt- att r10tJa en.p~_ogr~y~~:: Lrcensbetalarerihi.r dl1 ratt 
att anvanda ett program enligt de regler som finns angivna i avtalet. (Hellgren se 
Andersson, 1991, s. 66) 
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Vi bar noterat att fOretag paden svenska marknaden erbjuder olj_ka former av licenser -- ... ; ............. ______ _ 
till t.ex. bi~.!!~t~~ -~~~- ~~~Jo~:. En enkellicens (aven kallad normallicens) innebar att man 
bar ratt att installera ocb anvanda ett program pa en dator at gangen. Flera.nY.@d~g.li9_e..!l~ 

i.·· r 

I • . ~ P' 
\• ~i r. 

innebar att man !ar tillatelse ~-i~~_t~_!!er~_<;'_ch_~-~~~-~ -~!~ P~£~E~~pa flera maskiner 
sat!ili.Qigt. I licensen anges hur manga anvandare/datorer som far utnYttja .. prograrnmen. 
Harman kept en natverkslicens bar man tillstand att Higga ut ett program i ett natverk, 
och da kan progra'inmei-anvandas av ett visst antal personer samtidigt. A.ven bar anges-i · · 
licensen hur manga anvandare/datorer som far utnyttja programmen. Gfr Cretax, 1995, 
s. ·1 ocb 3) Det har ocksa borjat dyka upp bibliotekslicenser som mojliggor for bibliotek 
att lana ut CD-ROM skivor.16 (Egen anm.) 

Multimedia 

Begreppet multimedia ar inte ett entydigt begrepp. Redan pa 1800-talet anvandes 
begreppet inom konsten nar man sammanfdrde olika konstformer i ett alster. (Olofsson, 
1993, s. 23) Olofsson menar dock att det saknas skal att ge multimedia enjuridisk 
definition. Han hanvisar istallet till Davis, som bar uttryckt sig pa foljande satt: 

Multimedia is the tenn used to describe the merger of text, graphics, video and sound 
into a comprehensive presentation system, consisting of capture, storage, manipulation, 
and display of the infonnation. This nonnally occurs on some fonn of computerized 
device, with a combination of CD-ROM storage, color monitors, video and motion 
display cards, and a Macintosh or similary equipped computer. Such systems normally 
have the capacity of displaying, simultaneously, several media fonns, such as text with 
pictures, video motion vith sound, or a combination of all of these. (Davis se Olofsson, 
1993, s. 24-25) 

Vi bar noterat att lagstiftningen gallande multimedia ar komplicerad och oklar. 
Multimediaverk omfattas av upphovsrattslagen, men de finns inte med i upprakningen 
av skyddade verk. (Olsson, 1994, s. 25) Upphovsratten betraffande multimedia ar 
besvarlig fOr att den beror manga olika kategorier av verk och andra skyddade alster 
med sarskilda kannetecken och branschegenheter. Allmant vill man betrakta multimedia 
som eft verk och inte som en mangd separata delar, men vid en juridisk analys ar det 
dock nodvandigt att betrakta delarna for sig. (Olofsson, 1993, s. 17) Detta innebar att 
man har att gora med prestationer av vitt skilda slag forenade i samma medium, det ar 
exempelvis inte alldeles latt ari sarskilja vad som ar ett skyddsvart eller icke skyddsvart 
element, och utifran detta avgora om upphovsratten till ett verk berors eller inte. (ibid, s. 
36) Dessutom ar det inte bara innehavarna av de traditionella upphovsrattigheterna som 
berors utan aven skyddet for "verktygen'\ d.v.s. datorprogrammen. (ibid, s. 17) 

16 For mer information se Zebrix s. 28. 
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3. Foretag och utbud 

I detta kapitel redogor vi oversiktligt for nagra inkopskanaler som finns att tillga fOr 
vara bibliotek. Vissa foretag tas ocksa upp och beskrivs noggrannare, framfor allt 
sadana som vi vet speciellt vander sig till bibliotek och som biblioteken i var 
undersokning anvander sig av. Sisti kapitlet redogor vi fOr intervjuer med 
foretagsrepresentanter vid Iftech Software AB, Dandy SkolData AB och 
Bibliotekstjanst. 

Svensk multimediaproduktion 

I rapporten "Multimedia nu" fran Statens kulturrad (1995) anges det att en fullstandig 
bild av utbudet pa den svenska multimediamarknaden inte finns. Den svenska 
produktionen av multimedia for barn och ungdom ar dock begransad. Den stOrsta delen 
av det som finns tillgangligt i Sverige ar tillverkat i USA. Endast en mindre del av detta 
har oversatts till svenska. (ibid, s. 5-6) USA:s starka dominans inom 
multimediaproduktionen lyfter fram behovet av en svensk produktion. Fragan om ett 
utvecklings- eller produktionsstOd for svenska multimediaprodukter har aktualiserats av 
utvecklingen inom multimediaomradet. Hos saval kommersiella aktorer som enskilda 
kulturskapare och kulturinstitutioner finns ett intresse att utnyttja den nya tekniken. 
Bristen pa utvecklingsmedel och pa riskkapital satter dock hinder i vagen. Det finns 
flera skal till att stOdja en svensk produktion av multimedia. Det handlar dels om att 
stimulera utvecklingen sa att ett alternativ till den amerikanska inforrnationsindustrin 
vaxer fram, dels om att stOdinsatser skulle kunna mojliggora utvecklingen av bra 
svenska multimediatitlar som kan saljas pa export. Genom detta kan en stOrre marknad 
bildas vilket i sin tur kan skapa forutsattningar for en kornmersiell produktion. Dagens 
producenter har dock annu inte lyckats med att utnyttja mediets alla mojligheter. Den 
multimediaproduktion som finns idag for barn och ungdom baseras i huvudsak pa en 
befintlig boktitel. I framtiden bor bra multimediaprodukter bygga pa originalproduktion, 
vilket kraver kapital och kompetens. (ibid, s. 8-10) 

Informations- och inkopskanaler 

Manga multimediaprogram saljs via aterf6rsaljare, dels i ett vaxande antal 
specialbutiker men framfor allt i data- och elektronikbutiker, (Statens kulturrM, 1995, s. 
S-6) t.ex. Mjukvaruhuset, Tandy's och Datavaruhuset (Egen anrn.). Bokhandel visar ett 
okat intresse fOr CD-ROM- och mulitmediaprodukter. Sarskilda avdelningar for 
multimedia har inrattats av vissa boklador, huvudsakligen i storstaderna. Ett exempel ar 
Bokia som paborjat en satsning i ett trettiotal butiker. (Statens kulturrad, 1995, s. 5-6) 
Aven bokforlag har givit sig in pa denna marknad, t.ex. Norstedt och Natur & Kultur. 
De tillverkar bl.a. egna CD-ROM-produkter som de sedan saljer. Norstedt har t.ex. 
omarbetat barnboksfiguren StOtnisse till ett multimediaprogram. (Lindberg, 1995-09-24, 
s. 44) Alfabeta, Gammafon Multimedia, Levande Boeker och Norstedts har tillsammans 
bildat Multimediaklubben, som fungerar som en bokklubb men dar utbudet bestar av 
CD-ROM-titlar. (Tollmar, Tornell, & Wallgren, 1995, s. 2) 
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Den stOrsta delen multimediaprogram saljs dock direkt till konsumenten. Detta sker bl.a. 
till stor del genom postorderforsaijning. (Statens kultumld, 1995, s. 5-6) Ett exempel pa 
postorderforetag ar Lizoft AB som ligger pa Gotland. I sitt sortiment har de alit fran 
utbildningsprogram for hem och skola till datorspel. (Lizoft AB, 1996, s. 2) 
Postorderforetagen annonserar flitigt i alia sorters datortidskrifter. Manga 
datorprogramsforetag, bade utvecklare, distributOrer och forsaljare deltar pa olika 
massor dar de for fram sina produkter. De staller bl.a. ut pa Bok- och biblioteksmassan i 
Goteborg dar de direkt kan vanda sig till bibliotek. Det finns aven rena datorsspels- och 
datamassor dar datorprogram presenteras. (Egen anm.) 

Den som vill orientera sig i utbudet av multimedia ar i huvudsak hanvisad till det 
vaxande utbudet av specialtidskrifter for CD-ROM och multimedia. (Statens kuiturrad, 
1995; s. 5-6) Exempel pa sadana tidskrifter ar CD-ROM & Multimedia, PC Hemma och 
PC Aktiv. Aven Dagens Nyheter och Goteborgs-Posten har startat en regelbunden 
bevakning av CD-ROM och multimedia. (Egen anm.) 

Foretag- produktutvecklare, oversattare, distributorer och forsaljare 

Cretax ar ett foretag vars affarside ar att salja "utvalda datorprogram for kreativa och 
vetgiriga". Cretax kan genom sina distributionskanaler salja det mesta av svenska och 
utlandska datorprogram. Men de produkter som foretaget marknadsfor ar datorprogram 
som de har testat och kan rekommendera. Foretaget har bl.a. deltagit i seminarier -for att 
marknadsfora sig mot biblioteken. (Informant A) 

Gavle Datapedagogiska Centrum (Gavle DPC) ar ett foretag som utvecklar och saljer · 
pedagogiska datorprogram. Pa uppdrag av Skolverket marknadsfor, saljer och 
distribuerar de program framtagna i Skolverkets regi. De levererar program som ingar i 
det nordiska programutbytet i regi av Nordiska Ministerradets Dataprogramgrupp och 
europeiska programutbytet EPES. (Gavle Datapedagogiska Centrum, 1995, s. 2) 
Gavle DPC saJjer andra foretags CD-ROM-titlar, t.ex. fran Microsoft Home, Living 
Books och Norstedt. (ibid, s. 56) 

Levande Boeker utvecklar multimediaprogram.I7 Alla Levande Backers program ar pa 
svenska. De samarbetar med svenska forfattare och andra multmediaforetag. Foretaget 
har bl.a. oversatt flera utlandska program fran Knowledge Adventure, t.ex. Aventyret 
Havet och Den Magiska Biografen. (Levande Boeker, 1995b) Tillsammans med Raben 
& Sjogren har Levande Boeker bildat ett gemensamt bolag som ska ge ut 
multimediaprogram for barn som ar baserade pa svenskt originalmaterial. Krakel · 
Spektakels ABC ar det forsta programmet de givit ut. (Levande Boeker, & Raben & 
Sjogren, s. 4) Levande Boeker (1995a, s. 1) gar i sin reklam ut med att programmen inte 
innehaller nagra valdsinslag. 

17 Casper: varldens snallaste spoke, Den Magiska Biografen, Krakels Spektakels ABC, Matteraketen, 
Mitt Forsta Kunskapsaventyr, .Aventyr Bland Smakryp, Aventyret Flyget, Aventyret Havet och .Aventyret 
Mlinniskan. (Zebrix, 1996) 
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MultiMedia ABIB producerar interaktiv multimedia, huvudsakligen foretagsspecifika 
utbildningsprogram och presentationer, till exempelvis Ericsson och Pharmacia. De har 
aven utvecklat en serie datorprogram som vander sig till barn med olika typer av 
handikapp.I9 Dessa program saljer de framst pa export, huvudsakligen till USA. De har 
annu sa lange endast utvecklat ett program for konsumentmarknaden, Pippi Langstump. 
Foretaget kommer dock att producera fler titlar for denna marknad. MultiMedia AB har 
valt att inte marknadsfora sig alls mot bibliotek, forran det ar helt klart vilka avtal och 
licenser som ska galla for programvara. En del bibliotek har kopt Pippi Langstrump fOr 
att anvandas pa en dator pa biblioteken. Det ar dock inte tillatet for biblioteken att hyra 
ut eller kostnadsfritt lana ut programmen. Inom branschen harman dock borjat titta pa 
dessa fragor och pa MultiMedia AB anser man att det vore onskvart att fa fram avtal 
liknande de som galler for utlaning av bocker eller mojligen efterlikna de som finns for 
videouthyrning. (Informant B) 

Zebrix ar ett foretag som saljer multimediaprogram och speciellt vander sig till skolor 
och bibliotek. I sortimentet ingar allt fran uppslagsverk och faktaprogram till datorspelet 
BackPacker. De saljer bibliotekslicenser till samtliga Levande Beckers 
multimediaprogram. I bibliotekslicensen ingar programvaran och ratten att lana ut 
denna. (Zebrix, 1996) Foretaget erbjuder ocksa demopaket som kan innehalla hogst tio 
titlar som kunden far ha i fern arbetsdagar. Kunden betalar en grundavgift pa 75 kronor, 
dartill tillkommer 25 kronor per titel och fraktavgift fOr att returnera paketet. (Zebrix, 
1995) 

Zebrix menar att intresset fran bibliotekens sida for utlaning ar varierande, vissa ar 
mycket intresserade medan andra ar mer "forskrackta". De vill inte borja med utlfming 
eftersom de nyss har skaffat dator till biblioteket och anser att det far vara nog med det. 
Uppskattningsvis ar det ett tiotal bibliotek som har kept bibliotekslicenser av Zebrix, 
exempelvis biblioteken i Nacka och Varmdo som kept bibliotekslicenser till alia 
Levande Bockers titlar. En enkellicens till Krakel Spektakels ABC kostar 460 kronor 
(alla priser exkl. moms), en bibliotekslicens 830 kronor. Aventyret Manniskan kostar 
500 kronor respektive 900 kronor. En bibliotekslicens kostar salunda nastan dubbelt sa 
mycket som en vanlig licens. (Informant C) 

Iftech Software AB 

lftech Software AB ar en del av Iftech Gruppen som bildades 1989. Den bestar av tre 
bolag som arbetar inom fyra olika verksamhetsornraden och ligger i Goteborg. Gruppen 
har idag ungefar tjugo anstallda och omsatter ungefar fyrtio miljoner kronor om aret. 

18 Dotterbolag till ahead media AB. (Helene har Pippi pa utbildning, 1995, s. 28) 
19 JOKUS Software. (Multimedia AB, 1993, s. 12) 

28 



F orutom Iftech Software AB bestar lftech Gruppen av 
• Iftech System, som saljer och utvecklar olika streckkodssystem, mest for 

lagerhantering. 
• Iftech Network, som saljer natverk. De arbetar med lOsningar och funktioner som 

ex. elektronisk post, fax i natverk, systemovervakning och kommunikation. 
• Iftech Service, som ar en teknik- och serviceavdelning. 

Iftech Software AB utvecklar och saljer pedagogiska datorprogram for persondatorer, 
det som man pa Iftech Software idag kallar multimedia. De utvecklar framst egna 
svenska program, men oversatter och utvecklar aven utlandska program, som de sedan 
saljer. 500~800 butiker i Sverige saljer deras program och foretaget har fyra egna 
forsaljare som arbetar mot skolan. De har olika kategorier av program: for unga, 
matematik, sprak, naturvetenskap, geografi och underhcillning. Det sistnamnda forsoker 
de dock komma ifran, det far andra skota. Programmen ar grupperade i olika serier: 
Young Genius Borja Lara, Young Genius Pedagogik och Young Genius Lek & Lar.2o 
Idag har de 50 titlar och saljer ungefar 30 000 program om aret i Sverige. De 
egenutvecklade produkterna saljs aven utomlands, mest till USA. 

Josef Macznik, utbildad civilingenjor och VD pa Iftech Software AB, berattar att' de 
friiillstllii. tvli .. mi\IfiiliiJper~-·crers-lii ·a·efnemmeiiTl<onsiimentm.arkiiaden), dels ar det 
skolan (utbildningsmarknaden). Josef sager att det ar konsumentmarknaden som okar 
snabbast och somalia talar om, men de saljer aven en hel del program till skolorna, 
frarnfor alit serien Young Genius Pedagogik. Iftech Software saljer aven program till 
kursverksamhet som exempelvis Futurekids21, privata skolor och de har aven s:Ut 
licenser till bibliotek. Programmen marknadsfors i forsta hand genom affarer, men aven 
pa olika massor, bl.a. skolmassor och Bok- och biblioteksmassan. Vi har noterat att de 
aven annonserar i datortidskrifter. 

Asikter om egna och andras produkter 

Pa Iftech Software utvecklar pedagoger och tekniker tillsammans datorprogrammen. En 
del av pedagogema har aven kunskaper i programmering, vilket underliittar eftersom de 
da ar medvetna om teknikens begransningar. Iftech Software har stor erfarenhet pa 
omradet och kan det bar med att utveckla program, anser Josef. Han berattar dock att 
foretaget har fatt kritik for att de inte har tillriickligt mycket lek i programmen. Josef 
menar att det stammer att lftech Softwares program inte alltid ar roliga. De kan vara 
trakiga men man lar sig nagot av dem, anser han. Barn Akademin ar ett exempel pa ett 
program som inte ar roligt, men dar man lar sig t.ex. ord och siffror. Han menar att det 
ar ett program som hailer i Hingden och som anvandaren aterkommer till manga ganger. 

Tanken med Iftech Softwares datorprogram ar att barnen inte bara ska sitta och 
"plugga", utan att de leker och tillgodogor sig inlarningen sekundart. I Iftech Softwares 
program ingar det spel- och tavlingsmoment, vilket ska stimulera barnens inlaming. De 
ska kanna att de klarar av att anvanda programmen, att de far en positiv "feed-back". 
Josefjamfor Iftech Softwares programmed andra multimediaprogram, som exempelvis 

- -------- -- --
20 For att se vilka spel och program som ingar se vidare bilaga nr I . 
Young Genius ar Iftech Softwares namn pa programmen. 
2 1 Futurekids ar ett privat foretag som anordnar datorutbildning for bam och vuxna. (Egen anm .) 
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Pippi Langstrump. Pippi Langstrump ar ett program som man trottnar snabbt pa. Det har 
ingen substans, anvandaren har kul i tva timmar men Hir sig ingenting. Josef tycker att 
programmet bara bestih av en mangd "gimmickar", saker som ror sig nar man klickar pa 
dem. Han menar att anvandaren inte tillgodogor sig migon riktig kunskap. Krakel 
Spektakels ABC, tycker Josef ar nagot battre eftersom det inte bara innehaller 
"gimmickar" utan aven beframjar kunskapsinlamingen. 

Nar Iftech Software utvecklar datorprogram tanker de pa att barnen ska lara sig nagot, 
men de vill ocksa stimulera barnen sa att de sitter kvar vid datorn och villlara sig. Josef 
sager att det ar viktigt att tanka pa vilken rnalgrupp man har nar man utformar program, 
vilka som ska anvanda programmen. Hur prograrnrnen ska utformas beror pa i vilken 
rniljo de ska anvandas. Vid utvecklingen av Barn Akademin, som frarnst vander sig till 
hemmen, har de tankt pa att programmet ska anvandas utan lararassistans. Detta ar ett 
program som fdraldrar kan anvanda sig av da deras bam behover trana nagot, t.ex. 
stavning. Foraldrar ar ofta nojda med produktema, medan larare antingen tycker att de 
ar bra eller daliga, sager Josef. 

Iftech Software ar noga med att papeka att de inte har nagra valdsinslag i sina 
datorprogram. Detta menar Josef ar nagot som aven andra foretag numera har tagit efter. 
Han tycker dock att det ar svart att satta granser for vad som ar vald. De tar bort inslag 
dar nagon dodar, slar ner eller skjuter nagon. Vissa manniskor tycker att detta ar trist, 
menar Josef. De ar vana vid "Nintendokoret", med "krasch-bom-bang" som tilltalar 
manga anvandare. Joseftycker dock att dessa inslag ar overdrivna och ofta mycket 
valdsamrna. Han menar att detta ar en komplex fraga, man kan t.ex. inte hindra en 
femaring att leka krig eftersom det ar ett naturligt led i barns utveckling. Egentligen vet 
Josef inte vad som ar dirt och fel, men att som i Nintendospelen "frossa i vald" tycker 
han ar olarnpligt. 

Iftech Software har inte nagra datorprogram som speciellt vander sig till flickor. 
Foretaget tanker inte pa det sattet, utan i mer generella aldersindelade malgrupper. De 
fdrutsatter att bade pojkar och flickor ska anvanda programmen. De har dessutom bade 
manliga och kvinnliga programutvecklare. Josef vet inte om Iftech Softwares program 
skulle blivit mer manliga om de bara haft man som utvecklade produktema. Han sager 
att de ar medvetna och tanker pa att inte ha nagon konsdiskriminerande marknadsfdring. 
Bade pojkar och flickor ska i lika stor utstrackning finnas representerade pa broschyrer 
och program. Vid en niirmare granskning av deras broschyrer upptackte vi tillsarnmans 
med Josef att sainte var fallet. Visst fanns det flickor med, men pojkama var klart 
overrepresenterade. 

De utlandska datorprogram Iftech Software tar in i sitt sortiment ska ha bra grafik, vara 
roliga och inte innehalla vald. Detar samma kriterier som de staller pa de 
egenutvecklade svenska produktema. De utHindska titlarna ska komplettera deras egna 
utbud. Genom att besoka olika massor far de kannedom om vilka program som kan vara 
intressanta art kopa in fran andra lander. 

30 



Datorspel och Iekfulla datorprogram pa bibliotek 

Josef tycker att det ar positivt att ~-~~ful~2.~t9!P!£g!~_<?_ch_~~~~~pe!.f~s pa bibliotek. 
Bibliotek ar ett bra forum for detta medium. Han vet att den verksamhet som de haft pa ______ ., ___ .... ...____.. ........... .--·--
Kungsbackas bibliotek, med vissa av Iftech Softwares aldre program22, hEtt..attrahe.r.at _ _ 
bes.Okare_ tilLbiblioteket.som...annarsinte.sk.ulle. .. gatt.dit_Han menar att det finns tva skal 
tUL<!t.l.bJtf!~tQr§P~Lq~JtJ~)&fU:!l~ datorprogra..m .. P~-12.i.J?.liq!~k. Det ena ar mojligheten att fa 
prova pa spel, d~t an9l.'liir_~tt dator~r ska finnas tillg~ng!jK'!.for allllliinheten_~.tt 
ariyanda._Det ar speciellt_ yiktjg.t_fot.l?.am .sQmin.!~.lJ..aJ._4~J.q_r._h~mm,~ ... 

Joseftror dock att bibliotek ar en konservativ miljo,,dar det ar svart att fa in nya medier. 
Pa biblioteken sysslar de med boCl('e'i-och Tycker aft ny teknik ar svar och frammande. 

~-. --- .... --.. -·r.-.. ,~- ~.:::0--· , .••. .-- ... ., __ .-...... ~-·---·-· ......... .._.....-~..,...-.. .,..... .... ~-.. 

Darfor maste det finnas entusiaster pa bibiioteken for att programmen ska plockas in, 
menar han. Joseftror dock.att .. afit tfer .bib11otek~kommer att ta till sig detta. Han tycker 
att det ska finnas multiwegiangp rn..~sL9.~!Qt~LQ.~.QipliQt~k~n, dar man kan anvanda 
datorprogrammen pa samma satt som man kan lyssna pa musik pa biblioteket. Josef 
tycker att rftechSoftwaressener Young Genius Borja Lara och Young Genius 
Pedagogik passar bra pa bibliotek. 

Kungsbackas bib1iotek var tidigt ute med att ha le.k..fuU~9.]..!QTI?XQg[_'@_ och datorspel 
til~~glTg~ __ f.?!_~l~-~~~~-23 Iftech Software gjorde en del intervjuer om verksamheten 
och eftersom det framkom att den fungerade bra beslOt de att skriva till alia 
folkbibliotek i Sverige, for att hera om det var intresserade av att ha Iftech Softwares 
program pa sina bibliotek.24 Iftech Software forvantade sig attiQlkl?il{._ljQ.tek~kulle 

vara intresserade men endast ett ratal ••nappade". Efter detta har de inte haft m\gon 
marknadsforing riktad mot biblioteken. 

Hur staller ni er till uthin? 

Utlfming av CD-ROM ar en verksamhet som Joseftycker ar bra. Foretaget tillc'iter 
utlaning av sina CD-ROM-baserade titlar och har en specielllicens avsedd for detta 
andamal. Man kan lika garna ha det som utUming av musik-CD. Tidigare, nar Iftech 
Software bara hade datorprogram pa disketter, kunde de inte tilh\ta utlaning eftersom 
programmen kunde piratkopieras. Men med CD-ROM-skivor ar detta problem lost, 
eftersom de inte gar att kopiera.25 Josefkan absolut inte se nagon konflikt i att 
biblioteken skulle lana ut CD-ROM. Det konkurrerar inte med forsaljningen av Iftech 
Softwares program. Bokhandeln saljer inte mindre backer fOr att biblioteken finns. Han 

·l 

tror att om biblioteken har datorprogram stimuleras forsaljningen och anvandningen av I 'J 1 , 
\' I · programmen. Han menar vidare att om man lanar ett program under en vecka kan man : 
1
_:r1 

,( 

inte utn~j~ prog~ammet fullt ut. ~et hinne: man inte paosa.ko.rt tid. Joseftyck~.LdQ~lc . ... ~ \·1 \1\ . • 

~~!~Y:~~~~~fi~~~1f~~{~~1I~~~-t;&b!flJ!;~;;:tp~~~~~~~~n~~~~~~k~i~~~;m ~ ~ ~'\.\,, ·i:.~ 
~ .. .,...._ ...................... ,. ..... ..,.,.., •• .. •• .,.-... "4>"""-.- ..... ....-~ ........ • -· .. ~-.-... ··~,. 

22 Se bilaga nr 3. 
23 Se vidare s. 65. 
24 Detta gjorde Iftech Software efter att verksamheten i Kungsbacka varit ig~ng i tre mi'mader. 
25 Med dagens teknik ar det fullt mojligt att piratkopiera CD-ROM. Detta problem har de senaste aret 
blivit stOrre p.g.a. att priset for en anlaggning for branning av CD-ROM-skivor sjunkit betydligt. 
(Uilgren, 1996-05-15, s. 7) 
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det ar skolan eller bibliotekens uppgift att gora tekniken tillganglig for barnen. Det ar 
viktigt att det inte blir migon konflikt dem emellan. Han tycker att skolan har ansvaret 
nar barnen ar dar, medan biblioteket finns tillgangligt for barnen pa deras fritid. 

Framtiden 

Josef forvantar sig en explosiv utveckling pa marknaden, dar det kommer in mycket 
utlandska datorprogram. Han har O£~~~ en f~~h<mlll.!iDg_q_-';11 ~~ d!!t ~s>ffi!.Iler at.Lsatsas. 
svenskt riskkapital fOr att kunna bibehalla svensk ~pmpetens. 
--....... ... -........... --.. ·~·-··- ~, ..... ~-- ---~-· ........... --~-------... ----

Dandy SkoiData AB 

Annelie Pernheden ar fran borjan mellanstadielarare men har omskolat sig till 
civilekonom. Idag driver hon foretaget Dandy SkolData AB i Goteborg, som bildades 
1992. Foretaget har fdrutom Annelie tva anstallda, en forskolelarare som arbetar tva 
dagar i veckan, och en timanstalld speciallarare. De sysslar med utbildning och · 
datorprogramsfOrsaljning. Tidigare sysslade de aven med programutveckling men den ar 
numera nedlagd, eftersom de inte hinner med det. 

Annelie anser att de har en bred pedagogisk kompetens pa fOretaget och deras ambition 
ar att tacka upp hela grundskolan. Hon tycker att det ar viktigt att man kan hantera 
datorer men man ska dessutom ha en bred overblick over och kunskap om den 
programvara som finns pa marknaden. Dear fa fdretag i Sverige som arbetar inom 
samma verksamhetsomrade, bara fern stycken. Forutom Dandy SkolData ar det 
VetaMer i Sollentuna utanfor Stockholm, Skol-PC i Goteborg, Elevdata i Malmo och 
Gavle DPC. Det fmns en stor marknad fOr dessa foretag, enligt Annelie. 

For att marknadsfora sig del tar Dandy SkolData i olika massor, och de ger aven ut en 
programkatalog. Den skickar de ut till alla skolor i Goteborg, till alla aktuella kunder i 
landet och till de som skriver eller ringer for att Ia en katalog. Totalt skickar Annelie ut 
5 000 kataloger. Dessutom annonserar de i tidskriftema Specialpedagogen, 
Forskoletidningen, Tidningen Forskolan och Uirartidningen. Annelie berattar att 
annonseringen inte ger sa mycket, men namnet syns i alla fall. Det ar ett satt att sprida 
information om Dandy SkolDatas existens utanfdr Goteborg. 

Utbudet 

Dandy SkolData kan infdrskaffa alia datorprogram som finns pa marknaden, aven de 
som Annelie tycker ar daliga. Det ar konsumenten som bestammer vad han eller hon vill 
ha. Det ar inte foretagets uppgift att Higga hinder i vagen om nagon vill ha ett visst 
program, menar Annelie. Manga ganger ar det program som har hardlanserats som folk 
fragar efter. Ofta kommer kunderna och testar programmen hos Dandy SkolData, och 
upptacker da om de ar bra eller inte. Annelie vill inte heller rekommendera vissa 
program, istallet visar hon vad som ar bra och daligt i programmen och sedan far 
kopama sjalva ta stallning till och valja vad de vill ha. Vissa program tycker 
konsumenten ar bra for att det passar deras behov och malgrupp. Detar ocksa fraga om 
tycke och smak. 

32 



Annelie avn1der kundema fran att kopa for manga datorprogram pa en gang, eftersom 
hon tycker det ar battre att de koper nagra program forst och Hir sig dem. Det ar inte bra 
att kopa for mycket eftersom man kanske upptacker forst efter inkopet att programmen 
inte var nagot vi dare. Foretaget lanar ut demonstrationsdisketter med program i tva 
veckor sa att kundema kan Ia prova programmen. 

Annelie tycker att datorprogramsutbudet ar bade bra och daligt, men det blir battre och 
battre. De forsta s.k. pedagogiska programmen kom for ungefar fern ar sedan, Iftech 
Software AB var forst ute pa den svenska marknaden. Annelie sager att Iftech Software 
hade en bra grundide men mindre pedagogisk oversyn av sina program, sa de blev inte 
alltid sa pedagogiska. Darfor borjade larare och andra pedagoger utveckla program. 
Dessa blev fula och trakiga, men sedan man borjat kombinera det pedagogiska och 
tekniska kunnandet tycker hon att programmen blivit mycket battre. Det finns manga 
program pa svenska, sager Annelie. Pa CD-ROM-skivor finns det inga stora mangder, 
men pa disketter desto mer. Det kommer dock allt fler CD-ROM-program. 

Dandy SkolDatas kunder finns i bela Sverige, nastan enbart inom skolsektom. De har nu 
500-600 datorprogram till fOrsaljning, alla svenska program som finns och aven manga 
utlandska. "Gudskelov" kommer inte alla amerikanska program till Sverige, sager 
Annelie. Hon tycker att mycket av det amerikanska utbudet ar daligt. Den amerikanska 
marknaden ar enorm, men de verkar inte lagga ner mycket moda pa den pedagogiska 
biten utan mer pa spelsidan. De har enorma upplagor, och verkar bara vilja fa ut saker 
som de kan tjana pengar pa. Det handlar mfmga ganger om spel och noje, som inte 
passar vart nordiska sinne, sager Annelie. I Sverige ar det framfor allt den pedagogiska 
aspekten som ar viktig, fortsatter hon. I vart land gors datorprogram med rena klara 
farger och tydliga skarmbilder som inte ar oversallade med detaljer, vilket gor det 
mindre forvirrande for anvandarna. I de amerikanska programmen daremot trycker man 
ofta in alit i bilden. Annelie tycker att hon kan se pa programmen var de kommer ifran. 
England har t.ex. mycket "bjiifs" och Oststatema har ofta trakiga farger, som lila och 
brunt, i sina program. Hon papekar dock att hon generaliserar, det ar inte alltid sa har. 
Dessutom kanske dessa program passar i de lander de ar utvecklade i. 

Annelie tycker allmant att datorprogrammen ska vara 
• genomtankta. Det ska vara samma funktioner hela programmet igenom, t.ex. samrna 

tangent fOr samma kommando hela datorprogrammet igenom. 
• latta. Man ska komma igang sjalv med programmet utan problem och inte behova 

lasa pa i handledningar innan. 
• trevliga och inbjudande, med klara farger och utan "bjafs". 
• utan vinjetter som inte gar att ta sig forbi. Vinjetter ska inte komma upp automatiskt 

nar man gar in och ut, utan ar man intresserad ska man kunna ga in pa menyn och 
valja sjalv om man vill se dem. 

Licenser 
~~-----

Enligt Annelie har licenser alltid varit ett problem, men det borjar bli battre nu. Forr var 
det vanligt att skolor kopte en enanvandarlicens och sedan lade in programmet i tio 
datorer. De ansag att de kunde gora som de ville med programmet eftersom de hade 
kopt det, sager Annelie. Rektorer och skolledning har dock pa senare tid borjat ga ut 
mer ordentligt med information om vad som galler och Annelie marker att 
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medvetenheten har blivit battre. Dessutom har lagstiftningen skarpts, numera kan man 
fa boter och fangelsestraff for piratkopiering. Anne lie berattar att flera foretag har gatt 
ihop till en overvakningsorganisation for att kontrollera att lagen efterlevs. De kan 
komma och gora stickprovsundersokningar pa bl.a. foretag. Dessa maste da kunna visa 
upp originaldisketter eller licensavtal. Bade datorforetag, skolor och till och med en 
komrnun har "akt dit", enligt Annelie. 

Jamfort med tidigare saljer Dandy SkolData mycket fler skollicenser an singellicenser 
nu. Annelie tycker att det ar svart att halla reda pa alia licenser, eftersom varje 
leverantor bestamrner vilka licenser de ska salja. Dessutorn andras reglerna kring 
licenser standigt. Annelie skriver sjtHv i sin katalog "Vad galler licenser vad god ring for 
senaste nytt" . Det finns t.ex. foretag som har 1, 4, 5, 8, 10, 20, 25 och manga licenser. 
Standardisering vore onskvart och hon tror att det komrner. Just nu har manga foretag 
gatt in for att ha 1, 5 och manga licenser. Prisskillnader pa licenser kan vara stora, en 
singellicens kostar mellan 285 och 700 kronor, men de fiesta ligger runt 300 kronor. 

Biblioteken som en marknad 

}\nn~li~ .h?r, fung~gtp.i._ f!!l v@Q'!§~&.!i!Lfq!~!illili.2!ek~E:z._ men hon har helt enkelt inte 
haft tid, vilket hon tycker ar dumt. Hittills har foretaget inte salt nagot till bibliotek och 
valdigt fa bibliotek har tagit kontakt med dem. Annelie vet inte vilka kanaler biblioteken 
koper ifran. Hon tycker dock att det vore en bra ide om de kopte fran benne. De kan pa 
sa satt fa tag i alla produkter de viii ha pa ett stalle samtidigt, och de far en faktura pa 
aUt nar hela bestilllningen ar expedierad. Detta ar smidigt menar Annelie, men hon 
medger samtidigt att det inte gar att konkurrera prismassigt med vissa postorderfirmor. 
Manga konsumenter tanker dock inte pa att det tillkommer postforskottsavgift vilket gor 
att det anda inte blir sa billigt. Annelie ar overtygad om att datorprogram pa bibliotek 
marknadsfor programmen, om foretag och forsaljare inte inser det vore de dumma. 

Annelie tycker att det ar sjalvklart att program och spel ska fmnas pa bibliotek, aven om 
vissa program kanske inte passar, eftersom de kraver l!!rarhandledning. Fragan ar dock 
vilka program man ska ha. Ska det vara rena "drillprogram", av typeiitrana 
multiplikationsprogram och glosor? Annelie anar att de inte skulle anvandas av barn pa 
bibliotek. Hon tror mer pa program av typen '~l'!k & ~~~· Dessa program ar det mycket 
spel i, vilket gor dem roligare. Annelie tror pa sadana program som inte finns i skolan, 
roliga program som man har hemrna for nojes skull. Hon menar att man hellre ska ha ett 
datorspel pa biblioteket an ett glosprogram. Hon tycker att ett datorspel som BackPacker 
skulle passa bra i biblioteksmiljo. Detar ett "fantastiskt spel" som bade kraver och ger 
kunskap. A ven aventyrsspel av typen Kings Quest, dar man bade tranar engelska och 
Iogiskt tankande, skulle passa bra. Det vore ocksa "suverant" att ha Playing with 
Languages men aven sportspel som ishockeyspel och Pinball, dar reaktionshastigheten 
tranas. 

Annelie tycker inte att det ar fel att ha spel som rekreation och rent noje. Det ar 
"fjantigt" om biblioteken valjer att inte ha spel av detta skalet. Detar klart att rena 
"skjuta-doda-spel" kanske inte ar bra, men tittar man pa det utbud som finns idag sa 
existerar det fa spel av denna typ, enligt Annelie. Det finns t.ex. manga fler 
aventyrsspel, av arkadtyp, dar man far valja vag och olika saker bander beroende pa det 
val man gor. Ett spel som DOOM tycker hon ar "forfarligt", men bon har sjillv testat det 

34 



och upptackt att det iir spannande. A ven hennes soner spelar det och bon gor ingenting 
fOr att hindra dem. Visst ska man skjuta och doda i dessa spel, men det ar mycket sallan 
det ar vald riktat mot manniskor, sager Annelie. Detar nastan sa att man tyck~r att det ar 
acceptabelt med alit dodande, eftersom figurema man skjuter ar sa "grasliga" (monster, 
rullande eldklot o.dyl.). Hon menar ocksa att barn inte bryr sig, att det ar lika kul att 
skjuta rullande eldklot som manniskor for att ta sig vidare. Dessutom tranas 
pricksakerheten oavsett vad man skjuter pa. Hon tror dock inte att denna typ av 
datorspel passar pa bibliotek. 

Annelie hoppas art man genom att ha datorverksamhet pa bibliotek med datorspel och 
lekfulla datorprogram kan forhindra att bam och ungdomar gor dumheter. ~IL~L 
loc~~ bafi!.ps;h ~ngdo~ar ..!.:f.t~~om cl~?!~~~·- I och med att man bar det pa 
bibliQ~~et .~~~.!<:~.~.P~Ji3fll~ .. ~Y~A-~-~Ejar lana backer. Hon anser naturligtvis att man inte 
ska sitta bela dagarna och spela spel, inenTa~·enatt ha datorspel och lekfulla 
datorprogram pa bibliotek ar bra. Det handlar ocksa om att de som inte bar dator bemma 
ska fa en mojlighet att anvanda dessa pa biblioteket. 

Bibliot~kstjansts utbud och recensionsservice 

Jonas Hallstrom ar redaktOr och ansvarig for det utbud av CD-ROM:P!~gram som Btj 
erbjuder. I Btj:s AV-mediahafte, som utkommer 24 ganger per ar, recenserar oberoende 
lektOrer multimedia. Enligt Jonas ar detta en relativt ny verksamhet som fortfarande ar 
under utveckling. Btj har aven gjort en CD-ROM-katalog inneballande de titlar Btj 
saljer. Denna distribueras till bibliotek, hogstadie- och gymnasieskolor. 

Utbud 

Btj bar bestamt sig fOr att inte behandla diskettbaserade titlar. Detta av flera 
anledningar, disketter ar inte skrivskyddade pa samma satt som CD-ROM, vilket 
innebar att man inte kan uppna samma sakerhet vid hanteringen. "Om en diskett lfmas ut 
kan man aldrig veta vad det finns paden nar den kommer tillbaka", sager Jonas. Han 
menar vidare att CD-ROM ligger ratt i tiden, omfattande multimediatitlar far belt enkelt · 

~-....... _ _._ ,...._..~ .-· .... ""·----~-~-~...,.__,~ ........... -..-~-~ -·-····~ .. --.. --.-
inte plats pa diskeft. Det har inte heller varit nagon stOrre efterfragan pa diskettbaserade 
program. 

Btj :s utbud bar hittills bestatt mest av uppslagsverk, faktaprogram, bamprogram och 
databaser. De saljer diiremot inte rena nyttoprogram eller tillampningar som t.ex. 
ordbehandling och kalkyl. De ba.!_~U i~!~J-~!!~~!-~.YE!:.~!.£8. d~oi~-~1, men Jonas ar 
inte frammande for att de i framtiden kommer att titta mer pa detta omrade och forsoka 
presentera nagon form av kvalitetsurval. t ·. ~ . 

-~-- - --~~-··, .... . . ... . , . ...... ...... __ • _____ ",....__.,~·-·--·~·-·-,.._.-.---.. ... ~---- \..'\.; "··;-·{........,_ ... ~· '1.. .. 

For att fa en uppfattning om bibliotekens intresse bar Jonas borjat lata recensera nagra 
enstaka titlar, och presenterat dessa i AV-mediahaftet. Annu ar det dock for tidigt att dra 
nagra slutsatser om bibliotekens installning till datorspel. Det 1ir mojligt art Btj later de 
lektOrer som recenserar i A V -mediahaftet aven recensera spel i fortsattningen. Jonas har 
inga speciella urvalskriterier, forutom att han vill ha en kansla av att spelet bar nagot 
positivt att erbjuda. BackPacker tycker han ar intressant, eftersom det kan stimulera till 
kunskapsinhamtning. Han tycker vidare att det ar kul att det ar en svensk produkt. Jonas 
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papekar vidare att det ofta ingar spelmoment i barnprogrammen, t.ex. i Pippi 
Langstrump och Stotnisse aker hiss. 

For att definiera vad som ar ett bra eller daligt datorspel tror Jonas att man maste lagga 
ned mycket tid pa att studera det enorma utbud som finns, vilket ar oerhort svart. Han 
vet inte riktigt var man ska dra gransen, kanske vid spel med valdsinslag. Han papekar 
att nfu det galler backer och filmer Satter man inte nagra sadana definitiva 
begransningar. Jonas menar att man i vissa fall kan tycka att hela konceptet med 
datorspel verkar motbjudande, inte minst de satt de marknadsfdrs pa. 

I framtiden tror Jonas att svenska forlag och andra fOretag kommer att ge ut fler svenska 
versioner av engelsksprakiga datorspel. Troligtvis kommer det att vara kunskaps- och 
aventyrsrelaterade titlar. Han vet att en del sadant ar pa gang. 

Lektorer26 

De lektOrer Btj har valt att samarbeta med ar personer fran biblioteks- och skolsektorn. 
De har inte provat sa manga lektorer pa spelsidan, men om Jonas skulle jamfora dessa 
lektOrer med de som ibland skriver i popularpressen, tror han att Btj:s lektOrer hailer en 
hog niva. Det beror ocksa pa vilka krav man staller. Jonas tror att det ar viktigt att de 
som recenserar har kunskap och insikt i barns och ungdomars litteratur och kultur. 
L_ektOrema far en e.r~.~t!l)i_QK.P..? ~§O_l5ronQt:..P~!J~f.~~ad titel vilket Jonas inte tycker 
ar sa mycket. De far inte behalla datorprogrammen, men pa sikt hoppas Btj kunna lOsa 
detta. Btj far i princip ett antal gratisexemplar av alia bocker27 som ges ut, men nar det 
galler leverantorer av CD-ROM finns inte samma traditionella relation till Btj, och de 
rar nastan ingenting gratis, utan maste kopa in programmen. 

UtHan och licenser 

Enligt Jonas ar de fiesta utgivare negativa till utlaning. Det fmns dock de som har bo:rjat 

med speciella licenser fOr detta. ~-~~-~~i~.e.~!J.~~--~.\L~~~-~-~-~~)~&~tOd so_!!!_!_i!lflS i_ USh., 
.. da,r folkbibliotek har ratt.att bedriv.aick.e:kommersiellutlf.uting~y~rk~<lJTihe..L!!led 
datamedier. Jonas menar dock att detta omrade sakert kommer att utvecklas pa ett eller 
annat satt. Han tycker att det ar problematiskt att det ar sa svart att :Ia fram klara besked 
om utlfmingsmojligheter. For att lana ut datafiler offentligt, utan att det strider mot 
upphovsratts1agen, maste man ha utgivarens tillstand till detta. J:qatverkslicens~r_finns 
inte heller i nagon stOrre utstrackning for multimediaprogram. Jonas menar att 
programmen helt enkelt inte ar gjorda for att anvandas pa det sattet. 

26 Se bilaga nr 2 om PM till lektOrer. 
27 Lekti:irer som recenserar bt>cker rar ett exemplar av den bok de recenserat. (Egen anm.) 
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4. Tva projekt 

I detta kapitel har vi valt att redogora for tva projekt med datorverksamhet for barn och 
ungdomar pa folkbibliotek. Det forsta projektet iir en dansk forsoksverksamhet, som 
agde rum 1987-88 (Clausen & Larsen, 1988, s. 77). Detta projekt har till viss del varit 
inspirerande for de svenska projektet "Informationsteknologi pa folkbibliotekens 
bamavdelningar", som vi diirefter redogor fOr. 

HELOS - Biblioteksutvecklingsiorsok i Berning, Egvad, Lemvig och 
Struer 

I rapporten "Vi kappes om att komma derhen- har frakken pa mir det ringer!" redogor 
Helge Clausen och Gitte Larsen (1988) for datorverkstadsforsoken i HELOS -
biblioteksutvecklingsforsok i Heming, Egvad, Lemvig och Struer. De gor en 
beskrivning och utviirdering av verksamheten. 

Att starta ~ed\~;_tad~r p~ bikliQ!.~ken_s ba.mavdelningar ingick som ett delprojekt i 
HELOS-forsoken. Datorverkstademas miilsattning var bl.a. 
• att stalla en kvalitetspraglad samling av datorspel och undervisningsprograrn pa 

kassettband ochleller disketter till forfogande for anvandning och utlan 
• att ge barn och ungdomar mojlighet att arbeta med datorer 
• att undersoka hur hemdatorprogram kan integreras med barnbiblioteks andra 

utlfmingsmaterial. (ibid, s. 15) 

Att lana ut program visade sig dock vara svarare an de tankt sig eftersom Foreningen for 
Softwareproducenter som dominerade den danska marknaden, tog avstand fran ideen 
och darmed forsvarades projektet i stor utstrackning. Det som aterstod for utlaning var i 
stort sett endast public domain-program2s. (ibid, s. 28) 

Biblioteken hade 3-4 speldatorer29 i sina datorverkstader. Till datorerna fanns skrivare, 
joystick, datorspel, ordbehandlings- och ritprogram. (ibid, s. 77) 

Medieurvalet ·' ,_ . 
t' .. 

Barnbibliotek§lfi~rna pa de fyra biblioteken hade regelbundna moten dar materialurval :'./t !-.... 
diskuterades. Deltagarna hade fore motena forberett sig genom att lasa spelrecensioner i ·~ . 
olika datortidskrifter. I borjan forlitade de sig i stor utstrackning pa de uppgifter om ~ 

. spelen de fick fran tidskrifterna, men de upptackte snart att deras egna asikter ofta inte 
stfunde overens med recensenternas. Tidskrifternas skribenter utgick mer fran den vana --------- ------- - ----~. - --· -·· -
sp~~-~~~~-ll~ d~ped.Qrr!g~_§.P.~~n . .De var diirfor inte lampade att avgora om datorspelet 
var bra for t.ex. yngre barn. Istallet borjade bibliotekariema samarbeta med en lokal 
da~butik som gav dem forslag -piidators~~fu"[[an £~~Io]~~~~~=~~~nkop.spolitik. De 
fortsatte dock att bevaka datortidskrifterna for att kunna halla sig underra'l'taet""emed-vad 
som hande pa marknaden. (ibid, s. 24) 

28 Public domain ar datorprogram som fritt kan utnyttjas. (Egen anm.) 
29 Commodore 64 och Commodore 1~8. (Clausen & Larsen, 1988, s. 22) 
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Biblioteken hade som princip att inte ko_pa in krigs-, action- och valdspraglade 
.cW~;_§p~~Cn'eville-1siliflei-gari1a_Ila_datorsp~-l dar man kan vaija-mei1~-o1lka 1~_eller 
rollfigurer som under spelets gang fattar sjalvstandiga beslut som far olika foljder. 
Kvaliteten pa spelens grafik och ljud var ocksa nagot de tog hansyn till. (ibid, s. 25) 

Nar forsoket startade hade biblioteken i Egvad, Lemvig och Struer fOr avsikt att kopa in 
I 00 datorspel om aret, biblioteket i Heming skulle kopa in 200 spel om aret. Detta 
visade sig dock vara omojligt eftersom det inte fanns sarskilt manga spel som var av det 
slaget biblioteken onskade. (ibid, s. 23) 

Erfarenheter av projektet 

-~ Resultaten av utvarderingen visade att bibl!meksbesoken okade markant under 
r-- ., , · ,. proj~kt_t.i~.:... Datorverkstadema innebar att bibliotek~~s bM;la~-delnillgar .. genomgaende 
\ J .' utnyttjades i storre utstrackning an tidigare. Barnen var ocksa overlag positiva till 

datorverkstadema. (ibid, s. 57-58) Det var fr~QE ~!I!..P9l~'l.f.._tp~l.!~.s-~~--2£hfemton A! 
som anvande datorema. En del barn kom oftare till biblioteket nar datorverkstadema 

t· }; infordes och aven en del tonaringar som aldrig gatt till biblis>.!.~ket_f6E.t:~J.~.~~a~~s-~ 
~'-1 '· )''I (ibid, s. 77 -78) Pojkama och flickoma i undersokningen var overens om att det framfor 

_{"' . · · alit var pojkar som utnyttjade verkstaden. Pojkama ansag att detta t.ex. kunde bero pa 
r ,~-: 1 att flick or inte orkar, tors eller att de inte ar Sacrulc1iga eller intresserade. Fli~koma 

trodde att det kunde bero pa att flickor har andra intressen, t.ex. hastar. (ibid:' s. 67) __ ........... ~#-~-~~ ................... - .--....... -~-,..- ~- - ~ ......... - ... -----·~ 

.. 

Pa alla bibliotek var det datorspelen som utnyttjades mest och da framf6r allt de nya 
spelen. (ibid, s. 32) Nagra av de angivna orsakema till varfor barnen tyckte om 
dat_g_r_s~n._yar att de var-sp~nnand·e;··sk-ojTgcl,. uppmuntrande och hade snygg grafik. De 
tyckte ocksa att det var rolig-t att-fft~v1"a mot andra'"bam-och-pa "sa s~tt fa n'ya-vfumer. 

Spelutbudet var ungefar halften av de intervjuade nojda med, de ovriga hade onskemal 
om t.ex. fler krigs- och karatespel. Nagra bam ansag dessutom att spelen borde bytas ut 
oftare. Det var framfor allt bland de bam som tillbringade mycket tid i 
datorverkstaderna och spelade manga spel som missnojet fanns. (ibid, s. 64-66) 

A ven bam som hade tillgfmg till dator hemma anvande bibliotekets datorverkstad, vilket 
ofta berodde pa att det fanns fler och battre spel i biblioteket, kompisar att spela med 
och att det fanns mojlighet att fa hjalp med programmering. Daremot ansag bamen att 
det upplevdes som irriterande nar nagon utomstaende lade sig i hur de spelade. En 
majoritet av de tillfragade barnen, 2.0 procent, upplevde att det var tillrackligt lugnt i 
datorverkstade~ De ovriga ansag att det emellanat kundebfi fdr myckei stim. . -
Bibliotekspersonalen fick en del klagomal pa oljudet i datorverkstadema fran vuxna 
lantagare. (ibid, s. 58-60) 

B~m~~ hac!~.Q~la4~!.~i!5Jer .Q.ill u!]~pin~Y.E~~~g_r~ En del tyckte att detta var en 
bra ide, lite fler motsatte sig dock detta forslag. Orsaker till detta var att de var oroliga 
for att datorprogrammen pa nagot satt skulle forstoras eller komma bort. Andra 
papekade att uthinade program inte skulle finnas tillgangliga i datorverkstaden. 
Dessutom gjordes anmarkningar om kopieringsproblemet. (ibid, s. 68-69) 
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Bamen fick aven svara pa fragor om vad deras foraldrar tyckte om att de spenderade tid 
i datorverkstaden pa biblioteket. Nagra genomgaende drag i svaren var att foraldrama 
kande sig t9,:gga nar bamen var pa bibTioteket~ For~ldrarriakimdesig dockosik.ra-pa vad 
de(var-bam~n ~yssf~'deffie'dT datorverkstacleri:' (ibid, s. 59) 

Enligt Clausen och Larsen var alla de inblandade biblioteken overens om att 
datorverkstadema ar en verksamhet som hor hemma pa bambibliotek. Forfattama anser 
dock att det ar viktigt att avsatta personalresurser for att driva datorverkstadema. Det ar 

<,~ 

nodvandigt att bibliotekarierna som valjer ut de program som ska inforskaffas ar insatta ~A 

och foljer upp hur och vilka program som anvands i datorverkstaden. De menar ocksa u ~~ J v 

att det kommer att stallas hogre krav pa kompetensen hos personal en att satta sig in i ~,_, ~ 1 \t.. 

vilka datorprogram som finns och hur man anvander dem. :ijarnen satter ~jg_s..uahbtini.... ~ ~~ \ e-11-Y·' 1 \( 

d~rns ~arid:. oc~- -~!_q?Iigeno~~!"..~.Yanc~!~~-P.D!!iill:kr~, s.71-73) Det ~ ~ ~ ,~:·1· 
vikti&!. at!_~ibl~2g:!ari~_!P.~ hanger med, sa att inte den te~~sk~_ut~<?.cklingen Jigg~r 1~$.!-; ~ · 
fore deras !ekn:~~-~'!--~~l!!Petens. (i61d, s. is) · ·- · · 

·~ ... . . - ...... - ... ~_ ...... 

Forfattarna menar att de datorspel som finns nu speglar en varld karakteriserad av vrud, 
action och tavlingsanda. Dessa spellockar pojkar men verkar inte fangsla flicker for 
migon langre stund. (ibid, s. 78) 

I rapporten antas att behovet av datorverkstaderna kommer att avta och helt forsvinna 
om nagra ar nar alia har tillgang till datorer i skolan och i hemmen. Clausen och Larsen 
menar dock att de nu (1988) har en viktig funktion genom att stimulera intresset for 
datorer, sa att den uppvaxande generationen inte blir datoranalfabeter. De menar ocksa 
att den okade automatiseringen kommer innebara att fritiden okar och att det kommer 
finnas et'rv_Iixati£~,h£Y_~~.~i1~~r;J:Pg;~l!!!ct~f.Y.~~Qg_ ocQ__l}_EEle~~~.~t:.som den cS)l? s_ 
~~!!i2.u~lf:!Jj..tt~ratur~u...iutun~<!J!!..kiDL.tillfr~d.sstiilla,_Har kommer nya mer r 
aventyrsaktiga material in i bilden, t.ex. datorprogram, som en modern och utvecklande 
sysselsattning i framtidens samhalle. (ibid, s. 73-74) 

Projektet Informationsteknologi pa folkbibliotekens barnavdelningar 

1991-1994 pagick i Stockholms Ian projektet "~ormationste~~LI:?~ ---~-
fo!.kbibliotekens barnavdelningar" med bibliotekslCoiisulerit Lena Lundgren soin 1 ' · 

11 

-~ ... ~ ... ~~'''""""·~· ... - ....... """'-·"·--:.-r-l"_,_.. ............. :.--.... -- ,. .. ..._ ) ,-. ~ 
projektledare. Stockholms Lansbibliotek drev projektet och Statens kulturrad beviljade 
medel. A vsikten var att undersoka om det fanns ~!!!ngs~!~van4ningsol'l:1raden for 
datorer pa barnavc!~tn.i.Q.g_'!rrlJl, att anvanda brukarperspektivet och ta sarskild hansyn till 
fli'cl<ors be""!ioV. (Ltmdgren, 1995, s. 106-1 07) 

Bakgrunden till projektet var att Lena Lundgren upptackt att bamavdelningarna och 
dess personal blev fOrbisedda nar det galler IT och ny teknik. IT -anvandningen pa 
bibliotekens vuxenavdelningar kom i forsta hand. En resa till Danmark, dar hon bl.a. 
besokte bibliotek som deltagit i IiE~QS.:proj.elf.!~t30 inspirerade henne. Dar hade de 
kommit betydligt langre med att'ha .. datorer pa bibliotekens bamavdelningar. (Bam, 
bibliotek, datorer, 1995, s. 3-4) 

30 Se vidare om HELOS-projektet pas. 37. 
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Projektet bested av ett antal delprojekt, bl.a. anvandning av CD-ROM for yngre bam pa 
biblioteket i Upplands-Bro kommun, anvandning av CD-ROM for ungdomar pa 
huvudbiblioteket i Nacka, ordbehandling pa huvudbiblioteket i Huddinge, datorverkstad 
med spel, programmering m.m. pa Hallonbergsbiblioteket i Sundbyberg, datorverkstad 
med bl.a. pedagogiska program pa Kista bibliotek i Stockholm och utveckling av ett 
datorspel, De mystiska tecknen. Projektet sarnrnanfattades i rapporten "Bam, bibliotek, 
datorer"31. (Lundgren, 1995, s. 106-107) 

Ett stort problem som man stott pa under projektets gang var att det fanns sa lite lamplig 
mjukvara for bam. De fiesta program var pa engelska och spraket visade sig vara ett 
stort hinder for bam. Vidare uppdagades avsaknaden av biblioteksanknutna program, 
d.v.s. program om bibliotek och bocker. En annan viktig slutsats man drog var att om 
man vill na flickoma, sa maste verksamheten anpassas efter dem. Annars lir risken stor 
att pojkama tar over fullstlindigt. (ibid, s.1 06-1 07) 

Lena Lundgren sager att nu, 1996, har det hlint en del, alit som star i rapporten lir inte 
llingre aktuellt. Att prova CD-ROM-skivor lir t.ex. overspelat vid det hlir laget, manga 
bibliotek har detta nu. Alia biblioteken har dock fortsatt med sin verksamhet efter 1994 
da projekttiden och de sarskilda pengama tog slut. (Informant Lena Lundgren) 

Datorspelet De mystiska tecknen 

I projektet ingick utvecklingen av datorspelet .Q.~!P..Y.~ti .. ~.k~J~G.lmen och detta ar enligt 
Lena Lundgren det forsta biblioteksundervisningsspel som gjorts i Sverige. Det gar ut 
pa att man ska lara sig att hitta i ett bibliotek. Syftet var att gora 
biblioteksundervisningen roligare och battre och spelprototypen var klar hosten 1992. 
Spelet skapades pa initiativ av Lena Lundgren och i samarbete mellan Naturens hus i 
Stockholm (Centrum for natur- och miljoinformation) och en referensgrupp bestaende 
av tre bambibliotekarier frfm lanet. Bidrag fick man fran Nlirings- och 
teknikutvecklingsverket (NUTEK). (Bam, bibliotek, datorer, 1995, s. 52-58) 

Spelet handlar om en flicka som en dag nar hon sokt sig till biblioteket drabbas av en 
forbannelse, vilket innebar att bade elstrom och bibliotekarie satts ur funktion. For att 
hava forbannelsen maste flickan hitta en specieli bok, och hon maste klara sig helt pa 
egen hand. Spelaren ser biblioteket genom flickans ogon och maste leta sig genom 
register och kataloger for att hitta ratt bok. Under spelets gang llir sig spelaren bur ett 
bibliotek ar organiserat och hur klassifikationssystemet fungerar. Nar boken lir funnen 
flodar ater ljuset, bibliotekarien piggnar till och flickan kan lfma sin bok. (Almegard, 
1993, s. 12-13) 

Lena Lundgren berattar att de anvande sig av datorspelets form for att de tror att bam lar 
sig genom att leka och att spela spellir att leka. I Gustavsberg, dar de provat prototypen 
sager de att barn inte lar sig att hitta i biblioteket, men tillsammans med annan 
biblioteksundervisning kan spelet forstlirka inlarningen. Lena tycker att De mystiska 
tecknen ar ett intressant forsok. An sa lange ar det dock bara en prototyp, eftersom det 
inte finns nagon som vill satsa pengar och utveckla spelet. (Informant Lena Lundgren) 

31 Se litteraturlistan. 
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5. Redovisning av biblioteksundersokning 

Lena Lundgren vid Stockholms Lansbibliotek 

Uinsbiblioteket har flera olika uppgifter. Detar inget bibliotek i vaniig bemarkelse, 
eftersom de inte lanar ut m\gra backer till allmanheten. Biblioteket bestar av tva delar, 
dels en fjarrlaneavdelning som ocksa ar lanecentral for mellersta Sverige, dels 
konsulentverksamhet med totalt fyra konsulenter. Konsulentverksamheten bestar av ett 
antal delar dar man hjalper bibliotek att utveckla deras verksamhet. Konsulenterna 
arbetar med information och didgivning genom kurser, seminarier, konferenser, 
studiedagar och moten. De hjalper aven biblioteken i liinet med marknadsforing, 
samordning och driver projekt och utvecklingsarbeten. (Stockholms stadsbibliotek, 
1995,s.l) 

Varfor harman datorspel och lekfulla datorprogram pa folkbibliotek? 

~ena ~2.~-~E· bibliotekskonsulent, menar att folkbibliotekens bamavdelningar idag 
maste "ligga i som sjutton" for att folja med i IT -utvecklingen. Idag finns .i!lJ~~).Jtiq __ 
_ datorer_pa barnavdelningarna. Bam maste fa tillgang till den nya tekoiken pa biblioteket, 
anser Lena. Det handlar om att lara sig hantera den nya tekniken. 

Lena tycker att ~vfilitativt bra datorspel och inter~tiva b?_?!-er h~ en given plats pa 
baroavdelningama. Bam, ungdomar och vuxna liir sig genom lek och II ... i de vanliga 
spelen finns datorvarldens hela dramaturgi och speciella symbolsprak presenterade pa 
ett lockande siitt. 11 I spelen lar man sig aven hantera mus och tangentbo.rd. (Barn, 
bibliotek, datorer, 1995, s. 96) 

Vad tycker du om urval och utbud? 

Lena menar att hon inte kan saga vilka datorprogram man ska ha pa bibliotek. Hon 
tycker inte att man ska tanka pa det sattet, utan istallet fraga sig vad som passar in i 
bibliotekets verksamhet och vad datorn kan tillfora deona och utga fran detta. 
Bibliotekspersonal ska inte borja med att bestamma att det ar en viss CD-ROM-skiva de 
ska ha. Lena tycker dock att om bibliotek har bestiimt sig for att ha datorprogram ska de 
vara anviindbara och nrt~a. De svenska CD-ROM-program som finns idag ar 
~-

valgjorda och av bra kvalitet, exempelvis Pippi Langstrump, Stotnisse aker hiss och 
Krakel Spektakels ABC. Lena tycker att om man av olika skiil inte kan engagera sig i en 
verksamhet, ar det inte fel att satta ut en dater med dessa typer av program, men hon ser 
hellre att biblioteken har boktipsprogram och recensionsprogram. Detar sadant som i 
stor utstrackning saknas i dag. Hon vill ocksa att man ska lyfta fram datom som ett 
verktxg i..£ibliote~sv~r~~amh':~en, t.ex. genom attha boktipsprogram som fai'"biUli'a'tr~· 
lasa. Ett program som Pippi Uingstrump kan man ha var som heist, men ett 
boktipsprogram passar bra just pa bibliotek. 

Detar viktigt att biblioteken koper de datorprogram som finns, speciellt svenska 
program, aven om utformning och innehall i dessa inte all tid ar av hogsta kvalitet, 
tycker Lena. ~.i.b.!i2.!.~E.~n.m.~§1~ .. :vis~ at_! ~~.tfi.nn.s . .§.n~markn.ad,_sa att det blir en fortsatt 
produktion och utveckling. Lena har markt att tn~.£~_!?.!QU2te~~.~~~yvaktan~e med 
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m~!i.:::~~-~-~~e!-1: .. ~!!~~~-~~~.lE~ ~al1t~~-D?-~~ at!_~.?.P~J-~_lls ~et_~?~~r _battre pr<?_gram. En 
sadan attityd kan dock paverka utvecklingen negativt, menar bon. Lena tycker vidare att 
fler bibliotek borde titta pa datorspel. It2~E~ -~ock .!P~kLan .. d~1fi.nns_e_ttmotstand mot 
dat?EP.~l; __ b_i~!~2!~ke._~_vi_!_! ~el!r.~ ba Pf;!~~&.~g~l'~~-p.r~g_~~ .. Lena sager att man 
naturligtvis inte ska ba daliga spel med exempelvis valdsinslag. 

Qambipliotekariema idag ar intresserade av IT men samtidigt radlosa. De behover fa 
hjalp. Generellt satt bar inte bambibliotekariema bra kompetens pa IT-omradet, men 
detta ar givetvis olika. Ovrig personal pa biblioteken ar ofta mycket intresserad av IT for 
vuxna. Lena tycker inte att det ar bra nar det ar m\gra pa ett bibliotek som blir mycket 
duktiga, medan andra star ocb tittar pa, vilket tyvarr ar vanligt. Lena tycker att 
bamavdelningar ska ha apparater som de kan beharska, sa att de inte blir beroende av 
bibliotekens datatekniker. En del bibliotekarier blir valdigt duktiga, vilket oftast beror 
pa det personliga intresset. Det bela bandlar ocksa om tidsbrist, att man inte hinner med 
IT-utvecklingen idag, man har fullt upp med det ordinarie arbetet. Detar anda viktigt att 
lara sig detta eftersom det ar en overlevnadsfraga for biblioteken, menar Lena. 

Detar en viktig uppgift att stotta arbetet pa bamavdelningama, att bjalpa dem att fdlja 
med i IT -utvecklingen, anser Lena. Darfdr arrangerar Lansbiblioteket CD-ROM-dagar 
dade visar CD-ROM- och diskettbaserade datorprogram. De har ocksa borjat kopa in 
alla datorprogram som bamavdelningama kan vara intresserade av, och de har nu ett 
tjugotal program.32 Lansbiblioteket lanar ut programmen i tva veckor for att biblioteken 
sjalva ska kunna ta stallning till om det ar ett program som de vill kopa in. Detar en 
form av urvalsbjalp, dar biblioteken far en chans att se om programmen ar lampliga. 
Detta ar fOr narvarande ett projekt, som ar en direktutveckling ur projektet "IT pa 
folkbibliotekens bamavdelningar", som ska paga ett ar eller tva. A ven ett par andra 
lansbibliotek lanar ut CD-ROM pa detta siitt. Manga bibliotek ar intresserade och star pa 
ko for att lana programmen, ocb de tycker att detta ar ett bra initiativ. Biblioteken far 
dock inte anvanda programmen i verksamheten. Lena gor inga kvalitetsbedomningar av 
de program hon koper in, det ar upp till var och en att avgora vad de tycker om 
programmen. Hon forsoker dock titta igenom de program hon kopt innan hon lanar ut 
dem till biblioteken. Programmen kops fran foretag som Cretax och Zebrix som vander 
sig till bibliotek ocb skolor, och bon bestaller bela tiden nya program som verkar 
intressanta. 

Lena sager att hon ar som en~am·: nar bon skaffar sig material ocb information om 
olika saker. Hon bor, ser ocb·-samrru-· pa sig allt bon kan komma over. Fran biblioteken 
ringer det folk ocb tipsar benne om bra datorprogram. Hon samlar ocksa pa listor over 
vilka program som firms ute pa biblioteken. Forut laste bon mycket recensioner i 
tidskrifter, men dear sa produktinriktade. De tar inte bansyn till att datorprogrammen 
ska anvandas pa bibliotek. Hon laser ocksa recensionema i Dagens Nybeter, men dar ar 
det oftast datorspel som recenseras. Lena tycker att dessa ar typiska bemmaprodukter 
ocb ofta inte passar sa bra pa bibliotek eftersom de tar lang tid att spela. 

Lena berattar att det pa marknaden idag firms dels svenska program, dels amerikanska 
produkter pa engelska med mycket resurser bakom, dels oversatta produkter, som ar 
valgj orda och bra men med en amerikansk varldsbild, bl.a. Aventyret Havet ocb 

32 Se bilaga nr 3. 
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Aventyr Bland Smakryp, och dels shareware och freeware33 som ar gratis. Lena menar 
att man maste tanka pa vad det tar for konsekvenser att ha oversatta produkter. Det finns 
bade produkter som ar direkt6versatta, men aven program som ar oversatta till ett spnik 
och via det till ett annat. 

Btj:s recensioner av CD-ROM-program ar bra, men Lena tycker att de kunde borjat med 
detta for tva ar sedan. Btj menade att det inte fanns lekt6rer da, men Lena sager att de 
t.ex. kunde fragat dem som var med i projektet "IT pa folkbibliotekens 
bamavdelningar". Hon ar dessutom kritisk till att de har begransat sig till att endast 
recensera program pa CD-ROM och uteslutit diskettbaserade program. Hon tycker att 
CD-ROM ar ett fortraffligt lagringsmedium, speciellt ur sakerhetssynpunkt, men 
utmarkta program finns aven pa diskett. Detar dock bra att de har borjat recensera 
datorprogram pa ett mer seriost satt, aven om Lena inte gillar alit som Btj saljer. Vissa 
engelskspnikiga produkter tycker hon inte om, t.ex. prograrnmet The Way Things Work. 

Biblioteken ar en dalig marknad for foretag, beroende pa att dear sa fa, sager Lena. Det 
finns bara 288 huvudbibliotek i landet och alia dessa har inte datorverksamhet. 
Foretagen ser pa skola och bibliotek som en gemensam marknad, menar hon. 

Vad bar du fOr asikter om anvandare och anvandning? 

"KUJama lagger ofta helt beslag pa datorema pa bibliot7~~~~-~-f!~rsor~Lcl.~ar Y@a vid 
demtQC.:h i.§lt?rr~j_itstr~£~9&Ji~.r..£i!~!?{~~m~:t; sa'gerLena. Hon menar att det ar 
viktigt att flickoma kommer at datorema, att de far nagot eget, t.ex . .. ~Q~.n~ ... ~~ 
kvinnliga handledare och sarskild'Ll?.rogram. Det ar viktigt nu, kanske inte om fern c!t 
n1tmanga1ier-hai--1Hfg~-tili"datore~-h~~a. Man kan ha t.ex. boktips och 
ordbehandlings- och ritprogram, eftersom flickor gillar att skriva. Flickor har annars 
svart att hitta saker att anvanda datorn till, menar Lena. 

Vad tycker du om utHin? 

Det finns en massajuridiska problem forknippade med datorprogram, sager Lena. Detta 
ar en "djungel" idag. Man far t.ex. ofta inte lana ut datorprogram. Vissa foretag kan 
dock tanka sig att tillata utlaning av sina program. Ett exempel pa utlaning av 
datorprogram som finns i lanet ar Varmdo34• Dar tar de betalt 25 kronor per CD-ROM
utlan, men med tanke pa altern:ativet, att kopa programmet for omkring 500 kronor, sa 
kan det vara vart det. Lena !Jcker inte att._qtlan.ingJtr..atiOl:stahandsi.ntr~men for .. 
vissa bibliotek ar det en bra verksamhet. 
~~ ..... _ .... _ .... _.. ........... _._.._ _..,...., . ......,...___, __ ... ~-.,..., .......... 

Framtiden 

Lena tycker att det ar en ensidig satsning pa Internet som nu gors ute pa biblioteken. 
Hon tror inte att denna satsning ar sa bra fOr bam. Det ar "hysteri.§Js!:~J.nenar hon. Det 
finns sa mycket annat viktigare man behover och kan gora. Man borde bl.a. koncentrera 
sig pa att fa fram bra elektroniska bibliotekshjalpmedel. Hon sager att det finns massor 
av ideer om vad man skulle kunna gora, t.ex. forfattarpresentationer och ordbehandling 

33 Freeware ar datorprogram som fritt tar utnyttjas. (Egen anm.) 
34 Se vidare s. 77. 
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pa andra sprak an engelska och svenska vore bra. Datorprogram och teknik for 
handikappade ar ocksa en utmarkt ide, som t.ex. Appelbiblioteket i Hamosand35 arbetar 
me d. 

Datorverkstad pa Hallonbergsbiblioteket 

Hallonbergsbiblioteket ligger i Hallonbergsskolan i Sundbybergs kommun i Stockholms 
Hill. Sundbyberg bar 31 719 invanare. Sundbybergs stadsbibliotek ligger under 
ungdoms- och utbildningsnfunnden och biblioteks- och kultuichef ar Lars Rydquist. De 
har 19 arsarbetare och ett medieanslag pa 2 077 000 kronor exkl. moms. Biblioteket 
bestar av ett huvudbibliotek och en fast filial (Hallonbergsbiblioteket). Lan per invanare 
ar 6,6. (Bibliotekskalendem, 1995, s. 52) 

Ideen till datorverkstaden fick bibliotekspersonalen da Lansbiblioteket 
uppmarksammade att datorer i storre utstrackning borde :finnas pa bibliotekens 
barnavdelningar. Lansbiblioteket ville starta olika projekt dar malsattningen var att barn 
skulle :ta prova pa datorer. Efter diskussion, overvagande och viss overtalning fick Ann 
Bergstrom, den bibliotekarie som sedermera ansvarade for datorverkstaden, med sig 
personalen. De bestamde sig for att starta en datorverkstad. 

En bidragande orsak till beslutet var att de hade ett rum som stod outnyttjat, som Ann 
tyckte skulle passa bra till datorverkstad. Rummet hade ett avskilt I age, vilket var bra 
eftersom ljudnivan ofta var hog i verkstaden. Verksamheten startade 1992 och lades ner 
i december 1995. Under denna tid flyttade biblioteket fran sina lokaler pa andra 
vaningen i Hallonbergens centrum till Hallonbergsskolan, dar datorverkstaden 
placerades i tva studieceller. (Barn, bibliotek, datorer, 1995, s. 40) 

Hallonbergsbiblioteket fick lanspengar till hela datorverksamheten och hade ingen 
speciell budget for inkop av datorspel. For pengarna kopte de bl.a. teknisk utrustning. 
De skaffade enkla speldatorer, en begagnad Commodore C 64 och en Atari dar spel och 
handbocker ingick i kopet. Som skarm anvandes vanliga TV -apparater. De hade ocksa 
en inhyrd persondator, och en av ledarna lanade tillfalligt rued sig en dator hemifran for 
att fler barn och ungdomar skulle kunna arbeta rued datorer. Pa persondatorema fanns 
bl.a. Paintbrush, New Mathblaster Plus, Kings Quest och patiens. Datorspelen fanns 
bara pa disketter, de hade inga CD-ROM-skivor. (ibid, s. 42-43) 

Exempel pa spel som horde till hemdatorerna var Loom, Hero Quest, Police Quest, 
Double Dragon 2, Dynasty Wars, Metal Master, Speedball, Operation Wolf, Indiana 
Jones, Sinbad, Golden Axe, Chicago 90, Midnight Resistans, Action Fighter, Rambo 3, 
Colonial Conquest, Deja vli, Legend, Dragons, Postman, Wayne Gretzky's Icehockey, 
Kick Boxing, Conquest of Camelot, Spy vs Spy, Batman, Blood Ich, Schack, Poker, 
Dungeon Master, Hardball, Base, Rick Dangerous, Total Recall, Hostages, Gouls 'n 
Ghosts, Sim City, Terrian och Narco Police.36 

35 Se vidare s. 74. 
36 Dessa spel finns inte med i "spellistan" eftersom den lista vi fatt fran Hallonbergsbiblioteket var 
ofullstiindig, spel var felstavade, "borta" o.s.v. Det lir ocksa oklart vilka som verkligen anvlints och om de 
var till Atari respektive Commodore. 
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Datorverkstaden vande sig till barn och ungdomar over nio ar och hade oppet efter 
skolan, 16-18, med tanke pa att barnen skulle hinna hem till middagen. De fiesta som 
kom var i 1 0-14-arsaldem. Meningen var att verkstaden skulle fungera som ett oppet 
hus under den tid ledama var dar. (Bam, bibliotek, datorer, 1995, s. 42-44) 

Vid ..§!arten had~_QibHot~!f~!-~'Y~-!!t!. fa ~KLE~gg_g_l.~I_!g_p_~r~_<?_n._.~_<?_!ll ~~-~-e...J~~a 
datQEY~r ~§!tl4~n.,_~~~r~~!!l--~~-~!!~ h~.E~~g_g;9-_§.9..ill~¥..J2.<!.~_e_£~.g~g_<;>.£iS..!s..9.£l.L. .... 
d&tQrintr.e.s.s.erad. _De ledare som sedermera anstalldes tick fria hander nar det gall de det 
pedagogiska innehallet och utformningen av verksamheten. Ann markte att barnen 
verkligen larde sig saker, aven om verksarnhetens kvalitet varierade beroende pa hur 
ambitiosa ledarna var. 

Bibliotekets marknadsforing har framst varit riktad mot skolan. Tiden rackte inte till for 
att ga ut till fritidshem och skola och prata direkt med bamen, istallet gjorde de 
aftischer, skyltar och reklamblad, som de delade ut och satte upp. De har aven haft 
kontakt med Hem och Skola, narradion, lokaltidningama och personalen pa 
skolbiblioteket. Kamratposten skrev om datorverkstaden for tjejer, vilket vackte 
uppmarksamhet. Bibliotekspersonalen gick ocksa uti biblioteket och fragade barn om 
de var intresserade. Denna metod verkade vara den som gav mest resultat. Annars 
handlade det mest om "mun-mot-mun-metoden". (Barn, bibliotek, datorer, 1995, s. 42) 

Varfor hade ni datorspel? 

Att biblioteket valde att ha speldatorer ber~9de_p~.!l.!t .. ?~.P~.,~!U~l.~!~~~g_!_.~,~!!.:':il!~f~- l \ \ 0, .. 
b.!:~~~r}!:~~!~:~a~~.~~~~~5 Ann poangterar att detta var 1992 och det ar lange sedan A;, .,..~.,..,· 
i datorsammanhang. Manga barn hade inte datorspel hemrna pa den tiden. Genom att 0 ./ 

·" anvanda sig av datorspel som ett pedagogiskt hjalpmedel ville de att barn skulle lara 
kfuma datoms utrustning, t.ex. tangentbordet och musen. Ann tror att bam Hir sig genom l 
datorspel eftersom det ar roligt att spela. 

Det var manga som gjorde studiebesok hos dem, fran hela landet och till och med fran 
Holland. En del forfarade bibliotekarier undrade: "Varfor har ni spel, ska man ha det?". 
Ann forstar inte varfor man maste vara negativt installd till anvandning av datorspel 
som "pedagogiskt trick11

• Aven vuxna far pa vissa datorkurser lara sig hantera musen 
genom att t.ex. lagga patiens. 

Vilka urvalskriterier hade ni? 

Bibliotekspersonalen ville inte ha alltfor valdspraglade spel. En del av de till 
speldatorema medfoljande spelen tick de darfOr rensa ut, eftersom de inte ansags 
lampliga for biblioteksbruk. 

Ann upptackte att det var .. ~Y~;tet!.h~ . .?.Q~ULCltnJQg langJid.Jnt...s.p.ela,_.dar man maste 
tanka lange och arbeta strategiskt, t .ex. Kings Quest37 och Sim Farm. En dator kunde da 
bli blockerad hela efterrniddagar. (Barn, bibliotek, datorer, 1995, s. 45) 

37 Uppgift fran intervjun med Ann Bergstrom. 
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Vilka informations- och inkopskanaler anvande ni er av? 

Ann hade ansvaret fOr vilka spel och program som skulle kopas in. Hon tittade i olika 
affarer och Histe en hel del recensioner, bl.a. i Dagens Nyheter. Hon fnigade aven 
ungdomarna och ledarna vad de ville ha och uppmuntrade dem att komma med 
inkopsforslag. Hon nidfragade ocksa sin datorspelsintresserade son. 

Biblioteket bjod in foretaget Cretax som demonstrerade spel och program i 
datorverkstaden, for att bamen sjalva skulle fA valja ut program. Cretax visste ungefar 
vad biblioteket ville ha och gav dem forslag pa bra produkter. De hade aven andra 
IeverantOrer, bl.a. Gavle DPC. De tick inte mycket reklam utan tog sjalva kontakt med 
intressanta foretag. Ett problem var dock att det inte fanns mycket datorprogram pa 
svenska. Ann tror att biblioteken kan vara marknadsforare av datorspel pa samma siitt 
som man tittar pa en bok innan man koper den. 

Asikter om aovandarna och anvaodningen 

Vid starten kom knappt nagon till datorverkstaden, men ryktet spred sig sa smaningom 
och det borjade komma alit fler. Efter ett tag utkristalliserades grupper av bam som 
aterkom till verkstaden varje gang. Grupperna forandrades givetvis med tiden, da bam 
blev i:ildre och ersattes. Snart lade personalen dock marke till att pojkama, helt. 
~~~~-ve~~or mycke!_pi~Bic}$:.Q1TI~ blev helt enkelt utkonkurrerade, 2.~-s~a __ oft_~.
att de inte kunde nagot om datorer nar personalen forsokte locka dit dem_, Personalen 
kom frru1i tiTI .att-nagot .specieiftborde g6ras"1'5i.flickoma~De.best~de sig darfor for att 
anstalla en kvinnlig ledare som aven kunde fungera som forebild for flickoma. En annan 
atgard var att dela upp verksamheten i flick- och pojkgrupper som tick olika tider. 
Flickoma tick pa sa satt mer utrymme, vilket resulterade i ett stOrre intresse fran deras 
sida. 

Periodvis var det sa mycket intresserade barn att personalen blev tvungna art dela upp 
anvandningen och de overvagde aven att infOra kolistor och lottdragning. Flickoma 
anvande nastan uteslutande persondatom, eftersom de var intresserade av 
ordbehandlings- och ritprogra.tnx __ som Paintbrush. De spelade ocksa spel, bl.a. Kings 
Quest 'var-mycket populart. (Bam, bibliotek, datorer, 1995, s. 44-45) Flicker som skrev 
skapade dock irritation, eftersom ingen annan kunde delta. De som stod pa tur vantade 
oUtligt pa att den som skrev skulle bli fardig. Pojkarna gillade daremot nastan enbart 
datorspel. Ann menar att de yngre barnen borjar med att spela enkla datorspel av 
karaktaren "hoppa-skjuta-doda11

, for att sedan overga till mer avancerade och kravande 
spel, vanligen aventyrsspel, for att slutligen fortsatta med att programmera. 

I slutet av 1970-talet var det en debatt om att bam skulle bli ensamma om de anvande 
datorer och t.ex. spelar spel. Ann hailer inte med om detta. Hon kan inte se att det skulle 
tinnas nagon social fara med datorspelande. Hon har insett att det ar en gruppaktivitet, 
bamen umgas och tipsar varandra. Detta kan man se nar en grupp barn sitter framfor 
datorn, ett barn sitter och spelar och de andra hjalper till. Ann bedittar ocksa att hermes 
son spelar tillsammans med andra och pa detta satt lar han kanna nya manniskor. De 
ringer till varandra och diskuterar lOsningar och till och med 11SHipar hem11 en dator extra 
sa att de kan spela mot varandra. Ungdomama vidgar pa sa satt sina kontaktnat och far 
ett stort socialt umgange. Ann tror att manga av datorverkstadens besokare hade datorer 
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och spel hemma. Kanske tick de inte spela med alia sina kompisar hemma, men 
eftersom de kunde det pa biblioteket kom de garna dit, sager hon. 

Det ar svart att saga om datorverkstaden lockade nagra nya besokare till biblioteket. 
Ann tycker att det ar ett problem att man aldrig nar de man egentligen vill na. Hon har 
en kansla av att de som tar for sig i samhallet, tar for sig av allt. Tar foraldrar for sig gor 
aven barnen det. 

Datorutrustningen fungerade bra, nastan inget gick sonder, och de har bara haft 
smastolder. Detta kan till viss del bero pa att utrustningen var gammal och inte direkt 
stOldbegarlig. Det kan ocksa bero pa att rummen enbart anvandes till datorverkstad och 
annars var Hista, sager Ann. 

Det som Ann tyckte var positivt med verksamheten var att barnen tick bra fOrebilder i 
ledarna och att de blivit intresserade av datorer. Barnen tick se hur kvinnor och man 
som ar intresserade av datorer kunde vara. Detta var nagot hon inte hade tankt pa nar 
projektet startade. Barnen hade ocksa Hittare att ta till sig den publika katalogen och 
program pa CD-ROM, eftersom de vagade mer. De hjalpte till och med andra vid 
katalogen. Det tinns inte mycket negativt att peka pa, i och for sig kunde det hela ha 
fungerat battre och flutit smidigare. Flytten st6rde verksamheten, men Ann tror inte att 
barnen uppfattade detta som migot negativt. Ingen utvardering av datorverkstaden har 
gjorts, men reaktionema fdin omgivningen har enbart varit positiva, berattar Ann. 
Foraldrar har till och med uppmuntrat bamen att ga dit. 

Vad tycker du om utlan? 

Utlaning av datorspel bar Ann inte reflekterat over. Det kanske inte ar det man satsar pa 
i forsta hand, om man har begransade resurser. Ann tycker att man i forsta hand ska 
anvanda spelen pa biblioteket. Datorspel ar overhuvudtaget rnycket li:ittillgangliga, de 
gar att fa tag i oveiallt. Hon menar dock att ett datorbibliotek i Stockholm som sysslar 
med utlaning av datorspel ar en intressant ide. 

Framtiden 

Sedan i december 1995 ar verksamheten nerlagd, vilket berodde pa att de inte kunde fa 
tag i nagon ny ledare. Kanske kommer verksamheten utvecklas vidare, men da i en 
annan form. Bibliotekspersonalen funderar pa att skaffa en ALU38-anstalld som dels 
skulle skota laxHisningshjalp, dels kunde ansvara fOr en ny datorverksamhet, kanske 
med CD-ROM-program. 

Datorverkstad pa Kista bibliotek 

Kista ar en del av Stockholms kommun och biblioteket som ar beHiget i centrala Kista ar 
en filial till Stockholms stadsbibliotek (SSB). SSB ligger under kultumarnnden, 
kulturchef ar Christina Hallman och stadsbibliotekarie ar Jan Boman. 

3 8 Arbetslivsutveckling. 
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(Bibliotekskalendem, 1995, s. 50-51) Kista bibliotek har 9,5 arsarbetare och ett 
medieanslag pa 304 000 kronor. Lan per invanare ar 10,9. 

1992 beslot Kista bibliotek att ansluta sig till det pagaende projektet "IT pa 
folkbibliotekens bamavdelningar". Nar projektet startade 1991 hade SSB:s intresse varit 
litet, medan bibliotek i andra kommuner, som Huddinge och Sundbyberg genast 
anrnalde sig. Tanken var att projektbibliotekens forvaltningar skulle satta av en del 
pengar till projektet, men SSB:s budget var sa dalig att de inte kunde stalla upp med 
mede}.39 Trots detta var personalen pa Kista bibliotek intresserade av att delta. lngen av 
dem kunde nagot om datorer men de beslutade sig anda for att ordna en datorverkstad 
for bam och ungdomar, med speciell satsning for att na flickor. 

Arne Lagerkvist, ansvarig projektledare och systemansvarig pa biblioteket, berattar att 
hans forsta uppgift var att fa tag i datorer till verkstaden. Eftersom det i Kista ligger 
mfmga datorforetag vande han sig till dem. Till slut fick de lana utrustning av IBM, ICL 
och Hewlett-Packard. Ett rum som tidigare anvants till narmagasin gjordes i ordning och 
datorverkstaden flyttade in. (Barn, bibliotek, datorer, 1995, s. 4 7) 

Gavle DPC demonstrerade vid ett tillf<Hle datorprogram for larare. I samband med detta 
fick biblioteket 5 000 kronor som de kunde kopa lekfulla datorprogram och datorspel 
for hos Gavle DPC, bl.a. Vikingabyn, Brevduvan, Alice in Wonderland, Star och PC
Globe. Biblioteket fick aven hjalp fran andra hall att forvarva datorprogram, 
Arvingeskolan, ett narbelaget hogstadium, kopte Skolsok till biblioteket och ett 
samarbete med en resebyra resulterade i ett kop av programmet Great Cities of the 
World. (ibid, s. 47) Senare under projekttiden utOkades bestandet med Arts & Letters, 
Fine Artist, Creative Writer, World Guide, Orbis och Focus 96. Nar biblioteket sa 
smaningom fick medel att kopa en PC med CD-ROM-spelare ingick vid kopet 
CorelDRA W!, Encarta och The Animals.40 

Bibliotekspersonalens ambitioner var att na flickor pa mellanstadiet och personal en 
enades om att forsoka Ia tag pa en l}.vinnlig person med intresse for datorer, teckning 
och malning, som kunde leda verkstaden. Arne tycker i ovrigt att ledarna ska vara 
duktiga pa svenska, pedagogiska och kunna datorer. Till slut anstalldes en 
ungdomspraktikant, som kunde bade datorer och var duktig pa att teckna och mala. Hon 
avlOstes med tiden av tva andra kvinnliga ledare. Arne menar att genom att ha kvinnliga 
ledare kunde de visa for bade pojkar och flickor att flickor kan hantera datorer. Ledarna 
delade ut reklamblad, satte upp affischer och gick ut och inforrnerade om verksamheten 
i skolklasser. De bjod i samband med detta in hel- och halvklasser till visningar. Barnen 
som kom fick lara sig grunderna i datorkunskap och fick efter det anvanda bibliotekets 
program. Om de ville kunde de sedan komma till datorverkstaden pa sin fritid, vilket de 
ofta gjorde. 

39 Verksamheten har fungerat sa bra pa Kista bibliotek att de till slut tatt pengar av Uinsbiblioteket och 
aven pengar fran sin forvaltning. Totalt har de tatt 52 000 kronor som de nu kan anvanda efter 
projekttidens slut ( det slutade 1994 ). 
<:lO En lista over Kista biblioteks datorprogram finns i bilaga nr 3. 
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Biblioteket har efter projektidens slut 1994 inlemmat datorverkstaden i den ordinarie 
verksamheten. De har numera sex persondatorer, fern for allmanheten. De har tre CD
ROM-spelare, tva vanliga med plats for en skiva och en viixlare med plats for sex 
skivor. 

Datorverkstaden har oppet for alla, men de vander sig framst till bam i 
mellanstadiealdem och aldre. Bibliotekspersonalen har avsatt tid for bamen pa 
eftermiddagama fyra dagar i veckan, efter att skolan har slutat. Tva tider i veckan har de 
ocksa personal som kan hjalpa bamen. Vuxna och ungdomar har egna oppettider tva 
dagar i veckan och forutsatts klara sig sjalva, eftersom de lar sig om datorer pa arbetet 
och i skolan. Bibliot~~.1llill:..tn$!d tid~Q. . sill!!!U~u;Jiu.kglk..l~~~s.er. .... ~f!~SQm.skcl'l!UlY!!l~LlL 
skaffat datorer. 

Biblioteket har haft ett flertal studiebesok fran bl.a. Dalarna, Halland, Ostergotland, 
Blekinge och Goteborg. 

VarfOr har ni datorspel och lekfulla datorprogram pa biblioteket? 

Arne berattar att alla projektbiblioteken hade gemensam malsattning, bl.a. att man 

skulle U!:Y£s;lsl~L~!!!Yi_lf.£ni!1&.1f.!U!YJ.I...12A foJ~2i~.!.~1~~.~1}.~,.£~:~?~~-~~9~~E:~~Y~~~~i~J~~~~-·· 
och gora datorer och program tillgangliga for alia bam och darvid sarskilt satsa pa 
flickor. Detta ar nagot de forsokt strava efter pa Kista bibliotek, sager Arne. 

Bibliotekspersonalens egen malsattning med verkstaden ar enk.el och "oformulerad". 

Bi~!~~~~"~~!--:':'~!1 .. ~~ .. -~.~~ ~~-tp?,j}_i~~~!"~t.! .. !.~~--~!JL4~~!9!~r. De vill lara ut grundema i 
datorhantering for att folk ska kunna anvanda datom och skapa nagot sjalva med hjalp 
av den. Arne poangterar att det ~~op~~~~tivet som ska vara framtradande i 
datorverkstaden, det ska vara mer an bara spel. Man ska lara sig nagot av 
datorprogrammen och de ska vara pedagogiska. -·-------------
Vilka urvalskriterier har ni? 

Bibliotekspersonalen bestamde fran borjan att de inte ville satsa pa teknik och datorspel, 
eftersom pojkarna da kommer rusande och fragar vad det finns for nagot att spela. Arne 
kan inte se nagon poang med att barn och ungdomar ska komma med sina disketter och 
spela DOOM pa biblioteket, utan det ar battre att de gor sina skolarbeten dar. De uteslot 
darfor genast alla datorspel. Arne sager dock att vissa program innehaller spelmoment 
trots alit, och att det ar nagot man inte kommer ifran. 

Vad tycker du om dagens utbud? 

Arne tycker att det finns mfmga bra datorprogram pa engelska, men spniket ar ett hinder 
fOr manga, inte bara for de som ar sma eller gar pa mellanstadiet utan aven for 
hogstadieungdomar. Han har dock markt att det borjar komma fler och battre svenska 
program, t.ex. Alfons, SWtnisse aker hiss och Mitt Forsta Kunskapsaventyr, som skulle 
passa bra pa biblioteket. Vissa svenska program saknas dock pa marknaden, t.ex. 
program om djur och natur, sager Arne. 
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Det borde satsas mer pa svensk datorprogramsutveckling, en forutsattning ar dock att 
det finns en marknad fOr progranunen, sager Arne. Det finns tva standpunkter, dels de 
som tycker att man ska vanta med att kopa tills det konuner battre program, dels de som 
tycker att man maste kopa det som nu ges ut pa svenska och som ar hyfsat, sa att 
programutvecklingen kan finansieras. Arne ar av den senare asikten. Koper man inte det 
som finns idag blir det ingen fortsatt utveckling av kvalitativt bra svenska produkter, 
eftersom produktutveckling kostar pengar. 

Vilka informations- och inkopskanaler anvander ni er av? 

Biblioteket bar ingen speciell budget for datorprogram. De bar belt enkelt inte rad att 
kopa sadant. De har Ia.tt eller lyckats lana de flesta av sina program. 

Arne berattar att han ar val insatt i vad som finns pa marknaden. Han bar varit med ocb 
skrivit en rapport for Statens kulturrad om multimediautbudet pa marknaden idag.4t Han 
Miler ocksa foredrag och utbildar andra. Han tycker att det ar trakigt att biblioteket inte 
har pengar till datorprogram, eftersom han garna vill ha allt. 

Arne uppskattar att Lansbiblioteket lanar ut program och tycker aven att det ar bra att 
Btj recenserar CD-ROM-program. Han Hiser aven recensionema av bl.a. Ana Valdes i 
Dagens Nyheter. Arne traffade nyligen Ana Valdes som berattade att bon blivit 
tillfnigad av Btj att bli lektOr, men tackat nej till erbjudandet p.g.a. av den daliga 
betalningen, 300 kr per recension. Detar ett stort arbete att recensera en 
multimediaprodukt. Med sa dalig ersattning far de inga bra lektOrer, menade Ana 
Valdes. Hon tycker att det ar svart att skriva en bra recension pa sa litet utrymme, nar 
man skall bedoma bade ljud, text och bild, vilket Arne haller med om. Detar "tufft" att 
sammanfatta ett sadant medium pa bara hundra ord. K valiteten pa recensionerna kan 
inte bli hog eftersom man behover breda ut sig over ett stOrre utrymme, sager Arne. 

Sponsring ar ett mojligt satt att skaffa utrustning och program till datorverkstaden, 
menar Arne. Detta har dock visat sig vara ett problem, eftersom manga stora 
datorforetag har som policy att inte syssla med sponsring i liten skala. Den sponsring de 
har ar mer i miljonklassen, t.ex. VM-sponsring. Arne tror att foretagen anser att det ar 
bra PR fOr dem att deras produkter finns pa biblioteket, men fragan ar om de vill betala 
nagot for det. Han tror inte att foretagen ser biblioteken som en marknad. Kista bibliotek 
far inte mycket reklam och erbjudanden, det ar upp till dem att ta kontakt. Arne tror att 
de var lite for tidigt ute med sin verksarnhet nar det galler fdretagssamarbete. Det galler 
att man traffar ratt person vid ratt tidpunkt. Microsoft var t.ex. belt avvisande i borjan 
nar Arne tog kontakt med dem. Arne vill dock inte se en utveckling liknade den som 
finns i USA, dar de pa biblioteken har personer anstallda som bara agnar sig at att jaga 
sponsorer. Han anser att man egentligen inte kan bygga en sadan har verksarnhet pa 
sponsring. Om staten och aven staden vill att alla manniskor ska bli IT -anvandare, sa 
maste de ocksa avsatta pengar till det, sager Arne. 

41 Se Statens kulturrad i litteraturlistan. 
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Asikter om anvandarna och anvandningen 

Arne har inte nagon bra uppfattning om i vilken utstrackning programmen anvands och 
av vern. Han tror dock att franvaron av datorspel innebar att nastan halften av besokarna 
var flickor under en period. V anligen utgjorde dock flickorna 30 procent. Ritprogram 
som Arts & Letters, Fine Artist och Creative Writer tycker han ar bra. De ar popuUira 
och anvands lika mycket av pojkar och flicker. I borjan hjalpte Arne till i 
datorverkstaden och lade da marke till att beroende pa om det enbart var flickor, pojkar 
eller blandade grupper IOste de problemen i det populara programmet Vikingabyn pa 
olika satt. Det uppstod bl.a. konsrollsdebatter nar barnen spelade, vilket han tycker ar 
intressant. Arne menar att detta ar ett av de basta program som gjorts. De som anvander 
programmen arbetar bade ensamma och flera i grupp. Arne har markt att foraldrar ofta 
kommer med sina barn till datorverkstaden. 

Det ar enligt Arne framfor alit de som ar ovana vid datorer som kommer, eftersom de 
vana har dator hemma. Det ar inte ovanligt att anvandare sager att de vet hur de ska 
gora, men att det sedan visar sig att de anda behover hjalp. Arne sager att det ar bra att 
ha en ledare i verkstaden som kan overvaka verksamheten och hjalpa till. Det ar inget 
problem med att fa tillgang till datorerna, det handlar mer om ifall personalen har tid att 
hjalpa till eller inte. Anvandarna far dock boka tid, hogst tva timmar at gangen. 

Anvandningen av datorverkstaden har inte avspeglats i utlaningen. Arne sager att det ar 
svart att avgora om datorverkstaden har lockat nagra nya besokare. Det ror sig i sadana 
fall inte om nagot storre antal. Det ar vi dare svart att veta om de som anvander 
datorverkstaden aven gor annat pa biblioteket. Han tror dock att eftersom manga av 
besokarna i datorverkstaden fragar efter information, far var och en battre uppfattning 
om vad ett bibliotek ar. De fiesta gar dock inte hemmed backer, utan arbetar pa datom 
med det de tankt sig gora och gar darifran nar de ar klara med det. 

Verksamheten har fOrflutit i flera ar utan nagra problem, men i hostas angrep ett elakt 
virus datorerna och alla maskinerna brot samman. Detta resulterade i att de installerade 
ett antivirus- och sakerhetsprogram, och de har nu insett att det ar bra att ha lite kontroll 
pa utrustningen. Ledarna har i ovrigt haft bra uppsikt pa datorema, inga skivor har 
forsvunnit och ingen annan averkan har heller forekommit. Arne menar att man maste 
forhindra stOlder, men att de som verkligen vill stjala nagot alltid lyckas till slut. Darfor 
viii han inte lagga ner alltfor mycket pengar pa stOldskyddsatgarder. 

Arne tycker att de skulle behova gora en ordentlig utvardering. Det finns dock inga 
resurser till detta. De kommentarer de fatt fran omgivningen har dock varit positiva. 

Hur staller ni er till utlan? 

Arne sager att manga fOretag inte tillater utlaning av sina datorprogram. Microsoft har 
t.ex. tagit belt avstand fran detta. Ett problem ar att det ar sa manga upphovsman 
inblandade i produkterna, berattar Arne. Han har dock fatt reda pa att det finns bibliotek 
som Hinar ut program anda, helt i analogi med att biblioteken lanar ut musik-CD, dar det 
inte heller finns nagot avtal av den typ som galler for bocker, dar forfattarna far en viss 
ersattning for varje utlanad bok. Kista bibliotek har inga pengar till att kopa in 
datorprogram for utlaning, men Arne tror att det finns ett allmanintresse att testa 
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datorprogram innan man koper dem. De vore inte fel att lana ut program i tva eller tre 
veckor sa att folk kan bilda sig en uppfattning om dem, sager Arne. 

Framtiden 

Inom en snar framtid kommer filialema till SSB fa persondatorer som bl.a. kan 
anviindas for laxhjalp. I USA finns redan detta i stor utstrackning, s.k. Homework 
Centers, dar bam och ungdomar med hjalp av datorer, datorprogram och kunnig 
personal kan gora ett bra skolarbete. Arne tror att datorverkstadema kommer att finnas 
kvar, men kanske i denna form istallet. Hans uppfattning ar dock att man i Sverige idag 
framfor allt satsar pa multimedia och Internet pa folkbiblioteken. 

Datorverkstad pa Akersberga bibliotek 

Osterakers kommun ligger i Stockholms liin och har 32 000 invanare. Osterakers 
bibliotek bestar av Akersberga bibliotek (huvudbibliotek) och tva fasta filialer. De 
bedriver aven biblioteksverksamhet pa ett sjukhem och en kriminalvardsanstalt. 
Bibliotek ligger under Kultur-, utbildnings- och fritidsnamnden och bibliotekschef ar 
Margareta Moller. De har 12,15 arsarbetare och ett medieanslag pa 1 032 000 kronor 
exkl. moms. Lan per invanare ar 7,9. (Bibliotekskalendem, 1995, s. 68) 

Initiative! till en datorverkstad togs efter att Akersbergas bibliotekschef varit pa ett 
bibliotekschefsmote, dar Lena Lundgren pratade om att IT -utvecklingen sprungit ifran 
barnavdelningarna. Bibliotekschefen tyckte att detta var ett omrade som borde utvecklas 
och eftersom de fatt pengar over i budgeten beslot de att satsa pa en datorverkstad. 

I januari 1995 borjade Lasse Ekstrand, utbildad datatekniker, sin ALU-anstallning pa 
biblioteket.42 Hans uppgift var att kopa in den tekniska utrustningen (tre datorer och tva 
skrivare) och ta hand om verksamheten i datorverkstaden. Lasse var som "klippt och 
skuren" for uppgiften eftersom han har bade det tekniska kunnandet och tycker om bam, 
berattar bambibliotekarien Margareta Ekstrom. Hon anser att den ordinarie 
bibliotekspersonalen inte skulle klara av verksamheten pa egen hand. I mars 1995 
oppnade datorverkstaden for allmanheten. 

I datorverkstaden pa bamavdelningen finns tre datorer, en av dessa har de vant mot 
vuxenavdelningen for att dar ha de program som vander sig till ungdom och aldre, t.ex. 
uppslagsverken Stora Focus och Encarta. Ungdomar och aldre anvande forut inte 
uppslagsverken eftersom de inte ville sitta pa bamavdelningen. Pa de andra tva 
datorerna har de mer "laborativa program" for bam, t.ex. Creative Writer, Fine Artist 
och Pippi Langstrump.43 

Datorverkstaden riktar sig framst till bam pa mellanstadiet och Lasse Ekstrand bjuder in 
mellanstadieklasser for demonstration av datorprogrammen. Lasse visar pa en 

42Lasse Ekstrom projektanstalldes efter ALU-anstallningen slut. Projektanstallningen delar biblioteket 
och kommunens ADB-enhet pa. 
43 Information om datorprogramsinnehav se bilaga nr 3. 
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storbildsskarm vad som finns och vad man kan gora i de olika programmen. Elevema 
inbjuds darefter att komma pa sin fritid och anvanda datorema. Bamen kan ocksa vid 
behov !a personlig assistans av Lasse. Margareta berattar att man oftast behover boka in 
en tid, eftersom det ar manga som vill anvanda datorema. Ar det anvandare som star pa 
tur ar datorn bokningsbar en halvtimme, men ar den ledig far man sitta sa lange man 
vill. Enligt Margareta blev datorverkstaden direkt en "succe". 

Bibliotekspersonalen har satt en aldersgrans for anvandningen av datorerna i 
datorverkstaden. Bam under fern ar maste ha en vuxen med sig, berattar Margareta. 
Detta beror pa att sma bam gfuna trycker mycket pa alia knappar, vilket ibland f'ar till 
foljd att de 11 hoppar urn Windowsskalet. Datorn kan sedan sta obrukbar i upp till ett 
dygn, innan personalen hinner eller kan atgarda problemet, beriittar Margareta. 

Forutom datorverkstaden finns aven annan verksarnhet med datorer pa biblioteket, t.ex. 
en dator med ordbehandlingsprogram och uppkoppling till Internet. 

Varfor bar ni datorspel och lekfulla datorprogram pa biblioteket? 

Alla manniskor, bam och vuxna, ska ha fri tillgfmg till information pa sina folkbibliotek, 
oavsett det medium det lagras pa, anser Margareta. Det ar en demokratifraga. Pa 
biblioteket ska man fa nnosa11 pa den nya tekniken, sa att man inte kanner sig 
frammande infor den. Margareta sager dock att det inte handlar om att ha manga datorer 
och alia nya program, utan att alla ska !a en chans att prova datorer och datorprogram, 
speciellt de som inte har tillgang till detta hemma. 

Margareta anser att datorverkstaden egentligen ar en bisyssla. Hon tycker inte att det ar 
en absolut nodvandig verksamhet, men eftersom det handlar om att hantera information 
har den sin plats pa biblioteket. Hon tycker dock inte att denna verksamhet far ta over, 
sa att bam slutar lana backer. 

Vilka urvalskriterier bar ni? 

Margareta vill ha datorprogram som ar av hog kvalitet, med bra innehall och fin grafik. 
De ska vara roande och pedagogiska och de ska introducera anvandarna till att hantera 
datorer. Personalen vill vi dare ha program som kan anvandas av barn fran fyra ar och 
uppat. 

Margareta ar inte 11pigg pa" att ha datorspel pa biblioteket, speciellt inte 11blip-blip- 11 och 
"skjuta-doda-spel". Hon tycker inte att de har nagon anledning att ha datorspel annu, 
men skulle det finnas nagot bra spel kan de overvtiga att kopa in det. Margareta tycker 
att datorspel gransar tillleksaker och biblioteket ar inget lekotek, dar man lanar ut 
leksaker. Hon tror vidare att datorspel inovas sa art man inte lar sig migot nytt. Har man 
spelat ett spel kan man alla och spelet innebiir inte nagon intellektuell utmaning utan ar 
bara en leksak. 

En nackdel med att ha datorspel och lekfulla program i hemmen ar att en del sma pojkar 
blir sa uppslukade av datom att de inte gar nagot annat, anser Margareta. Kanske gar de 
miste om social gemenskap och friluftsliv. Hon ar tveksam till om och hur man kan lara 
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sig mlgot av skarmen. Art reaktionshastigheten skulle tranas tror hon bara ar "trams". 
Datom ar enligt henne helt enkelt en rolig leksak. 

Vilka informations- och inkopskanaler anvander ni er av? 

Margareta laser recensioner sporadiskt i olika tidningar och tidskrifter. Aven Btj :s 
recensionsservice tar hon del av, men ofta har biblioteket redan kopt programme! nar Btj 
publicerar sina recensioner och de kanns darfor inaktuella. 

Biblioteket har inget anslag i budgeten for program, utan pengar till detta tas ur det 
allmanna medieanslaget. Egentligen tycker inte Margareta att det ar speciellt dyrt med 
datorprogram med tanke pa hur mycket de sedan anvands. Det som ar dyrt ar datorema, 
Mrdvaran. Bibliotekarierna diskuterar vilka program som ska kopas in i inkopsgruppen 
och pa bokmoten. De far bl.a. tips fn\n bibliotekarier pa andra bibliotek. Margareta har 
hort att ett program med Pettson44 ar pa gang. Det ska de kopa "rakt av", man be hover 
inte lasa recensioner for art forsta att det ar fortraffligt. Margareta anser att svenska 
datorprogram all tid ar intressanta och de koper det fiesta svenska program som finns pa 
marknaden. Hon tycker overhuvudtaget att programutbudet ar bra, aven om det mesta ar 
pa engelska. Det som saknas lir program som direkt kan anvandas i 
biblioteksundervisningen, t.ex. datorprogram som kan gora det llittare att valja backer, 
hur man hittar pa biblioteket och sadant som kan stimulera tilllasning. 

Bibliotekspersonalen anvander sig av olika inkopskanaler, de koper dock inget direkt 
fran detaljhandeln eftersom det ar for dyrt. Lansbibliotekets utlarungsservice av program 
tycker Margareta ar bra, eftersom de da far chans art prova produktema innan de 
bestarnmer sig for att kopa dem. Hon uppskattar ocksa art de kan fa programmen till 
paseende fran leverantorema. Margareta berattar att Lasse har god kontakt med vissa 
programforetag, vilket gjort att de fatten del program, bl.a. demoversioner, som 
sponsring. Hon sager att foretagen har insett att de saljer mer genom att deras produkter 
fmns och syns pa bibliotek. Det fungerar ungefar som med bokhandeln. Ju mer bocker 
folk laser och lanar, desto mer backer saljer bokhandeln. Margareta kan tanka sig att 
mfmga biblioteksbesokare blir intresserade av att kopa programmen nar de ser dem pa 
biblioteket. Kommer man i kontakt med ett bra datorprogram pa biblioteket vill man 
liven ha det hemma, man nojer sig inte med att bara anvanda det pa biblioteket. 
Dessutom ar det mojligt art folk tror att det ar bra kvalitet bara for att det finns pa 
biblioteket. Det ar dock ta foretag som skickar erbjudanden och broschyrer till 
biblioteket. Margareta tror inte nagot bibliotek blir "nedlusat av" reklam, beroende pa att 
bibliotek inte lir nagon stor marknad for foretagen. 

Asikter om anvandarna och anvandningen 

Det ar framfor allt pojkar och ynglingar som anvander datorema, oftast sitter de tva eller 
tre framfor varje sklirm, berattar Margareta. Valdigt .fa anvandare ar flickor. Det har 
dock blivit vanligare att mammor och pappor med yngre bam anvander datorema. Detta 
tror Margareta beror pa att folk har blivit mer bekanta med tekniken. Hon tror inte art de 
bam som har dator hemma kommer till biblioteket for att anvanda datorema. 

44 Pettson och Findus i snickarboden. 
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Scooter's Magic Castle ar det popularaste datorprogrammet bland anvandarna. 
Margareta tycker att det ar ett "tramsigt och barnsligt" program, men pojkarna gillar det. 
Margaretas favorit ar Pippi Uingstrump, som ar ett handelserikt program, med fina 
figurer och farger. Dessutom innehaller det en saga. Kurragornrna med Murnintrollen 
tycker bade hon och barnen om. Krakel Spektakels ABC ar daremot ingen favorit hos 
barnen, med det ar inte Lennart Hellsings bocker heller, enligt Margareta. Hon menar att 
det ar tokigt pa fel satt, for lite medialt och for bra. Stotnisse ak:er hiss med sina 
"haftiga" illustrationer fungerar daremot bra. Margareta gillade inte bilderboken, men 
den gor sig bra som datorprogram. Programmet ar "fulsnyggt", vilket gar hem hos 
barn en. A ven de program dar man far rita och mala ar populara. 

Margareta tycker att det ar svart att saga om fler besokare har kornrnit till biblioteket 
p.g.a. datorverksamheten, men hon tror art datorverkstaden har lockat nya gmpper av 
barn och ungdomar. Det finns daremot ingen direkt koppling mellan anvandning av 
datorverkstaden och utlaning av bocker. Hon berattar att en hel del hogstadieungdomar 
kornrner inslantrande pa rasterna (en skola ligger i narheten), och om det inte ar ledigt 
vid datorerna gor de nagot annat medan de vantar. De kanske inte lanar nagra bocker, 
men omedvetet Hir de sig vilka resurser som finns pa biblioteket, vilket de kan ha nytta 
av senare i livet, sager Margareta. Aven om ungdomarna inte lanar bocker tycker hon att 
datorverkstadens formaga att locka nya gmpper till biblioteket har ett varde i sig. 
Margareta anser att datorverkstaden ar god PR fOr biblioteket. 

Margareta berattar att anvandarna for det mesta klara sig sjalva. Behover de hjalp ror det 
sig mest om tekniska problem, att datorn "hanger sig" eller att det uppstar 
komplikationer med skrivaren. Daremot ar det inte mycket problem med prograrnrnen, 
eftersom de oftast ar sjalvinstmerande. Aven om det ar engelska instruktioner sa brukar 
barnen klara sig bra sjalva. Biblioteket har haft en del problem med den tekniska 
utrustningen. Apparater blir utslitna av for mycket anvandning och dessutom stjals allt 
som sitter lost, bl.a. moss, musplattor, sladdar och horlurar. Horlurar far 
datoranvandarna numera hamta i informationen med lanekortet som pant, datorerna ar 
fastkedjade och de har las pa CD-ROM-spelarna. · 

Bibliotekspersonalen har inte gjort eller planerat for nagon utvardering av 
datorverkstaden. Reaktionerna fran omgivningen har dock enbart varit positiva, berattar 
Margareta. A ven personal en har varit positivt installda till datorverkstaden. Det som 
varit problematiskt ar att inordna datorverkstaden bland alia andra arbetsuppgifter. 
Personalen tycker att det ar jobbigt som det ar nu, da anvandarna far harnta de skivor 
som inte far plats i CD-vaxlarna i informationen. Margareta berattar att anvandarna ska 

· byta "stup i kvarten", vilket tar mycket tid och ar enerverande for bibliotekspersonalen. 

Vad tycker ni om utlan? 

Bibliotekspersonalen har inte diskuterat utlaning av datorprogram, men Margareta 
fragar sig varfor de skulle ha det. Hon tror inte att detta ar nagot for dem, dels for att det 
inte kanns nodvandigt, dels for att ratten att lana ut kostar valdigt mycket. Hon har hort 
att det kostar 10 000 kronor, alltsa mycket mer an sjalva produkten. Det ar pengar som 
behovs till annat. Margareta tycker t.ex. inte att bokbestandet ska bli lidande p.g.a. detta. 
Hon sager att CD-ROM-skivor overhuvudtaget ar dyrare an bocker, de kostar lika 
mycket som en vuxenbok och mer an en barnbok. Det ar en dyr insats i borjan, nar man 
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ska kopa in ett be stand. Det finns dock onskemal fran allmanheten om att kunna lana 
CD-ROM. 

Framtiden 

Det ar svart att uttala sig om hur det blir i framtiden, eftersom datorverkstaden 
fortfarande ar en ny verksamhet, sager Margareta. Men datorprogram har sin plats och 
kommer att finnas aven i fortsa,ttningen pa biblioteket i den omfattning som de har nu, 
inte mycket mer, tror hon. 

Datorspel pa Alingsas Ungdomsbibliotek 

Alingsas ligger i Alvsborgs Ian och har 34 088 invanare. Alingsas bibliotek ligger under 
kultur- och fritidsnamnden och bibliotekschef i:ir Ulla Forsen. De har 15,35 arsarbetare 
och ett medieanslag pa 1 225 000 kronor exkl. moms. Biblioteket bestar av ett 
huvudbibliotek, tva fasta filialer och tva arbetsplatsbibliotek. Lan per invanare ar 9,7. 
(Bibliotekskalendern, 1995, s. 12) 

Alingsas Ungdomsbibliotek startade som ett tvaarigt projekt, 1993, med pengar fran 
Statens kulturrad och Statens ungdomsstyrelse. Syftet var att ungdomar skulle fa skapa 
ett bibliotek utifran sina behov och onskemal. Ett bibliotek som skulle komplettera det 
vanliga biblioteket. Bibliotekspersonalen ville att ungdomar inte bara skulle komma till 
biblioteket for sina skolarbetens skull utan aven pa fritiden, for nojes skull. 

Ungdomsbiblioteket ligger i ett rum i Kabomhuset i centrala Alingsas. Biblioteket kallas 
Det lila rummet och styrs av en fOrening med samma narnn. Foreningen bildades i 
september 1993 av sexton ungdomar i aldern 16-22 ar, varav fyra var tjejer. Heidi 
Carlsson Asplund, bibliotekarie, ansHHldes i projektet pa halvtid 1993. Forutom Heidi 
har det hela tiden funnits tva ungdomspraktikplatser, och hittills har tolv arbetslosa 
ungdomar varit anstallda. Det i:ir ingen medveten satsning som har gjort att det ar 
overvagande killar, som armed i foreningen. Heidi tror att en forklaring kan vara att 
hon gick ut till fritidsgardar nar hon rekryterade folk till foreningen. Det i:ir framst killar 
som gar till fritidsgardar, 60 procent av besokarna utgors av killar sett till hela landet. 

Verksamheten oppnade i mars 1994 och bibliotekets malgrupp i:ir 16-25-aringar. Det var 
mycket viktigt med en informell miljo och ungdomarna valde att satsa pa fantsybocker, 
pop- och rocknoter, musik-CD, olika ungdomstidskrifter, datorer med datorprogram och 
Internetuppkoppling. Microsoft Flight Simulator, Myst, Discworld, X-Wing, Sim City 
2000, BackPacker, Links 386, Colonization, Pirates, Sherlock Holmes, Orbits, 
Korkortsprogrammet och Nordisk familjebok ar de program som finns pa biblioteket. 

Ungdomsbiblioteket har tva datorer, den ena med CD-ROM-spelare ochjoystick och 
den andra med bl.a. Intemetuppkoppling4s. Horlurar finns ocksa. Anvandama far boka 
in sig pa datorema, en halvtimme at gangen. De har aven ordbehandlings- och 

--··-----~---

45 Uppkopplat torsdagar mellan 19-21 . 
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kalkylprogram, och om nagon vill anvanda datorn for att skriva m1got harden personen 
alltid fortur och kan avbryta den som sitter och spelar. 

Heidi och foreningen marknadsfor biblioteket mycket, bl.a. pratar Heidi pa 
Arbetsformedlingens traffar och bjuder in skolklasser. De har ocksa tagit emot 
studiebesok fran manga andra bibliotek. 

Varfor bar ni datorspel pa biblioteket? 

Att foreningen ville ha datorer pa biblioteket berodde pa att det for tva och ett halvt ar 
sedan inte var sa Hi.tt for folk att fa till gang till datorer. Heidi tycker att det ar bra om 
man pa biblioteket kan visa bra datorspel, eftersom det kravs att man har kraftfulla 
datorer fOr att kunna kora nya, bra datorprogram och det ar inte alla ungdomar som har 
det hemma. A v~g_ de ungdomar som int~l!~LQ.l!!QXJ!.~mma..s.ka..ta.mtij,lighetatt.s.attij,,.sig. -.. -. .. ___ _..., __ ,..~ .. , __ ,..,.. . .,..... ___ _.__..,_....__...., 

PJ .. 9!bliqtekefochspe.la,.datQl:sp.~l, sager Heidi. Vidare tror hon att det kommer att bli ett 
A· och B-lag nar det galler att beharska den nya tekniken, men man far gora sa gott man 
kan f6r att forhindra det. 

Vilka urvalskriterier har ni? 

I ungdomskulturen idag ar det aktuella saker som lockar, sager Heidi. Det ar mycket 
som blir passe redan efter halvar, t.ex. musik-CD. Darfor ar verksamhet for ungdomar 
valdigt dyr. Heidi menar dock att man maste ha aktuella saker, att det maste fa kosta. 

Foreningsmedlernmarna bestammer sjalva vilka spel de ska kopa in. Heidi berattar att 
de tidigare varit valdigt positivt installda till datorspel av alla de slag, men nu har de 
borjat tanka om och fragar sig om datorspel verkligen har en plats pa bibliotek. Ar detta 
det budskap man ska fora ut? I framtiden kommer de antagligen vara mer restriktiva i 
sina val och ha ett mer rumsrent utbud, utan destruktiva spel. Heidi har markt att 
pendeln ibland svanger for mycket at nagot hall for ungdomarna, antingen vill de ha alia 
spel eller inga alls. Hon tycker att det vore battre om de hamnade nagonstans mitt 
emellan. Det ar inget fel rned att ha spel bara de ar bra. Heidi tycker att datorspel ska ha 
ett syfte, fYlla en pedagogisk funktion. Forutom att datorspelen ska ha ett bra innehall 
vill f6reningsrnedlemmarna att de ska habra grafik och ljud (musik och tal). 

Snart ska de i fdreningen diskutera spelens framtid pa biblioteket, som underlag for 
detta har datorspelare och bibliotekspersonal skrivit omdomen om spelen. Heidi berattar 
att bade hon och foreningen vill ha kvar Myst och Discworld. Det ar spel som ar bade 
kluriga och bra. Dessutorn ar det valdigt fin grafik i Myst. Aven BackPacker vill de ha 
kvar eftersorn det ar roligt och larorikt. Sim City 2000 och Colonization vill foreningen 
ta bort men Heidi vill ha kvar dem. Sim City 2000 tycker hon ar pedagogiskt och det ar 
roligt for de som gillar den typen av spel. Colonization tycker hon ar for nytt for att 
redan tas bort. Foreningen och Heidi ar dock helt overens om att ta bort "skjuta-ner
spelet" X-Wing. Heidi har funderat pa vad som skulle handa om de tog bort spelen helt, 
eftersom de fiesta besokarna kommer till biblioteket for att spela datorspel. 

QQOM var ett spel som fdreningen sjalva valde att ha pa biblioteket, trots Heidis 
protester. Foreningsmedlemmarna ansag att det var ett populart spel som skulle locka 
ungdornama till biblioteket, vilket ock~a..~!~-IE:~~: Nar de hade DOOM-turnering och 
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kopplade ihop datorerna sa att tavlingsdeltagarna kunde spela mot varandra var det 
"packat med" folk. Foreningen trodde att det skulle fungera att ha ett sadant valdspraglat 
spel eftersom ungdomsbiblioteket utgor en trevlig miljo. Det blev dock en ra stamning, 
dar ungdomama skrek over huvudet pa varandra: "Doda denjaveln! 11

• 

Foreningsmedlemmarna bestamde sig till slut fdr att ta bort DOOM, efter att Heidi pa 
fiera foreningsmoten uppmanat dem att omvardera spelet. Hon tycker inte att detta spel 
har nagon plats pa biblioteket. Nar de tog bort spelet markte de att farre besokare kom 
till biblioteket. De hander dock fortfarande att besokarna spelar DOOM, eftersom de 
kan spela det pa Internet. Forutom DOOM har de aven tagit bort Descent, aven det ett 
valdsdatorspel. 

Vilka informations- och inkopskanaler anvander ni er av? 

Pa tva ar hade biblioteket en budget pa 150 000 kr som skulle tacka alla utgifter. Det 
fanns inga pengar speciellt avsatta fdr datorspel i budgeten. De koper mycket spel och 
de ar dyra, darfdr tar de dock en stor del av budgeten. Heidi ar inkopsansvarig, men det 
ar medlemmarna som tar beslut om inkop. De har valt alla datorspel utom tva, 
Discworld och BackPacker, som Heidi kopt in. Datorprogram kops fran olika stallen, 
bl.a. fran Tandy's i Goteborg, postorderforetaget Lizoft och Datavaruhuset. Fran 
Datavaruhuset fick de aven lana en dator i ett ar som de darefter fick kopa till deras 
inkopspris. For att Mila sig a jour med vilka program de ska kopa in laser de en del 
tidskrifter. Heidi laser t.ex. PC Aktiv som hon tycker har bra recensioner av spel. 

Asikter om anvandarna och anvandningen 

Datorerna ar ofta upptagna, datorspelen och Internet lockar mycket ungdomar. De fiesta 
besokarna ar mellan 18 och 22 ar och det ar nastan enbart killar. Heidi tror att intresset 
fdr datorer har varit en bidragande orsak till att de ar sa mycket killar som kommer. 
Spelen drar valdigt mycket folk, men det ar oerhort sallan som tjejer spelar. Tjejema har 
kanske kant sig skramda av alia killar som pratar om datorer och Internet. F oreningen 
har forsokt locka tjejer med en datorkvall enkom fdr dem, intresset var dock mycket 
svagt. Heidi tror att man maste vanda sig direkt till tjejema och deras aktiviteter for att 
locka dem. Hon tror ocksa att tjejer vill hamer bocker istallet for datorer. For att na dem 
borde man satsa pa lasecirklar eller skrivarverksamhet. Som det nu ar kommer tjejema i 
skymundan, medan killarna tar fdr sig. Samtidigt sager Heidi att biblioteket gjort en stor 
vinst nar de fatt killar intresserade av bibliotek och kultur, vilket inte ar sa vanligt. 

Heidi berattar att ungdomarna spelar bade ensamma och tillsammans. Hon tror att 
spelen sammansvetsar folk. De spelar tillsammans, fdr oandliga diskussioner, utbyter 
erfarenheter och traffas aven mycket privat. Hon tror daremot att det kan bli ensamt om 
man barahar hemdatorer som Atari och spelar hemma. Heidi tror att aven om de fiesta 
besokarna kommer endast fdr att utnyttja spelen sa kan de tillgodogora sig annat an 
datorspelande pa biblioteket. Ungdomarna kanske andrar uppfattning om vad ett 
bibliotek verkligen ar, att ett bibliotek inte behover vara sterilt, formellt och tyst. 

De har knappt forekommit nagra stolder pa biblioteket, trots att rummet star oppet och 
all utrustning ligger framme hela tiden. Heidi tror att detta kan bero pa att rummet ar 
litet och att det ar latt att halla uppsikt over, men ocksa for att det alltid ar folk dar och 
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for att ungdomarna kanner att det ar deras eget bibliotek. A.ven da det varit fullt med 
folk och lite rorigt i biblioteket har inga stolder forekommit. 

De har inte fatt nagra negativa reaktioner fnin allmanheten eller andra bibliotekarier 
angaende spelen, trots att det har framgatt i en broschyr att de hade datorspel som 
DOOM. Heidi tror inte att foraldrar och andra vuxna vet vad DOOM ar for nagot eller 
overhuvudtaget vet vad som finns pa biblioteket. Lokal-TV hade ett reportage om 
verksamheten och zoomade in DOOM-spelande ungdomar och Heidi forvantade sig att 
det skulle bli "ett ramaskri", men ingenting hande. 

Vad tycker ni om utlan? 

Bibliotekspersonalen har fiitt manga forfragningar om utliining av datorspel, men de har 
inte uppmarksammat detta. Det finns en del problem forknippat med upphovsratten och 
Heidi ar osaker pa vad det ar som galler. 

Framtiden 

I april 1996 permanentas biblioteksverksamheten och flyttar tilllokaler i 
huvudbiblioteket. Heidi har begart att fa projektpengar for ett tredjeprojektar. Men 
eftersom hon annu inte vet om detta kommer att beviljas, har Alingsas biblioteksbudget 
omfordelats, sa att verksamheten tillsvidare kan fortsatta. Eventuellt kommer de aven fa 
pengar fr{m kommunens kultumamnd. 

Datorspelen pa Ungdomsbiblioteket gar en oviss framtid till motes, vid nasta 
foreningsmote beslutas vilka datorspel som ska tas bort. Heidi tanker dock se till att inte 
alla spel forsvinner. 

Multimediadator pa Bollebygds bibliotek 

Bollebygd med sina 8 300 invanare ligger i Alvsborgs lan. Huvudbiblioteket i:ir belaget i 
Odinslund i centrala Bollebygd. Biblioteket ligger under kommunstyrelsen och 
biblioteks- och kulturchef iir Lars Nellde. De har 4,95 arsarbetare och ett medieanslag pa 
395 000 kronor exk:l. moms. Biblioteket bestar av ett huvudbibliotek, tva filialer46, en 
bokbuss och ett arbetsplatsbibliotek. Um per invfmare ar 6,0. (Bibliotekskalendern, . 
1995, s. 15) Biblioteket aterinvigdes efter tillbyggnad och restaurering 6 mars 1995. 
Huvudbiblioteket var tidigare filial till Boras stadsbibliotek, men eftersom Bollebygd 
nyligen blivit egen kommun ar det numera huvudbibliotek. 

Pa biblioteket finns en "multimediadator" med en CD-ROM-vaxlare som har plats for 
sju CD-ROM-skivor. Till datom hor den traditionella utrustningen med mus och 
tangentbord, och de har aven horlurar. Multimediadatorn ar placerad i 
ungdomsavdelningens lashorna och den togs i bruk i oktober 1995. De program som 
biblioteket for narvarande har ar: Encarta '95, Dangerous Creatures, Dinosaurs, Den 

-----·--------

46 Egen uppgift fran intervjun. 
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Magiska Biografen, Creative Writer, Fine Artist, Aftonbladet Aventyz-47, Focus 96 och 
Vikingar. Multimediaprogrammen vander sig framst till lag- och mellanstadiealdem, 
men aven tilll3-14-arigar. Hogstadieungdomama har tillgang till CD-ROM pa 
Bollebygdsskolans bibliotek. Nagra program, t.ex. Encarta '95 och Focus 96, ar 
egentligen inte avsedda for bam och anvands knappt av dessa. Bibliotekspersonalen 
planerar att aven skaffa en CD-ROM-station for vuxna och i sa fall ska dessa program 
formodligen placeras dar. 

Biblioteket har inte marknadsfdrt multimediadatom i nagon stOrre utstrackning . . 
Nyheten om att den finns har spridits till dem som bor i narheten och den anvands anda. 
Pa senare tid har de skrivit om multimediadatom i ett nyhetsblad som delats ut till alia 
hushall i Bollebygds kommun. Detta har inneburit att det kommit fler personer till 
biblioteket. Boras Tidning och Goteborgs-Posten har varit pa biblioteket och gjort 
reportage och flera bibliotekarier har varit pa besok for att titta pa Bollebygds bibliotek, 
bl.a. fran Goteborg och Sandared. 

Varfor bar ni lekfulla datorprogram pa biblioteket? 

I kommunens kulturpolitiska mal star bl.a. att man skall prjru:itera..bam--eeh
ungdomsverksamhet och satsa pa ny informatioQ~~Jg;ik. Marie Peming, som ar 
bioliotekaiie riiediY::ansvar~-seFmuit!medladatorn pa biblioteket som en del i detta. Hon 
menar att manniskor maste fa tillgang till och mojlighet att prova pa ny teknik och 
bekanta sig med den, sa att de vet vad folk pratar om, t.ex. vad CD-ROM ar. I grunden 
ligger folkbildningstanken och att man ska gora tekniken tillganglig fdr alla. Alit fler 
har dator hemma, men daremot ar det inte sa manga som har CD-ROM-spelare. Detar 
darfor de erbjuder detta pa biblioteket. For vuxna ar det framfor allt informationsbiten 
som ar viktig, att !a tillgang till information genom att utnyttja nya medier. Detta 
kommer i framtiden att bli alit viktigare, men an sa lange ar det tillgangligheten som ar 
det primara. Biblioteket har annu ingen skriftlig malsattning, istallet gar de efter de 
kulturpolitiska mal en, som ska brytas ner till biblioteksniva inom den narmaste 
framtiden. 

Multimediadatom integrerades pa en gang i bibliotekets verksamhet. Marie tror att en 
del andra bibliotek ar radda fdr att bara "slanga ut" en dator och se hur det fungerar, utan 
att ha en organiserad strategi. Marie anser art det ar battre att satta ut multimediadatorn i 
biblioteket direkt sa att den anvands an att vanta nagra Ar och ha en helt genomtankt 
verksamhet. 

Vilka urvalskriterier bar ni? 

Marie poangterar att de har datorprogram och inte datorspel! De koper inte in spel utan 
vill ha mer skapande och pedagogiska datorprogram. Detta kommer de aven att satsa pa 
i framtiden. Programmen maste innehalla mycket lek och interaktivitet, sa att 
anvandaren inte sitter passiv framfor datom som vid TV -tittande. Det ar aven viktigt att 
programmen inte ar fOraldrade utan att dear aktuella och gama svensksprAkiga. (Marie 
garderar sig genom att tillagga att om programmen ar bra kan de vara gamla.) Detar inte 

47 Har tillkommit efter intervjutillflillet. 
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spel i sig som ar fel, de fiesta program inneh~Hler nagot spel, fragesport eller liknande, 
och det ar acceptabelt. 

Marie tycker att det ar svart att avgora vad som egentligen ar ett datorspel. Pa 
biblioteket vill hon dock inte ha utpraglade datorspel, av typen flygsimulatorer eller 
"skjuta-rymdskepp-spel", eller rena nojesspel som NHL Hockey. Det far inte vara rent 
noje, visserligen ar det inte bannlyst att ha kul pa bibliotek men det ska vara en tanke 
bakom programmen. For att prograrnmen ska vara bra maste de vara bade pedagogiska 
och roliga. De kan salunda tanka sig att skaffa pedagogiska kunskapsspel eller spel som 
ar skapande och kreativa, som Sim City och BackPacker. Marie har overvagt att kopa in 
program som skulle kunna locka de aldre ungdomarna, t.ex. "simulatorspel" som Sim 
City eller Sim Tower, men hon ar tveksam till om de spelen passar pa bibliotek eftersom 
det tar sa lang tid att spela dem. Fragan ar hur langt man hinner pa en kvart. 

Kulturchefen hade innan Marie anstalldes kopt in de fiesta av de program biblioteket har 
nu. Dessa program var kanske inte sadana som Marie skulle ha valt idag, dels fOr att de 
ar aldre, dels for att en del av dem ar engelskspn1kiga. Engelska program kan pa grund 
av spn\ket vara svara for bam, aven om bilder och filmer i dem fungerar bra, sager 
Marie. 

Marie har borjat tanka pa vad de ska ha nu nar hon ar inkopsansvarig, men hon tycker 
att det ar svart att i praktiken ha en genomtankt strategi for vilka program som ska 
finnas pa biblioteket. Marie har sjalv kopt in Vikingar och Focus 96. Utbudet ar dock 
inte sarskilt bra, annu finns inte mycket pa svenska (utan mest pa engelska och 
amerikanska) och det som finns ar tamligen trist. Hon tror dock att det kommer allt fler 
svenska program. Marie menar ocksa att tillverkarna inte har tagit tillvara teknikens 
mojligheter i manga program. De borde bygga mer pa samspel med anvandarna. Marie 
anser att Vikingar inte ar tillrackligt interaktivt, det ar mer vackert att se pa. Ett annat 
exempel pa vad som finns idag ar Iftech Software AB:s produkter, dar tanken ar god 
men programmen ar trakiga. Hon har aven tittat pa A ventyret Manniskan, A ventyret 
Havet och Aventyr Bland Smakryp, men tyckte att de var trista och for gamla. Hon 
misstanker ocksa att A ventyret Manniskan kommer i en ny version snart, sa hon vantar 
hellre med att kopa det. 

Biblioteket har ingen tidsplan for nar programrnen ska bytas ut, men Marie kanner att 
multimediautbudet maste fomyas. An sa lange har endast Musical Instruments tagits 
bort och ersatts med Aftonbladet A ventyr. Den Magiska Biografen, som ar mycket 
populart, har hon daremot inga planer pa att ta bort for tilWi.llet, utan det ar program som 
inte anvands som de kan tanka sig att ta bort ett tag. 

Vilka informations- och inkopskanaler anvander ni er av? 

Marie hailer sig underrattad om marknadens utbud genom recensioner i 
persondatortidskrifter och Btj :s A V -mediahafte. Hon tittar aven pa Mjukvaruhusets 
produkter. Ett problem ar dock att recensenterna i datortidskrifterna har ett annat synsatt 
an vad ett bibliotek har. De recenserar CD-ROM-program pa samma satt som "pang
pang-spel" och bedomer ofta effekter i stallet for innehall. Marie tycker darfor det vore 
bra om Btj recenserade mer, kunnigare och med ett lampligare synsatt. Btj ar dock nagot 
tekniknaiva annu sa lange, de har inte sa stor kunskap. 
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I budgeten for 1996 filll1s 15 000 kr att spendera pa datorprogram. Marie har funderat pa 
var de ska kopa program ifran, och for tillfallet jamfor hon priser mellan olika 
inkopskanaler. Heist skulle hon vilja kopa program fran Mjukvaruhuset, dar de far 
mojlighet att prova produktema och kan fa hjalp om problem uppstar efter kop. 
Postorder ar ett annat altemativ, men skulle det visa sig att det inte skiljer alit fOr 
mycket i pris foredrar hon dock Mjukvaruhuset. En nackdel med postorder ar att man 
inte kan testa produktema fore kop. Postorderforetaget Zebrix erbjuder dock 
demonstrationsprogram till eventuella kunder4&. 

Intresset har okat fran foretagens sida nar det galler att salja spel och program till 
biblioteket. Marie tror att detta kan hero pa att hon har fragat efter information. Mycket 
av reklamen sorteras dock snabbt bort, framfor alit "glassiga" broschyrer fran 
postorderforetag som erbjuder produkter som hon lika gama kan fa information om och 
kopa genom Zebrix, Btj eller persondatortidskrifter. Focus 96 och Vikingar koptes pa 
Bok- och biblioteksmassan. 

Marie tror att biblioteket marknadsfdr de program de har, men hon har inte fatt nagra 
direkta fragor fran besokama angaende vad som ar lampligt att kopa. Hon kan dock 
tanka sig att nagon som har testat Creative Writer och blivit fortjust i det aven skulle 
vilja ha det hemma. 

llll1an multimediadatom koptes in talade kulturchefen med andra om deras erfarenheter. 
Marie har inte varit pa nagra studiebesok hos andra, men anser att det skulle ha varit bra. 
Det skulle vara nyttigt att mota andra som har erfarenhet av multimedia och utbyta 
erfarenheter. 

Asikter om anvandarna och anvandningen 

Marie berattar att de bam och ungdomar som kommer till biblioteket ar bade datorvana 
och ovana. Det syns vern som ar vad, t.ex. om de leker och handskas ratt med musen. 
Anvandarna sitter oftast flera tillsammans vid datom, och det brukar alltid vara nagon 
av dem som vet hur man gor. Barn ar inte lika radda for att klicka och prova som vuxna 
ar, de lar sig snabbt. Ser eller hor personal en att nagon inte forstar gar dedit och hjalper 
till. Marie anordnar aven visningar i grupp, hon har bl.a. haft visning for en 
forskolegrupp. Forskolorna har, till skillnad mot skoloma, oftast inga datorer och kan 
darfor inte sjalva anordna undervisning i multimedia. Marie planerar att kopa in 
program som vander sig till yngre bam, bl.a. Stotnisse aker hiss och Pippi Langstrurnp. I 
de program som de nu har ar det ibland for mycket text for att de mindre bamen ska 
kunna klara av dem sjalva. 

Detar framfor alit mycket flicker som anvander multimediadatorn, ungefar 3/4 ar 
flicker, enligt Marie. Forh~Hlandet mellan pojkar och flicker ar det motsatta nar det 
galler anvandningen av Internet. Det ar framst efter klockan tre pa vardagama, nar 
skolan ar slut, och pa lordagama som multimediadatorn utnyttjas. Detar ofta samma 
flicker som aterkommer och de anvander framst Fine Artist och Den Magiska 
Biografen. 

----- ·---- ---

48 Om Zebrix se s. 28. 
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Den Magiska Biografen ar utan konkurrens det mest populara programmet, berattar 
Marie. Barnen forstar mycket snabbt hur de kan gora en egen tecknad film. Creative 
Writer och Fine Artist ar svarare och mer kravande, anvandarna kan behova hjalp, men 
de ar populara bland barn som ar tilldickligt laskunniga. Marie sager att barnen vill gora 
nagot sjalva, skapa, och det rar de i dessa program. Dangerous Creatures och Dinosaurs 
ar framfor allt populara bland de yngre barnen. Pojkar anvander Dinosaurs mer an 
flickor, dear inte lika intresserade av Creative Writer och Fine Artist. Dangerous 
Creatures intresserar flickor i storre utstrackning an pojkar. Vikingar utnyttjas framst av 
ungdomar (av bada konen) i hogstadiealdem. Detar aven manga vuxna som ar nyfikna 
pa programmen och garna anvander barnen som ursakt for att prova pa tekniken. 

Om datorn inte ar upptagen ar det bara att sla signer, men vill man vara saker pa att fa 
anvanda multimediaprogrammen finns det mojlighet att boka tid, en halvtimme i taget. 
Enligt Marie ar tillgangligheten god, det ar sallan nagon behover vanda om och komma 
tillbaka en annan dag. De har inga problem med att bara de som ar framfusiga skulle fa 
till gang till datorn. Det ar en lugn atmosHir, inget knuff eller brak. Marie tror att denna 
miljo _och valet av kreativa program tilltalar flickor. 

Marie tror inte att multimediasatsningen inneburit att de barn och ungdomar som aldrig 
besokt biblioteket tidigare kommer dit nu. Daremot kommer barn som aven tidigare 
varit biblioteksbesokare oftare, speciellt de barn som bor i narheten. Marie tror att de 
som anvander multimediadatorn aven upptacker annat pa biblioteket. I vantan pa att de 
ska fa tillgang till datorn kanske barnen gar omkring i biblioteket och lanar en bok. 
Programmen kan pa sa satt medfora att barn anvander biblioteket aven pa andra satt an 
de egentligen hade tankt sig nar de gick dit. 

Marie anser att det ar viktigt att tanka pa placeringen av multimediadatorer. Det ar inte 
helt lyckat att ha datorn placerad i ungdomsavdelningens lashorna. Det blir namligen 
inte helt lugnt vid datorn. For att fa ungdomar till biblioteket maste man gora biblioteket 
attraktivt for dem. Det kan vara besvarligt for en pojke i tonaren att lasa en bok om sex 
och samlevnad i lugn och ro pa ungdomsavdelningen, nar en grupp "fnissiga., flickor ar 
mitt uppe i ett multimediaprogram alldeles intill. Ungdomsavdelningen har definitivt 
inte blivit attraktivare for ungdomar som vill Hisa efter att multimediadatorn stallts ut. 
Det har dock inte varit nagra klagomai pa placeringen fran biblioteksbesokarnas sida, 
utan det ar nagot som bibliotekarierna har tankt pa. Datorn ska inte sta i ett eget rum, det 
har de inte resurser till, men det ska vara en tydligare grans mellan det tysta och det 
aktiva biblioteket. Marie menar att de kanske borde gora en egen avdelning bara for 
datorn. 

Marie har funderat pa hur hon ska locka ovana datoranvandare till biblioteket. Hon 
tycker att det ar en svar uppgift och vet inte hur hon ska gora. Undervisning 
overhuvudtaget ar nagot av ett problem eftersom de bara har en dator med multimedia. 
Det ar meningslost att visa datorn for nagon stOrre grupp. Biblioteket har hittills bara 
haft sma visningar, ingen organiserad och genomarbetad verksarnhet eller undervisning. 
Marie har dock funderat pa om de skulle kunna ha en multimediaklubb. Detar dock 
viktigt att ta stallning till om biblioteket ar en skola eller bara ska tillhandahalla 
tekniken. Marie menar att folkbiblioteket inte ska vara nagon skola. Det ar viktigt att 
multimediaverksamheten inte ar traditionell skolundervisningen, att det ar frivilligt och 
pa fritiden. Barnen ska inte ga dit bara for att nagon sager till dem att gora det utan fOr 
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att det ar roligt. En anledning till att intresset for de gruppvisningar som erbjudits pa 
skollov har varit svagt, tror Marie kan bero pa att bam och ungdomama kanner att 
gruppvisningar ar for mycket skola. Det ar inte sa att intresset for multimedia inte finns, 
de har suttit bam hela tiden vid datom, daremot finns det inget intresse for visning i 
grupp. 

Marie bar gatt igenom programmen, sa hon kan det allmanna, det som barnen behover 
hjalp med. Hon tycker att det ar viktigare att vara insatt i ett program som ar skapande, 
t.ex. Creative Writer, an ett program som Dinosaurs. Detar dock inte ofta bamen 
kommer och ber om hjalp. lbland "hanger sig" datom och da brukar de saga till. 
Anvandarnas vanligaste fragor handlar om hur man startar, avbryter eller byter program. 
Personalen marker om barnen bar problem och fragar om de behover bjalp eller nagon 
ledtrad for att de ska komma vi dare. Det ar inte alia som vill ha ledtnidar aven om de 
fastnar, detta far personal en kanna av fran fall till fall. Pojkar "mixtrar" garna med 
datorn, t.ex. manipulerar med bildskarmsinsHillningama och volymknappen. De letar 
aven efter filhanteraren och tar bort ikoner. Ar det nagonsom bar busat ar det pojkar till 
hundra procent som har gjort det, tror Marie. 

Biblioteket bar haft en del mindre problem med den tekniska utrustningen. Det saknas 
bl.a. las pa CD-vaxlaren, vilket ska atgardas. Inga skivor bar forsvunnit hittills, men 
Marie anar att det bara ar en tidsfraga innan de stja1s. St5lder bar overhuvudtaget inte 
forekommit. 

Bibliotekspersonalen bar inte gjort nagon organiserad utvardering av 
multimediaanvandningen. Reaktionerna fran omgivningen har bara varit positiva. Folk 
tycker att det ar roligt med multimedia. 

Hur staller ni till uth\n? 

Biblioteket har fatt forfragningar om de lanar ut datorprogram. Det finns speciella 
licenser for detta andamal till vissa program, men dessa licenser kostar nastan lika 
mycket som programmen, berattar Marie. Hon bar overvagt denna mojlighet, men vet 
inte om pengar ska vikas for en sadan verksamhet. De skulle eventuellt kunna tanka sig 
att hyra ut datorprogram. Marie skulle mycket garna lana ut program, men om hon 
maste valja tycker bon att det ar viktigare att prioritera att det finns bra skivor pa 
biblioteket. Hon tycker att det ar battre att programmen anvands aktivt pa biblioteket, an 
att de Janas ut gratis och kanske inte utnyttjas lika mycket. 

Framtiden 

Marie anser att multimedia ska vara en naturlig del i bamverksamheten. Denna 
verksamheten kornmer inte att forsvinna, den ar bar for att stanna. I framtiden hoppas 
hon att multimedia ingar i ett mer organiserat skapande, att det blir nagot stOrre av det. 
Harman ett skrivarlager kan man t.ex. agna en viss tid at att skriva med hjalp av 
Creative Writer. Multimediatekniken blir da en resurs i ett visst sammanhang. Marie 
tror att om man ska ha en mer organiserad verksamhet maste den vara regelbunden. 
Biblioteket kan t.ex. varje vecka erbjuda mojligheter att vid en viss tid lata 
biblioteksbesokama "prova pa"' de kan t.ex. lara sig nagon ny del i ett skapande 
program. Hon tror ocksa art multimedia blir mer integrerat, ett mer sjalvklart medium att 
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hamta kunskap ifran. Det handlar om att se alla typer av medier som en sammansatt 
helhet. Boeker, tidskrifter, musik-CD och datorteknik kompletterar varandra. For att 
detta skall vara naturligt kravs mer kunskap om IT bade fran biblioteksperso11alens och 
anvandamas sida, sager Marie. 

Datorverksamhet fOr barn och ungdom pa Kungsbacka bibliotek 

Kungsbacka ligger i Hallands Ian och har 58 914 invanare. Kungsbacka bibliotek ligger 
under kultumamnden och biblioteks- och kulturchef ar Margareta Lundberg. De har 
34,25 arsarbetare och ett medieanslag pa 2 485 000 kronor exkl. moms. Biblioteket 
bestar av ett huvudbibliotek, sex fasta tilialer och tva bokbussar. Lan per invanare ar 
12,3. (Bibliotekskalendem, 1995, s. 33-34) 

Kungsbacka biblioteket ligger i Kulturhuset Fyren i centrala Kungsbacka. Kulturhuset 
invigdes i mars 1994 och dar tinns forutom huvudbiblioteket konsertsalen Snackan, 
konsthallen Vitehall, Kulturskolans specialsalar for musik och dans och andra 
samlingslokaler. I byggnaden ligger ocksa Cafe Trubaduren. Aven kulturfOrvaltningens 
ovriga personal ar inhysta i Kulturhuset. (KulturfOrvaltningen, 1994) Biblioteket 
anordnar en mangd olika arrangemang, allt fran konstutstallningar, fOrfattarbesok och 
poesiveckor till skrivarlager, babyrytmik, teaterlek, Stand up Poetry och dans. 

Per-Anders Selin, vikarierande bibliotekschef pa huvudbiblioteket och systemansvarig, 
berattar att Kungsbacka kommun for tre ar sedan anslog pengar till oli~a datorsatsningar 
och eftersom biblioteket var fOrst i kommunen med att ha ideer tick de bade stod och 
pengar. Bibliotekspersonalen visste redan tidigt att de ville ha nagon sorts 
datorverksamhet fOr bam och ungdomar. Sa blev det ocksa, sedan biblioteket oppnade 
1994 har de haft tva persondatorer med lftech Software AB:s Young Genius-program 
staende bredvid ungdomsavdelningen. lftech Gruppen tick biblioteket kontakt med nar 
Kulturhuset Fyren skulle uppforas, eftersom fOretaget tick i uppdrag att bygga och 
ansvara for natverket i huset. I samband med detta visade det sig att Iftech Software AB 
hade datorspel och lekfulla datorprogram som ur bibliotekssynpunkt verkade lfunpliga. 
Det var dessutom de pedagogiska program bibliotekspersonalen kande till vid den tiden, 
eftersom de bl.a. visats pa Bok- och biblioteksmassan. A vtalet biblioteket slOt med 
Iftech Software innebar att de fick tillgang till foretagets samlade datorprogram for bam 
och ungdomar.49 

Biblioteket har ocksa en "bamdator", framst for yngre bam, med tillhorande fargskrivare 
och CD-ROM-spelare, som de nyligen stallt uti narheten av baminformationen vid 
smabamsavdelningen. CD-ROM-skivoma ar inlasta i ett skap bakom 
informationsdisken och personalen satter i skivoma och stanger av programmen. De 
program de har fOr bam ar bl.a. Pippi Langstrump, Krakel Spektakels ABC, 
Kurragomma med Murnintrollen, Arken och Skattjakten, Fine Artist och Creative 
Writer. 5o For ungdomar och aldre har de Musical Instruments, Encarta, Orbis och 

49 Se bilaga nr 3. 
50 Vid var observation fanns inte de lekfulla programmen Kurragomma med Mumintrollen och Arken 
och Skattjakten . Dessa har infdrskaffats efter vi gjort intervjun med Monica Olsson. 
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Hoover. Monica Olsson, bambibliotekarie och verksamhetsansvarig for 
bamavdelningen, berattar att de framst gatt ut till de yngre bamen i forskolan och 
lagstadiet med information om bamdatom. Det finns mojlighet att boka datom en 
halvtimme eller en timme at gangen. Enligt Per-Anders ar det framfor alit de sma 
bamen som foredrar att boka tid, eftersom de da vet sakert att de far tillgang till datom 
nar de kommer. 

Biblioteket har aven andra datorprogram bl.a. Grolier Multimedia Encyclopedia, Art 
Gallery, Cinemania, och Dinosaurs pa CD-ROM. Dessa finns tillgangliga for 
allmanheten pa atta persondatorer, som ar kopplade till bibliotekets natverk. 

Varfor bar ni datorspel ocb lekfulla datorprogram pa biblioteket? 

Det finns ingen nedskriven malsattning som preciserar varfor de har datorspel och 
lekfulla datorprogram for bam och ungdom pa Kungsbacka bibliotek. Bade Per-Anders 
och Monica anser att det ur demokratisynpunkt ar viktigt att gora den nya tekniken 
tillganglig for alla invanare i kommunen. Detta galler speciellt bam, som kanske inte har 
tillgang till dator hemma. Per-Anders menar vidare att det ur informationssynpunkt ar 
en naturlig utveckling att ha CD-ROM-program pa bibliotek. Bibliotekspersonalen 
maste gora information tillganglig for allmanheten oavsett vilket medium den ar lagrad 
pa, menar han. Bibliotekets uppdrag har inte f6randrats nar det galler informationsbiten. 
CD-ROM ar bara ett nytt medium att lagra information pa. 

Monica sager att det ocksa handlar om att folja de riktlinjer for bamverksamheten som 
finns angivna i kommunens kulturpolitiska mal, bl.a. att man ska framja barns skapande 
och fOrmedla kunskaper och upplevelser. 

Vilka urvalskriterier bar ni? 

Monica tycker att det ar viktigt att ha datorprogram som inte ar alltfor svara pa 
barndatorn, eftersom de vander sig till yngre bam. Hon tycker vidare att det ska vara 
pedagogiska program som ar roliga, omvaxlande, aktiverande och latta att ta till sig. De 
far garna innehalla en liten berattelse, !agger hon till. Krakel Spektakels ABC tycker 
Monica ar ett exempel pa ett mycket bra program. Per-Anders tycker att programmen 
Pippi Langstrump, Krakel Spektakels ABC och Kurragomma med Mumintrollen har en 
sjalvklar plats pa bibliotek. Detar valkanda figurer fran bockemas varld som redan 
tidigare finns pa biblioteken. Han tycker att det ar bra om man dels kan ha program som 
ar enbart roliga, dels program dar man kan skapa nagot sjalv, t.ex. Creative Writer och 
Fine Artist. En pedagogisk vinst med datorprogrammen ar att det blir roligt att lara sig, 
sager Per-Anders. 

Bade Per-Anders och Monika papekar att det finns ont om program pa svenska, vilket 
begransar utbudet for de yngre barnen. Monica tycker overhuvudtaget att dagens utbud 
ar bedrovligt. Detar en "djungel" av program av tvivelaktig kvalitet, med "grall" grafik 
och fula figurer. Programmen ar ocksa av den art att man trottnar pa dem, atminstone 
om man har anvant datorer tidigare. Hon menar att tillverkarna inte ser kvalitet som det 
primara, utan att det bara handlar om att tjana pengar. Om man satsar pa kvalitet och 
koper bra produkter kanske marknaden saneras, sager Monica forhoppningsfullt. Hon 
valjer sjalv ut program som ar bra och andamalsenliga, t.ex. Krakel Spektakels ABC. 
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Dessa program kan biblioteket sta for, menar hon. Hon skulle aldrig kopa "halvdaliga" 
program, utan vantar hellre tills det kommer nagot av bra kvalitet. Hon efterlyser aven 
nya versioner av aldre program, t.ex. A ventyr Bland Smcikryp och A ventyret 
Manniskan. 

Per-Anders har spelat aventyrsspelet Myst och hans Asikt ar att det skulle passa utmarkt 
pa biblioteket. Myst ar visserligen tidskravande men i och med att man kan spara 
spellagen kan man ocksa aterkomma till spelet, kanske efter att man fatt nagon "ljus 
ide" eller efter att ha pratat med kompisarna. Pa sa satt skulle man kunna spela Mystpa 
biblioteket under ett ars tid, menar han. Per-Anders tycker vidare att datorspel ar perfekt 
for t.ex. biblioteksundervisning. Han jarnf6r sin egen arbetssituation i informationen 
med spelen. De kommer nagon med ett problem och med hjalp av vissa hjalpmedel ska 
han losa det. Det ar sattet att tanka som kan tranas i spelen, menar han. 

Per-Anders anser dock inte att alla datorspel ar acceptabla, utan det maste finnas vissa 
granser och urvalskriterier fOr vad man ska ha pa bibliotek. Detar dock svArt med 
gransdragningar, att avgora vad som ar Himpligt och olarnpligt. Datorspel som DOOM 
eller Wing Commander skulle de aldrig kimna tanka sig att ta in. Det ar inte nodvandigt 
att ha "skjuta-jaga-spel" aven om de fOr tillf::illet har det pa barndatorn eftersom det 
foljde med vid kopet av Windows 95.st Monica tycker daremot att man inte behover ha 
datorspel pa biblioteket, eftersom det ar nagot som folk har hemma. Hon erkanner 
samtidigt att hon kan "spelbiten" mycket daligt, men att hon lar sig genom att prata med 
barnen. Monica skulle vilja att datorspelen utvecklades mer pedagogiskt, samtidigt som 
de forblir lustfyllda och roliga. 

Monica tror att barn genom att anvanda datorspel och lekfulla program kan lara sig 
beharska ett nytt medium pa ett lekfullt satt. Dessutom kan motoriken och koordination 
mellan oga och hand tranas, t .ex. i Kurragomrna med Mumintrollen och Pippi 
Langstrump. Krakel Spektakels ABC har en pedagogisk aspekt som ar bra, att man lar 
sig bokstaver och att stava. Ett problem ar dock att man maste arbeta lange med 
boksUivema innan man kan gora andra saker, t.ex. spela memory. Alla barn har inte det 
talamod som kravs for detta. De barn som har programmet hemrna kan lagra det de gjort 
och behover inte borja om fran borjan varje gang, men detta ar armu inte mojligt pa 
biblioteket. Aven Young Genius-programmen har ett pedagogiskt syfte, att man bl.a. 
ska lara sig siffror och bokstaver, vilket Monica tycker ar positivt. 

Monica tycker att biblioteket ska erbjuda ett brett utbud och god tillganglighet till en 
mangfald av olika medier. Detta ska dock inte ske pa bekostnad av bocker, titan datom 

. och datorprogrammen ska utgora en del i helheten. 

Oenighet bland personalen? 

Det ar ingen i personalen som har motarbetat eller oppet visat att de tycker att 
datorprogram och spel inte hor hemma pa bibliotek. Per-Anders menar att detta istallet 
tar sig uttryck i ett ointresse. De tycker inte att spel och datorprogram ar sa 
biblioteksmassigt och tar salunda inte till sig dessa medier. Per-Anders tror dock att de i 

51 Spelet Hoover. 
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Kungsbacka av tradition ar "pigga pa" att testa nya saker och att de har en oppen 
installning till nya medier. 

Monica tycker att det ar sjalvklart att det finns olika asikter pa en arbetsplats. Alia 
tycker inte att man ska lagga resurser pa datorverksamhet. Satsar man pengar pa detta 
blir nagot annat lidande istallet. Monica menar att folk alltid har sina trosklar, som de 
maste komma over for att vanja sig vid nya medier. Monica drar paralleller till nar 
videon kom, da trodde man att alla sag pa filmer av typen "Motorsagsmassakem". 
Monica berattar vidare att nar han borjade propagera for datorprogramsverksamhet pa 
biblioteket var inte alia i omgivningen positivt installda. En forskolekonsulent var 
tveksam till denna verksarnhet, eftersom hon ansag att datorer tar tid fran viktigare 
saker, t.ex. barns behov av rorelse. Efter en tid andrade hon sig dock och blev mycket 
intresserad av Monicas forslag. Fran forskolans sida hade de vant sig vid tanken och 
insett att de maste f6Ija med i utvecklingen. Monica tycker personligen att det ar viktigt 
att hanga med i dator- och IT -utvecklingen. Har man en gang bestamt sig for att ha 
datorer ar det viktigt att fortsatta for att folja med i utvecklingen. 

Asikter om anvandarna och anvandningen 

Per-Anders berattar att i borjan stod bam och ungdomar, i huvudsak pojkar, utanfor 
dorrama vid oppningsdags och rusade in till datorema med Young Genius-program. 
Spelarens kompisar stod i en klunga runt omkring datorema och skulle titta pa och ge 
tips. Per-Anders sager att anvandama ofta sitter i grupper och spelar vid datorema. 
Teorin om att spelen skulle vara isolerande stammer inte alls med verkligheten, menar 
han. Aven om man vill spela sjalv, ar det svart att slippa undan kompisar eller nyfikna 
som tittar pa. Det ar inte sallan som den ena datom med Young Genius-program ar Iedig 
medan det sitter en hel grupp runt den andra och spelar. 

De forsta "freaken" trottnade dock efter ett tag, da spanningen med det nya slappte. Nu 
marker personal en att foraldrar med sma barn kommer for att prova datorema och aven 
flickorna borjar bli intresserade. Flickoma ligger oftast efter pojkama i sadana har 
sammanhang, menar Per-Anders. Monica berattar att pa eftermiddagama och rastema 
(biblioteket Jigger mitt emellan tva skolor) ar det mest aldre bam sam spelar. Hon har 
markt att eftersom Young Genius datorema inte gar att boka blir en del anvandare 
ibland sittande ganska lange vid dessa. Bade Monica och Per-Anders sager att datorerna 
anvands hela tiden och Bomber och Bumlingar ar utan konkurrens det popularaste spelet 
bland bade pojkar och flickor. Monica berattar att pojkar oftare an flickor spelar de lite 
mer avancerade spelen, t.ex. Lokomotivspelet och Loppcirkusen. 

Marker Monica att det ar nagon sam har svarigheter med datorprograrnmen hjalper hon 
givetvis till. Bamen verkar dock klara av det mesta sjalva, men kommer ibland och ber 
om hjalp, da det "ser lite konstigt ut pa skarmen'\ berattar Per-Anders. Monica sager att 
en del barn ibland kan ha problem med att valja program pa Young Genius menyn, 
eftersom man maste kunna lasa. 

Personalen har ganska bra uppsikt over hur bamdatom anvands eftersom den star nara 
bamavdelningens informationsdisk. Monica visar hur datom och de lekfulla 
progran1men fungerar.nar barnen har bokat tid eller niir de ber om hjalp. Personalen 
sitter dessutom nara datom och kan enkelt hjalpa till om det ar ml.got anvandaren undrar 
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over. Monica berattar att personal en har ett bra forhallningssatt till bamen och att dessa 
inte ar radda for att ta kontakt med personalen. Barnen vet att personal en finns dar for 
deras skull. 

Pa bamdatorn ar det mest yngre barn som spelar, i f6rskole- och lagstadierudern, bedittar 
Monica. Bamen turas om att spela, konflikter uppstar sallan. Det finns sa mycket annat 
att gora pa biblioteket medan barnen vantar pa sin tur, de kan t.ex. lasa backer eller leka. 
Det ar oftast ett bam som spelar eftersom det bara finns ett par horlurarna, sager 
Monica. Flera bam brukar dock sta bredvid och ge spelaren tips. De aldre barnen hjalper 
de yngre, de som kan mer hjalper de som kan mindre. Syskon sitter ofta bredvid 
varandra och spelar. Monica berattar att pappor ofta kommer med sina bam pa lordagar, 
mammorna pa vardagar. Foraldrama tycker att det ar roligt art prova de lekfulla 
programmen och datorspelen. De ar nyfikna och kommer ibland och vill titta pa 
programmen, eftersom de hort art barnet varit med daghemmet eller dagmamman och 
pro vat datorprogram pa biblioteket. Bibliotekspersonalen har ocksa markt att mammor 
ofta lar sig hantera datom genom sina barn, berattar Monica. 

De bar en hel del problem med den tekniska utrustningen och problemen blir fler nar 
utrustningen aldras, sager Per-Anders. Flitig anvandning gor att utrustningen inte alltfor 
sallan gar sander. Sabotage och stolder ar inte heller ovanligt. Moss, muskulor och 
horlurar fOrsvinner och vissa anvandare manipulerar med bildskarmsinstallningama. 
Personalen har forsokt fOrhindra detta genom att bl.a. limma brickoma som hailer mus
kuloma, binda ihop sladdar och ha centralenhetema fastn1onterade under bordsskivorna. 
Allt detta tar tid som de inte diknat med. Det ar dessutom svart art ha absolut kontroll 
over datorema, eftersom de inte bar nagon riktig overblick over dem. Om de hade haft 
datorerna samlade pa ett stalle hade det varit lattare, menar Per-Anders. 

Biblioteket har inte gjort eller planerat for nagon utvardering av 
datorprogramsverksarnheten. Per-Anders menar att tiden inte racker till, att de tar 
koncentrera sig pa att halla verksamheten igang. Han tycker dessutom att det ar svart att 
gora utvarderingar nar verksarnheten forlindras bela tiden. Han sager dock att 
reaktionerna fran omgivningen enbart varit positiva. 

Vilka informations- och inkopskanaler anvander ni er av? 

Biblioteket har ingen speciell budget for datorspel och lekfulla datorprogram. Som det 
ar nu tar de pengar till CD-ROM-produkter fran bokanslaget, t.ex. fran det som anslagits 
till A V -material. Per-Anders anser att det ar en fraga om resurser. Visserligen kostar ert 
datorspel oftast inte mycket mer an en roman, men koper de spel blir det mindre pengar 
till annat, t.ex. litteratur. Bade Monica och Per-Anders berattar att eventuella inkop av 
datorprogram diskuteras och beslutas i flera olika sammanhang, bl.a. pa inkopsmoten 
och i IT-barngruppen. Per-Anders menar att de stravar efter att alia ska delta i valen och 
ge forslag pa produkter som ska kopas in. Vissa personer ar dock mer intresserade av 
detta lin andra och propagerar salunda mer for det. 

Biblioteket koper datorspel och lekfulla datorprogram fran flera olika foretag, bl.a. fran 
Btj, bokhandlama i Kungsbacka, datoraffarer och postorderf6retag. Per-Anders berattar 
att de oftast inte testar programmen fore kop, men det bander att han tar hem 
prograrnmen och testar dem sjalv och pa sina barn. 
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For att fa en overblick over utbudet av datorprogram laser Per-Anders Btj :s recensioner 
och olika tidskrifter, bl.a. CD-ROM & Multimedia, PC Aktiv och Goteborgs-Posten. 
Han tittar aven i affarer. Per-Anders valkomnar all urvalshjalp de kan fa och tycker att 
den recensionsservice Btj tillhandahaller ar fomuftig. Han vet dock inte riktigt hur 
mycket man kan begara av Btj. De kan inte ha en heltackande bevakning, utan det ar ett 
urval de presenterar. Per-Anders tror att en del bibliotekarier upplever det som en 
trygghet att det ar Btj som valt ut produkter, men vet inte om han sjalv kan halla med 
om detta. 

Monica bevakar tidningar och recensioner, bl.a. Goteborgs-Postens recensioner av CD
ROM-program. Hon laser aven Btj:s AV-mediahaften, men recensionema dari komrner 
valdigt sent, vilket innebar att hon redan last om prograrnmen pa annat hall. Monica 
testar nya datorspel och lekfulla datorprogram nar hon far mojlighet till det, ex. pa 
kurser. Hon tycker dock att manga av programmen som hon kommer i kontakt med 
redan ar foraldrade. Hon berattar att det komrner en del reklam fran foretag, men att 
mycket rensas ut av personalen. De ar medvetna om vad de vill ha, och koper inte ett 
datorprogram bara for att det ar nytt. Hon tror att foretag har insett att biblioteken ar en 
marknad att rakna med, vilket ocksa gestaltas i att Btj tar upp och recenserar CD-ROM
program. 

Bibliotekspersonalen har ingen plan over nar de lekfulla datorprogrammen och 
datorspelen ska bytas ut, sager Per-Anders. De har dock haft funderingar pa att gallra ut 
Young Genius-programmen, atminstone pa den ena datorn, eftersom de haft dem sa 
lange. Ett problem ar dock att de datorer som programmen ligger pa inte ar sarskilt 
kraftfulla med dagens matt matt. Det kan darfOr bli svart att hitta nya program som gar 
att kora pa datorerna, eftersom det stalls alit st6rre krav pa hardvara, minne, kapacitet 
o.s.v. Monica berattar att datorema med Young Genius-program anvands hela tiden och 
anvandarna tycker att de ar bra och pedagogiska, sa bibliotekspersonalen kan nastan inte 
med att ta bort dem. · 

Kontakt med foretag 

Per-Anders tycker att det ar beklagligt att de fran datorprogramsforetagens sida inte 
visar nagot storre intresse for biblioteken. Han menar att det finns en misstro mot 
biblioteken. Bokhandlarna har insett att det ar bra for dem att det finns backer pa 
biblioteket, men musikaffarer, videouthyrare, dator- och datorprogramsforsaljare tittar 
lite snett pa bibliotekens verksamhet, berattar han. Dear inte magna for detta an. Per
Anders tror att fler datorer saljs om det finns datorer pa biblioteken sa att folk kan prova 
dem, vilket datorforetagen borde inse. Sakert bar utlaning av musik-CD fatt folk att byta 
ut sina gamla grammofoner mot CD-spelare, for att de ska kunna lana musik-CD pa 
biblioteken. Han tror vidare att biblioteket fungerar som marknadsforare av 
datorprogrammen. En anvandare kanske koper Pippi Langstump efter att ha provat det 
pa biblioteket. Visser ligen kan resultatet bli det.motsatta, att man forst testar ett program 
pa biblioteket och da upptacker att det ar trii.kigt och salunda inte koper det. 

Per-Anders berattar att Iftech Software inte har visat sig vara speciellt intresserade av 
bibliotek. Foretaget har inte sett samarbetet med biblioteket som en mojlighet att fora ut 
sina produkter. Han tycker att de borde insett att biblioteket fungerar som ett 
skyltfOnster fOr foretagets program, eftersom biblioteket besoks av manga larare och 
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bibliotekarier fran Sverige och andra Hinder. Biblioteket har numera avbrutit samarbetet 
med lftech Software och de koper inte fler program av dem. Enligt Per-Anders beror 
detta dels pa att de nya programmen fatt dalig kritik, dels pa att supporten vadt 
klandervard. Det ingick i grundavtalet med Iftech Software att de skulle Higga in 
datorprogrammen, men det uppstod meningsskiljaktigheter om vern som skulle atgarda 
en forstord installation. Biblioteket samarbetar dock fortfarande med Iftech Gruppen pa 
hardvarusidan. 

Vad tycker ni om utlan? 

Per-Anders tycker att CD-ROM-skivor vore perfekt for utlamng. Vissa datorspel och 
lekfulla program, som Pippi Langstrump eller Kurragomma med Mumintrollen, ar 
intressanta i tva veckor och sedan har man trottnat pa dem. Det skulle darfor vara 
utmarkt om man kunde lana ut dessa program. Men det ar dels en rattighetsfraga, dels 
en kostnadsfraga och bibliotekets pengar racker inte till, eftersom datorprograrnm.ens 
licenser ar mycket dyra, sager Per-Anders. 

Aven Monica onskar att de kunde lana ut CD-ROM, men just nu ar det fa som har CD
ROM-spelare hemma, sa det kanske inte skulle vara till nagon stOrre nytta. Hon tycker 
dar.tor att det ar viktigare att kopa in skivor som ska anvandas pa bibliotekets 
barnavdelning. 

Framtiden 

Per-Anders tycker att det ar svart att sia om framtiden, kanske finns det ingen anledning 
att ha datorspel pa bibliotek nar tekniken ar mer spridd. Han tror dock att de program 
som kombinerar nytta och noje, edutainment, aven i framtiden kommer att vara nagot 
for biblioteken. Detta beror dock pa om det overhuvudtaget kommer att finnas bibliotek 
i framtiden. Kanske kommer man som privatperson koppla upp sig mot databaser 
istallet om tio ar. Monica tror att datorspel och lekfulla datorprogram allmant ar en fluga 
just nu, men de kommer inte att do ut utan stabilisera sig somalia andra medier. 

Per-Anders har en forhoppning om att biblioteket ska kunna skaffa en dator till, for 
ungdomar, dar de kan hade svarare programmen, bl.a. Orbis. Som det nu ar satter sig 
inte garna ungdomama vid bamdatom eftersom det star att den ar for bam. 

Observationer 

Efter att ha genomfort vara observationer kan vi konstatera att den bild som Per-Anders 
Selin och Monica Olsson vid Kungsbacka bibliotek formedlat av anvandama stammer 
val overens med det vi iakttagit. Vi kommer har kortfattat sammanfatta vad vi genom 
empiriska studier kommit fram till. 

Datorerna med Young Genius-program 

Vi uppfattade att datorema anvandes i stor utstrackning och att anvandama till storsta 
delen var pojkar, men aven manga flickor anvande datorema. Anvandama var till storsta 
del en bam och ungdomar och dessa satt vid datorema alit ifran nagon minut till over tva 
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timmar. Manga av dem satt med ytterkHider pa sig och oftast flera tillsammans vid 
datom. De turades om att spela och tipsade varandra om hur man skulle ga tillvaga i 
programmen. Denna hjalp togs inte alltid emot tacksamt utan ett flertal ganger uppstod 
mindre dispyter. Ett spel-gral kunde lata: "Varfor skyller du pa mig hela tiden, det ar jag 
som kommit med alla Iosningar?" ,Jag forsoker bara hjalp dig ... 11 Det fanns dock alltid 
hjalp niira till hands om nagon undrade over m\got. Kompisar, foriildrar och andra 
nyfikna kastade sig gladeligen in i leken. Anviindarna blev inte bara pahejade av vanner 
och bekanta utan nyfikna utomstaende var frekvent forekommande. I stort sett hade alia 
anviindare vi iakttog en publik staende omkring sig. Publiken bestod av manniskor av 
bada konen i alia aldrar ( ett fatal over 65 ar) men mest av barn. Vissa betraktare 
stannade bara nagon minut, medan andra glatt slog sig ner trots att de inte blev inbjudna 
till det. Vid ett tillfalle rackte inte bord och stolar till varvid tva sma bam satte signer pa 
golvet bredvid datom. Endast en person stordes dock av de forbipasserandes stora 
intresse, han motte deras kommentarer med en kompakt tystnad. Vi uppfattade att aldre 
anvandare kunde kanna sig besvarade nar de anvande datorema. Ett exempel pa detta 
var en man i 25-arsaldem, som anvande en av datorema, som ursaktande sa till ett 
intresserat litet barn: 11 Spela du, jag ar for stor for sant hiir. 11 

Vi miirkte att aven om datorspelen och de lekfulla programmen var ett dragplaster var 
detta inte det enda skalet till att man passerade genom bibliotekets dorrar. Flera av 
datoranviindarna avbrot spelandet for att gora nagot annat en stund, t.ex. liisa serier eller 
bocker, men manga aterkom efter en stund for att gora ytterligare datorspelsstudier. 

Flera av anviindama kom for att anvanda datorema niir de hade rast. Niir lektionen 
narmade sig aterviinde 11Skolganget, till skolan, for att eventuellt aterkomma nasta rast. 
Nfu: en anviindare larnnade nagon av datorerna fanns det nastan alltid en ny spelare som 
kastade sig over denna. Den nya anviindaren hade ofta statt nagonstans i niirheten och 
vantat pa ett tillfalle att ra ta datorn i besittning. Manga anvandare verkade nastan ha 
bosatt sig pa biblioteket, och var dar i manga timmar. Bam som vi trott liirnnat 
byggnaden for Hinge sedan kunde helt plOtsligt dyka upp fran ingenstans for att anviinda 
en dator som just blivit ledig. 

Under vara observationer upptackte vi en familj som aterkom flera dagar. Pappa, son i 
lagstadiealdem och dotter i mellanstadiealdem ockuperade datorema inte bara flera 
ganger utan ocksa i flera timmar. En av dagarna satt de vid datorema i lite over tva och 
en halv timme och spelade da de fiesta spelen som fanns pa menyn. Syskonen turades 
om och de anvande bada datorema nar sa var mojligt. Familjen verkade spendera 
mycket tid pa biblioteket och om pappan inte hade tjatat hade de antagligen gama suttit 
kvar efter stangningsdags. Exempel pa hur det kunde lata: "Borjar vi inte bli fardiga?", 
fragade pappan. "Nej, det gor vi inte!", sa sonen. Aven andra foriildrar tycktes vanta 
otaligt pa spelande bam, som ibland inte gav sig forran foriildrarna hotat med att ga 
diirifran utan dem. Vissa fodi.ldrar verkade inte vara niirnnviirt intresserade av 
datorprogrammen, medan andra del tog aktivt. Det var ungefar lika manga pappor som 
mammor som deltog aktivt. 

Det var vanligt att bam "lillgammalt" forklarade for sina foraldrar hur programmen 
fungerade. For de sma barnen kunde dock vissa problem uppsta. De tyckte att datorerna 
sag viildigt "skojiga" ut men blev ofta besvikna nar de inte forstod hur de skulle gora. 
pe tryckte febrilt pa alla knappar pa tangentbordet, men trottnade efter en stund och 
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gav sig av for art gora nagot annat, t.ex. rita pa smabarnsavdelningen. Nar foraldrar 
hjalpte sina bam var det de oftast de sma bamen de hjalpte. Nar hela farniljer anvander 
datorema kunde det uppsta vissa rartvisetvister. Det var viktigt att alia bamen turades 
om for att det skulle vara rartvist. 

Bomber och Bumlingar var utan konkurrens det mest populara datorprogramrnet. Vi 
noterade att manga av anvandama verkade ha stor spelvana. De kunde koder som de 
skrev in for art slippa borja fran borjan i Bomber och Bumlingar. Andra program som 
arivandes mycket var Snakewinder, Dropper, Loppcirkusen, Locman, Lokomotivspelet 
och Mattelandet. Bland de sma barnen var Malarboken, Lekis och Mala Alfabetet 
populara. 11Zappning11 mellan olika datorprogram var mycket vanligt, nastan som art 
hoppa mellan olika TV-kanaler. Ena stunden var det Bomber och Bumlingar som 
gallde, i nasta stund Snakewinder. Horlurama anvandes inte i m'igon stOrre utstrackning, 
ljudet hordes anda svagt. 

Under vara observationer kom aldrig personalen till anvandarnas undsattning. De aldre 
verkade dock inte namnvart berorda av d~rta men de yngre verkade vid nagra tillfallen 
ha haft problem. !bland ville devana anvandama "busa11 lite nar de gick ifran datorema. 
Da tryckte de pa strombrytaren under bordet och skarmen blev svart. Nar yngre barn 
sedan kom for att utnyttja nagot av spelen blev de konfunderade nar inget fungerade. 
"Farsan kan du hjalpa mig, det ar helt svart?", komrnenterade ett barn. Oftast gick de 
darifran efter ha tryckt pa nagon knapp och sert art inget hande. Detta innebar att datom 
ibland kunde sta tom en Iangre stund tills nagon mer insatt slog pa strombrytaren. 

Barndatorn 

Barndatorn var bokad och anvandes ungefar halva observationstiden. De som anvande 
datom var framfor allt bam i forskole- och lagstadierudem, nagot fler flickor an pojkar. 
De kom ofta i sallskap med nagon foriilder. Det var ungefar lika vanligt med mammor 
som pappor. !bland var bada foraldrarna med och det var ocksa vanligt att anvandama 
kom med sina yngre syskon. Ofta kunde syskonen dock inte koncentrera sig pa 
programmet utan gjorde annat under tiden, t.ex. ritade eller tittade i backer. Foraldrama 
kunde da inte ge sin odelade uppmarksamhet till de iildre syskonen som anvande datom, 
utan fick aven ha uppsikt over de sma bamen. 

Datorprogrammen verkade ofta vara nya for bamen och de behovde diirf6r instrueras. 
Foraldrar, bade mammor och pappor, stallde villigt upp och verkade sjalva mycket 
roade. En foriilder borjade till och med sjunga pa Krakel Spektakel-visan nar bamen 

. ville anvanda det programmet. Aven bibliotekariema var mycket hjalpsamma, de kom 
ibland fram till barnen for att hora hur det gick for dem. Foraldrama satt ocksa ofta med 
bamen och kommenterade det som hande i programmen, ibland blev foraldrarna dock 
rastlosa och f6rsvann ivag en stund. Medan bamen anvande datom passade foraldrarna 
pa att gora andra arenden, som att lana becker eller lasa tidskrifter. En mamma gick 
t.o.m. ut och handlade. 

Intresset for bamdatom var stort, manga nyfikna stod runt omkring. Det kunde vara 
barn, f6raldrar och hela familjer. Bam som var i samma alder som spelaren ville gama 
delta. De gav tips och talade om for den som anvande datom vad han eller hon skulle 
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gora. Andras foraldrar var ocksa intresserade och smapratade med anvandarnas foraldrar 
samtidigt som de tittade pa. 

Pippi Langstrump var det program som flest anvande och detta med stor fortjusning. De 
allra flesta barnen nyttjade horlurarna som fanns tillgangliga. Det som verkade 
uppskattas mest i programmen var att klicka pa olika foremal, som da fick liv. Detta gav 
upphov till glada skratt. Spelen i programmet var ocksa mycket populara, speciellt ett 
pussel. Krakel Spektakels ABG lockade ocksa anvandarna. En flicka som spelade hade 
sett fram emot att fa spela memoryspelet som finns en bit in i programmet. Hennes tid 
rackte dock inte for att komma dit, vilket var en besvikelse fo.r henne. 

Programvariationen var inte stor, oftast satt bamen med samma program under hela den 
tid de bokat. Det tar tid att byta program vilket ar omstandligt och gor att barnet far 
mindre tid att spela. Pa lOrdagen var det mycket att gora pa biblioteket och personal 
fanns inte alltid pa plats i barninformationen fOr att hjalpa barnen, vilket resulterade i att 
anvandarna inte ansag att det var nagon ide att byta skiva, eftersom det var sa lang ko i 
vuxeninformationen. Denna Iordag var barndatorn bokad hela dagen, vilket innebar att 
vissa spelsugna barn som inte hade bokat tid fick ga darifrfm utan att ha :tatt anvanda 
datorn. I och med att barndatorn ar bokningsbar tycks den ha varit huvudsyftet med 
biblioteksbesoket. Bara vid migot enstaka til!Hille hade barnen inte bokat tid utan 
upptackte datorn och fragade om den var ledig vilket den nagon gang rakade vara. 

Datorspel och lekfulla datorprogram pa nagra andra svenska 
folkbibliotek 

Detta avsnitt bygger pa telefon- och brevkontakt med informanter fran de olika 
biblioteken, om inte annat anges. 

Harnosands bibliotek har nyligen installerat ett CD-nat och borjat kopa in en del CD
skivor, bl.a. Cinemania och Encarta. I "Applet", deras specialbibliotek for barn med 
handikapp, har anvandarna till gang till en Macintosh med bl.a. programmen Kid Pix, 
Kul med Jokus, A Silly Noise House, Ansikten, Hit & dit, Just Grandma and Me och 
Lexia. Datorprogrammen ar anpassade for barn med handikapp och anvands bara i 
biblioteket. Biblioteket koper just nu inte in nagra program, eftersom deras medieanslag 
ar begransat. De ska dock gora en analys av hur de ska omprioritera i mediabudgeten for 
att aven fa plats for inkop av de nya medierna. De har inga program for hemliin. 
(Informant D) 

Huvudbiblioteket i Jarpen i Are kommun beviljades1994 bidrag fran Statens kulturrad 
for att genomfora ett projekt som innebar att de skulle introducera och testa media i 
form av CD-ROM. Biblioteket har fdr narvarande sju publika datorer. Pa tre av dessa 
datorer finns det tillgang till CD-ROM. Tva av dem ar utrustade med skivor for aldre 
skolelever och vuxna, bl.a. The New Grolier Multimedia Encyclopedia, Focus 96, 
Redshift, Cinemania och World Atlas. En dator star pa bamavdelningen och innehaller 
for narvarande nio program, varav sex CD-ROM-program for barn, bl.a. Kids Zoo, 
Bugs: An Insect Adventure, Just Grandma and Me, Arthur's Teacher Trouble och 
Tuneland. 
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Datorerna ocb programmen bar anvants flitigt ocb antalet besok pa barnavdelningen bar 
okat sedan de inforde multimedia, speciellt familjebesok pa kvallstid. Nagot fler flickor 
an pojkar bar anviint datorn med rena bamtitlar, medan pojkama i storre utstrackning 
verkade lockade av de andra datorema. Oftast sitter flera personer samtidigt runt 
datorema, ibland en handfull bam sam kommenterar hiindelserna pa skarmen. 
Anvandarna har varit fran fyra ar och uppat, aven vuxna har anviint bamtitlama. (Statens 
kulturrad, 1995, s. 39-41) 

Efter prov med rena "underhallningsspel" pa en av datorema, bar bibliotekspersonalen 
nu bestamt att endast programmed ett "pedagogiskt varde" far fcirekomma i datorema. 
De anser salunda att de inte bar nagra spel i datorema numera. Det ar 
bibliotekspersonalen sam bedomer var griinsen gar. (Informant E) 

Pa Norrkopings stadsbibliotek har de fern publika datorer for barn och ungdomar 
mellan 5 och 17 ar. En av datorerna ar placerad i narheten av barninformationsdisken 
och den innehaller i huvudsak CD-ROM-program for mindre bam. Datom star pa bela 
tiden pch man behover inte boka tid fcir att anviinda den. De andra fyra datorema star i 
grupp placerade i faktabokrummet. De bokas mot uppvisande av Umekort en timme i 
taget fran 14.00 vardagar och under lOrdagar och sondagar under bela oppethallandet. 
Datorema ar aldersindelade, tva av dem passar bast fcir mindre bam (fran 5 Ar), och de 
ovriga fcir lite aldre (fran 7 ar). Biblioteket forsoker kopa in olika typer av program, men 
undviker dem med valdsinslag. Det ar en star fcirdel om ett program ar pa svenska, fast 
det ar aldrig den enda anledningen att kopa det. Biblioteket planerar aven att bolja lana 
ut CD-ROM. (Informant F) 

Exempel pa program de har ar Pippi Langstrump, Kid Pix, The Printshop Deluxe, 
StOtnisse aker hiss, Vikingabyn, Hand of Fate, Den Magiska Biografen, Links 386, 
NHL Hockey, Matteraketen, Microsoft Flight Simulator, The New Incredible Machine, 
The Dig, Aventyret Flyget, Thinkin' Things, Villes Varld, Mitt Hem, Krakel Spektakels 
ABC, 1000 Ord och P.B. Bear's Birthday Party. (Norrkopings bibliotek, 1996-04-16) 

Biblioteket vander sig till bam som kommer sjalva eller med fOraldrar. Malsattningen ar 
dels att kunna visa kvalitetsmassigt bra program sam passar bam, dels att ge barn sam 
inte har datorer hemma tillgang till sadana. Datorerna anvands mycket av bam i 
forskolealdem, ofta tillsammans med en fciralder, och av barn i rnellanstadiealdem. Det 
ar mest pojkar som anviinder datorema men flickoma blir fler och fler. Pojkama spelar 
mycket, t.ex. spelet NHL Hockey har varit mycket populart. Aven programmet Pippi 
Langstrump anviinds flitigt, inte bara av mindre barn. Ofta sitter flera barn samtidigt 
framfcir datorn. Biblioteket har drivit ett par projekt, bl.a. "tjejdata" fcirra varen. 
Onsdagar kunde da bara bokas av flicker och det fanns en instruktOr tillgiinglig som 
hjalpte dem. I hostas hade de tva datorverkstader fcir barn och en fciralder. Det var en 
kurs for bam mellan 8 och 1 0 ar om tre kurstilWillen, dar man bl.a. tick lara sig att gora 
egna julkort. (Informant F) 

Salems bibliotek har sedan 1990 erbjudit informationsverksamhet med stod av 
elektroniska medier i form av CD-ROM. De har bl.a. uppslagsverken Mammals, 
Encarta, William Shakespeare: The Complete Works, PC-Globe, Focus, Orbits och 
Body Works. De har inga datorspel fcir datorspelens skull, men de forekommer dock 
ofrivilligt i vissa datorprogram, t.ex. Encarta, Mammals: A Multimedia Encyclopedia 
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och Orbits. Anvandama av de "ofrivilliga spelen" pa biblioteket ar barn och ungdomar. 
Pojkar dominerar starkt, men aven flickor forekommer. (Informant G) 

Biblioteket tillhandahaller aven CD-ROM-skivor med shareware och public domain
program for kopiering till diskett och anvandning hemma. Bland dessa program finns ett 
stort antal datorspel. Malsattning med denna verksamhet har varit att gora datamedia 
tillgangligt for anvandarna. Sedan biblioteket for allmanheten har skaffat en 
uppkoppling mot Internet har dock servicen med shareware och public domain program 
inte utnyttjats i nagon stOrre utstdickning, eftersom Internet ersatter denna mojlighet. 
Viss spelkopiering forekommer idag fran Internet. Utlaning av datorspel ar aven det en 
ekonomisk fraga, eftersom det finns andra behov som inte kan tillfredsstallas idag. De 
anvandare som idag skulle utnyttja mojligheten att lana spel har storre mojlighet att med 
egen ekonomi tillfredsstalla sitt behov (d.v.s. kopa sjalva) an t.ex. vuxenstuderande med 
dalig ekonomi har att kopa kurslitteratur. (ibid) 

Bibliotekets ekonomiska resurser racker inte till fOr art erbjuda datorspel, 
"kulturupplevelser via dator" pa biblioteket, men om de nagonsin far pengar over och 
darmed kan tankas overvaga att lata besokare ta del av ett urval av spel skulle 
urvalskriteriema vara samma som for ovriga media. Syftet ska vara att forrnedla 
estetiskt goda upplevelser och programmen ska erbjuda ett for individen utvecklande 
innehall av hog kvalitet. (ibid) 

Vallentuna bibliotek har pa bamavdelningen en dator med lekfulla program som 
anvands av barn och ungdomar. Aventyret Havet, Vikingar, Svenska Kungar och 
Drortningar, Ancient Lands, StOtnisse aker hiss, Pippi Langstrump, Eyewitness 
Encyclopedia of Nature, Musical Instruments, World Refrence Atlas och 500 Nations ar 
de program de tillhandahiiller. Snart ska de ocksa fa Krakel Spektakels ABC. De 
planerar aven att kopa in bl.a. Creative Writer, som ar ett trevligt 
ordbehandlingsprogram for barn. (Informant H) 

Det var bibliotekskonsulent Lena Lundgren som inspirerade biblioteket art borja med 
denna verksamhet. Tidigare hade de ingen dator overhuvudtaget pa bamavdelningen och 
de insag att det var viktigt att man hade det. De ville dock inte ha det datoriserade 
bibliotekssystemet dar, eftersom det inte passar for sma bam. De valde salunda att ha 
datorprogram for barn pa bamavdelningen, nagot som ocksa ligger i tiden. 
Bibliotekspersonalen vill inte ha nagra datorspel, utan roliga pedagogiska program. De 
arnnar dock inte konkurrera med skolan, utan vill ha program som ligger mitt emellan 
rena laroprogram och datorspel. "Slagsmalspel" vill de absolut inte ha. Prograrnmen ska 
vara trevliga, informativa, roliga och lekfulla. (ibid) 

Bibliotekspersonalen har funderat pa att ha datorprogram till utlan, fragan har varit uppe 
till diskussion nagra ganger, men de har annu inte tagit stallning till detta. Det ar en pris
och upphovsrattsfraga. De ar dock positivt installda till utlan av lekfulla datorprogram, 
och tror art det i framtiden kommer lanas ut program pa sarnma satt som det larras ut 
backer idag. Steget dar emellan ar inte langt. (ibid) 
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Pa Varmdo kommunbibliotek bar man en dator for allmanheten ocb den finns pa 
bamavdelningen. De tillhandahaller olika CD-ROM-titlar, nio svenska barntitlar fran 
Levande Bocker52 for utlan, dessa titlar samt Stotnisse aker hiss och Vikingar-kan aven 
anvandas pa biblioteket. Biblioteket lanar ut titlarna i tre dygn mot en avgift pa 25 
kronor. Avgiften gar direkt till att finansiera inkopen av programmen och ar en 
forutsattning for att de ska ba rad att ha utlan av CD-ROM-skivor. StOtnisse aker hiss 
och Vikingar lanar de inte ut eftersom det inte finns nagon licens for utlan till dem. 

Datorprogrammen kan inte kallas renodlade spel, utan det ar mer kunskapsinriktade 
program. Malgruppen ar for tillfallet yngre barn med foraldrar. Anvandama a.r ocksa 
yngre barn, i 3-1 0-arsaldem, aven pappor. Biblioteket har datorprogrammen for att 
locka nya besokare. De vill ocksa kunna erbjuda Umtagare mojligheten att anvanda en 
dator, anvandama ska kunna prova den nya tekniken pa biblioteket. Idag ar det inte 
m{mga som har rM att kopa en egen dator. (Informant I) 

Ornskoldsvik kommunbibliotek har datarum, som ska locka barn och ungdomar till 
biblioteket. Det handlar om att folja med i IT-utvecklingen. De menar att alia bor fa 
prova den nya tekniken pa egen hand och gora detta under bade pedagogiska och 
lustfyllda former. Biblioteket har fyra CD-JS3-spelare med tio olika spel och 
utbildningsprogram. CD-1-skivor finns aven till utlan. De bar vidare tio persondatorer 
med ordbehandlingsprogram. Datorema ar aven laddade med trettio olika datorspel och 
kunskapsprogram, bl.a. Schack, Vikingabyn och Tetris. De har aven golfspel, sanka 
skepp och datorprogram om stjamor och planeter. Datorema anvands flitigt ocb det ar 
ofta fullt runt datorema. Anvandarna har dominerats av pojkar i 12-13-arsaldem, men 
aven manga flickor har hittat dit. Manga foraldrar kommer med sina bam och provar 
datorerna. Att en bel del vuxna kommer dit och blandar sig med barn ocb ungdomar 
tycker bibliotekspersonalen ar positivt. (Flodin & Jonsson, 1994, s. 6) 

52 Se s. 27, fotnot nr 17. 
53 Compact Disc Interactive. 

77 



• 

6. Diskussion och slutsatser 

Vi vill i detta kapitel redogora for och diskutera de svar vi fatt samtidigt som vi drar 
egna slutsatser. Vi kommer ocksa knyta an till den litteratur som vi anser ar relevant for 
diskussionen. Svaret paden sistnamnda fragan amnar vi integrera i diskussionen, och 
inte ta upp under egen rubrik. 

De fragor vi stalide oss vid uppsatsens borjan !Od enligt foljande: 

• V arfor har man datorspel och lekfulla datorprogram for bam och ungdomar pa 
folkbibliotek? 

• Hur ser verksamheten med datorspel och lekfulla datorprogram ut? 
• Vilka datorspel och lekfulla datorprogram bar man och vilka urvalskriterier bar 

man? 
• Vilka informations- och inkopskanaler anvander man sig av och vad tycker man om 

utbudet? 
• Hur ser man pa bibliotek som marknad for fdrsaljning av datorspel och lekfulla 

datorprogram? 
• Vilka anvander datorspel och lekfulla datorprogram och hur anvands de? 
• Hur staller man sig till utlan av dessa medier, vilka problem ar fOrknippade med 

detta och bur ser lagstiftningen ut pa derta omrade? 
• Hur ser man pa framtiden for denna medieverksamhet? 
• Ar de svar som vi tar del av fdrenliga med det som m'igra statliga dokument anser ar 

folkbibliotekens uppgift? 

Varfor harman datorspel och lekfulla datorprogram for barn och 
ungdomar pa folkbibliotek? 

Av vara intervjuer drar vi slutsatsen art det finns ett flertal olika skal till varfor 
biblioteken i var undersokning har datorspel och lekfulla datorprogram. 

• Alia ska fa tillgang till och mojlighet att prova pa datorer och datorprogram 
.- ...... d - · - - v ~ .. ~--.... _ .- - - --·-· ......... .,. ..... ~--· 

Alia bibliotek i var undersokning anger att ett avgorande sk~il till art ha datorspel och 
lekfulla datorprogram pa bibliotek ar att man ska ge alia manniskor tillgang till den nya 
tekniken, i det har fallet datorer, CD-ROM och datorprogram. Detar ur 
demokratisynpunkt viktigt att gora den nya tekniken tillganglig for alia samhallets 
invAnare. Detta galler speciellt de som inte sja.Iva har detta hemma, menar man pa 
manga av biblioteken. Lena Lundgren, Per-Anders Selin och Monica Olsson anser att 
det speciellt galler bam som latt g!Oms bort i det har sammanhanget. Pa flera av 
biblioteken sager de att malet ar att ta allmanheten art prova pa och lara sig hantera den 
nya tekniken, sa att de inte kanner sig friimrnande infor den. Alia dessa synpunkter 
tycker vi stammer val overens med Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 44) som menar 
att man pa bibliotek ska strava efter att minska informations- och kunskapsklyftoma 
mellan olika grupper i samhallet. Det ska inte bli ettA- och B-lag i Sverige, vilket Heidi 
Carlsson Asplund kommenterar. Marie Peming menar art i grunden ligger 
folkbildningstanken, att man ska hilda allmanheten, att alia ska lara sig anvanda den nya 
tekniken. Aven detta urtalande tycker vi styrks av rekommendationer fran statligt hall . 
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Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 38) papekar att folkbiblioteken vuxit fram inom 
folkbildningen och de anser att ambitionen att hilda folket bor vara vagledande fOr 
biblioteken aven i framtiden. 

De foretagsrepresentanter vi har talat med har i stort sett samma asikter som biblioteken. 
Josef Macznik, VD for Iftech Software AB, menar att det ar viktigt att folkbiblioteken 
gor den nya tekniken tillganglig, att datorer och program ska finnas att tillga for 
allmanheten. Det handlar om att biblioteksbesokarna bl.a. ska fa prova pa datorspel. 
Annelie Pemheden, VD for Dandy SkolData AB, pratar om att de som inte har dator 
hemma ska fa en mojlighet att anvanda det pa folkbibliotek. 

Kista biblioteks och Hallonbergsbibliotekets malsattningar har styrts av att de deltagit i 
projektet "IT pa folkbibliotekens barnavdelningar". Projektet tog sin utgangspunkt i 
upptackten att folkbibliotekens barnavdelningar och dess personal blivit forbisedda niir 
det galler IT och ny teknik. Projektbibliotekens mal var att utveckla IT ~anvandningen pa 
sina barn- och ungdomsavdelningar. Datorer och datorprogram skulle salunda goras 
tillgangliga for alla barn och ungdomar pa projektbiblioteken. Aven Vallentuna 
bibliotek och Akersberga bibliotek verkar ha tagit till sig dessa malsattningar. 

• Alia ska fa fri tillgang till information oavsett lagringsmedium 
.---~--.. ,-...... ~ .. ~_ • • ,. A""''·""""-""" .... '""'""'•" "''• • "v • J '<'<• f\ ' ' ' ' .,, • •"'"~'·""'· ' ' .• o ' ~'•) • •''" .,...... '""" - O jo••foi0·· ·~ ·; '• , 0 •~ , , ,<,, ' 

I Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 13) star det att folkbibliotekens 
informationsuppgift innebar att biblioteken ska formedla tankar och upplysningar inom 
alla i omrftden till alla medborgare. En av bibliotekens viktigaste uppgifter ar att ge alia 
manniskor jamlik tillgang till information. (ibid, s. 39) Detta tycker vi aterspeglas i en 
del av de svar bibliotekarierna givit oss. Per-Anders Selin menar att det ur 
informationssynpunkt ar en naturlig utveckling att ha nya medier, t.ex. CD-ROM
program, pa folkbibliotek. Bibliotekspersonalen maste gora information tillganglig fOr 
allmanheten oavsett lagringsmedium. Bibliotekets uppdrag har inte forandrats nar det 
galler informationsbiten, CD-ROM ar bara ett nytt medium att lagra information pa, 
menar han. Samma sak papekar de i Bollebygd och Akersberga. 

Detta ar nagot som vi tycker aterkommer i Folkbiblioteksutredningens asikter. 
Utredningen anser att mediebestandet ska vara allsidigt och att folkbiblioteken ska ge 
allmiinheten tillgang till alia sorters informationskiillor. (Folkbiblioteksutredningen, 
1984, s. 13) De maste ocksa vara oppna for det nya som hander pa medieomradet. (ibid, 
s. 39) Folkbiblioteken maste salunda ha en oppen attityd till alla typer av medier, 
eftersom olika medietyper pa skilda satt kan spela en betydelsefull roll i fullgorandet av 

. bibliotekens kultur~ och inforinationsuppgifter (ibid, s. 14~15). Vi anser att 
folkbiblioteken genom att erbjuda tillgang till datorspel och lekfulla datorprogram visar 
att de ar oppna for nya medier som vander sig till barn och ungdomar. Vi tycker att det 
at viktigt att tillhandahalla datorteknik pa folkbibliotek, sa att barn och ungdomar tidigt 
kan komma i kontakt med datorer och datorprogram. 

• Visa upp kvalitetsmassigt bra datorspel och lekfulla datorprogram 
..•. .... ... _, . . ... ... , ,, ..... . 

En av HELOS-projektets malsattningar var att stalla en kvalitetspraglad samling av 
datorspel och undervisningsprogram till forfogande for anvandning och utlan pa 
projektbiblioteken. (Clausen & Larsen, 1988, s. 15) Detta argument aterkommer aven i 
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var uppsats. Heidi Carlsson Asplund menar att det ar viktigt att visa kvalitetsmassigt bra 
datorspel pa biblioteket. Speciellt eftersom det idag kravs att man bar kraftfulla datorer 
for att kunna kora nya, bra datorprogram ocb det inte ar alla som bar det bemma. Aven 
Norrkopings stadsbibliotek narnner att en malsattning med datorverksamheten for barn 
och ungdom ar att visa kvalitetsmassigt bra datorprogram som passar barn. Derta tror vi 
kanjamforas med art man i Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 57) anser att 
folkbiblioteken ska strava efter att kopa in barnlitteratur av hog kvalitet. Utredningen 
(ibid, s. 39-40) menar art folkbiblioteken sarskilt ska uppmarksarnma barns behov av 
becker ocb lasning, eftersom barn i dagens samhalle enligt utredningen mycket tidigt 
utsatts fOr massmedieutbud som innehaller manga undermaliga produkter. Vi tror att 
man kan dra paralleller till inkop av datorspel ocb lekfulla datorprogram. Vi anser att 
det bandlar om att pa folkbiblioteken ha alternativ till allt "skrap" som finns pa 
marknaden. Att bam och ungdomar, men aven foraldrar ocb vuxna, pa biblioteket kan 
upptacka kvalitetsmassigt bra datorprogram. 

• Att fOrmedla upplevelser och kunskap 

Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 38) menar att folkbiblioteket ska arbeta for att 
stimulera manniskor att soka kunskap ocb kulturupplevelser. Monica Olsson beror derta 
da hon talar om datorspel och lekfulla datorprogram pa biblioteket. Hon menar att 
verksamhet for bam handlar om art framja barns skapande och formedla kunskaper och 
upplevelser. Detta ar dessutom en malsartning som finns inskriven i Kungsbacka 
kommuns kulturpolitiska mal. Aven Sal ems bibliotek menar att om de skaffar datorspel 
till biblioteket ska syftet vara att tillhandahalla program som kan erbjuda ett for 
individen utvecklande innehall av hog kvalitet och som kan fomiedla estetiskt goda 
upplevelser. Vi tror att om datorspelen och de lekfulla programmen kan formedla 
upplevelser och kunskap, kanske detta ocksa kan generera en positiv bild av biblioteket. 

Man kan fraga sig vad for kunskaper ett datorprogram kan fOrmedla. Vi har uppfattat att 
en del av bibliotekariema vi intervjuat ser datorspelen ocb de lekfulla datorprogrammen 
som ett medel for att lara sig hantera datorer och art dessa medier gor det roligare fcir 
bam att lara sig saker. Lena Lundgren och Ann Bergstrom menar att datorspel och 
lekfulla datorprogram kan fungera som ett pedagogiskt hjalpmedel. Med detta menar de 
att bam genom art anvanda t.ex. datorspel kan lara sig olika saker, bl.a. att bantera 
datorer och datorutrustning, exempelvis tangentbord och mus. De menar att barn lar sig 
genom att leka och att datorspel darfor inte alltid behover vara av ondo. 

Turkle (1987, s. 98) styrker genom sin forskning det faktum art man kan lara sig saker 
genom att spela datorspel. Enligt benne kan man genom datorspelande ova upp vissa 
fardigheter, t.ex. koordinationen mellan hand och oga. Filipson (1989, s. 245) skriver att 
forskare komrnit fram till att spelarens reaktions-, tanke- och memoreringsformaga kan 
ovas upp. Aven kreativitet, fantasi och nyfikenhet stimuleras. Annelie Pernheden pratar 
om detta och menar art man bl.a. kan ova upp reaktionshastighet och pricksiikerhet 
genom datorspelande och Monica Olsson tror att man kan ova upp motorik och 
koordination mellan oga och hand. Margareta Ekstrom ar daremot kritisk till om man 
overhuvudtaget kan lara sig nagot av datorspel. Vi tycker att det ar positivt att bam 
medvetet eller omedvetet kan Hira sig nagot genom att spela datorspel eller anvanda 
lekfulla datorprogram och art detta ar ett skat sa gott som nagot for art ba des sa medier 
pa folkbibliotek. 
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• Locka folk till biblioteket 

Bade Josef Macznik och Anne lie Pernheden anser art datorspel och lekfulla 
datorprogram attraherar bam och ungdomar och art folkbiblioteken genom att ha derta 
kan locka fler besokare. Annelie Pernheden tror forhoppningsfullt att man genom att ha 
en sadan verksamhet kan hindra barn att gora dumheter. Folkbiblioteksutredningen 
( 1984, s. 38) menar att folkbiblioteket ska arbeta malmedvetet for att na ut med 
verksamheten till allt fler manniskor. Vi hailer med om att det ar viktigt att man lockar 
barn och ungdomar till biblioteket, och vi tror att man genom art erbjuda datorspel och 
lekfulla datorprogram pa ett effektivt satt kan astadkomma detta. Pa Ornskoldsviks 
kommunbibliotek tror de ocksa pa datorprogrammens attraktionsformaga. De har ett 
datarum for att locka bam ocb ungdomar till biblioteket. 

Pa Alingsas bibliotek ville personalen art ungdomar aven skulle komma till biblioteket 
pa fritiden, for nojes skull, och inte bara i samband med skolarbeten. Darfor startades ett 
speciellt ungdomsbibliotek, som styrs av en forening bestaende av ungdomar. De 
infors.kaffade bl.a. ett par valdsdatorspel for att locka besokare. Spelen blev mycket 
populara och besokama strommade till, anda beslOt de att ta bort dem, eftersom 
stamningen blev otrevlig. Detta innebar att besoksantalet minskade. I Alingsas var inte 
de okade besokssiffrorna ett tillrackligt skill for att ha t.ex. DOOM kvar. Vi fragar oss 
var gransen gar om syftet med datorspel ar att locka folk. Kan man ha vad som heist 
bara det ar popuHirt? Vi anar att bibliotekarier oftast inte ger avkall pa kvalitetskraven 
fOr att hoja besoksantalet. 

Vi tycker vidare att det verkar som om informantema har en homogen uppfattning om 
vad ett bibliotek ska gora ocb att de statliga dokumenten kan ha paverkat informantemas 
uppfattning. Vi anser att svaren ar forenliga med de statliga dokument vi tagit del av. 

Hur ser verksamheten med datorspel och lekfulla datorprogram ut? 

Bibliotekens utformning av verksamheten med datorspel ocb lekfulla datorprogram 
varierar mycket. Nagra har haft en mycket organiserad verksamhet med ledare och 
bestamda tider, medan andra bar stallt ut nagra datorer och latit det hela skota sig sjillv. 
Stockholmsbiblioteken har alia blivit inspirerade till att starta sin verksamhet av 
bibliotekskonsulent Lena Lundgren. Projektet "IT pa folkbibliotekens bamavdelningar" 
har varit vagledande inte bara for de tva deltagande biblioteken i Hallonbergen och 
Kista utan aven for Akersberga. De andra biblioteken vi besokt har sjalva insett att 
nagot datorrelaterat borde finnas for barnen pa biblioteket och utifran dessa tankar 
inforskaffat datorer och program for barn och ungdomar. 

Pa flera av de bibliotek vi besokt, bl.a. Hallonbergen, Kista och Alingsas bar 
datorverksamheten fOr bam och ungdomar varit projekt eller varit deli projekt. Vi tror 
att det ibland kan vara svart att fortsatta med verksamheten efter projekttidens slut, 
speciellt om man har sma resurser. Far man dock stOd fran kommunen, som i Bollebygd 
och Kungsbacka, tror vi att man har storre mojlighet att halla verksamheten igang. 
Dessa bibliotek har inte beller haft verksamheten i projektform och varit beroende av 
tilldelade projektpengar. Vi antar att det ar lattare att halla igang en verksamhet om den 
ar en permanent deli biblioteksverksamheten. 
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Biblioteken har pa olika satt infOrskaffat datorutrustning och datorprogram. Forutom 
vanliga inkop finns det andra metoder de anvant sig av. I Kista fick de lana datorer och 
program, i Kungsbacka slOt de ett avtal med Iftech Software om anvandning av 
foretagets program, Alingsas Ungdomsbibliotek fick lana en dator for att sedan kopa 
den till inkopspris, Akersberga har genom sin datortekniker bra kontakt med foretag 
vilket innebar att de fatt demoversioner av datorprogram och Hallonbergen kopte 
begagnade datorspel och datorutrustning. Detta tyder pa uppfinningsrikedom och 
malmedvetenhet anser vi. 

De bibliotek vi besokt har haft datorerna for bam och ungdom placerade pa olika satt. 
Nagra har eller har haft datorverkstadema placerade i rum som enbart anvands for detta 
andamal. Andra har datorema sHiende ute i biblioteket. En del datorer kan man boka 
andra inte. A v de bibliotek vi besokt var det bara Young Genius datorema i Kungsbacka 
och Hallonbergsbibliotekets datorer som inte var bokningsbara. Bokningstiden varierar, 
fran en halvtimme upp till tva timmar. 

En fordel med att ha datorema i ett separat rum tycker vi ar att eventuell undervisning 
underlattas. Datorverksamheten star ingen annan verksamhet och om man t.ex. vill 
skriva kan det vara bra om man kan sitta avskilt. Fordelar med att ha datorerna ute i 
biblioteket ar dock stora enligt oss, datorerna ar synliga och biblioteksbesokare lockas 
att anvanda dem. Vi kunde under vara observationer notera hur nyfikna stod och tittade 
pa de som anvande datorema. Mycket battre PR for datorverksamhet an att allmanheten 
far se en grupp glada anvandare engagerade i ett datorprogram tror vi ar svart att fa. Pa 
Kungsbacka bibliotek har personalen gjort det praktiskt for barnfamiljer genom att stalla 
barndatom pa smabarnsavdelningen. Foraldrar och syskon kan agna sig at manga andra 
aktiviteter samtidigt som de har uppsikt over barnet som anvander datorn. Troligtvis ar 
det basta (om det ar mojligt) att man kombinerar de hilda satten och har nagra datorer 
ute i biblioteket och nagra i separata rum. Da kan bibliotek ha den typ av program dar 
anvandarna kan behova sitta i fred i separata rum, eftersom det verkar vara svart art fa 
sitta ostOrd annars. Aven en kombination av bokningsbara och icke bokningsbara 
datorer tror vi kan vara fornuftigt. Bokningsbara datorer ar utmarkt eftersom anvandarna 
da vet art de sakert far till gang till datom nar de bokat tid och de kan sirta i lugn och ro 
utan att nagon otaligt star bredvid och vill ta over. De datorer som inte ar bokningsbara 
ar dock bra for ovana anvandare som far syn pa datom och vill testa den en stund. 

Flera bibliotek har eller funderar pa att dela upp programmen pa olika datorer. Program 
som vander sig till yngre pa en dator och program som vander sig till aldre pa en annan. 
En orsak till detta ar att aldre inte satter sig pa bamavdelningen for att anvanda 
programmen, vilket bl.a. har uppdagats i Kungsbacka. Detta tycker vi verkar fomuftigt. 
Det har enligt Margareta Ekstrom fungerat bra nar Akersberga bibliotek gjorde pa detta 
satt. 

Nastan inget av biblioteken har haft nagra storre problem med sabotage av utrustning 
och stolder. Manga bibliotek har forebyggt stolder genom att infora staldskydd av olika 
slag. I Kungsbacka har de dock haft problem och Per-Anders Selin menar att det ar 
trakigt att saker stjals eftersom verksamheten da inte flyter pa lika bra som den skulle 
kunna gora. I Akersberga sager de att allt som sitter lOst stjals. Slitage forekommer men 
det ar normalt da datorutrustningen anvands flitigt. 
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Mfmga av biblioteken har gatt ut och marknadsfort sin datorverksamhet for att locka till 
sig barn och ungdomar, t.ex. Kista, Hallonbergen och Akersberga. Pa andra sHillen, t.ex. 
i Kungsbacka och Bollebygd, har detta knappt behovts eftersom verksamheten anda :fatt 
en anvandarkrets. Vi tycker att det ar viktigt med marknadsforing, men precis som Ann 
Bergstrom papekar ar det svart att na de som verkligen skulle behova fa tillgang till 
datorer och datorprogram. Vi tycker att det ar viktigt att man forsoker sprida 
information om den verksamhet man har pa sa m~mga olika satt som mojligt. Vi kan 
dock forsta att bibliotek med sma resurser kanske inte har pengar eller personal for att 
gora nagon stOrre marknadsforing av verksamheten. Resurserna kanske bara racker till 
att kopa in datorutrustning och program och da tycker vi att det ar bra att bibliotek i alia 
fall satsar pa det. 

Genomgaende ar datorverksamheten mycket uppskattad och datorema anvands mycket, 
det ar inga stOrre problem med tillgangligheten. Alia bibliotek vi besokt har tatt positiv 
respons fran allmanheten. Inget av de bibliotek vi besokt har dock gjort migon 
utvardering av datorprogramsverksamheten. De bibliotek som ingick i projektet "IT pa 
folkbibliotekens bamavdelningar" har medverkat i rapporten "Bam, bibliotek, datorer" 
som ar av det resonerande slaget. Vi anser att det ar bra om man gor utvarderingar for 
att se om verksamheten fungerar pa det satt man forestaller sig eller viii att den ska gora. 
Man bor aven kunna fa in reaktioner pa program och onskemal och synpunkter pa 
eventuella inkop. 

Vad harman fOr datorspel och lekfulla datorprogram och vilka 
urvalskriterier harman? 

Vi kan se att flera urvalskriterier aterkornmer. Forst och framst vill bibliotekariema 
undvika datorprogram med valdsinslag. De ska istallet vara pedagogiska och roliga. 
Kreativitet och skapande ar ocksa nagot som flera lyfter fram. Andra kriterier som 
namns ar hog kvalitet, bra innehall, fin grafik, mycket interaktivitet och att progran1men 
garna ska vara aktuella och svenskspnikiga. Arne Lagerkvist tycker att nyttoperspektivet 
ska vara framtradande och Margareta Ekstrom menar att det ar bra om programmen kan 
introducera anvandaren till hur man anvander datorer. 

Datorprogram ska vara mer an spel, tycker Arne Lagerkvist. Samtidigt erkanner han att 
det ar svart att undvika program dar spelmoment ingar. Aveni Bollebygd och Salem 
accepterar man program dar spel ingar. Vi har noterat att spelinslag ar vanliga i manga 
lekfulla program pa marknaden. Vi tror att foretagen borjat inse att spelinslag fangslar 
och motiverar anvandaren. Josef Macznik bekraftar detta med att saga att Iftech 
Software har spelinslag i sina datorprogram for att stimulera inlarningen och for att 
anvandaren ska Ia. positiv respons. Vi anar att den forskning som visar pa positiva 
effekter av datorspelande har paverkat programutvecklingen sa att spelmoment blivit 
vanliga inslag i datorprogram. Malone ( enl. Provenzo, 1991, s. 38-39) pladerade redan i 
borjan pa 1980-talet for att man skulle anvanda sig av vis sa egenskaper som finns i 
datorspel i pedagogiska inlarningssituationer. 
~--~ ................... ~.-~ • .-~-~., ···~~__,__,. •• , ........... - -.-................................ .......... _.., ... .,,.10 -~ .......... , •• .; ....... , 

Armelie Pernheden tycker att man pa folkbibliotek ska ha program av den typ man har 
hemma, d.v.s. nojesbetonade "lek & lar"-program och renodlade datorspel som sportspel 
och aventyrsspel. Hon tror dock att program som ar till fOr att anvandas i 
skolsammanhang ar en dalig ide, de skulle inte anvandas. Hon anser inte att det 1:ir fel att 
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ba datorprogram som enbart ger noje och rekreation pa bibliotek. Annelie tycker dock 
inte att man ska ha valdsdatorspel pa biblioteket. Aven Jonas Hallstrom vid Btj papekar 
att spel med valdsinslag kanske inte passar pa bibliotek. 

Flera av de intervjuade bibliotekariema ar inte speciellt positivt instiillda till datorspel. 
Margareta Ekstrom tycker att datorspel efta gransar tillleksaker och papekar bestamt att 
biblioteket inte ar ett lekotek. Per-Anders daremot kan tanka sig att ha ett aventyrsspel 
som Myst pa biblioteket, men inte "skjuta-jaga-spel" som DOOM eller Wing 
Commander. Han tycker att man maste ha vissa urvalskriterier for datorspel. Pa 
Hallonbergsbiblioteket hade de en mycket positiv installning till datorspel under den tid 
deras datorverkstad var igang, men de ville inte ha alltfor valdspraglade spel. I 
Norrkoping undviker de program med valdsinslag men bar en del datorspel av annan 
typ. Marie Peming kan tanka sig att ha pedagogiska eller kreativa datorspel pa 
biblioteket. Hon ar daremot negativ till utpraglade nojesspel. 

Alingsas Ungdomsbibliotek ar det bibliotek som ar mest positiva till datorspel av alla 
typer. Installningen till datorspel har dock borjat bli mer negativ. 
Foreningsmedlemmarna som styr biblioteket funderar over om datorspel 
overhuvudtaget har en plats pa bibliotek. Heidi Carlsson Asplund menar att de i 
framtiden troligen kommer att vara mer restriktiva i sina val och ba ett mer rumsrent 
utbud, utan valdsdatorspel. Heidi tycker att man kan ha datorspel pa bibliotek om dear 
bra, har ett syfte och fyller en pedagogisk funktion. 

Det finns en entydig uppfattning att datorspel med valdsinslag inte ar onskvart pa 
biblioteken i var undersokning. Vi fragar oss bur mycket en debatt som den om 
valdsdatorspel paverkar bibliotekariemas asikter. De batten har visserligen lagt sig, men 
kanske finns forestallningen om att datorspel generellt innehiiller mycket vald. lbland 
:far vi intrycket av art ordet datorspel ar negativt laddat och starkt forknippat med 
valdsdatorspel. v alds- och datorspelsdebarten ar bara en i den h\nga raden av de barter 
som uppstar nar nya medier och ungdomskulturyrtringar uppstAr. Den s.k. moraliska 
paniken ar inget nytt.s4 Art debartens vagor lagt sig tror vi kan tyda pa att datorspel 
blivit mer acceptabelt. Det verkar dock som om vissa bibliotekarier ar mycket negativa 
till datorspel overhuvudtaget ocb heist hade sert att spelmomenten togs bert i manga 
lekfulla datorprogram. Lena Lundgren anser dock att fler bibliotek borde titta pa 
datorspel. Hon menar art det finns ert motstand mot datorspel ocb art bibliotek hellre vill 
ba pedagogiska program. Daliga datorspel med t.ex. valdsinslag tycker hon dock inte att 
man ska ha pa bibliotek. 

Vi tror art foretagen bar borjat ta hansyn till den grupp av konsumenter som vill ha 
program utan valdsinslag. Bade Levande Boeker och Iftech Software gAr ut med att det 
inte forekommer nagra valdsinslag i deras program. Enligt JosefMacznik, VD for lftech 
Software, lockar v~Ud manga anvandare, men han tycker anda att det ar olampligt art 
frossa i vald. Vi tror liksom Josef art en del konsumenter lockas av viild i datorprogram, 
men anar samtidigt art lftech Software tjanar pa art tydligt markera art de inte bar 
valdsinslag i sina program. Vi tror att de kategorier av anvandare som Iftecb Software 
framst vander sig till, skolor och foraldrar som koper program till sina barn, inte ar ute 
efter val d. Om de i framtiden i stOrre utstrackning viii vanda sig till bibliotek tror vi art 

54 Se s. 17. 
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deras markering ar en fordel, eftersom den vanligaste kommentaren bland de 
bibliotekarier vi intervjuat ar att de inte vill ha program som irmehaller vAldsinslag. 

Datorspel som tar lang tid att spela kanske inte ar lampligt for folkbiblioteken, menar 
flera bibliotekarier. Lena Lungren anser att sadana datorspel inte passar pa bibliotek, 
utan ar avsedda for hemmabruk. Tillgangligheten minskar eftersom datorer blir 
blockerade av samma anvandare langa stunder, berattar Ann Bergstrom. Aven Marie 
Perning ar kritisk till dessa spel eftersom man inte hirmer komma mlgonvart i spelet 
under inbokad tid. Per-Anders Selin har daremot ett annat perspektiv pa det bela. Han 
menar att spelama skulle spara spellagen och aterkomma till biblioteket under en langre 
period, vilket han anser ar positivt. 

Pa de bibliotek vi besokt ar det vanligast med lekfulla datorprogram. Leksagor, 
edutainment, infotainment och kreativa datorprogram (som ordbehandlings- och 
ritprogram for bam) firms pa nastan alia bibliotek. Creative Writer, Fine Artist och 
migon av Levande Backers aventyrstitlar ar exempel pa lekfulla datorprogram som 
forekommer pa flera bibliotek. De svenska leksagoma, Pippi Langstrurnp, Krakel 
Spektakels ABC, Statnisse aker hiss och Kurragomma med Mumintrollen, kanner 
manga bibliotekarier till och flera har kopt en del av programmen och de flesta 
uppskattar dem mycket. Vi tycker att det verkar som om bibliotekariema ser dessa 
program som hogkvalitativa och detta anar vi del vis beror pa att de ar baserade pa 
folkkara barnboksfigurer och att dear svenska. Per-Anders Selin anser att programmed 
kanda figurer fran bockemas varld ar sjalvklara for folkbiblioteken. Alingsas 
Ungdomsbibliotek och Hallonbergsbiblioteket har till stOrsta delen datorspel, aven en 
del valdspraglade sadana. Aven pa Kungsbacka firms mycket datorspel, men de ar inte 
av de valdsamma slaget utan med en pedagogiska ansats. Alingsas Ungdomsbibliotek ar 
det enda bibliotek som erbjudit DOOM till sina anvandare, ett spel som fatt kritik av 
Annelie Pernheden, Per-Anders Selin och Arne Lagerkvist. Vi tror att DOOM ses som 
ett "skrackexempel" pa valdsdatorspel och pa vad man inte vill erbjuda pa biblioteken. 

Vilka informations- och inkopskanaler anvander man sig av och vad 
tycker man om utbudet? 

Utbud 

Utbudet ar daligt, sager Monica Olsson. Manga program har ful grafik och har 
anvandaren handskats med datorer forut trottnar derme snabbt pa dem. Marie Peming 
tycker inte heller att utbudet ar sarskilt bra. Hon menar att tillverkama borde utnyttja 
teknikens mojligheter i stOrre utstrackning och gora titlar som bygger pa mer samspel 
med anvandarna. Lena Lundgren och Margareta Ekstrom anser daremot att de svenska 
CD-ROM-program som firms idag ar valgjorda och av bra kvalitet. Det som saknas i 
utbudet ar framfor allt datorprogram med biblioteksanknytning, t.ex. boktipsprogram 
och recensionsprogram, och program som kan anvandas i biblioteksundervisning. Lena 
Lundgren initierade forsoket att gora ett spel, De mystiska tecknen, for att hitta pa 
biblioteket. Detta spel har dock inte irmeburit att utbudet berikats med ett program med 
biblioteksanknytning. Ingen har velat satsa pa spelet, darfor firms det bara som prototyp. 
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Det finns inte speciellt mycket svenska titlar pa marknaden utan de fiesta datorprogram 
ar engelskspnikiga, menar manga av bibliotekariema i var undersokning. En Orsak till 
att de vill ha fier svenska titlar ar att manga av anvandarna har svart att nyttja 
engelsksprakiga program, eftersom de inte har tillrackliga sprillunskaper. I rapporten 
"Multimedia nu" (Statens kulturrad, 1995, s. 8) konstateras att de fiesta 
multimediaprogram for barn och ungdom pa den svenska marknaden kommer fran USA 
och att manga av dagens titlar ar baserade pa nagon boktitel. Att de svenska 
multimediaprogrammen for b~ och ungdom ofta bygger pa en boktitel kan vi bekrafta. 
Leksagoma som finns pa de bibliotek vi undersokt bygger pa litterara sagofigur, t.ex. 
Stotnisse, Krakel Spektakel, Mumintrollen och Pippi Langstrump. 

Anne lie Pemheden pa Dandy SkolData anser att utbudet pa marknaden hela tiden blir 
battre. CD-ROM-baserade titlar finns annu inte i nagra storre mangder men det kommer 
allt fier. Annelie berattar att de svenska pedagogiska programmen har blivit mycket 
battre sedan man borjat kombinera det pedagogiska och tekniska kunnandet. Svenska 
programutvecklare !agger stor vikt vid det pedagogiska och att det ska vara retia fina 
bilder, berattar hon. Mycket av det amerikanska utbudet ar daremot daligt, de gor 
datorspel i stora upplagor och Jagger inte ner kraft pa att gora programmen pedagogiska 
utan satsar mer pa spel och noje. 

Biblioteken maste visa att det finns en marknad. Det ar darfor viktigt att biblioteken 
koper de datorprogram som finns idag, aven om de inte ar av hogsta kvalitet, sa att 
programutvecklingeli kan vidareutvecklas, menar Lena Lundgren och Arne Lagerkvist. 
Det galler speciellt de svenska programmen. Lena berattar att manga bibliotekarier ar 
avvaktande eftersom de hellre vantar med inkopen tills det kommer battre program. 
Denna installning tror hon kan hamma utvecklingen. Monica Olsson ar ett exempel pa 
en bibliotekarie med denna attityd. Hon berattar att hon aldrig skulle kopa mindre bra 
program utan vantar tills det finns nagot av bra kvalitet. Genom att kopa kvalitativa bra 
program hoppas hon att foretagen borjar producera battre program. Vi tycker att det 
vore positivt om biblioteken genom att kopa in de datorprogram som finns idag kan 
stOdja utvecklingen av kvalitativt bra produkter. Forhoppningsvis kan deras kop av 
datorprogram sporrar utvecklingen, sa att det produceras program av hog kvalitet. 
Kanske skulle da fier bibliotek borja kopa in och erbjuda datorprogram till anvandare. · 
Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 37) menar att det ar viktigt att sla vakt om det som 
ar svenskt, eftersom medieutbudet bestar av mycket utlandska produkter. 

lnformationskallor 

Det ar vanligt att de vi intervjuat kombinerar manga olika kallor for att skaffa 
information om datorprogram. Muntliga kallor, tidningar, tidskrifter, Btj, foretagsreklam 
och affarer ar exempel pa vad som utnyttjas. 

Dagstidningar och tidskrifter ar informationskallor som anvands frekvent. Goteborgs
Posten, Dagens Nyheter och olika datortidskrifter ar det bibliotekariema laser. Dessa 
kallor far dock en del kritik. Marie Peming och Lena Lundgren tycker att det ar en 
nackdel att recensentema inte utgar fran att datorprogrammen ska anvandas pa bibliotek. 
Marie menar vidare att de recenserar alia CO-ROM-program pa samma satt som 
datorspel. Detar framst effekter som bedoms och inte innehallet i titlarna. Aven i 
HELOS-projektet laste bibliotekariema spelrecensioner i olika datortidskrifter. De 
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markte ocksa art det inte var den basta infonnationskallan, eftersom recensentema inte 
bedomde spelen med tanke pa art de skulle anvandas pa bibliotek av yngre bam utan 
mer skrev for den vana spelaren. (Clausen & Larsen, 1988, s. 24) 

Det forvanar oss inte art tidskrifter och tidningar ar mycket vanliga informationskallor 
for vara informanter, eftersom dessa dokument iir lattillgangliga. Vi menar att dagspress 
maste vara en utmiirkt kalla, eftersom vi antar art de fiesta informantema anda Hiser 
dagstidningen. Kritiken mot recensionernas inriktning ar inte heller forvanande. Att 
recensenterna inte tanker utifran ett biblioteks synvinkel iir inte underligt eftersom 
bibliotek inte ar deras framsta malgrupp. Har kommer dock Btj in som en 
informationskalla som skulle kunna fungera utmarkt for biblioteken, eftersom de av 
tradition alltid vant sig till bibliotek och sett dem som en marknad. 

Bibliotekstjansts recensionsservice av CD-ROM-program iir relativt ny och fortfarande 
under utveckling. Lektorerna, som iir fran skol- och bibliotekssektorn, har detaljerade 
anvisningar vad de ska bedoma och hur de ska utforma recensionerna. Arum har Btj inte 
recenserat sa manga datorspel. Men Jonas Hallstrom tror anda att de lektOrer som 
recenserar spel i AV-mediahaftet hailer en hogre niva an de i popuUirpressen. 

Det finns en hel del asikter om Btj :s service. Per-Anders Selin, Lena Lundgren och Arne 
Lagerkvist tycker att Btj:s recensioner av CD-ROM-program iir bra. Lena tycker dock 
art de hade kunnat borja med denna service tidigare, dessutom tycker hon art det iir synd 
att de uteslutit diskertbaserade titlar. Arne ar kritisk till art IektOrerna har mycket 
begransat utrymme fOr sina recensioner. Han tror att kvaliteten pa recensionen inte blir 
den hogsta nar lektoren ska bedoma bade ljud, bild och text pa ert :taordigt siitt. 
Margareta Ekstrom och Monica Olsson tycker att Btj :s recensioner ar inaktuella. 
Margareta har ofta kopt programmen nar Btj publicerar sina recensioner och Monica 
menar art bon ofta hunnit lasa recensioner av titlarna pa annat hall. Marie Peming tycker 
att Btj borde recensera mer och kunnigare, annu sa lange ar de nagot tekniknaiva. 

Vi tror att det finns behov av Btj :s recensionsservice ute pa de folkbibliotek vi besokt. 
Tidskrifter och tidningar fick som tidigare namnts en hel del kritik och Btj har 
forutsattningar for att kunna ha ett biblioteksperspektiv niir de skriver recensioner 
eftersom folkbibliotek for dem iir en sjalvklar mrugrupp. Det finns dock en hel del kritik 
mot Btj, bl.a. att de iir sent ute. Eftersom Jonas Hallstrom pa Btj 111enar att servicen iir 
under utveckling och art man annu inte har etablerat lika sjalvklara forbindelser till 
programleverantOrer som till bokforlag kan man forhoppningsvis anta art Btj :s 
recensioner forbattras. Vi tror att Btj:s service kommer att behovas allt mer och hoppas 
att de gor alit for att utveckla den till en effektiv och uppskartad service for biblioteken. 

Reklam blir inget bibliotek "nedlusat av", sager Margareta Ekstrom. Aven vi har fatt 
samma uppfattning av vara intervjuer med bibliotekarier och brevutskick till foretag. 
Det ar fa fOretag som skickar ut reklarnbroschyrer utan att biblioteken forst har tagit 
kontakt med foretaget och begart information. Det verkar ocksa som om viirdet av 
broschyrerna kan diskuteras. Monica Olsson och Marie Perning sorterar ut mycket av 
den reklam de far. 
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Stockholms Ltinsbiblioteks utlcmingsservice, som innebar att de h\nar ut CD-ROM- och 
diskettbaserade titlar till biblioteken i Stockholms Hin for att de ska fa en chans att testa 
dem, ar m\got som bade Arne Lagerkvist och Margareta Ekstrom uppskattar. Vi anser 
att detta ar en fortriifflig service och hoppas att alia andra lansbibliotek kommer att 
erbjuda detta inom en snar framtid. Vi menar att det ar viktigt att folkbibliotek tar 
mojlighet att prova program fOre kop. Vi tror att det ar svart att fa en riktigt bra 
uppfattning om datorprogram om man inte tar tillfalle att sjruv testa dem. 

Vi tycker att det ar bra att folkbiblioteken inte enbart anvander ett fatal 
informationskallor, utan att de har en bredare overvakning av utbudet nar de bedomer 
vad som ska kopas in eller inte. 

Inkopskanaler 

Biblioteken anvander flera olika inkopskanaler, nagra foretag som namnts ett flertal 
ganger ar Cretax, Zebrix och Gavle DPC. Endast ett bibliotek anger att de koper fran 
Btj. Aven bokhandel och stOrre datavaruhus utnyttjas. Att biblioteken anvander sig av 
manga olika inkopskanaler tror vi kan bero pa att verksamheten annu ar ny och att det 
verkar som fa foretag vander sig till bibliotek. Btj ar ingen sjruvklar inkopskanal fOr 
bibliotekariema vi pratat med, men kan kanske bli det om de satsar pa ett storre utbud. 
Vi anser att det ar viktigt att folkbibliotek anvander sig av flera _inkopskanaler och inte 
laser sig vid en enda. Det galler att hitta de mest formanliga erbjudandena. 

Hur ser man pa bibliotek som marknad for forsaljning av datorspel 
och lekfulla datorprogram? 

Foretagens synpunkter 

JosefMacznik vid Iftech Software menar art folkbibliotek ar ett bra forum for lekfulla 
datorprogram och datorspel och att allt fler bibliotek kommer att ta till sig dessa medier. 
Anda har Iftech Software inte haft nagon marknadsforing riktad mot folkbiblioteken 
sedan deras forsok att brevledes fa biblioteken intresserade av deras program 
misslyckats. Detta misslyckande tror vi kan ha styrkt Josefs uppfattning om art bibliotek 
ar en konservativ miljo, dar personalen sysslar med bocker och tycker att ny teknik och 
nya medier ar svara och frammande. Han tror sig veta att det maste finnas entusiaster pa 
biblioteken for att datorprogram ska kopas in. Kanske menar han att man pa 
Kungsbacka hade entusiaster, medan man pa andra bibliotek saknar detta, varfor det ar 
svart att fa ut datorprogram pa folkbibliotek. 

Annelie Pernheden vid Dandy SkolData kan tanka sig att salja sina produkter till 
biblioteken. Trots detta har hon inte tagit sig tid att ta kontakt med nagra bibliotek an. 
Hon menar vidare att biblioteken inte visat nagot stOrre intresse for att kopa fran henne. 
Vi tror att Annelie kanske ar tveksam till om det finns nagot storre intresse fran deras 
sida, men marknadsfor hon sig inte mot biblioteken far hon inte heller nagra kunder 
darifran. Biblioteken kan inte kopa fran ett foretag som de inte vet existerar. Vi kan 
precis som Annelie tanka oss att ett foretag som Dandy SkolData skulle kunna vara en 
perfekt inkopskanal for ett bibliotek som vill kopa alia produkter de eftertraktar frfm ett 
stalle, istallet for att behova anvanda sig av ett flertal inkopskallor. Vi anser att bade 
Iftech Software och Dandy SkolData har en tvetydig installning till biblioteken som 
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marknad. Vi drar slutsatsen att dessa foretag vet att biblioteken finns men att de agerar 
avvaktande. 

Annelie Pernheden ar overtygad om att man genom att tillhandahalla datorprogram pa 
bibliotek kan marknadsfora foretag och datorprogram. Hon tror ocksa att foretag och 
forsaljare inser detta. Aven vi tror att folk kan bli intresserade av att kopa sarnma 
datorprogram som biblioteken innehar och att folkbiblioteken salunda agerar 
marknadsforare och formedlare av datorprogram. Det handlar inte bara om att 
biblioteken sjalva ar kunder utan att de aven standigt genererar nya konsumenter, vilket 
borde locka foretag att vanda sig till folkbiblioteken. Denna asikt aterkommer ocksa i de 
intervjuer vi gjort med bibliotekspersonal. Vi kan dock tanka oss att vissa foretag har 
forestallningar om att bibliotek av princip inte koper in lekfulla datorprogram och 
datorspel och att de darfor inte ens forsoker salja eller fora ut sina produkter till 
biblioteken. Vi tror att en del av de foretag som bara saljer datorspel och mycket 
valdspraglade sadana troligtvis inte har en tanke pa att salja till biblioteken. Vi anser att 
det ar sjalvklart att det ar svart for foretag att se biblioteken som en marknad om man 
inte tror att dear intresserade av foretagets produkter. 

Vissa foretag har dock insett att biblioteken ar en marknad att rakna med. Foretaget 
Cretax och Zebrix vander sig till folkbibliotek. Zebrix ar ocksa ett av de fatal foretag 
som erbjuder speciella bibliotekslicenser, som ger biblioteken ratt att lana ut program. 
Btj ar en sjalvklar forsaljare, som nu erbjuder forsaljning av CD-ROM-program. Vi tror 
att det ar viktigt for foretag som vill vanda sig till bibliotek att vara lyhorda for vad de 
vill ha, t.ex. utlaningslicenser och datorprogram som ar pedagogiska och av hog 
kvalitet, for att lyckas bli en frekvent anvand inkopskanal. 

Bibliotekens synpunkter 

Folkbiblioteken ar for fa for att datorprograrnsforetagen ska betrakta dem som en viktig 
marknad, menar Lena Lundgren. Margareta Ekstrom tror att biblioteken inte ar nagon 
stor marknad och att detta ar en orsak till att biblioteken inte f'ar speciellt mycket reklam 
och broschyrer. Det ar upp till biblioteken att ta kontakt med foretagen istallet for 
tvartom, menar Arne Lagerkvist. Dessa asikter overensstammer dock inte ails med vad 
Monica Olsson har att saga, eftersom hon menar att foretag har insett att biblioteken ar 
en marknad att rakna med. Som exempel anger hon att Btj numera recenserar och saljer 
CD-ROM -program. 

Per-Anders Selin menar att det fran datorprogramsforetagens sida finns en misstro mot 
biblioteken. De ser biblioteken som en konkurrent istallet for en marknadsfOrare. Enligt 
honom ar foretagen inte mogna for att stodja bibliotekens verksamhet. Han tar Iftech 
Software som ett exempel pa detta. De intresserade sig inte namnvart fOr Kungsbacka 
bibliotek, pastar Per-Anders. De borde sett biblioteket som en mojlighet att fora ut sina 
produkter, att det fungerar som ett skyltfonster. Vi tror att foretag maste inse att 
bibliotekens innehav av datorprogram genererar nagot positivt, for att de 
overhuvudtaget ska betrakta biblioteket som en inkomstbringande kalla. Ann 
Bergstrom, Marie Peming, Margareta Ekstrom och Per-Anders Selin menar att 
biblioteket fungerar som marknadsforare av de datorprogram de tillhandahaller for 
anvandama. De menar att nag on som upptackt ett bra program pa biblioteket kanske gar 
och koper det, vilket resulterar i att foretagen saljer mer istallet for mindre. Per-Anders 

89 



'r· i • 
:·-:-. \ i 

~ \ i 
\; : 

. I 

papekar dock att resultatet visserligen kan bli det motsatta, att man forst testar ett 
program pa biblioteket och inte koper det for att man insett att det ar druigt. Vi sluter oss 
till att biblioteken genom att erbjuda datorprogram kan vacka intresset hos eventuella 
konsumenter, att konsumenter pa biblioteket f'ar mojlighet att testa program fore kop. 
Margareta Ekstrom berartar att de pa Akersberga bibliotek har tart en del datorprogram 
fran foretag och hon tror art de har insert art de saljer mer genom att deras produkter 
finns och syns pa bibliotek. Aven Arne Lagerkvist hailer med om detta. 

Vilka anvander datorspel och lekfulla datorprogram och bur anvands 
de? 

~vandarna iliteco.fta.tillsamm__al}~j--~!!1~ _grupyer ~t dato.rem~,_l}ii_!" -~e -~yander 
dat9rspel o.~hJ~k.fu.ll~_p!qg!am, menar bibliotekariema. Detta styrks aven av vara 
observationer. Ann Bergstrom; Heidi Carlsson Asplund och Per-Anders Selin anser att 
anvandning av datorspel ar en gruppaktivitet, barnen umgas, tipsar varandra och far nya 
bekantskaper. Heidi tror att spelen sammansvetsar ungdomarna. Dessa iakttagelser 
aterkommer ocksa i flera vetenskapliga undersokningar. Forskare har pavisat att den 
sociala kontakten okar hos de som spelar datorspel. ss Den sociala aspekten tas upp aven 
i HELOS-projektet. Barnen ansag att ett av skalen till att det var roligt att spela 
datorspel pa biblioteket var att de fick nya kompisar. (Clausen & Larsen, 1988, s. 66) 

Barn anvander ofta datorerna tillsammans med sina foraldrar, sager nagra av de 
bibliotekarier vi pratat med. Foraldrarna ar nyfikna, intresserade och tycker art det ar 
roligt med datorprogrammen. Manga vuxna anvander gama sina barn som ursakt for att 
prova tekniken, menar Marie Perning. Margareta Ekstrom sager att det blivit vanligare 
att mammor och pappor med sma barn anvander datorerna och tror att derta beror pa att 
folk har blivit mer bekanta med tekniken. Vi tror att det framst ar sma barn som kommer 
med sina foraldrar. Mfmga av de svenska program som kommit den senaste tiden ar fOr 
barn fran forskolealdern, t.ex. Pippi Langstrump och Krakel Spektakels ABC. Vi tror 
inte att sma barn brukar ga till biblioteket sjalva det ar darfor inte konstigt att de har 
nagon fdralder med sig. Dessutom kan barnen behova nagon som instruerar dem om de 
aldrig anvant programmet fdrut. Detta bekraftades av vara observationer. Dessutom 
tyckte vi att foraldrarna verkade roade av t.ex. leksagoma. Vi tror att det ar ett nytt 
medium inte bara for barnen utan aven for manga fodildrar. 

I HELOS-projektet var det pojkarna som dominerade anviindningen (Clausen & Larsen, 
1988, s. 77). Detta gallde ocksa pa flera av de bibliotek vi besokt. En del bibliotekarier 
pastar dock att flickorna har borjat ta for sig alit mer. Per-Anders Selin berattar att 
pojkarna dominerade stort den forsta tiden de hade Young Genius datorerna men att det 
efterhand har kommit alit fler flickor. Bollebygds bibliotek skiljer sig fran mangden 
genom art ca 3/4 av de som anviinder multimediadatorn ar flickor. Flera bibliotek har 
haft speciell satsningar for art na flickor med varierande resultat. 

Datorspel verkar foredras av killar, uppger en del av bibliotekarierna i var undersokning. 
Derta forvanar oss inte eftersom det finns forskare som havdar att pojkar dominerar stort 
i anvandning av datorspel, och de ser en fara i detta om det ar sa att datorspel ar 

55 Se s. 20. 

90 



upptakten till datoranvandning i stort. Flickor har i och med att de sallan spelar 
datorspel mindre chanser att tillgodogora sig tekniken. 56 Enligt Ana Valdes ( 1994, s. 21) 
vander sig ocksa de fiesta speltillverkare till pojkar. Clausen och Larsen (1988, s. 78) 
anser att datorspel visar upp en varld som karakteriseras av vald, action och 
tavlingsanda. De anser att det ar pojkar som lockas av dessa spel. Pa Bollebygds 
bibliotek har de valt att inte ha datorspel pa biblioteket utan satsar pa kreativa program 
som Den Magiska Biografen, Creative Writer och Fine Artist, vilket Marie tror kan vara 
en forklaring till att pojkama inte dominerar anvandningen av multimediadatom. 

Pa Alingsas Ungdomsbibliotek kommer de fiesta besokaren for datorspelens skull och 
Josef Macznik anser att Iftechs program pa Kungsbacka bibliotek har lockat nya 
besokare till bibliotek. I HELOS-projektet kom en del bam oftare till biblioteken nar 
datorverkstadema infordes och aven en del tonaringar som aldrig gatt till biblioteket 
forut lockades dit. (Clausen & Larsen, 1988, s. 78) Marie Peming tror inte att 
multimediadatom lockat nya besokare till biblioteket. Daremot kommer en del som 
redan innan gick dit oftare. Ann Bergstrom, Arne Lagerkvist och Margareta Ekstrom 
anser att det ar svart att avgora om datorv~rksamheten har lockat nya besokare till 
biblioteket. Margareta Ekstrom tror dock detta. Heidi Carlsson Asplund anser att de 
fiesta besokama kommer for att anvanda datorspelen och att anvandama genom detta 
kan fa en annan bild av vad ett folkbibliotek ar, att bibliotek inte behover vara sterila, 
formella och tysta. 

I HELOS-projektet kom aven de som hade tillgang till dator hemma till biblioteket for 
att anvanda deras. Bamen menade att det fanns fier och battre spel i biblioteket, att det 
fanns andra bam att spela med och att det fanns mojlighet att fa hjalp med att 
programmera. (Clausen & Larsen, 1988, s. 58-59) I var undersokning har skilda asikter 
forekommit om huruvida datoranvandama ar vana eller ovana vid tekniken och om de 
har tillgang till den hemma. Ann Bergstrom tror att manga av besokama hade tillgang 
till dator och datorspel hemma. En mojlig orsak till att de anda anvander datorema pa 
biblioteket tror Ann kan vara att de kanske inte fick spela med alla sina kompisar 
hemma. Arne Lagerkvist tror daremot att det framfor aUt ar de som ar ovana vid datorer 
som kommer, eftersom de vana har dator hemma. 

Vi menar att det kanske inte ar helt latt for bibliotekariema att avgora om anvandama 
har till gang till dator hemma. Vi tror vidare att man kan tanka sig att anvanda datorspel 
eller lekfulla datorprogram pa biblioteket aven om man har tillgang till dator hemma. 
Speciellt om man inte har bibliotekets program och om man vill anvanda datom 
tillsarnmans med andra. Vill man anvanda datorer pa skolraster kan det ocksa vara en 

. praktisk orsak om biblioteket Jigger i narheten och man har langt hem. Daremot tror vi 
inte att det ar sa intressant att anvanda nyttoprogram som ordbehandling om man aven 
har tillgang till detta hemma. 

56 Se s. 22. 
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Hur staller man sig till utlan av dessa medier, vilka problem ar 
forknippade med detta och hur ser lagstiftningen ut pa detta omrade? 

Flera bibliotek har !att forfragningar om utlaning av datorprogram fran sina besokare, 
detta har dock inte inneburit att de bibliotek vi besokt borjat med nagon uth1ning. Flera 
bibliotekarier papekar att det inte ar en verksamhet som ar av fdrstahandsintresse nar 
resursema ar begransade. De anser att det ar viktigare att prograrnmen anvands pa 
biblioteket. Ann Bergstrom anser att datorspel anda ar latta att fa tag i. Margareta 
Ekstrom ar kritisk till att lagga pengar pa utlaningsverksamhet, eftersom risken ar att 
annat blir lidande, t.ex. bocker. Marie Perning skulle visserligen gama lana ut 
datorprogram men hon tycker att bibliotekslicenser ar dyra och vet inte om pengar ska 
satsas pa detta. En mojlighet ar dock att de skulle hyra ut prograrnmen. Arne Lagerkvist 
tycker inte att det vore fel att lana ut datorprogram for att folk ska fa en chans att testa 
prograrnmen innan de koper dem. Per-Anders Selin anser att CD-ROM passar utmarkt 
att lana ut eftersom man hinner trottna pa vissa program redan efter tva veckor. Monica 
Olsson menar att det annu ar fa som har CD-ROM-spelare hemma, och att utlan darfor 
inte skulle vara till nagon storre nytta. 

I Norrkoping planerar de att borja med utlaning och Varmdo kommunbibliotek har 
redan borjat. De lanar ut Levande Bockers titlar. Lanen ar dock inte avgiftsfria utan 
lantagaren far ha en titel i tre dagar mot en avgift pa 25 kronor. A vgiften gar till att 
finansiera inkop av prograrnmen och pa biblioteket anser man att detta ar en 
forutsattning for att ha utlaningsverksamheten. 

Folkbiblioteksutredningen (1984, s. 15) menar att biblioteken ska vara medvetna om att 
det finns skal att noga prova vilka insatser for olika medier som ar mest meningsfulla. 
Detta anser vi aterspeglas i de svar vi fatt av bibliotekariema i var undersokning. 
Bibliotekariema verkar inte vara villiga att omprioritera resursema for att bOrja med 
utlaning. De anser inte att det ar ett omrade som bor priori teras. Varmdo bibliotek var 
tydligen inte beredda att gora omprioriteringar eftersom de egentligen hyr ut 
programmen. Bibliotekariema verkar ha olika uppfattning om varfor man skulle lana ut 
program. Per-Anders Selin tycker att det ar bra att man kan lana ut program for att 
slippa kopa sadana program som man endast bar gladje av en kortare tid. Arne 
Lagerkvist daremot menar att utlaningen skulle kunna vara en hjlilp for att veta vilket 
program man ska kopa. 

Det finns problem av upphovsrattslig art papekar flera av informantema och verkar 
osakra pa vad som galler. Jonas Hallstrom berattar att det i USA finns lagligt stOd for 
folkbiblioteken att bedriva icke-kommersiell utlaningsverksamhet med datorprogram, 
men att detta saknas i Sverige eller EU. Vi har noterat att man i lagen inte tar stod for 
utlan, utan att man maste !a upphovsrattsinnehavamas samtycke for att lana ut 
datorprogram. Det galler salunda att !a upphovsrattsinnehavarna att bli positivt installda 
till utlan. Det skulle troligtvis behovas nagot avtalliknande det som finns for 
bokutlaning for att fa upphovsrattsinnehavama overlag positivt installda. Vi tror inte att 
man kan forutsatta att de ska acceptera utlan utan ersattning. 

Levande Boeker ar ett fOretag som tillater utlaning av sina program. Aven Iftech 
Software AB tillater utlaning av sina CD-ROM-titlar. VD:n Josef Macznik ar mycket 
positiv till utlan nu nar de har CD-ROM-baserade titlar och har kommit ifran 
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kopieringsproblemet. Han tror art utlaning stimulerar bade anviindning och 
fdrsaljningen av deras program. Han anser dessutom att man inte hinner utnyttja 
programmet fullt ut om man hinar programmet under en vecka. Vi tror dock att de flesta 
foretag forhaller sig avvaktande till utlan av program. MultiMedia AB ar inte helt 
negativa till utlan av datorprogram, men de avvaktar tills det kommer ett avtal av den 
typ som finns for uth\ning av backer eller for videouthyming. Arne Lagerkvist berattar 
att manga foretag inte tillater utlan, t.ex. Microsoft. Aven Jonas Hallstrom menar att de 
fiesta utgivare ar negativa till utlan. 

Ett altemativ till att lana ut program med bibliotekslicenser ar att man har 
sharewareprogram till utlan eller for kopiering. Derta verkar dock inte vara en mojlighet 
som vara informanter ar speciellt intresserade av. Fragan ar hur medvetna 
bibliotekariema ar om detta altemativ. Endast ett bibliotek, Salems, tillhandahaller CD
ROM-skivor med shareware och public domain-program for kopiering till diskert och 
anvandning hemma. Vi tror dock att tillhandahallande av sharewareprogram for 
kopiering och utlan pa biblioteket skulle vara mycket uppskattat av allmanheten. 

Hur ser man pa framtiden for denna medieverksamhet? 

Regeringen menar i sin proposition (1995/96:125, s. 5) art man idag ska stimulera 
anvandandet av den nya tekniken. Pa nagra av biblioteken tycker vi det verkar som om 
datorverkstadema i den form dear nu borjar forsvagas. I Kista och Hallonbergen talar 
man om att infora datorstodd Iaxlasningshjalp och i Akersberga ses datorverkstaden 
bara som en bisyssla som inte tar konkurrera ut bockema. Pii Alingsas 
Ungdomsbibliotek funderar de pa att "skrota" alla datorspel de har kopt in. Aven Lena 
Lundgren menar att verksarnhet dar man provar CD-ROM-program pa folkbibliotek ar 
overspelat vid det har laget, art manga bibliotek har detta nu. 

Bibliotekariema i var undersokning menar dock inte att de ska asidosatta den nya 
tekniken. Den ska finnas kvar och datorverksarnheten ska utvecklas vidare. I 
Hallonbergen kan de tanka sig att starta en verksamhet med CD-ROM-program och 
Margareta Ekstrom menar att datorprogram har sin plats och art det aven i framtiden 
kommer art finnas pa biblioteket. Monica Olsson tror att datorspel och lekfulla 
datorprogram ar mycket populartjust nu men att de kommer stabilisera sig som alla 
andra medier. Per-Anders Selin menar art edutainment-program aven i framtiden har sin 
plats pa biblioteket. Marie Peming anser art multimedia ska vara en naturlig del i 
bamverksarnheten. Hon tror att multimedia blir mer integrerat, ett mer sjalvklart 
medium art hamta kunskap ifran. Hon menar att det handlar om att se alla typer av · 
medier som en sammansatt helhet, art de olika mediema kompletterar varandra. 

Vi anser art bibliotekariema ar medvetna om att de aven i framtiden maste tillhandahalla 
ny teknik for allmanheten. Detta ar ocksa nagot som framgar i regeringens proposition 
(1995/96:125, s. 39). Regeringen menar art det behovs insatser som underlattar 
tillgangen till information och ger breda grupper av miinniskor mojlighet att anviinda IT, 
sa att inte informationsklyftoma okar. Att ge alia medborgare tillgang till information 
via IT kommer att vara en viktig uppgift for folkbiblioteken, menar regeringen. Aven 
Kulturutredningen yttrar sig i fragan. Utredningen (1995, s. 474) havdar att om 
folkbiblioteken aven i framtiden ska locka medborgare att anvanda sig av biblioteken 
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for att Ia information och kunskap maste de visa att de har en fonnaga att ta till sig och 
anviinda den nya tekniken. 

Per-Anders Selin tror att det eventuellt inte flnns nagon anledning att ha datorprogram 
pa folkbibliotek niir tekniken iir mer spridd. Han menar att detta ar beroende av om det 
overhuvudtaget flnns bibliotek i framtiden. Han kan tanka sig att man om tio Ar sam 
privatperson kopplar upp sig mot databaser istiillet for att ga till bibliotek. Vi tror att 
datorprogram och multimedia kommer att bli ett alit vanligare inslag pa svenska 
folkbibliotek. Detta tycker vi styrks av att de bibliotek vi besokt tar emot manga 
studiebesok fran intresserade bibliotekarier. 

Foretagen ser pa framtiden ur ett annat perspektiv. JosefMacznik forviintar sig en 
explosiv utveckling pa marknaden, diir det kommer in mycket utliindska datorprogram. 
Han har ocksa en forhoppning om att det kommer att satsas svenskt riskkapital for att 
kunna bibehalla svensk kompetens. Jonas Hallstrom pratar om att Btj eventuellt 
kommer att utoka sitt utbud till att iiven innehalla datorspel. 

Sammanfattning av slutsatser 

Varfor? 

Ett flertal skiil har all.givits till varfOr biblioteken har datorspel och lek:fulla 
datorprogram. Det handlar om att 

• alia ska Ia tillgang till och mojlighet att prova paden nya tekniken 
• alia ska Ia fri tillgfmg till information oavsett lagringsmedium 
• visa upp kvalitetsmassigt bra datorspel och lekfulla datorprogram 
• formedla upplevelser och kunskap 
• locka folk till biblioteket. 

Hur ser verksamheten ut? 

Utseendet har varierat for verksarnheten med datorspel och Jekfulla datorprogram, alia 
bibliotek har lOst det pa olika satt. Vissa bibliotek har bedrivit 
datorprogramsverksamheten i projektform. De fiesta har haft bokningsbara datorer och 
vissa bibliotek har haft speciella rum avsedda for verksamheten medan andra har haft 
datorema staende ute i biblioteket. Inget av biblioteken har gjort nagon ordentlig 
utvardering av verksamheten. 

Vilka? 

Lekfulla datorprogram av typen leksagor, edutainment, infotainment och kreativa 
datorprogram (t.ex. ordbehandlings- och ritprogram for barn) iir vanligast 
forekommande pa biblioteken i var undersokning. Creative Writer, Fine Artist och 
nagon av Levande Bockers iiventyrstitlar iir exempel pa lekfulla datorprogram som 
forekommer pa flera bibliotek. Aven de svenska leksagoma kiinner manga till och flera 
bibliotek har inforskaffat flera titlar. Datorspel iir inte lika vanligt forekommande pa 
biblioteken, men nagra bibliotek har det i star utstriickning. Endast ett av biblioteken har 
innehaft extrema valdsdatorspel, t.ex. DOOM. 
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Urvalskriterier? 

Bibliotekariema vill ha roliga och pedagogiska datorprogram utan valdsinslag. 
Programmen far ocksa gama vara kreativa och skapande. Manga av bibliotekariema ar 
skeptiska till datorspel, men vissa kan fulda tanka sig att ha bra och pedagogiska 
datorspel pa biblioteket. Vrudsdatorspel daremot ar uteslutet. 

Informations- och ink6pskanaler? 

Detar vanligt att de vi intervjuat kombinerar manga olika kallor for att skaffa 
information. Muntliga kallor, tidningar, tidskrifter, Btj, foretagsreklam och affarer ar 
exempel pa vad som utnyttjas. Stockholmsbiblioteken anvander sig avenav Stockholms 
Uinsbiblioteks utlaningsservice. 

Biblioteken anvander flera olika inkopskanaler, nagra foretag som namnts ett flertal 
ganger ar Cretax, Zebrix och Gavle DPC. Endast ett bibliotek anger att de koper fran 
Btj. Aven bokhandel och storre datavaruhus utnyttjas. 

Utbudet? 

Asikterna om utbudet gar isar men nagra slutsatser har anda kunnat dras. Ett problem 
anses vara att de fiesta datorprogram som finns idag ar pa engelska. Detta innebar att 
utbudet begransas for barn, eftersom manga har problem med det engelska spnlket. Fler 
svenska programtitlar efterlyses. Nagra bibliotekarier pratar ocksa om att man ska stodja 
den svenska datorprogramsutvecklingen genom att kopa de svenska program som finns 
idag, sa att kvalitativt bra produkter kan fortsatta att utvecklas. 

Bibliotek sam marknad? 

Dandy SkolData AB och Iftech Software AB vet att biblioteken finns men de agerar 
avvaktande, delvis beroende pa att folkbibliotek visat foga intresse for dem. Vissa 
f6retag har insett att biblioteken ar en marknad att rakna med och vander sig till dessa, 
t.ex. Btj, Cretax och Zebrix. 

Manga bibliotekarier menar att foretagen i hogre grad borde se biblioteken som en 
viktig marknad. Biblioteken ar inte bara kunder sjalva, utan de genererar nya kunder 
eftersom biblioteksbesokama blir intresserade av de datorprogram biblioteken innehar. 
Biblioteken agerar pa sa satt marknadsf6rare och fonnedlare av datorprogram. 

Anvandningen? 

Detar framfor allt pojkar som anvander datorema med datorspel och lekfulla 
datorprogram, men aven manga flickor. Anvandama sitter ofta flera tillsammans vid 
datorema och manga bam kommer med sina foraldrar. Datorspel verkar intressera 
pojkar i storre utstrackning an flicker. Datorema anvands flitigt och omgivningens 
kommentarer till verksamheten med datorspel och lekfulla datorprogram ar enbart 
positiva. 
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Utlan? 

Flera bibliotek har fatt forfragningar om utlaning av datorprogram fran sina besokare, 
detta har dock inte inneburit att de bibliotek vi besokt borjat med nagon utlaning. Flera 
bibliotekarier papekar att det inte ar en verksamhet som iir av forstahandsintresse niir 
resursema iir begriinsade. De anser att det iir viktigare att programmen anviinds pa 
biblioteket. 

Det finns problem av upphovsriittslig art papekar flera av informantema och verkar 
osiikra pa vad som giiller. Vi har noterat att man i lagen inte f'ar stOd for utUm, utan att 
man maste fa upphovsriittsinnehavamas samtycke for att lana ut datorprogram. Det finns 
fdretag som erbjuder utlaningslicenser, t.ex. Levande Boeker och Iftech Software AB. 
De fiesta foretag agerar dock avvaktande eller tillater inte ails utlan av datorprogram. 

Framtiden? 

Biblioteken har insett att de i framtiden precis som nu maste tillhandahrula och erbjuda 
ny teknik for allmiinheten. De menar vi dare att datorverksarnheten for bam och ungdom 
kommer att foriindras och utvecklas. Vi tror att datorprogram och multimedia kommer 
att bli ett alit vanligare inslag pa svenska folkbibliotek. Detta tycker vi styrks av att de 
bibliotek vi besokt tar emot manga studiebesok fran intresserade bibliotekarier. 

Forenligt med statliga dokument? 

Vi tycker att det verkar som om informantema har en homogen uppfattning om vad ett 
bibliotek ska gora och att de statliga dokumenten kan ha paverkat informantemas 
uppfattning. Vi anser att svaren iir forenliga med de statliga dokument vi tagit del av. 
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7. Sammanfattning 

Genom att gora textstudier, observationer och intervjua Atta bibliotekarier och tre 
foretagsrepresentanter ville vi med exempel belysa foljande fragor: . 

• V arfor har man datorspel och lekfulla datorprogram for barn och ungdomar pa 
folkbibliotek? 

• Hur ser verksamheten med datorspel och lekfulla datorprogram ut? 
• Vilka datorspel och lekfulla datorprogram harman och vilka urvalskriterier har 

man? 
• Vilka informations- och inkopskanaler anvander man sig av och vad tycker man om 

utbudet? 
• Hur ser man pa bibliotek som marknad for forsaljning av datorspel och lekfulla 

datorprogram? 
• Vilka anvander datorspel och lekfulla datorprogram och hur anvands de? 
• Hur staller man sig till utlfm av dessa medier, vilka problem ar forknippade med 

detta och hur ser lagstiftningen ut pa detta omrade? 
• Hur ser man pa framtiden for denna medieverksamhet? 
• Ar de svar som vi tar del av forenliga med det som nagra statliga dokument anser ar 

folkbibliotekens uppgift? 

Som komplement har vi aven brevledes eller genom telefonkontakt intervjuat migra 
andra bibliotekarier och foretagsrepresentanter. 

I kapitel tva beskriver vi bl.a. vad man i Kulturutredningen (1995) och 
Folkbiblioteksutredningen (1984) anser om folkbibliotekens uppgifter och medieuival. 
Historik om datorspelens utveckling fram till idag beskrivs sedan, foljt av en 
genreindelning av datorspel och lekfulla datorprogram. En bild av va.Idsdatorspel och 
valds- och datorspelsdebatten ges och darefter redovisas forskning angaende datorspel, 
bl.a. Sherry Turkles studier. Bakgrundskapitlet avslutas med en kort beskrivning av det 
rattsliga skyddet for datorprogram och multimedia. 

Kapitel tre handlar om foretag och utbud. I kapitlet redogors for nagra inkopskanaler 
som finns att tillga for de bibliotek som ingar i var undersokning. Nagra foretag tas 
ocksa upp och beskrivs noggrannare, framfor alit sadana som vander sig till bibliotek 
och som biblioteken i undersokningen anvander sig av. Vi redovisar de intervjuer vi 
gjort med tre ledande foretagsrepresentanter vid Iftech Software AB, Dandy SkolData 
AB och Bibliotekstjanst sist i ·kapitlet. 

Kapitel fyra beskriver tva projekt med datorspel och lekfulla datorprogram pa 
folkbibliotek, dels HELOS-projektet pa fyra bibliotek i Danmark, dels projektet 
"Informationsteknologi pa folkbibliotekens barnavdelningar'• som bedrivits pa flera 
folkbibliotek i Stockholms Ian. 

I kapitel fern aterger vi de kvalitativa intervjuer vi gjort med bibliotekarier pa 
Stockholms Lansbibliotek, Hallonbergsbiblioteket, Kista bibliotek, Akersberga 
bibliotek, Alingsas Ungdomsbibliotek, Bollebygds bibliotek och Kungsbacka bibliotek. 
I intervjuerna presenteras beskrivningar av verksamheter och bibliotekariernas asikter 
om varfor man har datorspel oc4 lekfulla datorprogram, urvalskriterier, inkops- och 
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.. informationskanaler, utbud, anvandningen av datorspel och lekfulla datorprograrn, 
utlaning av dessa medier och synen pa frarntiden for denna medieverksamhet. 
Intervjuema fcHjs av en redovisning av de dolda observationer vi gjort pa Kungsbacka 
bibliotek. Kapitlet avslutas med en oversikt over migra andra bibliotek som har 
verksarnhet med datorspel och/eller lekfulla datorprograrn for barn och ungdom. 

I kapitlet Diskussion och slutsatser fdrsokte vi besvara de fragor vi stallt vid uppsatsen 
borjan och kom bl.a. frarn till f?ljande slutsatser. 

Ett flertal skal har angivits till varfor biblioteken har datorspel och lekfulla 
datorprograrn. Det handlar om att 

( • alia ska fa tillgang till och mojlighet att prova paden nya tekniken 

)

) • alia ska !a fri tillgang till information oavsett lagringsmedium 
• visa upp kvalitetsmassigt bra datorspel och lekfulla datorprograrn 
• formedla upplevelser och kunskap 

'---·- • locka folk till biblioteket. 
~ 

Utseendet har varierat fOr verksamheten med datorspel och lekfulla datorprogram, alla 
bibliotek har lOst det pa olika satt. Vissa bibliotek har bedrivit 
datorprogramsverksamheten i projektform. De fiesta har haft bokningsbara datorer och 
vissa bibliotek har haft speciella rum avsedda for verksamheten medan andra har haft 
datorema staende ute i biblioteket. Inget av biblioteken har gjort nagon ordentlig 
utvardering av verksarnheten. 

Lekfulla datorprograrn av typen leksagor, edutainment, infotainment och kreativa 
datorprogram (t.ex. ordbehandlings~ och ritprogram for barn) ar vanligast 
forekommande pa biblioteken i var undersokning. Creative Writer, Fine Artist och 
nagon av Levande Bockers aventyrstitlar ar exempel pa lekfulla datorprogram som 
forekommer pa flera bibliotek. A.ven de svenska leksagoma kanner manga till och flera 
bibliotek har inforskaffat flera titlar. Datorspel ar inte lika vanligt forekornmande pa 
biblioteken, men nagra bibliotek har det i stor utstrackning. Endast ett av biblioteken har 
innehaft extrema valdsdatorspel, t.ex. DOOM. 

Bibliotekarierna vill ha roliga och pedagogiska datorprogram utan valdsinslag. 
Programmen !ar ocksa garna vara kreativa och skapande. Manga av bibliotekarierna ar 
skeptiska till datorspel, men vissa kan anda tanka sig att ha bra och pedagogiska 
datorspel pa biblioteket. ViHdsdatorspel daremot ar uteslutet. 

Detar vanligt att de vi intervjuat kombinerar manga olika kallor for att skaffa 
information. Muntliga kill.lor, tidningar, tidskrifter, Btj , foretagsreklam och affarer ar 
exempel pa vad som utnyttjas. Stockholmsbiblioteken anvander sig aven av Stockholms 
Lansbiblioteks utlamngsservice. 

Biblioteken anvander flera olika inkopskanaler, nagra foretag som namnts ett flertal 
ganger ar Cretax, Zebrix och Gavle DPC. Endast ett bibliotek anger att de koper fran 
Btj. Aven bokhandel och storre datavaruhus utnyttjas. 

98 



Asikterna om utbudet gar isar men nagra slutsatser bar fulda kunnat dras. Ett problem 
anses vara att de fiesta datorprogram som finns idag ar pa engelska. Detta innebar att 
utbudet begransas for bamen, eftersom manga bar problem med det engelska spraket. 
Fier svenska programtitlar efterlyses. Nagra bibliotekarier pratar ocksa om att man ska 
stodja den svenska datorprogramsutvecklingen genom att kopa de svenska program som 
finns idag, sa att kvalitativt bra produkter kan fortsiitta att utvecklas. 

Manga bibliotekarier menar att foretagen i bogre grad borde se biblioteken som en 
viktig marknad. Biblioteken iir inte bara kunder sjalva, utan de genererar nya kunder 
eftersom biblioteksbesokama blir intresserade av de datorprogram biblioteken innebar. 
Biblioteken agerar pa sa satt marknadsforare och formedlare av datorprogram. 

Foretagen Dandy SkolData AB och Iftech Software AB vet att biblioteken firms men de 
agerar avvaktande, delvis beroende pa att folkbibliotek visat foga intresse for dem. 
Vissa foretag har insett att biblioteken iir en marknad att riikna med och vander sig till 
dessa, t.ex. Btj, Cretax och Zebrix. 

Det iir framfor alit pojkar som anvander datorerna med datorspel och lekfulla 
datorprogram, men aven manga fiickor. Anvandama sitter ofta fiera tillsammans vid 
datorerna och manga barn kommer med sina foraldrar. Datorspel verkar intressera 
pojkar i stOrre utstrackning an fiickor. Datorerna anvand~ fiftigt och-o~giv~ing~;~ 
komment;'~;ti·Ii'-;~rksamllete~d datorspel ocb lekfulla datorprogram ar enbart 
positiva. 

Flera bibliotek har !att forfn\gningar om utlaning av datorprogram fran sina besokare, 
detta har dock inte inneburit att de bibliotek vi besokt borjat med nagon utlaning. Flera 
bibliotekarier papekar att det inte ar en verksarnhet som iir av forstahandsintresse niir 
resurserna ar begransade. De anser att det iir viktigare att programmen anvands pa 
biblioteket. 

Det finns problem av upphovsriittslig art papekar flera av informanterna och verkar 
osakra pa vad som galler. Vi bar noterat att man i lagen inte far stOd for utlan, utan att 
man maste fa upphovsrattsinnehavamas samtycke for att lana ut datorprogram. Det firms 
fdretag som erbjuder utlaningslicenser, t.ex. Levande Boeker och Iftech Software AB. 
De fiesta foretag agerar dock avvaktande eller tillater inte alls utlan av datorprogram. 

Biblioteken bar insett att de i framtiden precis som nu maste tillhandahalla och erbjuda 
ny teknik for allmiinheten. De rnenar vi dare att datorverksamheten for barn och ungdom 
kommer att forandras och utvecklas. Vi tror att datorprogram och multimedia kommer 
att bli ett alit vanligare inslag pa svenska folkbibliotek. Detta tycker vi styrks av att de 
bibliotek vi besokt tar emot manga studiebesok fran intresserade bibliotekarier. 

Vi tycker vidare att det verkar som om informanterna har en homogen uppfattning om 
vad ett bibliotek ska gora och att de statliga dokumenten kan ha paverkat informanternas 
uppfattning. Vi anser att svaren ar fdrenliga rned de statliga dokument vi tagit del av. 
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.. Datorprogramslista 

Adventure - Det forsta aventyrsspel, som utspelas i en jattestor grottlabyrint. 
Aftonbladet Aventyr - A ventyrsreseguide och interaktivt resemagasin. Utgivare Aftonbladet. 
Alfons plthitteh\da - Pyssel och knc\p med Alfons, bl.a. kan man plocka ihop figurer och fordon och leka 
fmn fern fel. FrAn 3 ar. Utgivare Scandinavian PC Systems AB. 
Alice in Wonderland- Spel och interaktiv saga dar man lar sig engelska. 
Ancient Lands - Multimediauppslagsverk om livet i det antika Rom, Grekland och Egypten. Utgivare 
Microsoft. 
Ansikten - Har kan man skapa olika ansikten med olika utseende och kanslouttryck, t.ex. glada eller 
ledsna ansikten. 
Arken ocb Skattjakten - Tva enkla aventyrsprogram. Arken handlar om djur och i Skattjakten ska man 
leta efter foremal i olika miljoer. Memoryspel och ordlek ingar. FrAn 3 c\r. Utgivare Neo Media. 
Art Gallery - lnteraktiv konstguide som presenterar konsten pc\ The National Gallery i London. 
lnnehaller bl.a. 2 000 malningar, konstnarsbiografier och animerade sekvenser. Utgivare Microsoft. 
Arthur's Teacher Trouble- Leksaga tor barn frAn 8 c\r. Utgivare Broderbund Software/Living Books. 
Arts & Letters - Ritprogram. 
A Silly Noise House- Undersok rummen, oppna dorrar och byrc\lador. Inneballer bl.a. rim, musik och 
over 250 Jjudeffekter. Utgivare Sony Electronic Publishing/Sony Imagesoft. 
AutoMapEurope - Geografiprogram. 
BackPacker - Ett kunskapsimiktat aventyrsspel dar man reser runt jorden. Fran I 5 ar. Utgivare Tati 
Mixedia. 
Barn Akademin - Program dar man genom olika ovningar tar Hlra sig alfabetet, siffror, raknesatten, 
klockan och fargerna. Montessoribaserat. For barn mellan 5 och 9 ar. Utgivare Jftech Software AB. 
Barnbokvaljaren Hedvig - Hjalper barn att valja bocker. 
Body Works- Lexikon over marmiskokroppen. 
Bokprat pa datorn - Program med syfte att oka Iasintresset hos tonaringar. Utgivare Scando. 
Boktipsskivan 15 000- InnehAIIer mellan 15 000 och 20 000 tips pa bocker, framst skonlitteratur. 
Utgivare BTJ Forlag. 
Bomber och Bumlingar- Plattformsspel i 36 nivaer. Det gar ut pa att samla diamanter i en 
diamantgruva, samtidigt som man ska undvika faror och monster. Utgivare Iftech Software AB. 
Brevduvan- Geografiprogram dar en brevduva sa snabbt som mojligt ska leverera brev till olika adresser 
i Europa. For barn mellan 10 och 15 ar. Utgivare Glivle Datapedagogiska Centrum. 
Bugs: An Insect Adventure- Fakta om insekter. Utgivare Knowledge Adventure. 
Casper: varldens snallaste spoke - Leksaga som bygger pa biofilmen med samma namn. lnnehliller 
spel och ett pussel. For barn mellan 3 och 8 c\r. Utgivare Levande Boeker. 
Castle Wolfenstein- DOOM-spel, dar man gar omkring ide beryktade tyska ffmglagret Wolfenstein, och 
skjuter ner alla nazister man ser. Fran 15 ar. Utgivare Id Software. 
CD: Skol - Bestar av hanvisningar till Skolans artikelservice samt till vanligt forekommande tidskrifter 
pa skolor. 
Cinemania- Filmlexikon som bl.a. innehiiller filmrecensioner, biografier och filmsnuttar. Utgivare 
Microsoft. 
Civilization - Spel dar man ska skapa en civilisation och paverka dess utveckling. Utgivare Microprose. 
Colombus- Program om upptacktresanden Colombus liv och resor. 
Colonization - Ett spel dar man ska kolonisera Amerika. Kolonierna kommer sa smaningom att utvecklas 
till sjalvstandiga stater, vilket ar malet med spelet. Utgivare Microprose. 
CoreiDRA W! - Ritprogram. Utgivare Corel. 
Creative Writer- Ordbehandlingsprogram for bam mellan 8 och 12 ar. Utgivare Microsoft. 
Dangerous Creatures - Uppslagsverk om hela varldens rovdjur. Utgivare Microsoft. 
De mystiska tecknen - Biblioteksorienteringsspel. Finns bara som prototyp, inte ute pa marknaden. 
Den Magiska Biografen - Skapa egna tecknade filmer, sagor och berattelser. Fran 4 ar. Utgivare 
Levande Boeker. 
Descent - DOOM-spel, dar man flyger omkring i en rymdfarkost i planeten Plutos gruver och skjuter ner 
allt som ror sig, d.v.s. rymdvarelser. Man ska raddajorden fran dess undergang. Fran 15 ar. 
Dinosaurs - En uppslagsbok om dinosaurier. Utgivare Microsoft. 
Discworld- Aventyrsspel baserat pa fantasyforfattaren Terry Pratchetts fantasyvarld. Man ska i gestalt av 
trollkarlen Rincewind besegra draken som terroriserar staden Ankh-Morpork. Utgivare Psygnosis. 
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Djur & Natur- Har kan man lara sig delar pa djur och vlixter. Mi'mga spel ingar. Montessoribaserat. For 
bam mellan 5 och 9 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Dogs - Faktaprogram om hundar. Utgivare Microsoft. 
DOOM - Skjut ner och doda monster och miinniskor i tredimensionell labyrintmiljo. Det spel som salts 
mest i viirldshistorien. Finns liven i tva uppfOljare. Fran 15 ar. Utgivare Id Software. 
Dropper - Fanga droppar som faller fran taket innan de nar golvet i ett tredimensionellt rum. Utgivare 
Iftech Software AB. 
Earthquest - Ett faktaprogram om bl.a. jorden, miljo och historia. 
Egyptens hemlighet- Ett aventyrsspel dar man deltar i en arkeologisk utgravning och reser i tiden for att 
traffa de manniskor som anviint foremalen man gravt upp. For barn mellan 7 och 13 ar. Utgivare Monee 
AB och Gili Soft. 
Encarta '95 - Multimediaencyklopedi. Utgivare Microsoft. 
En resa i Europa - Geografiprogram med bl.a. fragespel. Fran 7 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
En resa i Sverige- Geografiprogram med bl.a. kartor, landskapsdjur och spel. Fran 7 ar. Utgivare Iftech 
Software AB. 
Europlay- Spriikprogram. Svenska och andra europeiska sprak. Fran 9 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Eyewitness Encyclopedia of Nature- Uppslagsverk om djur och natur. lnnehAller bl.a. 50 
videosekvenser, 60 animerade sekvenser och 700 foton. Utgivare Darling Kindersley. 
Fine Artist- Ritprogram for barn mellan 8 och 14 ar. Utgivare Microsoft. 
Fiskeguiden - Program med bl.a. tips pa fiskestallen, godbitar ur svenskt och utlandskt sportfiske, recept 
och fragesport. Utgivare TeleMedia Interaktiv. 
500 Nations- Handlar om de nordamerikanska indianernas historia. Utgivare Microsoft. 
Focus - Svenskt uppslagsverk. Utgivare Norstedts Multimedia. 
Gilis presentask- InnehAller bl.a. matematiska ovningar, memory, pusselspel och luffarschack. F6r bam 
mellan 4 och 11 ar. Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Glosor - Sprakovningsprogram, olika spriik. Fran 9 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Great Cities of the World- Multimedia! resehandbok. Utgivare Interoptica. 
Greppet w Program fOr dyslektiker. Las- och skrivtraning. Fran 7 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Grolier Multimedia Encyclopedia- Uppslagsverk med 34 000 artiklar. Utgivare Grolier Electronic 
Publishing. 
Handla med Alfons - Har kan man vara med och besUimma vad Milia ska salja i affaren. Man kan ocksa 
handla och lara sig bur pengar kan anv1indas. F6r bam fran 3 ar. Utgivare Scandinavian PC Systems. 
Hand of Fate - Spelarens uppgift bestar i att bryta den fOrbannelse som gor att on Kyrandia fOrsvinner 
bit for bit. Andra programme! i serien Legend ofKyrandia. Utgivare Virgin Interactive Entertainment. 
Heretic- DOOM-spel, dar man ska dMa alit som ror sig med hjalp av trollkonst och magiska stavar. Det 
galler att bekampa de onda makterna. Fran 15 ar. Utgivare ld Software. 
Hit & Dit - Har tranas olika riktningar. Hjalp brandbilen slacka elden och katten hitta sitt nystan m.m. 
Hoover- Ett spel dar man med hjalp av en luftkuddeburen bil ska meja ner flaggor. Finns i Windows '95 .. 
Utgivare Microsoft. 
Jorden runt - Folj med Gilo pa en resa. Olika lander, flaggor och byggnader tas bl.a. upp. For barn 
mellan 5 och 10 ar. Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Just Grandma and Me - Leksaga dar lille Kritter och mormor beger sig till stranden. Utgivare 
Broderbund Software/Living Books. 
Kid Pix- Malarprogram for bam mellan 4 och 12 ar. Utgivare Broderbund Software. 
Kid's Zoo - Fakta om babydjur. Utgivare Knowledge Adventure. 
Kings Quest - A ventyrsspel som utspelar sig i ett fantasiland, en medeltida sagovarld, med trollformler, 
skatter, prinsar och prinsessor. Finns i sju delar. Utgivare Sierra. 
Krakel Spektakels ABC - Lasaventyr med olika bokstavslekar, rim och ramsor. F6r barn mellan 3 och 8 
ar. Utgivare Levande Boeker tillsammans med Raben & Sjogren. 
Kubiken- Spel som bygger pa logik. Fran 9 Ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Kul med Jokus - Innehaller sex ovningar bl.a. kan man animera en saga, undersoka en leksaksaffar och 
hjalpa Astroman att forsvara sina stjamor. For handikappade bam och bam i forskolealdem. Utgivare 
MultiMedia AB. 
Kurragomma med Mumintrollen - Leksaga med Mumintrollen. Multimediaaventyr dar mAnga spel och 
pyssel ingar , bl.a. ska man leta efter Klippdassen. Fran 3 ar. Utgivare Gammafon Multimedia. 
Korkortsprogrammet - Program som hjalp for att ta korkort. Bestar av en ovningsdel och en provdel. 
Legend of Kyrandia - Spel dar hjalten iir narren Malcolm som befinner sig pa on Kyrandia dar han 
upplever en massa iiventyr. Flera uppfOljare finns. Utgivare Westwood StudiosNirgin Interactive 
Entertainment. 
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Lekis I, 2, 3- Bild-, figur-, form- och flirgovningar. Sifferlekar och pussel. Fran 4 ar. Utgivare Iftech 
Software AB. 
Lek med siffror- Innehaller en historia om siffror och nio olika spel. For bam mellan 3 och 6 ar. 
Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Lemmings - Plattforms- och labyrintspel, dessutom ett av varldens mest spelade arkadspel. I spelet ska 
man Mila rakningen pa lemmlar som ar ute pa vandring och se till att de kommer hem ordentligt utan att 
skada sig pa vagen. Finns i flera upp:lliljare. Utgivare Psygnosis/Clock Work Games. 
Lexia - Traningsprogram for personer med las- och skrivsvArigheter. 
Links 386 - Golfspel. Utgivare Access Software Incorporated 
Load Runner - Plattformsspel. Hjlilten lir en tjuv som ska klara sig undan med sitt byte och kampa tor 
sitt liv. En mangd nivaer. Utgivare Sierra. 
Locman - Spel dar man dyker efter diamanter, samtidigt som man hela tiden tar se till att man har 
tillrackligt med syre. Utgivare lftech Software AB. 
Lokomotivspelet - Logikspel dar man pa en bangard ska para ihop Iok och vagnar. Fran 9 ar. Utgivare 
Iftech Software AB. 
Loopy - Ett spel dar man ska lanka ihop rorledningar, undvika fcillor och samla poang. Utgivare Iftech 
Software AB. 
Loppcirkusen- Ett spel dar man med list och talamod ska ffmga in loppor. Utgivare Iftech Software AB. 
Mammals: A Multimedia Encyclopedia- Uppslagsverk som bl.a. innehAller information om over 200 
daggdjur, videosekvenser, och ett klassifikationsspel. Utgivare National Geographic Society. 
Marathon 2 - DOOM-spel. Spelaren ar ombord pa ett intergalaktiskt rymdskepp, Marathon, dar alit har 
gatt snett. For att overleva ska man skjuta ner sa manga manniskor och monster som mojligt. Fran 15 ar. 
Matematisk Malarbok- Matematikprogram. Hirglagg bilder genom att losa rakneuppgifter. Fran 5 Ar. 
Utgivare Iftech Software AB. 
Math- Matematikprogram. Utgivare Jostens Home Learning. 
Mattelandet - Jnteraktiv sagovarld med tretton spel och ovningar i praktisk matematik. Fran 7 Ar. 
Utgivare lftech Software AB. 
Mattemusen- Illustrerat matematikprogram, med en mangd matematikovningar. For bam mellan 6 och 
I 0 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Matteraketen: den fOrsvunna staden- Los gatan med den forsvunna staden innan doktor Minus tar 
over de galaktiska styrkomas bas. Till din hjalp har du bl.a. dina matematikkunskaper. For bam mellan 7 
och 13 ar. 
Memospelet - innehiiller tre spel: Fanga hoven, Malarspelet och Mosaikspel. For bam mellan 5 och 10 
ar. Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Metris - Logikspel. En matematisk variant av Tetris. Fran 9 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Microsoft Flight Simulator- Simulatorspel i flygplan. Utgivare Microsoft. 
Min Atlas- Fakta om olika lander. Spel ingar. Montessoribaserat. For bam mellan 5 och 9 Ar. Utgivare 
Iftech Software AB. 
Min Kropp- Anatomiprogram. Fran 7 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Mitt Forsta Kunskapsaventyr- Utforska tio olika amnesomraden med mer an 575 uppslagsord. 
Ungefar femtio spel, ordlekar och andra aktiviteter. For bam mellan 3 och 10 Ar. Utgivare Levande 
Boeker. 
Mitt Hem - Ett program om hemmets vardagliga ting. Spel ingar. Montessoribaserat. For bam mellan 5 
och 9 Ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Mortal Kombat - Karatespel. Sparka, sla ner och dOda motstAndare. Utgivare Nintendo. 
Multimasken - Matematikprogram. Utgivare Iftech Software AB. 
Musical Instruments - Fakta, ljud och musik fran 200 instrument fran hela varlden. Utgivare Microsoft. 
Myst - Ett tredimensionellt aventyrsspel med mycket avancerad grafik. I spelets borjan befinner man sig 
strandsatt pa en frlimmande o. Spelarens uppgift ii.r att ta reda vilken befolkning som bodde dar, vart de 
har tagit vagen och hur man sjalv ska komma darifran. Utgivare Broderbund Software. 
Mala Alfabetet- Mala olika siffror och bokstiiver och liir dig alfabetet samtidigt. Fran 4 ar. Utgivare 
lftech Software AB. 
M3Ia med Alfons Aberg- Farglagg 15 olika motiv. For bam fran 3 ar. Utgivare Scandinavian PC 
Systems. 
Malarboken 1~ 2, 3- Farglagga olika bilder. Fran 4 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
NASCAR Racing- Bilsimulatorspel dar du deltar i NASCAR-serien. Utgivare PapyrusNirgin Games . 

. New Math blaster Plus- Matematikprogram med bl.a. addition, subtraktion, multiplikation och 
procenttal. Utgivare Davidson & Associates. 
NliL Hockey- Sportspel, ishockey. 
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Nordisk Familjebok- CD-ROM-version av uppslagsverket Nordisk Familjebok. Textbaserad. Utgivare 
Scandinavian PC Systems. 
Orbis - Information om studier, arbete och praktik utomlands. For ungdomar mellan 15 och 25 ar. 
Utgivare Stiftelsen fOr Intemationellt Ungdomsutbyte, SIU. 
Orbits - Fakta om planetema i vart solsystem. 
Ordlek- Uis- och skrivtriiningsprogram. Fran 9 Ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Pac-Man - Labyrintspel. 
Paintbrush - Ritprogram. Utgivare Microsoft. 
P.B. Bear's Birthday Party- FtHj P.B. Bear under hans fiidelsedag, lek kurragomma och gissa vad det ar 
i paketen m.m. Kan iiven fungera som traning i engelska. Utgivare Dorling Kindersley. 
PC-Globe- Faktaprogram om viirlden. Utgivare Broderbund Software. 
Pettson och Findus i snickarboden- Leksaga med Pettson och katten Findus. Spel ingar, t.ex. memory. 
Fran 4 ar. Kommer varen 1996. Utgivare Gammafon Multimedia. 
Pinball - Flipperspel overf6rt till datormiljo. Finns i manga olika varianter. 
Pippi Ll'mgstrump- Leksaga baserad pa Astrid Lindgrens bocker. Lekar och spel ingar, bl.a. 
pannkaksspelet och memory. For bam mellan 4 och 10 ar. Utgivare ahead media AB. 
Pirates - A ventysspel dar man ar en pirat, som ska leda olika beromda piratdad. Utgivare Microprose. 
Playing with Languages - Sprakprogramsserie diir ord uttalas och illustreras med bilder. Engelska, 
franska, japanska, tyska och spanska iir de spni.k som ingar i serien. 
Polyglott: Spni.kmiistaren - Spn\kprogram, svenska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska och 
ryska. Spel och logiska pussel ingar. Fran 9 ar. Utgivare lftech Software AB. 
Pong - Bordtennisspel, tidig variant. Utgivare Atari. 
Pussla med Alfons Aberg- Valj en favoritbild och datom gor ett pussel av den som man sedan kan 
Uigga. For bam fran 3 ar. Utgivare Scandinavian PC Systems. 
Ready: Trana Engelska - Har kan man lara sig tala, skriva och Hisa engelska. Flera spel ingar. Fran 9 ar. 
Utgivare Iftech Software AB. 
Redshift - Astronomiprogram. Utgivare Maris Multimedia, Ltd. 
Remedy - Fn\gesport inom en miingd iimnesomn1den och pa olika sprak. Fn\n 9 ar. Utgivare lftech 
Software AB. 
Rise of the Triad- DOOM-spel. Med tio olika vapen ska man peppra sina fiender. Fran 15 ar. Utgivare 
Apogee Software. 
Rakna med Alfons Aberg - Riikna med tal fran 0 till 20, innehaller iiven ett minnestest. For bam fran 3 
ar. Utgivare Scandinavian PC Systems. 
Scooter's Magic Castle- Bakom varje slottsdorr och fonster avslojas nya spel, som bl.a. handlar om 
farger, att para ihop saker och riikna. Man kan ocksa gora egna hemska monster i det gomda laboratoriet. 
Utgivare EA Kids. 
Sherlock Holmes - A ventyrsspel av deckarkaraktar. Los bl.a. Mysteriet med Baskervilles hun d. Utgivare 
Viacom New Media 
Sim City/ Sim City 2000- Strategispel, diir man ska bygga upp en stad och skota om den. Utgivare 
Maxis. 
Sim Farm - Strategispel, diir man ska organisera en bondgard. Utgivare Maxis. 
Sim Tower - Strategispel, dar man ska bygga en skyskrapa med plats for kontor, liigenheter och affarer. 
Det giiller att ta alia att trivas i huset·och vilja stanna kvar. Utgivare Maxis. 
Skolsok - Se CD: Skol. 
Snakewinder - Datorspelsversion av det klassiska briidspelet, dar man slar med tarningar och flyttar 
pjaser. Utgivare Iftech Software AB. 

· Snobbens Skola - Lek och liirprogram, med matematik, Iasning och geografi. Spel ingar. For barn 
mellan 3 och 10 ar. Utgivare Image Smith. 
Soft Toolwork Multimedia Encyclopedia - Uppslagsverk. 
Space War - Skjuta rymdskepp. 
Spnikland - Spnlkprogram dar nybOrjaren Jar sig engelska. Man kan bl.a. klicka pa toremal och Mra 
orden. For bam mellan 5 och 10 fir. Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Spokeri pa rakneslottet- Folj med Gilo in i rakneslottet, undvik spoken, hitta skatten och los 
matematikuppgifter. For bam mellan 5 och I 0 ar. Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Star - Astronomiprogram. 
Stava & Boja - Stavningsprogram f6r bam fran 8 ar och vuxna. Utgivare Monee AB och Gili Soft. 
Stockholm Multimedia Sightseeing- En interaktiv guide over Stockholm, dar alia stadsdelar och over 
I 30 sevardheter och evenemang presenteras. Utgivare GuestCard. 
Stora Focus- Se Focus. 
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Street Fighter - Karatespel. Sparka, sla ner och doda motstandare. 
Strike Commander - Flygsimulatorspel. Utgivare Origin. 
StOd och Stipendier - Information om 2 500 fonder och stiftelser, bl.a. fmns uppgifter som namn, adress, 
telefon, beskrivning, andam1H och villkor. Utgivare BTJ System. 
StOtnisse aker hiss - Leksaga baserad pa en bok av Bjorn Schumacher och Kenneth Andersson, med 
Brasse Brannstroms rost. Det ingar en mangd spel, bl.a. memoryspel, luffarschack, gomma nyckeln och 
finn fern fel. For bam mellan 3 och 9 ar. Utgivare Norstedts Multimedia. 
Svenska Kungar och Drottningar- En kronika over Sveriges kungar och drottningar frAn Gustav Vasa 
fram till vilr tid. Man guidas av Hans Villius rBst. Kunskapsspelet Tidsjakten ingilr. Utgivare Norstedts 
Multimedia. 
Tetris - Tankenotsspel. Pusselkaraktar. Finns i en mangd versioner. 
The Animals - San Diego Zoo presenteras. Utgivare The Software Toolworks. 
The Dig- A ventyrsspel dar en reporter, forskare och en f. d. astronaut hamnar pa en mystisk asteroid. 
Upptack asteroidens hemlighteter! Utgivare Lucas Arts. 
The New Grolier Multimedia Encyclopedia - Se Grolier Multimedia Encyclopedia. 
The New Incredible Machine- Ett spel dar man ska losa en miingd olika pussel, dar man ska bygga 
maskiner och ta dem att fungera. Utgivare Sierra. 
Theme Park - Spelet gatt ut pa att man ska bygga upp ett nojesfalt. Utgivare Bullfrog. 
The Print Shop Deluxe - Skapa dina egna julkort, brevhuvuden och skyltar m.m. Utgivare Broderbund 
Software. 
The Tortoise and the Hare - En Jeksaga baserad pa Aeseop's fabel Haren och skoldpaddan. Inte pa 
svenska. For bam mellan 3 och 8 ill-. Utgivare Broderbund Software/Living Books. 
The Way Things Work - Faktaprogram om uppfmningar som bygger pA David Macaulays tecknade 
bok. Utgivare Dorling Kindersley. 
Thinkin' Things- Innehaller sex utvecklande lekar, bl.a. musikovningar. For bam mellan 4 och 8 ar. 
Utgivare Edmark. 
Trana svenska - InnehAiler ovningar i bl.a. stavning, pluralformer och grammatik. FrAn 9 Ar. Utgivare 
Iftech Software AB. 
Tuneland - Tecknad film om livet pfl landet med manga sanginslag. Utgivare 7th Level. 
1000 ord- Har kan man lara sig vardagsord pa svenska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska och 
ryska. Ovningar ingar. Fran 9 ar. Utgivare Iftech Software AB. 
Vikingabyn - Spelet gar ut pa att var hovding i en vikingaby pa 800-talet. For barn mellan I 0 och 16 ar. 
Utgivare Gavle Datapedagogiska Centrum. 
Vikingar - Faktaprogram om vikingar, dar man bl.a. sjalv tar tyda runskrifter. FrAgespel in gar ocksfl. 
FrAn 10 ar. Utgivare Natur & Kultur. 
Villes Varld (Sammy's Science House)- Hlir kan man t.ex. lara sig hur djur lever under olika Arstider, 
bygga ihop olika foremal, gora en film av olika bilder och fa reda pa hur vadret fungerar. F5r bam mellan 
3 och 6 Ar. Utgivare Edmark. 
Voyeur- En interaktiv deckare/thriller film. Utgivare POV/PIMA. 
Where in Time is Carmen Sandiego?- Geografi- och aventyrsspel, dar man jagar fOrbrytardrottningen 
Carmen Sandiego i 60 olika lander. Fakta och bilder har hamtats fran National Geographic. Fr1'm 14 ar. 
Utgivare Broderbund Software. 
William Shakespeare: The Complete Works - Samling av Shakespeares verk. Utgivare Creative 
Multimedia Corporation. 
Wing Commander - Rymdstridsspel, som tagit sitt tema frAn Stjamomas Krig-triologin, dar man slass 
mot onda makter. Utgivare Origin. 
World Atlas - Varldsatlas med bl.a. statistiska uppgifter 5ver befolkning och produktion. Utgivare The 
Software Toolworks. 
World Guide- Innehflller fakta och statistik om ungefl!r 250 Hinder och regioner. Utgivare Interactive 
Media Group. 
World Reference Atlas- Ett geografiskt referensverk. lnnehflller bl.a. kartor, tabeller, diagran och 
videosekvenser. Utgivare Dorling Kindersley. 
X-Wing- Rymdstridsspel som bygger pa Stjamomas Krig-filmema, dar rebellema aterigen ska slass mot 
imperiet. Utgivare Lucas Arts. 
Aventyr Bland Smakryp ~ Kunskapsaventyr, talande sagobok och interaktivt uppslagsverk om insekter 
och smAkryp. Filmer, lekar och spel ingar. For barn mellan 3 och 12 ar. Utgivare Levande Boeker . 
.Aventyret Flyget- Kunskapsaventyr och interaktivt uppslagsverk. Flygspel, filmer, flygskola och 
pappersplansverkstad ingar. For alia fran 8 ill- och uppat. Utgivare Levande Boeker. 
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Aventyret Havet- Kunskapsftventyr och interaktivt uppslagsverk. Fakta kan inhamtas i Havets lexikon 
eller i Laboratoriet. Olika fragesporter ingirr. For bam mellan 5 och 14 Ar. Utgivare Levande Boeker. 
Aventyret Manniskan- Kunskapsaventyr och interaktivt uppslagsverk om manniskans anatomi. Spel 
ingar, bl.a. att vara lakare i sjukhusspelet. Fran 5 Ar. Utgivare Levande B6cker. 

Aldersgranserna ar rekommenderade. 

Uppgifterna ar hamtade jriin diverse reklambroschyrer, programkataloger, datorprogramsemballage 
m.m. 
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Datorprogramslista -lftech Software AB Bilaga 1 

Young Genius Pedagogik: 
• En resa i Europa 
• En resa i Sverige 
• Greppet 
• Mattelandet 
• Min Kropp 
• Ready - Tr~ina Engelska 
• Trana Svenska 
• 1000 ord 

Young Genius Borja Lara - Montessoripedagogik: 
• Barn Akademin 
• Djur & Natur 
• Min Atlas 
• MittHem 

Iftechs tidigare program har samlats i Young Genius Lek & Uir: 
• Happy Birthday 
• Jobba & Kora 
• Lek med Ord 
• Logikmastaren 
• Matematisk Malarbok 
• MatteCirkusen 
• Nya Lekis 
• Nya Mala Alfabetet och "Vad ar klockan?" 
• SprakMastaren 
• Sprak:Spelet 

I den sistnamnda serien ingar de datorprogram som Kungsbacka innehar, men dar har de 
andra namn an dessa varfor vi inte tar upp dessa namn i datorprogramslistan. 

112 



Bibliotekstjanst Bilaga 2 

PM for lektOrer av CD-ROM/Multimedia (galler inte speciellt for spel): 

"BTJ' s lektOrsuthitanden i:ir avsedda att ligga till grund for kundemas inkop. 
LektOrsutlatandena skall ge sa saklig och opartisk information som mojligt. A ven om de 
skall fungera som vagledning vid inkop bor direkta inkopsnid undvikas, liksom uttryck 
som "en CD-ROM for alla bibliotek/skolor". Inkopsbeslutet ligger alltid hos kunden. 
Klart motiverade kvalitetsomdomen skall alltid inga i utlatandena. Personliga 
stallningstaganden av polemisk eller overdrivet berommande art maste dock undvikas, 
liksom ironiska eller overlagsna formuleringar. Fackuttryck och specialforkortningar 
bor alltid forklaras. 
De titlar som erbjuds av BTJ bor genomgaende halla en god kvalitetsniva. 

Li:ingden pa utlatandena bor ej overstiga 200 ord. Redaktionen har ratt att anvi:inda 
recensionema som utgangspunkt for kortare kommentarer i samlingshaften och andra 
bestallningskatalo ger/listor. 

PUNKTER SOM LEKTOREN I TILLAMPLIG MAN BOR TANKA PA 

1. Kortfattad redogorelse for innehall och upplagg. 

2. Fackmassig tillfOrlitlighet. 

3. Malgrupp och svarighetsgrad. Vern kan ta del av innehallet och vilka ev. 
forkunskaper kravs? 

· 4. Bedom den tekniska kvaliteten (t ex ljud och bild). 

5. F orsok aven att bedoma det konstnarliga vardet pa ljud och bild. Ar materialet till 
form och innehall anpassat till mediet? 

6. Ar programrnet krangligt att anvanda? 

7. Ev. problem vid installation. 

8. Om programmet i nagot avseende staller exceptionellt hoga systemkrav for att 
fungera tillfredsstallande, t ex 16-bitars farg, sokningar eller andra moment gar extremt 
langsarnt, etc. 

9. Biblioteksmassig anvandbarhet." 
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Datorprogram for barn fOr utlaning fran 
Lansbiblioteket i Stockholms Ian 1996-01-03 
Alfons pahittelada 
Barn Akademin 
Bokprat pa datom 
Boktipsskivan 15 000 
Den Magiska Biografen 
Djur&Natur 
Egyptens hemlighet 
Gilis presentask 
Handla med Alfons 
Jorden runt 
Krakel Spektakels ABC 
Kurragomma med Murnintrollen 
Lek med siffror 
Memospelet 
Mala med Alfons Aberg 
Pippi Langstrump 

Datorprogram pa Kista bibliotek 
Alice in Wonderland 
Arts & Letters 
AutoMapEurope 
Brevduvan 

Pussla med Alfons Aberg 
Rakna med Alfons Aberg 
Snobbens skola 
Sprak:land 
Spokeri pa rakneslottet 
Stava och boja 
StOtnisse ak:er hiss 
The Tortoise and the Hare 
The Way Things Work 
Thinkin1 Things 
Vikingar 
Aventyr Bland Smakryp 
A ventyret Fly get 
A ventyret Havet 
A ventyret Manniskan 

Great Cities of the World 
Math 
Orbits 
PC-Globe 

Bilaga 3 

Creative Writer 
CorelDRAW! 

Soft Toolwork Multimedia Encyclopedia 
Star 

Dinosaurs 
Earthquest 
Encarta 
Fine Artist 

The Animals 
Where in Time is Carmen Sandiego? 
Vikingabyn 
World Guide 

Datorprogram pa Akersberga bibliotek 
Ancient Land Multimedia Sightseeing Stockholm 
Barnboksvrujaren Hedvig Musical Instruments 
Colombus Orbis 
Cinemania Pippi Langstrump 
Creative Writer Scootees Magic Castle 
Dangerous Creatures Snobbens Skola 
Dogs Stora Focus 
Encarta Stod och Stipendier 
Fiskeguiden Stotnisse aker hiss 
Fine Artist Thinkin' Things 
Grolier Multimedia Encyclopedia Vikingabyn 
Krakel Spetakels ABC A.ventyret Havet 
Kurragomma med Mumintrollen Aventyret Manniskan 
Mitt Forsta Kunskapsaventyr 
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Datorprogram pa Kungsbacka bibliotek 

Young Genius-program (avskrift fran menyn): 
1000 ord 
Bomber och Bumlingar 
Dropper 
Europlay 
Glosor 
Kubiken 
Lekis 1 
Lekis 2 
Lekis 3 
Locman 
Lokomotivspelet 
Loopy 
Loppcirkusen 
Matematisk ma.Iarbok 
Mattelandet 
Mattemusen 
Metris 
Multimasken 
Mala alfabetet 
Malarboken 1 
Malarboken 2 
Malarboken 3 
Ordlek 
Polyglott - Spnikmastaren 
Ready 
Remedy 
Snakewinder 
Trana svenska 

Datorprogram pa barndatorn: 
Arken och Skattjakten 
Creative Writer 
Fine Artist 
Encarta '95 
Hoover 
Krakel Spektakels ABC 
Kurragomma med Mumintrollen 
Orb is 
Pippi Langstrump 
Aventyr Bland Smakryp 
A ventyret Havet 

Bilaga 3 

- Spra.k 
- Spel 
- Spel 
- Sprak 
- Spra.k 
- Spel 
- For de yngsta 
-For de yngsta 
- For de yngsta 
- Spel 
- Spel 
- Spel 
- Spel 
- Matematik 
- Matematik 
- Matematik 
- Spel 
- Matematik 
- For de yngsta 
- For de yngsta 
- For de yngsta 
- For de yngsta 
- Spel 
- Spra.k 
- Engelska 
- Sprak/Frageprogram 
- Spel 
- Svenska 

!bland redovisas endast datorprogrammen i den lopande texten, t. ex. 
Hallonbergsbibliotekets, Alingsas Ungdomsbiblioteks och Bollebygds biblioteks 
program. 
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Hoc.,kolan 
i Bora.s 

Hogskolan i B~;,·as ar en nationell hogskola. Studenter korn
mer fran he!d landet for att studera har. Hogskolan besti\.r "'- . 
fern insC utioner och utbildningsprogram och kurser f.'"-.' :.1om 
omr::dena bibliotek och infonnation, textil, tekr' ' , pedago
Sik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i t:ent:.-·.;~ Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Uingre tillbaka i den stat
Iiga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
.av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av Iandet och utlandet. 

lr..jtitutio;len 
bibliotekshcgskolan 

n ; ·_: · • .)tekshogskolan har funnits i Boris sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras lande:s enda 

spe.cialhOgskola for bibliotekarier, men genom universite
ten.~ och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats liven pii andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen· 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar att-7. termi
ner), varav rninst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

/ 
I 

lnstitutionen bib!iotekshOgskolan 
Hogskol.~;1 i Bor~s 

Box 874 
-- .. --.... - .. - --- -·· ___ ;:"~ - ~c:c'(RAS 

111Hm~rn~riu1 ~;~.~~hbse 
16000 000094284 
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