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Forord 

lnnan jag paborjade arbetet med den har uppsatsen ahorde jag en foreHisning av Romulo 
Enmark. Han understrok i den hur viktigt det ar att man som uppsatsforfattare ar pa det 
klara over syftet med att skriva en uppsats. Jag har under arbetets gang hela tiden trott mig 
ha en klar forestallning om mitt syfte, i forsta hand att fa en examen och i andra hand att i 
nagon man lara mig mer om hur manniskor anvander sig av folkbibliotekens tjanster. Nar 
uppsatsen nu ligger fardig har jag forstatt att det funnits ytterligare en orsak till mitt val av 
amne. 

Under utbildningens gang har modem informationsteknologi ofta figurerat, den ska 
fOrandra vart yrke, troligtvis hela samha.llet och den ska hjalpa manniskorna att hitta 
relevant och hogkvalitativ information i informationsflodet. Personligen reagerar jag inte 
enbart positivt pa att bli en mer och battre informerad manniska. Jag tror till och med att 
det ligger en hel del sanning i Henrik Tikkanens pastaende "En totalt informerad manniska 
gar det inte att fa hel igen". 

Modem informationsteknologi baserar sig pa datorteknik, vilken aven kan anvandas tilllek, 
spel och konst. Multimedia ar en medieform dar nytta och noje blandas och som ibland ses 
som en avart av informationsteknologin. Det syfte som i efterhand utkristalliserats och nu 
star klart for mig ar alltsa att jag ville undersoka modem informationsteknologi som inte 
var enbart nyttig utan saluford som rolig. 

Ett stort antal personer har varit delaktiga i den hi:i.r uppsatsen. Jag vill tacka de personer 
som stallt upp pa att bli intervjuade och min handledare Maj Klasson, for hennes talamod 
och uthaJ.lighet i denna segdragna historia som blev en magisteruppsats till slut! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund. 

Det ar intressant att iaktta hur manniskor forhAJ.ler sig till nya fenomen i tillvaron. For 
mAnga ar den lavinartade utvecklingen inom IT -omradet fortfarande nagot som medfor att 
de mots av nya foreteelser och en sadan ar multimedia. Nar jag plotsligt sag multimedia pa 
CD-ROM dyka upp pa olika bibliotek borjade jag undra over hur den uppfattades av 
biblioteksanvandare och vad de gjorde nar de satt framfor datorsldi.rmarna. och tog del av 
denna nymodighet. 

Fragan om varfor bibliotekarierna beslutat kopa in multimedia overhuvudtaget och hur de 
valt ut lampliga multimedieprodukter dok ocksa upp. Jag beslot mej darfor att ta tillfa.J.let i 
akt och gora en undersokning pa ett svenskt folkbibliotek for att forsoka fa reda pa vad 
manniskorna dar har for ideer och asikter i fragan. Jag valde Kungsbacka stadsbibliotek, 
beroende pa att jag last nagra artiklar om dess nya lokaler i k:ulturhuset Fyren och dess 
satsning pa ny teknik. 

Jag har ocksa fragat mig varfor multimedia hade blivit ett sa ''hett" begrepp under den 
senaste tiden. Vad ar det som multimedia kan ge oss som vi inte redan har ? Sjalv har jag 
provat pa att anvanda multimedia pa CD-ROM och funnit att det ar givande att anvanda det 
i vissa sammanhang. Detar larorikt och underha.Ilande, trots det har jag inte blivit sa tjusad 
somjag fOrvantade mig att bli dajag borjade anvanda olika CD-ROM-produkter av det har 
slaget. 

Genom att sjalv skapa ett kortare multimediedok:ument och dessutom skriva en uppsats om 
multimedia i utbildningssammanhang inom den valfria kursen "Elektroniska medier" blev 
jag intresserad av ytterligare en rad olika aspekter av denna nya medieform. Jag ville darfOr 
genom att tala med andra manniskor fa reda pa hur de reagerat pa multimedia och fa reda 
pa vad de ansag vara dess for- och nackdelar. 

Valet av amne grundade sig aven pa att jag sk:ulle fa mojlighet att prova pa att utfora en 
kvalitativ undersokning, nagot som lockade mig under den teori- och metodk:urs som 
foregick mitt uppsatsskrivande. 

2 Syfte och fragestallning 

Det fanns under varen 1995 da arbetet med denna uppsats paborjades inte nagon dok:umen
tation tillganglig angaende vad folkbiblioteksanvandare i Sverige utnyttjade multimediala 
CD-ROM i for syfte eller vad de egentligen hade for uppfattningar om denna medieform. 
Dok:umentation om bibliotekariemas forhallningssatt fanns inte heller i nagon storre 
utstrackning. Den har uppsatsen har som syfte : 

Att studera hur detta media utnyttjas och uppfattas av ett antal biblioteksbesokare och 
bibliotekarier 
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Att belysa den kommersiella marknaden for multimedia lagrad pa CD-ROM 

Att undersoka nagra fak.torer inom forskningsomradet miinn.iska-dator-interak.tion (MDI) 
som paverkar manniskans anvandning av multimedia 

Att stalla den kommersiella utvecklingen och forskning inom MDI-omradet i relation till 
hur CD-ROM-tillampningari multimedieform fungerar i praktiken pa ett folkbibliotek. 

Den overgripande fragestallningen for undersokningen ar : 

Hur anvander och uppfattar ett antal personer pii Kungsbacka stadsbibliotek de multimedi
a/a CD-ROM-tilliimpningar som tillhandahiills och hur forhiiller sig deras utsagor till 
forskning inom MDI-omriidet och liiget pii den kommersiella marknaden for multimedia[ 
CD-ROM? 

For att ta reda pa detta intervjuade jag n:igra bibliotekarier och biblioteksbesokare och laste 
relevant litteratur. Under arbetets gang har jag bland andra anvant mig av foljande 
fragestallningar: Vilka uppfattningar om CD-ROM fmns hos n:igra biblioteksanvandare och 
bibliotekarier pa Kungsbacka huvudbibliotek?; I vilka syften anvands multimedia av de 
tillfragade?; Vilka fak.torer paverkar multimedieutbudet?; Varfor ser multimedieutbudet ut 
som det gor? 

2.1 Uppsatsens olika delar 

I det forsta kapitlet klargor jag n:igra centrala begrepp i uppsatsen. Darpa foljer en 
forklaring av hur jag avgransat problemomradet. I metodkapitlet redogor jag narmare for 
forutsattningarna for min undersokning och vad jag har grundat min metod pa. 

Sedan fOljer en redogorelse av undersokningen som inleds med en beskrivning av bibliote
ket och dess utformning av de datoriserade tjanster som finns. Tolkningen av intervjumate
rialet ar utformad pa sa satt att jag skapat tre profiler som jag redogor for en efter en. 

Nasta kapitel behandlar n:igra aspekter av manniskans interaktion med datorer och de 
kommenteras aven utifr:in intervjuanalysen. Det efterfoljs av ett kapitel som tar upp 
multimediemarknaden vad det galler CD-ROM-baserade produkter. 

Slutligen sa diskuterar jag utifr:in denna genomg:ing kortfattat multimedia pa folkbibliotek. 
Darefter fOljer en sammanfattning. 

3 Centrala begrepp och avgransningar 

Det i uppsatsen centrala begreppet multimedia ar inte helt tydligt i sin innebord och det 
tillsammans med ytterligare tva begrepp, hypertext och hypermedia, kommer darfor att 
forklaras och definieras nedan. 
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3.1 Multimedia. 

Ordet multimedia upptrader i manga sarnmanhang. Detar inte bara nagot av ett modeord 
utan ocksa ett synnerligen luddigt begrepp som darfor kommer diskutera lite mer ingaende. 
Anda sedan 1800-talet har det funnits konstnarer som arbetat med att smalta samman olika 
medieformer, bland annat Richard Wagner som i sin musikdramatik integrerade text, musik 
och visuellt iscensattande med koreografisk gestaltning.Termen Wagner anvande for sitt 
arbete var allkonstverk, vilket var nagot som manga konstnarer intresserade sig for under 
romantiken, som denna period benamns i konsthistorien. Aven Hugo von Hofmannsthal 
hade en vision om teatem som en plats for olika konstarters syntes (Olsson & Algulin 1993, 
s 455). Under 1900-talets senare halft har ocksa sa kallade "happenings" fatt ett genom
brett. Happenings blandar olika konstformer och kan ses som ett forsok att finna nya 
uttryck- och spridningsvagar for konsten (Nationalencyklopedin, Bd.8, s 404). 

Det sarskiljande med multimedia i den form som behandlas i den har uppsatsen ar att det 
fmns en dator som genom att behandla information i digital form tillater oss blanda de olika 
medierna pa en skarm. 

I manga sammanhang da man talar om multimedia blir tekniken som mojliggor dess 
presentation i sig det centrala. lnnehallet hamnar i skymundan. Det beror till stor del pa att 
det fornarvarande finns konkurrerande foretag som var for sig har utvecklat skilda tekniker 
for multimedia! presentation och pa att man vid framstii.llningen av multimedia anvander 
sig av den mest sofistikerade tekniken. Det gar da inte att undvika att fascinationen for vad 
manniskan rent tekniskt kan astadkomma hamnar i blickfanget. 

Men en teknik har for slutanvandaren inget egenvarde utan det ar vad den kan anvandas till 
som ar intressant. Jag nojer mig darfor med att konstatera att det for narvarande pagar 
mycket och snabb utveckling pa omradet. Eftersom den har uppsatsen inte har for avsikt att 
ga narmare in pa tekniska forutsattningar lamnar jag omradet med att konstatera att den 
elektroniska tekniken ar tillrackligt kraftfull for att integrera olika medieformer (till 
exempel bilder, musik och video). Dessa lagras i en digital miljo och anvandaren har 
tillgang till all denna information med hjalp av snabba och relativt anvandarvanliga 
datorsystem. 1 

Om man definierar multimedia utifran hur det ar tii.nkt att vi ska uppleva det, sa ar det en 
kombination av flera media - oftast ljud, bild och text- dar de olika medieformerna 

1 Teknik:en som anvlinds for att tillhand.ahalla multimedia i den form som behandlas i den hlir uppsatsen 
bestar av 1. optiskt lagrad information pa CD-ROM, 2. CD-ROM-spelare kopplad till eller inbyggd i, 3. en 
persondator. Foljande minimikrav stiills pa utrustningen. For CD-ROM spelaren giiller att overforings
hastigheten bOr ligga pa 600 kilobyte (KB) ( modellen kallas 4-spinnsmaskin). Minimikraven for en PC ar 
foljande: 486:a med 8 megabyte (MB) internminne och klock:frekvens 66 MHz. Man bOr ha en bildskarm pa 
14 tum och atergivning av minst 256 farger. Manga nya CD-ROM produkter kraver atergivning av tusentals 
farger (det kallas 8-bit respektive 16-bit). Dessutom behOvs det ljudkort till en PC. For Mac galler att 
modellen bOr vara 040/33Mhz, 8MB arbetsminne. Ljud ar inbyggt. Generellt galler att de krav som stalls pa 
datorerna for att kunna spela upp skivorna och som specificeras pa de multimediala CD-ROM-produkterna 
oftast ar minimikrav for att overhuvudtaget kunna anvlinda produkten.(Van den Brink 1995, s 3; Lundgren, 
M., 1995, s 14) 
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integreras sa val med varandra art en ny, unik: media uppstar. Art helheten av multimedia 
blir mer an sammanslagningen av varje enskild media ar en av poiingerna med art smalta 
samman dem, man far en synergistisk effekt. Det iir viktigt art de olika elementen ar sa val 
integrerade art deras siirdrag gar upp i den multimediala helheten. (Feldman 1994, s 21) 

En bidragande orsak till intresset kring multimedia iir anviindandet av videosekvenser. 
Rorliga bilder fascinerar fortfarande precis som de gjort anda sedan fllmens fodelse. 
Multimedia iir ert kulturellt fenomen som Miler pa art viixa fram i skiirningspunkten mellan 
datateknik, media och telekommunikation. 

Griinssnittet 
Begreppet multimedia associeras starkt till presentationen av produktens innehall, det sa 
kallade griinssnirtet (ibid., s 22). Granssnittet arden del avert datorsystem som anviindaren 
kommer i kontakt med; skiirmbilderna och deras design och innehallets strukturella 
uppbyggnad som det framgar genom skiirmbilderna. 2 

Manga produkter som ar multimediala utformas sa art anvandaren ska fmna dem sa 
attraktiva som mojligt art anviinda. Det innebiir art det ska vara en snygg grafisk design och 
art det ska vara lart for anvandaren art forsta hur man gar tillvaga niir man anviinder 
programmet. 

En annan aspekt av griinsnirtet ar graden av interaktivitet, som ar centralt bade ur produkt
och teknikperspektiv. For art multimedia ska fungera interaktivt kravs art man snabbt kan 
hitta den information man vill ha, art produkten ger anvandaren mojlighet art via for
greningar, i form av hyperlankar (se defmition nedan), valja och bestiimma sin egen vag 
genom produkten. Interaktiviteten bestar alltsa av art anviindaren stalls infor olika val och 
detta ar i sig inget nytt inom elektroniska media. Diiremot kan multimedia erbjuda okade 
valmojligheter och mer komplexitet i interaktionen. 

Interaktiviteten defmierar till stor del hur anviindaren uppfattar en multimedieprodukt. Att 
utforma en metod for att pa ett effektivt satt navigera sig fram bland hundratals bilder, 
videoavsnitt, ljud, text och siffermaterial ar en forutsattning for att multimedieprodukten 
ska fungera. (ibid., s 24) 

Sammanfattningsvis kan multimediebegreppet som anviinds i den hiir uppsatsen formuleras 
sa hiir: 

Multimedia bestar av ljud, bild/video och text som med hjalp av en datorenhet iir integrera
de med varandra till ett nytt unikt medium karaktiiriserat av en hog grad av anviindarstyr
ning och tilltalande presentation av innehlillet. 

En bestandsdel i multimediala produkter utgors ofta av den struktur som kallas hypertext 
och i niista avsnitt ska jag forklara niirmare vad det innebiir. 

2 lbland raknas aven mus, tangentbord, pekpennor och liknande in i granssnittsbegreppet, dock inte i den bar 
uppsatsen (Hagert, Hanssson & Oestreicher 1987, s 7). 
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3.2 Hypertext och hypermedia 

Hypertext ar en sek:ventiell text, det vill saga en text med forgreningar som ger anvandaren 
mojlighet att valja sin egen vag genom texten. Dess viktigaste egenskap ar alltsa att den 
bryter den traditionella textens uppbyggnad och tillater den att vara icke-linjar. En hyper
text har varken nagon given b6rjan eller nagot givet slut som pappersbaserad text i de fiesta 
fall har aven om det fmns exempel pa pappersbaserad text som har en struktur som liknar 
hypertextens, till exempel uppslagsverk som ju inte ar tankta for lasning fran parm till 
parm. 

Hur fungerar hypertext da? Jo, ett ord eller en fras utgor en forbindelse till en annan del av 
texten och anvandaren av hypertext kan med ett klick med musen forflytta sig till en annan 
del av informationsmassan. Ordet eller frasen behandlas som ett informationselement och 
brukar kallas nod. Nodema ar pa nagot satt markerade (till exempel genom att de har en 
annan farg eller ar highlightade) sa att anvandaren gors uppmarksam pa att det finns en 
mojlighet att hoppa till en annan del av programmet just vid denna punkt. Sjalva konstruk
tionen att skapa en forbindelse mellan tva noder benamns allmant med termen hyper
liinkning. 

Som synes ar det ganska enkelt att hitta liknelser mellan hypertext och vissa pappersbasera
de textframstallningar, ytterligare ett exempel som kan namnas ar anvandningen av 
fotnoter. Vad som skiljer dessa exempel pa pappersbaserad text fran hypertext har naturligt
vis att gora med det faktum att den sistnamnda ar datorunderstodd. Forflyttningen fran en 
nod till nasta sker automatiskt. (McKnight, Dillon & Richardson 1991, s 3) 

Hypermedia innebar i princip det samma som hypertext men innefattar aven andra 
medieformer, exempelvis kan man i ett elektroniskt baserat uppslagsverk ha en hyperlank 
fran ett textavsnitt om Mozart till en aria ur Trollflojten. Hypermedia ar alltsa en utvidgning 
av hypertextbegreppet och den term som ar Himpligast att anvanda i samband med multi
media. 

Hypermedias icke-linjara egenskaper har av vissa (Duncan; Cooke &Williams; Trigg & 
Irish; Beeman et al. i McKnight et al. 1991, s 15 ff.) utpekats som ett nytt satt for 
manniskan att bade framstalla och fa tillgang till kunskap och att utnyttja sina kognitiva 
formagor. Vid narmare undersokning av text i bocker och text i hypermedia fmner man 
dock att det trots alit inte ar sa stor skillnad. V anlig text utgors liksom hypertext av enheter 
av text. Pa styckeniva fungerar de likadant. U.saren laser aven vanlig text sek:ventiellt, till 
exempel sa sk:ummar vi ibland vissa bitar eller hoppar over nagot. Man kan ocksa papeka 
att aven om anvandaren av hypermedia sjalv valjer "vag" genom ett hypertmediedokument 
sa gar det endast att utnyttja en hyperlank at gangen och man foljer darmed en vag precis 
som man gor vid linjar lasning. (ibid., s 38) 

Nu ska jag overga till att redogora for en av multimedias plattformar, Compact Disc Read 
Only Memory, eller som det brukar kallas CD-ROM. 
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3.3 CD-ROM 

CD-ROM oorjade dyka upp under 1980-talet trots att dyra skivor och daligt innebit.ll Hinge 
gjorde att den inte slog igenom (Eriksson, 1990, s 11). De forsta skivoma innehollljud och 
beniimndes CD-A (dar A star for audio). Idag forefaller medieformen vara den storsta 
kommersiella framgangen sedan TV, tack vare att man snabbt utformade internationella 
standarder av skivor och spelare. 1985 kom den forsta CD-ROM-skivan. Den mera 
komplicerade tekniken den skivan kravde gjorde att den anvandes mest i affarsvarlden och i 
akademiska sammanhang (Feldman 1994, s 84 ff.). 

Anda sedan man tillverkade den forsta CD-ROM-skivan harman kunnat lagra information i 
olika former pa den eftersom all information vare sig det ar bild, text, eller video gors om 
till digital information. Problemet for tio ar sedan var att endast bearbetning av en typ av 
data i taget kunde goras Det betydde att en uppspelning av ett ljud avbrots om man 
paborjade en sokning av en text. Man har kringgatt detta problem genom att bygga ut 
standarden som i sin nya form heter CD-ROM "extended architecture" (CD-ROM "XA") 
och som medger att flera typer av data kan aterges samtidigt (ibid., s 90). Nar det ror sig 
om multimedia lagrad pa CD-ROM ar det CD-ROM-XA som asyftas. 

CD-ROM skivan har stor utrymmeskapacitet. Pa en skiva kan man lagra 1,2 gigabyte. 
Darfor erbjuder CD-ROM skivan ett bra altemativ nar man vill distribuera stora informa
tionsmangder. I de nya persondator-modellerna fmns CD-ROM-spelare inbyggda och CD
ROM ar en integrerad del av datoranvandningen och hailer pa att bli ett standardsatt att 
lagra information pa (ibid.,s 87 f.).CD-ROM har en stor nackdel. Det gar langsamt att soka 
fram informationen pa den jlimfort med att soka information lagrad pa harddisk. 

I multimediesammanhang innebar det stora problem. Dataoverforingen fran en CD-ROM ar 
normalt 150 kilobyte per sekund. En enda fargstillbild med samma kvalite som en TV-bild 
kraver omkring 800 kilobyte data och rorlig bild i en likadan jlimforelse kraver 20 mega
byte. For att gora det mojligt att aterge rorliga bilder kan man forminska den till en mindre 
del av skarmen och komprimera informationen (ibid. s 63 ff.). 

Andra mojligheter till battre presentationer fmns ocksa. Den som har storst effekt pa 
overforingskapaciteten av data fran CD-ROM-skiva till dator ar hastigheten varmed CD
ROM-skivan snurrar. Genom att skivan snurras fortare kan man overfora ocksa rorliga 
bilder med gott resultat. For nlirvarande fmns det CD-ROM-spelare som kan oka overfo
ringstalet till det atta-dubbla och dessa kan f6rvantas bli standard inom en snar framtid. 

3.4 Avgransningar av problemomrade 

Multimedia kan forekomma i olika digitala former, till exempel spridd via Internet eller pa 
CD-I. Den form som behandlas i den har uppsatsen ar multimedia lagrad pa CD-ROM. En 
avgransning mot andra former av multimedia ar nodvandig, eftersom forusattningama ar 
olika. Distribution via CD-ROM ar ocksa den vag som forefaller bli den viktigaste for 
multimedia inom den narmaste framtiden (Brattberg 1994, s 30; Feldman, 1994, s 96 f.). 
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Ytterligare en avgransning galler typer av multimedieprodukter. I den har uppsatsen 
behandlas kommersiella program som riktar sig till en bred publik. Det ar viktigt att 
poangtera hur en heterogen anvandargrupp forsvarar utformningen av en multimedia! CD
ROM. Ur design, informations, och konstruktion hanseende utgor en heterogen anvandar
grupp den svaraste utmaningen. Multimedia i form av produktkataloger och specialinriktade 
laromedel gors ocksii. De riktar sig till en homogen grupp och kan darfor lattare utformas 
med anvandarnas basta for ogonen. Vissa pastAenden och resonemang kan appliceras aven 
pa dessa typer av multimedia men de har inte utgjort nagon grund for undersokningen. 

I intervjuundersokningen har ocksa en avgransningen gjorts mot produkter av speltyp, och 
sa kallade pedagogiska laromedel, medan marknadsundersokningen och avsnittet om 
manmskor-dator interaktion inte har en sadan avgransning, pa grund av att det inte gar att 
utlasa sadana avgransningar i det underliggande materialet. 

4 Metod 

Den har uppsatsen bestAr av en kvalitativ intervjuundersokning som satts i relation till en 
litteraturstudie. Litteraturstudien har givit underlag till en oversikt av CD-ROM-marknaden 
och en redogorelse av nagra problemomraden inom manniska-dator-interaktion-forskning 
(MDI). Dessa tre delar utgor tillsammans ett forsok till att ge en bild av hur manmskor, 
bade anvandare och tillverkare forMller sig till den speciella medieform som multimedia 
innebar. 

Min undersokning av multimedieanvandarnas reaktioner ar baserad pa intervjuer utforda pa 
Kungsbacka bibliotek under varen och sommaren 1995. Jag tog forst kontakt med bibliote
karierna pa Fyren och intervjuade tre av dem. Dessa intervjuer har anvants bade till avsnitt 
5.3 som behandlar bakgrunden till att man har multimediala CD-ROM pa Fyren och till 
profilen av den vuxne anvandaren (avsnitt 5.7). Jag intervjuade darefter 16 stycken 
anvandare av de multimediala CD-ROM-skivorna pa Fyren. Sammanlagt har 19 intervjuer 
utfOrts. 

Urvalet av intervjupersoner gick till pa sa satt att jag gick fram till personer som satt vid 
datorerna och hade nagon av CD-ROM-skivornas granssnitt pa skarmen. Jag fragade om 
de brukade anvanda CD-ROM-skivorna med multimedia och om de i sa fall ville stalla upp 
pa att bli intervjuade angaende vad de tyckte om dessa. 

Har stOtte jag pa problem eftersom jag fann att de fiesta som utnyttjade multimedia-skivorna 
var ungdomar och barn. Det var ocksa dessa individer som hade mojlighet att avsatta tid till 
att bli intervjuade. Manga av de vuxna jag fragade hade antingen inte tid att bli intervjuade, 
eftersom det tog mellan en halvtimma och en timme att genomfora en intervju, eller ocksa 
avbojde de eftersom de inte tyckte att de hade anvant multimedia i nagon storre utstrack
ning. Manga sa att det var forsta gangen de tittade pa det da jag kom och bad om att fa en 
intervju. 
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Syftet med intervjuerna var art som Holme och Solvang skriver "oka informationsvardet 
och skapa en grund for djupare och mer fullstandiga uppfattningar om det fenomen man 
studerar" (1991, s 114). Darfor anstrangde jag mig lange for att hitta respondenter som 
skulle ge sa stor variationsbredd som mojligt i urvalet. Genom art intervjua bade biblioteks
besokare och personal anser jag art materialet fatt en acceptabel bredd. Art anvanda sig av 
personer som kan antas ha storre kunskap om ett omrade eller ha reflekterat mycket over 
det, ar enligt Holme och Solvang ett satt att utoka bredden i sitt material (ibid.,s 114). 

Intervjuerna genomfordes under tva soliga veckor i maj ochjuni 1995. I efterhand ar det 
latt att se art det inte var den basta tiden att soka upp folk pa bibliotek for art gora langa 
intervjuer. Om jag hade lagt ut skriftlig information om mitt arbete och bert folk ta kontakt 
med mig om de var regelbundna anvandare av multimedia pa biblioteket kunde jag kanske 
fatt ett annat intervjumaterial, men den mojligheten slog mig inte vid materialinsamlingen 
utan forst senare. Syftet med intervjuerna ar inte art dra nagra generella slutsatser utan art 
presentera individuella uppfattningar av multimedia. Om jag anda ska reflektera nagot over 
urvalet av respondenter saar undersokningens svagaste punkt Mdersfordelningen. Alia 
intervjuade ar unga, ingen ar over femtio. Utifran de forutsattningar som gallde under 
intervjuveckorna anser jag intervjumateriaiet vara acceptabelt och art det inneMller 
intervjuer med sa olika personer som mojligt. Utan art dra nagra som heist slutsatser av det
eftersom mitt material inte utgor tilrackligt underlag- vill jag bara namna art det var mest 
individer av manligt kon som gick med pa art bli intervjuade. Det kan bero pa art jag stotte 
pa nrrre tjejer men i efterhand ar mitt intryck art det snarare var sa att fler av kvinnligt kon 
tackade nej till att bli intervjuade. 

Under tidenjag befann mig i biblioteket kunde jag inte undga att iaktta hur manniskor 
agerade runt datorema. Vid nagra tillfallen stod jag och pratade med manniskor om det de 
holl pa med. Dessa ostrukturerade observationer har inte utgjort underlag for analysen men 
namns i nagra fall da de understryker det som jag tick reda pa under intervjuerna. 

Intervjuerna utfordes i ett avskilt rum och bandades. En av intervjuerna genomfordes utan 
bandspelare. Ifran den intervjun har inga citat hamtats, den har dock bidragit till analysen 
eftersom den inneholl material som breddade bilden av hur anvandarna ser pa multimedia. 
Vid intervjutillfallena hade jag en sa kallad intervju-manual for att med sakerhet fa med alia 
de omraden som jag i forvag ville tacka in (se bilaga 1). I ovrigt lat jag sa mycket som 
mojligt respondenten styra vart samtal. 

Den typ av semi-strukturerad intervjuteknik som jag anvande mig av valde jag for att 
respondenten skulle fa mojlighet att tala om det som var viktigt for just honom/henne och 
gora det pa ett sa fritt satt som mojligt, utan art mina fragor storde dem for mycket och 
tvingade dem att tanka i vissa banor. Den bar formen av intervju var lamplig eftersom den 
gav mig, fragestallaren, mojlighet art folja upp viktiga tankegangar hos respondenten, ideer 
och synpunkter likasa. Pa sa satt kan man som intervjuare fa en djupare forstaelse for vad 
de intervjuade anser om foreteelsen. Min undersokning skulle jag sjalv vilja se som en 
forstudie till en grundligare undersokning dar den analys som foljer skulle kunna utgora 
underlag for hur en sadan skulle kunna utformas. 

9 



5 Undersokningen pa Fyren 

5.1. Kungsbacka kommun. 

Kungsbacka kommun har ca 60 000 invanare varav 17 000 bor i tatorten (Fakta om 
Kungsbacka, 1995). Eftersom det bara ar 25 minuters pendelavstand till Goteborg har 
manga barnfamiljer sokt sig till den lugna och pittoreska smastaden. I Kungsbacka kommun 
arsredovisning 1994 fmns uppgifter som tyder pa ett va.Jmaende samhaJJe. Kommunens 
invanare okade det aret med 2,4 % och i tva ar i rad har man haft "en positiv resulta
tutveckling" det vill saga overskott i budgeten. 1994 var overskottet 16,9 miljoner kronor. 
Kommunen ar starkt borgerlig och har den hogsta medelinkomsten i Vast-
Sverige. Utbildningsnivan ligger procentuellt over riksgenomsnittet (Viistsverige pa viig 
1994,s 16). 

I Atlas over rikets indelningar i liin, kommuner, forsamlingar och tiitorter , tabelldel 1993 
kan man utlasa att av Kungsbacka tatorts forvarvsarbetande var 46% tjansteman, 40% 
arbetare och 4% foretagare, resterande 10% aterfmns i en ovriga kategori (s 57). 

5.2 Fyren. 

Fyren ar kulturhuset mitt i Kungsbacka stad. Det stod fardigt i mars 1994 och ar sAledes 
relativt nytt. Byggnadens arkitekt, Christer HAkansson, var ocksa med och designade 
inredningen, bland annat har han ritat bibliotekets bokhyllor. Inom Fyrens vaggar fmns 
forutom biblioteket aven kommunens kulturskola (en utvidgning av den kommunala 
musikskolan) med rum for teater-, dans- och musikundervisning. 

Det fak:tum att man delar lokal med andra institutioner kan vara en bidragande orsak till att 
bibliotekets besokssiffror stigit med 48% sedan flytten till de nya lokalema (Kungsbacka 
kommun arsredovisning 1994, s 39). Under bibliotekets forsta ar i sina nya lokaler okade 
utlanet pa huvudbiblioteket ( det vill saga biblioteket i Fyren) med 11 % . Antal media per 
invanare uppgick 1994 till 5,0 och genomsnittligt antallan per invanare samma ar var 
13,04 (Fakta om Kungsbacka 1995). 

I byggnaden fmns ocksa ett galleri och ett cafe. De olika delarna ar val integrerade i 
varandra, bland annat fmner man bibliotekets dagstidningar i cafeet och man har mojlighet 
att ta med sig sitt kaffe in i biblioteket. 

Ursprungligen var planlosningen for byggnaden betydligt storre an existerande byggnad 3 , 

men pengarna rackte inte till sa istallet fick man komma pa alternativa losningar som till 
exempel att ha flyttbara bokhyllor sa att bibliotekets centrala rum kan byggas om till 
konsert- eller teatersalong med plats for ett hundratal askAdare. 

3 Den publika ytan av biblioteket ar I 750m2 
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Biblioteket ar cirkelformat med en ljusgard i centrum och bokhyllor utgar fran mitten likt 
solstnllar . Det har tre vaningar; i kallaren fmns ett oppet magasin, skolans artikelservice 
och utUindsk skonlitteratur, pa overvaningen fmns facklitteratur och studieplatser. Overva
ningen och markplanet ar oppna in mot mitten av lokalen och i taket fmns en glaslanternin 
som sHipper in ljus liven till bottenvaningen. Pa markplanet hittar man de resterande 
boksamlingarna, tidskrifter, CD-skivor och video-utbudet, informations- och lanedisk. 

Runt om i biblioteket star det persondatorer utstiillda, sammanlagt fmns det nio stycken. 
Vid sju av dem kan besokare sla sig ner och gora sina sokningar eller anvanda sig av nagon 
CD- ROM. De andra tva innehaller sa kallade pedagogiska spel for barn. 

Biblioteket ar estetiskt tilltalande. Vaggarna ar maiade med sa kallad svamp-teknik som ger 
liv at plana ytor. De fiesta vaggar har en mjuk gron nyans nagra har dock en livlig farg som 
kontrast till det grona lugnet. Man hade turen att komma over ett antal fantastiska stolar 
som varit rekvisita pa en teaterforestiillning, vilka ger rummet en individuell pragellangt 
fran institutionskanslan. 

Biblioteket har ett modemt utlaningssystem dar lantagarna har mojlighet att skota sina egna 
Ian vilket gor att personalen har mer tid at fragor och service ute i biblioteket. 

5.2.1 Bibliotekets katalog och persondator-natet. 

Bibliotekets katalog ligger pa LIBRA/ BIBS. Kopplat till det harman ett persondatorprog
ram i Windows-miljo med namnet OLGA- on-line graphical access. Programmet mojlig
gor att lantagaren sjiilv kan ta reda pa vilken hyllplats en viss bok har eller pa vilken 
hyllplats ett visst iimne ar lokaliserat. Lokaliseringen sker med hjalp av en tredimensionell 
fargbild pa biblioteket dar en liten figur vandrar fran platsen dar den fragande befmner sig 
till den plats dar boken ska fmnas. Amnesomraden som kan lokaliseras okas hela tiden pa 
med nya ord, som personalen marker ar aktuella - exempelvis Aids eller miljoskador 
- genom fragor de far i informationen. Pa sa satt inneh3.1ler katalogen bade smala och breda 
iimnesord. 

Genom OLGA kommer man tack vare ett CD-ROM-skal in pa nagon av de CD-ROM som 
biblioteket tillhandahaller. Genom en rullgardinsmeny under "Arkiv" kan man viilja ett av 
elva olika alternativ varav nio ar CD-ROM. De aterstaende tva alternativen ar olika 
ingangar till katalogen. 

CD-ROM-skalet at tiinkt som en en praktisk losning. Man behover inte byta dator d3. man 
ska overga fran att soka i den lokala katalogen till Bok-sok t ex. Dessutom garanterar 
systemet siikerhet gentemot eventuella forsok att ta sig in till operativsystemet fran anvan
darnas sida. 

Hur systemet kan fungera ur en anvandares perspektiv kan jag redogora for utifran egna 
erfarenheter. Da jag anvande CD-ROM- skivan Art Gallery ville jag se vad Fyren hade i 
bokvag om Botticellli. Genom nagra snabba klick med musen och knapptryckningar pa 
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tangentbordet kunde katalogen visa vad som fanns i bibliotekets samlingar och den Iilla 
figuren paden tredimensionella bilden visade mig vagen till ratt hylla. 

5.2.2 De pedagogiska spelen 

Fyren tillhandahaller ett 30-tal sa kallade "pedagogiska spel" avsedda for barn i forskoleal
dem och uppat. Tanken med spelen ar att man genom att anvanda dem kan lara sig att 
hantera musen och tangentbordet, rakna, stava och utveckla andra kunskaper. 

Dessa spel ar vasensskilda fran de CD-ROM-skivor som aterfinns pa PC-natet vad det 
galler m:ilgrupp och huvudsyfte och utgor inte n:igot underlag for min undersokning. 
M:ilgruppen ar barn fran 5 ar och uppat och syftet ar inte att lara ut faktakunskaper utan 
fardigheter som till exempel rakning och stavning. Nagra av de personer jag intervjuade 
berattade aven om sin anvandning av dessa spel och var positiva till dem. Sjalv observerade 
jag emellan mina intervjuer bur populara de var och jag sag vid mina besok pa Fyren att 
aven ungdomar och mindre bam anvande dessa spel, aven om de sistnamndas anvandning 
av spelen och deras styming med hjalp av musen inte verkade avspeglade mera an tryck
reflexer i m:inga fall. 

5.2.3 CD-ROM-skivorna 

Paden centrala CD-ROM-spelaren Jigger fornarvarande nio CD-ROM-skivor, man bar 
plats for ytterligare en. Best:indet innehaller bade rena text- och multimedieskivor. Vid 
tiden for undersokningen hade man skivorna Artikel-sok, Bok-sok och Bok-sok utliindsk, 
Sveriges rikes lag, New Grolier Multimedia Encyclopedia, Cinemania'94, Art Gallery, 
Dinosaurs och Redshift, himlavalvet. Av dessa ar de fern sistnamnda i multimedia och de 
som den bar uppsatsen behandlar. 

Eftersom en CD-ROM innehiller ofantligt mycket information och bar sa m:inga hyperlan
kar kommer jag nedan att summerande beskriva dem, medveten om att det endast gar att ga 
in pa en del av skivomas inneh:ill. Jag vill trots alit ta upp en del aspekter och ocksa 
redo visa en del varderande omdomen som skivorna fatt i recensioner. Samtidigt bor 
papekas att det ar det problematiskt att utfora recensioner av inneh:ill i multimedieproduk
tioner, eftersom anvandningen kan se sa olika ut beroende pa vilka ing:ingar och lankar som 
anvands. 

New Grolier Multimedia Encyclopedia. 
Det bar verket ar baserat pa Academic American Encyclopedia och bar darfor mycket 
tillforlitlig information. I en recension i Home Office Computing befanns en annan 
encyklopedi i multimedieform ha mer fmesser samt ett mer lattanvant soksatt men Grolier 
var mer komplett vad det gallde informationen man kan fa ut (Gladney 1994, s 20-23). 
Dessutom overtraffade den sina multimediala konkurrenter i fraga om korrekta uppgifter 
och den ar mycket bra pa uppgifter gallande obskyra historiska personer (Ulanoff 1994,s 
113-120). I en utvardering av skivan kommer daremot BHS-studenten Karin Jansson fram 
till att New Grolier Multimedia Encyclopedia ar for amerikansk for att vara det basta 
altemativet pa svenska folkbibliotek och bon anser att den gor sig bast som ett komplement 
till den svenska CD-ROM-skivan Stora Focus (Jansson 1995, s 6). 
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Informationen kommer man at genom att valja en av flera alternativa sokvagar. Man kan 
gora en sokning dar man sjalv skriver in sokord med hjalp av de Boolska operatorema and, 
or och not, man kan soka via amnen som ar hierarkiskt ordnade eller man kan soka 
information via den medieform som den ar representerad i . Vidare fmns atlas och tidslinje 
som altemativ att soka informationen pa . Vill man till exempel ha reda pa all information 
som fmns lagrad pa Grolier om Vitryssland kan man antingen soka pa termen eller ga in via 
atlasen. Kort sagt kan man saga att New Grolier's Multimedia Encyclopedia inneh3.11er aUt 
det som den tryckta versionen gor och lite till d3. det finns videoklipp och ljudupptagningar 
pa skivan. 

Cinemania '94. 
Pa skivan Cinemania '94 fmns det videoklipp fran 20 filmer till exempel Gokboet och 
Borta med vinden. Forutom filmklippen sa finns det 900 film stillbilder, 150 ljudklipp, 100 
musikklipp, 4000 biografier pa sk3.despelare och 23000 artiklar och filmrecensioner. 

Genom skivans hyperlankar kan man konstruera listor pa alia filmer en viss skadespelare 
eller regissor medverkat i. Det gar att soka pa olika satt i informationen. Man kan skriva in 
sokord eller leta i alfabetiskt ordnade listor och man kan begransa sin sokning till att galla 
bara vissa delar av skivans inneh3.11, exempelvis recensionerna eller soundtrack-klippen. 

Det ar omstandigt att anvanda funktionen listmaker. Ett plus ar daremot referaten av 
handlingen ide olika filmema. Cinemania ar en stor saljsucce for Microsoft och den lag 
1994 pa tio-i-topp-listan over mest sa.Ida CD-ROM. (Shaffer 1994, s 114) 

Art Gallery. 
Den har skivan innehaller konst fran National Gallery i London och det finns exempel pa 
verk fran 1200-talet anda fram till den moderna konstens intag under vart arhundrade. 
Skivan har en historisk atlas, biografier pa konstnarer och over 2000 mycket bra atergivna 
malningar' man har utnyttjat tekniken till det yttersta for att tavlorna ska komma till sin 
ratt. Den innehaller konsthistoria aven i form av maleriets utveckling, till exempel hur 
perspektivma.Ieriet utvecklades. Kompositions teknik och restaureringsteknik redogors det 
ocksa for. (White 1994, s 363) 

Videoavsnitt finns pa sex stycken guidningar som behandlar olika fragor inom konstveten
skap. Man kan till exempel fa se vad som avslOjades vid en restaurering av en kand ma.Ining 
av Leonardo da Vinci. 

Hyperlankar mellan verk som pa nagot satt har anknytning med varandra fmns ocksa, nagot 
som man inte kan rakna med pa ett riktigt museum utan att ha en guide. Skivan ar val 
avvagd forutom att det inte fmns sa mycket senare konst representerad.(Gladney 1994, s 
20) 

Den har skivan interagerar man med endast genom att anvanda musen, det gar inte att sjalv 
konstruera soktermer. Om man vill soka pa en speciell konstnar valjer man alternativet 
"Enskilda konstnarer" i huvudmenyn. Nasta skarmbild bestar da av ett alfabet dar man 
klickar paR for att komma till Renoir och sa vidare. Nasta nod blir da alla konstnarer med 
namn pa R, alfabetiska uppstallda i lodrata rader pa skarmen. Dar valjer man slutligen 
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Renoir, Auguste. Man maste alltsa utnyttja tre hyperHinkar for att fa fram den information 
man soker. 

Dinosaurs 
I recensioner av den har skivan papekas det att granssnittet ar mycket bra, den ar interaktiv 
och lampad aven for yngre barn (Bender & Lasky 1994, s 136; Holzberg 1994, s 12). Man 
kan studera dinosaurier langs en tidsaxel, geografiskt eller familjevis Ett annat val ar 
guidade turer, det fmns 16 stycken, som pa ett mera lattsamt satt ( det finns kortare text pa 
skarmen med forklarande hyperlank:ar och en berattar rost hors i horlurarna) later anvanda
ren lara sig mer om dinosaurier. 

Det fmn:s 8 stycken korta videofilmer dar man bland annat kan kan fa se forhistoriskt liv i 
havet och hur en Tyrannosaurus tros ha jagat. Vidare inneMller den bar skivan over 200 
artiklar, 1000 bilder och 100-tals berattelser om urtidsdjuren. Skivan innehailer hyperlan
kar mellan relaterade amnen och forklaringar pa svara ord eller uttal av dito. (Holzberg 
1994, s 12) 

Vid enjamforelse med ett annat verk om dinosaurier, Grolier's Prehistoria, befanns den 
ski van vara mer uttommande och gedigen men Dinosaurs har fordelen att den ar mer 
levande (Bender & Lasky 1994, s 136). 

Redshift, himlavalvet 
Det har ar en skiva som enklast kan beskrivas som ett planetarium pa 9D-ROM. Det ger 
anvandaren mojlighet att fa en otroligt detaljerad bild av himlavalvet. Dessutom fmns 
Penguin dictionary of astronomy som en del av skivans inneha.Il, om det ar nagot ord man 
inte forstar da man anvander den. Den inneha.Iler over 40 000 objekt fran den yttre rymden 
(stjamor, galaxer och andra himlakroppar).(Hart 1994, s 767) 

Videos, stillbilder och mojligheter att gora bedikningar for stjarnornas konstellation ett visst 
klockslag sett fran en viss plats ( mellan 4000 f. kr.och 11000 e. kr.) ar ocksa en del av 
inneha.Ilet pa den har ski van som kan ge positioner pa 300 000 himlakroppar. Ski van ger 
en astronomiintresserad otroliga mojligheter till att gora diverse olika berakningar genom 
att skriva in forutsattningar for olika konstellationer. Dess storsta fel ar att det ar komplice
rat att lara sig att anvanda dess fulla kapacitet, vilket aven recensenter har uppmarksammat. 
(ibid., s 767) 

5.3 Anledningar till rorekomsten av multimedia pa Fyren 

V arfor beslutade man sig da for att skaffa multimedia pa Fyren ? Och varfor val de man just 
dessa fern titlar? Dessa fragor fick jag svar pa i intervjuerna med de tre bibliotekarierna och 
genom skriftligt material i form av kultumamndens protoko111995-04-ll, bilaga 4. 
Redovisningen nedan bygger pa dessa fyra kallor. 
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5.3.1 Syftet med multimedieskivorna 

Nar man genomforde byggnationen att det nya biblioteket hade man som ett overgripande 
mal att det skulle "vara med sin tid", det skulle framsta som progressivt och flexibelt. 
Biblioteket ar inte bara bibliotek anser man i Kungsbacka utan det ska fungera som 
kulturcentra och de nya formerna av informationsteknologin ar en del av var kultur. Det ar 
darfor som man har satsat pa att erbjuda till gang till ny teknik for besokare och lantagare. 
Enligt bibliotekariema ville man ocksa se till att ny teknik och nya medieformer smalte in i 
den existerande verksamheten och darfor valde man att distribuera CD-ROM och multime
dia via persondator-natet. 

Det var ju en tanke med det hela att det skulle vara integrerat i verksamheten. 
Det iir ju siikert lockande att siitta ut en CD-spelare for att det finns sa mycket 
roligt och friickt eller nyttig information pa CD-ROM-skivor men tanken hiir 
var ju att vi skulle fa det sa integrerat sa att man upplever det att man soker 
information i den hiir burken och dii anviinder man sig av var katalog, vara 
orienteringssystem over huset och man anviinder de olika databaserna. Och 
forliingningen iir ju att det ska liiggas in i annat tin CD-ROM-skivor ocksa. 
Det iir ju tiinkt att det ska finnas kommunal information. (int. 18) 

En annan tanke sammankopplad med multimedia och tekniksatsningen overhuvudtaget, var 
att det ar bibliotekens ansvar att se till att allmanheten far tillgang till modem informations
teknologi, det ar en demokratisk rattighet. De nya medierna ar speciellt viktiga for att na 
nya och mer biblioteksovana lantagare. 4 

Vidare ville man fungera folkbildande; manga manniskor har ingen mojlighet att anvanda 
datorer pa nagot annat stalle an biblioteket. Det fmns inte mycket skriftligt material att se 
tillbaka pa i fragan och sa bar sager en av bibliotekarierna: 

Jag lovadeju dej lite papper, det har jag nog missat, men jag har haft 
anledning att fundera pa det och det finns alltsa inte sa mycket skrivet. Dom 
hiir tankarna fanns och sen har finns inte tankarna sa snyggt som man kan 
sammanfatta dom efterat. Eftersom det iir ett par ar tillbaka minst som vi 
har funderat pa det sa var ju foreteelserna sa nya och det var sa osiikert. 
Det fanns ingen model! att ga efter utan vi funderade ut hur vi ville 
presentera det for ldntagarna och om det var tekniskt mojligt. (int. 18) 

Det ar svart att i efterhand kunna rekonstruera bur bibliotekarierna tiinkte i fniga om 
multimedia da det fmns sa lite skriftligt material och det skulle vara svart att utvardera 
verksamheten utan sadant, om det vore onskvart. Enligt bibliotekarierna sjalva, var 

4 Demokratiska tankar i samband med datorernas forekomst pa biblioteket iir vida spridd. I IT -kommissionen 
betankande fran 1994 finns rekommendationer om bibliotekens roll och i samband med olika projekt som 
genomfors runt om i landet sa nfu:nns fragan om demokrati ofta (Vingar tit miinniskans 1994, s 13; Markhouss 
1995, s 50). 
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tankama da ungefar som de ar nu. En av dem sade i fragan om folkbibliotekens roll i IT
samhallet sa hlir: 

Om man ska saga att det finns ruigon folkbildningstanke kvar med folk -
biblioteken sa mciste det vii/ vara det att man i takt med tiden foljer i 
den teknik och det informations- och kulturutbud som ji.nns och dii iir ju 
datorerna ett sjiilvklart steg. Det iir ju inte bara det att man skafa testa att 
trycka pa knapparna utan det iir ju ocksa innehcillet som det ska vara m6jligt 
att fa ta del utav utan att det kostar skjortan (int. 18) 

5.3.2 Urvalet av multimedieskivor 

Urval och inkop av de multimediala CD-ROM-skivorna gjordes i stort sett av en enda 
bibliotekarie. Att det blev pa det sattet berodde pa att personen i fraga var engagerad i 
installationen av persondator-natet och intresserad av medieformen och dessutom tycktes 
ingen annan vilja gora jobbet. Genom att lasa recensioner och tala med forsaljarna av 
skivoma och darefter ha dem pa prov och sjalv anvanda dom valdes till slut ett antal skivor 
ut. Skivorna som ar i bruk nu ar de man haft hela tiden forutom att man hade till en 
borjan hade skivan Ancient Lands, som behandlar antiken. Den har nu ersatts med 
Redshift. 

Valen av skivor gjordes utifran biblioteksnyttiga kriterier. Grolier kan illustrera exempel. 
Valet stod mellan densamma och Encharta, ett uppslagsverk i multimedieform dar 
betoningen ligger pa den multimediala presentationen och inte pa innehallet. Utfallet till 
den forstnamndas f6rdel baserades pa dess overlagsenhet gentemot Encharta vad det gallde 
i text framlagda fakta. 

Pa dom hiir pc:na dii, som skulle vara ens lags informationsburkar, skulle 
det dras ruigon slags griins mot underhcillningen. Inte av moraliska skiil 
men iindii for att man skulle ha mojlighet att triinga sig fram till den hiir pc:n 
ochfaktiskt soka i var katalog, i A-sok och i burken och sa vidare. Men 
sen sa giiller det dii att hitta dom hiir multimedia-uppslagsverken och 
liknande som forenar nytta och noje och det kan manju siikert ha 
synpunkter pa att det finns andra uppslagsverk som iir, framfor allt 
finns det siikert uppslagsverk som iir mer multimedia/a iin dom som vi har. 
Den hiir Grolier som vi har diir iir ju texten viildigt icing. Denfungerar ju 
som ett uppslagsverk som man kan ha nytta av for att fa ut ett par A4 om 
en foreteelse. Jag har tittat pa Encharta som iir ett viildigt roligt uppslagsverk 
men diir texten iir viildigt kortfattad men det iir verkligen interaktivt och 
menyer hoppar fram overallt och det iir mycket ljud och mycket ljudexempel, 
bilder och videosekvenser och sa det iir ju siikert roligt som just den formen 
av media men diir har vi har nog forsokt hitta det som iir mer traditionellt iindii, 
biblioteksnyttigt. Hurman nu drar griinser. (int. 18) 

Folkbibliotek har ofta ett humanistiskt praglat bestand och det var for att man ville forsoka 
undvika att hamna i den situationen med det nya mediet man bytte ut Ancient Lands pa 
Fyren. Att det blev just Redshift, himlavalvet som fick ta dess plats berodde pa att en 
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biblioteksanvandare rekommenderade den. Efter att ha gatt igenom ovan anforda rutiner 
for inkop bestiimdes det att Redshift, himlavalvet skulle kopas in. 

Forniirvarande har man inga planer pa att byta ut nagon av skivoma men ett tiinkbart 
scenario i framtiden ar att man har CD-ROM for utlanmg pa samma satt som man idag 
lanar ut "vanliga" musik CD. 

5.4 Redovisning av intervjumaterial 

Utifran mitt intervjumaterial skapade jag kategorier somjag sedan·samlade under fyra olika 
tema:l. leksak eller nyttoredskap; 2. att anvanda flera sinnen; 3. effekter av multimediean
vandningen och 4. multimedia pa folkbibliotek. Dessa tema har i den foljande redovisning
en av intervjuerna i sin tur forts samman till att bilda tre olika anvandarprofiler. Profllerna 
bestar av barnet, den unga och den vuxna och dessa kommer redovisas i namnd ordning. 
Att det blev en indelning efter alder beror pa att det var med utgangspunkt fran responden
temas respektive alder som olika forhallningssatt till multimedia framtradde tydligast. 
Temana har jag gett rubriker som kan sagas sta for de olika profilernas forhallningssatt 
eller asikt i fragan. 

5.5 Barnets anvandning 

5.5.1 Att lara sig en teknik 

De bam som jag talar med ar mellan nio och fjorton ar. Deras anvandning praglas till stor 
del av att de lar sig anvanda en teknik genom att anvanda multimedia och den liknar pa det 
sattet anvandningen av de pedagogiska spelen som namndes ovan. Dessa ar ju ibland 
utformade for att lara barnen en fardighet. De undersokta skivorna ar daremot inte 
utformade for den har typen av anvandning. 

Barnet har en tendens att halla sig till en skiva, och anvander antingen Dinosaurs eller 
Cinemania. Det beror pa att bamets intresse har styrt in honom/henne pa en speciell skiva 
eller pa ovana vid att anvanda datorer vilket gor att han/hon klinner sig osaker i sin 
anvandning och darfor hailer sig till det valkanda. Ofta ar det en kombination av de tva 
faktorerna som gor att barnet haller sig till en skiva. En pojke sager till exempel "Jag ar 
bara intresserad av dinosaurier" och han fortsatter "jag vill garna bli arkeolog" (int. 16). 

Barnet ar ovant vid att anvanda datorer och ger uttryck for en viss radsla over att nagot ska 
ga sonder och ar mycket forsiktigt i sin anvandning av skivorna. 
Han/hon provar sig fram och lar sig hela tiden mer men om barnet stoter pa problem sa 
lamnar det ofta persondatom och gor nagot annat istiillet. 

Om man inte vet sa mycket om datorer sa kan man trycka pa knappar som 
kan forstora minnet. (int. 4) 

Niir jag kommer in i det sa kanske jag inte kan det. Da gar jag ut igen. (int. 8) 
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Barnet har inte regelbunden tillgang till datorer pa sa manga andra stallen an i biblioteket. 
Ibland kan hanfhon sitta framfor en skarm pa nagon foralders jobb eller pa skolan men da 
under overinseende fran larare. Detar bara pa biblioteket som barnet har mojlighet att lara 
sig helt pa egen hand. 

Skivorna med multimedia ar tacksamma i detta avseende eftersom man kan anvanda dem 
och fa ut nagot av denna anvandning bara genom att peka och klicka med musen. Man 
behover inte lara sig menyer med val och deras betydelsen. Om man hamnar pa nagot som 
man inte ar nojd med kan man nastan alltid komma tillbaka till en startpunkt e~ler till 
foregaende skarm, genom att peka och klicka pa en "knapp". 

Fragan ar dock hur mycket man egentligen kan lara sig om man ar alltfor forsiktig i sin 
utforskning. En pojke sager att han inte letar efter saker, han bara tittar. Han har regel
bundet anvant Cinemania i ungefar ett halvar och anda utnyttjar han inte sokfunktionerna. 
Det han gor ar tittar pa videoklippen ur filmerna genom att ga igenom den alfabetiska listan 
som fmns som alternativ pa den forsta skarmbilden som moter anvandaren (int. 8). 

Barnet har heller inte har fatt grepp om hyperlankama. Han/hon vet inte att man kan 
klicka pa vissa ord for att komma vidare utan anvander bara menyerna, vilket framkom 
tydligt inte bara i intervjuerna utan aven nar jag satt bredvid nagra bam och sag hur de 
anvande multimedieskivoma. 

I en undersokning gjord 1989 angaende barns satt att soka i ett elektroniskt uppslagsverk 
framkom det att bam visserligen kan anvanda dessa med minimal instruktion men att de 
gor det .med heuristiska strategier. De har inga planerade sokstrategier utan nar sina 
resultat genom att lara sig av sina misstag (Marchionini 1989,s 57). En sadan oplanerad 
anvandnfug sag avenjag imina observationer. Jag kan inte att uttala sig om ifall den ar 
negativ eller positiv i de fall jag observerade utan kan bara konstatera att det var pa det 
viset. 

Barnet tenderar att tala om sin multimedia anvandning med verbet spela. Han/hon har 
provat spel hos kompisar eller pa biblioteket och upplever inte nagon skillnad mellan 
spelen och ovriga CD-ROM. Dinosaurs och Cinemania, de skivor barnet anvander mest, 
ar inte utformade som spel och vad det ar som gor att de anvander verbet spela far jag 
ingen klarhet i under intervjuerna. 

Det finns aven exempel pa bam som anvander de ovriga multimedieskivorna. En pojke har 
till och med provat pa Redshift, himlavalvet (som kraver atskilligt med engagemang) men 
sager att han mest anvander Cinemania darfor att han ar intresserad av skAdespelare. Att 
han anda velat prova alia de andra beror pa att han villlara sig hur de fungerar. Han 
anvander alltsa multimedia bade av intresse for amnet och for att lara sig beharska 
tekniken. Nar det galler de skivor som han anvander regelbundet har han utnyttjat manga 
olika funktioner (int. 4). 

18 



5.5.2 Det ar nastan som en bok 

Barnet tycker att sammanslagningen av medierna underlattar men det ar lika ofta beroende 
pa att man kan ta till sig kunskap i. den form man finner enklast i sammanhanget som pa att 
man har flera medier i ett. 

Det iir bade intressant och roligt tycker jag, att man ser bilder och hor 
roster som beriittar om hur dom till exempel iiter och bor och sant och 
hur dom jagar och dti far man veta det genom rorliga bilder. Det iir det 
som iir det enkla tycker jag. (int. 4) 

Det iir bra for om man inte kan liisa sa kan man hora. (int. 7) 

Barnet kommenterar video och ljud mest av alit. Det ror sig om alit ifran att man kan se 
hur dinosaurier jagade, hur agg klacks och hur en malning forandras i Art Gallery. 

Multimedia anvander teknikens spjutspets for att gora det mojligt for anvandaren att 
utnyttja medieformen. !bland resulterar det i att tekniken inte fungerar som den ska, till 
exempel pa grund av att det gar langsamt att kora CD-ROM i natverk. Det ar inte sa bar 
multimedia ar tlinkt att fungera (beskrivningen galler videosekvenserna pa Cinemania) : 

Det iir roligt att se, for det gar inte lika fort som vanligt, det gar sa diir 
hackigt och dti ser man ungefiir hur dom malat. Det iir jiittekul. (int. 7) 

Barnet har inga entydiga preferenser vad det galler datorer kontra backer. Nagra tycker 
datorer ar battre och roligare och sager att de anvander den istlillet for att Uisa backer, 
nagra sager att de laser lika mycket som de anvander datom. En pojke sager sa hlir: 

I bockerna star det ju mer, men i datorema och i filmer sa ser man 
ju hur dom hade det och sa. (int. 15) 

Han forklarar nagot litet mer om fordelen med multimedia senare i intervjun : 

diir kan man ju se hur dom fangade och grejer det 
kan man ju inte i bocker. (int. 15) 

Denna pojke ar dinosauriefantast. Han har problem med att utnyttja Dinosaurs fullt ut 
eftersom han inte kan engelska sa bra och sager att backer ar det basta sattet att lara sig om 
dinosaurier eftersom "dar star det ju mer"(int. 15), vilket far tolkas att det ar i rocker som 
han kan tillgodogora sig texten. En annan pojke tycker att det egentligen inte ar sa stor 
skillnad: 

Det iir niistan samma fast man viinder inte blad, man klickar 
pa en knapp istiillet. (int. 16) 

En av dem som tydligast talar om att han anvander datorerna for att lara sig tekniken 
uttrycker att han tycker det ar lattare med backer an datorer. 
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Det ar lattare att sla upp diir. Pa datorema nuiste man trycka pa ganska 
nuinga knappar och sen kommer det ju fram engelsk text och ar 
man inte sa bra pa att liisa engelska sa dti ar det ju inte sa himla bra, 
men jag har ju tart mej. (int. 4) 

Barnet anvander alltsa bade datorer och backer och valjer det som passar bast. V arfor det 
ar sa talar en elvaarig flicka om : 

Boeker beskriver inte lika mycket som datom ibland, fast ibland beskriver 
backer mer. (int. 6) 

5.5.3 Engelskans forbannelse 

Barnet tycker trots att det anvander multimedia i ratt stor utstrackning att det ar svart. Det 
beror dels pa barnets datorovana som framkom i avsnittet ovan, dels pa att barnet inte 
beharskar engelska. Det har precis borjat lara sig, eller ska borja lara sig engelska i skolan 
och har svart att tillgodogora sig texten och svart att gora egna sokningar. 

En tioarig pojke som anvander Cinemania for att han ar intresserad av film fmner det svart 
att veta var han ska soka ibland och har ofta problem med stavningen nlir han utfor 
sokningar. 

om jag behover ha reda pa till exempel vart dom bor och jag stavar feZ 
pti den forsta grejen dti gor jag sti hiir; dti gar jag till den andra och sti 
borjar jag med eftemamnet till exempel Schwartzenegger, sa stavar 
man fel med en bokstav kommer in get fram. (int. 4) 

Att barnet trots allt anvlinder skivorna beror pa att han/hon vill beharska mediet och att det 
tycker om att se bilder och video. Pojken som citeras ovan sager ocksa att han overvunnit 
en del svarigheter med att anvanda datorn pa egen hand och att det ar viktigt for honom att 
beharska kommunikationssattet. 

Vad det an beror pa, om det ar en osakerhet over hur tekniken anvands eller en oformaga 
att tillgodogora sig informationen som en CD-ROM innehaller, sa ar dessa meningar 
belysande for bamets anvandning av multimedia, sa som det sjlilv beskriver det. 

Jag brukar trycka pa knappen sa kommer det kanske fram en gubbe sa far 
man lara sig. . . om agg och allt sant diir, roliga saker, och sen trycker jag 
pa agget sa kommer det den dinosaurien igen .... man fattar ju inte vad det 
betyder. (int. 14) 

Det ar svart for barnet att tillgodogora sig kunskapen pa en multimedia! CD-ROM pa 
engelska. Text och tal blir i stort sett obegripligt. Boeker ar battre pa det sattet, i dem " 
blir det ju lattare for da forstar man ju mera om man inte kan lasa engelska" (int. 4). Fast 
bam i tio-ars aldem ar ambivalenta: 
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det spelar ingen roll egentligen men for dom som inte kan liisa engelska 
som till exempel bam under sju ar dom forstar ingenting inte vad de ska 
trycka pa eller nagonting och det iir inte bra for dii kan dom trycka fel 
och sa. (int. 4 ) 

Det barnet Uir sig genom att anvanda CD-ROM-skivan Hir de sig framst genom att titta pa 
stillbilderna och videor. Nagra av barnen kan dock sa pass mycket engelska att de forstar 
att anvanda funktionerna for att soka och ga tillbaks och sa vidare. Barnet liir sig genom 
bilder och videos enligt egen utsago, men fragan iir vad det blir for kunskap fran dessa 
fragment. En fl.icka som iir intresserad av dinosaurier sager sa hiir: 

Jag skulle giirna vilja veta vad det star. Om jag inte kan liisa till exempel om 
det star pa engelska sa fattar jag inte och dii vet jag inte vad jag ska gora 
och dii liinar jag backer eller niigot annat. (int. 14) 

Nar jag fragar henne hur hon skulle vilja att Dinosaurs var sager hon att det kunde kanske 
sta bade pa engelska och svenska pa skiirmen sa att man forstod vad man skulle gora. Fast 
riktigt siiker pa att det ar basta losningen iir hon inte. 

det skulle bli enklare om det var pa svenska men det iir ju bra sen niir man 
ska lara sig engelska. Sa man vet ju inte vad man vill ha. (int. 14) 

5.5.4 Dinosaurier ar bra men husdjur vore battre 

Barnet kombinerar sin multimedia anvandning med mycket annat under sina biblioteksbe
sok. Han/hon lanar backer, laser serier och anvander de pedagogiska spelen. En flicka 
beskrev sitt biblioteksbesok sa hiir: 

Forst gar jag till ungdomshyllan och sa tittar jag diir och sa kanske jag hittar 
en iiventyrsbok och sa letar jag mer och om det inte finns mer sa tar jag 
det jag har sa liinge och sa gar jag och spelar lite och sen kanske jag vill 
lana en till bok sa hittar jag nagonting annat och sa spelar jag lite och sa 
hailer det pa sa. (int. 14) 

Barnet som anvander multimedia iir forstas glad over att det fmns och hoppas biblioteket 
tanker fortsatta med det lange. Han/hon ser ocksa en del fordelar med att det fmns just pa 
folkbibliotek. 

Jag tycker det iir underhiillande for bamen medan foriildrarna och smii
bamen gar och letar efter backer och filmer. Da kan ju vi som iir lite iildre 
halla pa med datorema.( int. 4) 

Det stiimmer aven med de iakttagelser jag gjorde emellan mina intervjuer. Det fanns 
exempel pa foriildrar som parkerade sina barn framfor datorema for att fa ro att ga 
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omkring lite sjf:ilva. Det fanns aven exempel pa fora.ldrar som visade sina bam hur man 
skulle anvanda maskinema. 

Barnet pysslar ofta runt datom utan sallskap av nagon vuxen och syns ofta runt datom 
tillsammans med andra bam, de "spelar ihop". Nar han/hon iir i biblioteket med en 
foralder gor barnet ofta andra saker. 

Niir jag iir med kompisar spelar jag dator men niir jag iir med mamma och 
pappa dti ldnar jag bocker. (int. 16) 

I den hiir pojkens fall beror det pa att hans "mamma iir sa dalig pa spel". 

Barnet tycker att tillsynen av datorerna kunde vara battre, aven om hanlhon samtidigt 
tycker om att klara sig pa egen hand. Ofta kunde det siikerligen vara bra med lite hjalp for 
barnet, det upptiickte jag sjalv da jag satt med nagra pojkar niir de anvande multimedia. Jag 
observerade att de fann sin vag genom CD-ROM-skivan lika mycket pa mafa som genom 
att sjalva styra sin vag. Barnet trycker ofta flera ganger i onodan pa musen och hamnar inte 
alls dar han/hon tror att det ska hamna och samtidigt tror barnet att datorn kan forstoras. 

Det iir bra ifall man iir intresserad och vill veta niit, men om niigon iir 
intresserad och inte kan om datom sa kanske niigonting gar sonder. Niir 
man kommer ibland sa iir det nat som intefungerar. (int. 8) 

Barnet uttrycker att det har stor gliidje av multimedia, framforallt Dinosaurs och Cinema
nia. Anda ar det tydligt att innehallet pa en multimedia! CD-ROM skulle kunna passa 
barnet battre.Nar jag fragade en flicka om vad hon skulle vilja ha en CD-ROM i multime
dieform svarade hon: 

Hiistar och sana andra husdjur. Jag har haft en kanin men den dog 
igar och dti kunde det ha hand/at om katter, kaniner och marsvin och stidiir. 
Hur man stiidar buren och sa for nyborjare, liigger upp halm och sa. Om 
det janns skulle jag titta pa den. (int. 14) 

Barnet har blivit introducerat till multimedia av kompisar, syskon och foriildrar. 

Niir jag var pa mtilarkursen dti sa var det ntigra killar som visste det sa 
visade dom mej sa jag kunde det sen efter, sa f6rs6kte jag komma in i det 
nu men det gick inte sa bra. (int. 7) 

Det var en kille, en vuxen, som satt och tog fram en massa sktidespelare sa 
jag fragade dti- hur gor du? Ja man trycker paden och den och sa beriittade 
han hur man gjorde. Sen jick jag prova sjiilv och det gick ju inte sa bra i 
borjan, men sen blev det bra. (int. 4) 

Det visar sig att barnet i forsta hand gar till dessa personer om de behover hjiilp. Att inte 
anviinda sig av bibliotekarien i nagon storre utstrackning iir ett beteende som barnet har 
gemensamt med niista typ av anvandare, den unga. 
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5.6 Den unga anvandaren 

5.6.1 Information till skolarbete 

Den som i forsta hand anvander multimedia for dess informationsvarde ar den unga 
anvandaren, en individ mellan sexton och nitton ar. Hanlhon ar van vid att anvanda datorer 
aven i andra sammanhang och ar mycket positiv till tekniken. De skiftande informationsbe
hoven som den unge anvandaren beskriver bottnar i personliga intressen eller skolarbete av 
nagot slag dar man anvant sig av olika skivor for att fa fram fakta. En gymnasist sa: 

Jag har haft skolarbete i samband med det programmet och hiimtat 
information diirifrcin om olika skcidespelare. Vi skulle skriva upp hur vi 
lyckades ta reda pci information en sci kallad "i-search uppsats ". Sci hade jag 
tagit om hur film kommer till och dci kunde jag gci hit och soka pci Cinemania 
och sci fick jag fram de skcidespelare jag sokte, vilka filmer dom varit med 
i och annat som jag kunde behova. (int. 2) 

Den unga anvandaren har en k:lar bild av hur en bra multimedia-skiva ska vara; innehlillet 
ar viktigast, den avgor om han anvander skivan eller inte, och sa ska den vara latt att 
anvanda, man ska inte behova "ga typ en kurs innan man satter igang" (int. 1). 

Det ar den unga anvandaren, som vid mina fragor sager sig vara van vid datoranvandning i 
olika former, som utnyttjar multimedian pa Fyren i stor utstrackning bade i larande och 
underhallande syfte. Detar ocksa den unga anvandaren som talar om svarigheterna med att 
literfmna information i vissa situationer. Det ror sig om tillfallen da de letat efter speciflk 
information som de behovde for att svara pa fragor. 

Niir jag tittade i Cinemania sa ville jag se alia filmer som hade animationer 
i sig for det skulle vara skoj att kolla pci, sa ska man viilja det ncigonstans 
dci, van man ska pricka in det men det var svan att hitta tyckte jag. (int. 1) 

Den unga anvandaren kan principerna for hur man soker information via en datorenhet 
men det kan vara frustrerande och upplevas som en svarighet att granssnittens olika 
utformning gor att man maste anvanda olika sokvagar. Det kan vara svart att hitta ratt till 
en borjan. En kille tog som exempel en fraga om USAs presidenter: 

om man har en san fniga kan det vara svcin. Man vet inte om man 
ska soka pci president eller om man ska soka pci USA, det kan vara 
riitt swin att hitta riitt och ta riitt mycket tid att tanka ut vad man ska 
skriva in och sci. Ofta iir det liitt att gora dom hiir vanliga grejorna 
men om man vill gora det svan for sig och kolla konstiga saker, 
ja vissa saker kan vara svan, men huvudprincipen iir alltid riitt 
liitt att lista ut. (int. 1) 

Den unge anvander multimedia ocksa som ett tidsfordriv, darfor att det ar underhallande. 
Hanlhon utnyttjar multimedia pa detta satt till exempel dade vantade pa bussen och for att 
koppla av. 
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Jo, jag har testat Dinosaur, Cinemania och dom. Dom ar raft brafaktiskt 
Det ar skoj ibland nar man inte har ntigot annat aft gora. (int. 3) 

Jag ar niistan aldrig ute efter ntigot speciellt utan det ar bara att sitta och 
leka lite om man sager sa. (int. 5) 

I dessa situationer, nar multimedia anvands som tidsfordriv och rent noje, ar den ocksa Hitt 
att anvanda. Det ar ju forst nar man vill veta. nagot speciftkt som det kan bli problem att 
hitta det. Om man bara villleka gor man inte samma bedommning av produkten. Pa fragor 
rorande soksatt och val av olika ingangar i programmen fick jag svar av typen: 

Allting star ju pa skiirmen och om man typ valjer sa ar det ju olika fonster 
och dom ligger ju alltid uppe. Om dom hade gatt bort da hade man nog 
kunnat tabba sej. (int. 3) 

Det har kan ses som en parallell till barnets ibland planlosa anvandning . En anvandning av 
multimedia utan nagot speciellt syfte vad det galler informationen man far ut skapar ingen 
kansla av svarighet hos anvandaren. 

5.6.2 Kombination ger variation 

Ar det verkligen sa att flera kommunikationssatt gor det enklare att ta till sig information? 
Det unga anvandaren ar entusiastisk till att se rorliga bilder och hora ljud samtidigt som 
han/hon laser en text men anda ar det fa kommentarer som gar ut pa att kombinationen av 
medierna resulterar i nagot mer an sjalva sammanslagningen. Visserligen tycker den unga 
att det ar ett "bra satt att lara sig och ett roligare satt att lara sig" (int. 10) och multimedia 
har ocksa lite av nyhetens behag over sig. Det har ar vad den unga anvandaren sager: 

for att det ar nytt ar det alltid mycket roligare men sen sa, eftersom det iir 
kombinerat sa blir det mer varierat. Bara som att sitta och lyssna pa en skiva 
nar man ska lara sig ntigot det ar inte sa kul eller att lasa en bok det ar ju ocksa 
en sak, men niir man kombinerar bada tva blir det mer djup i det. (int. 10) 

Det iir mycket roligare att hora och se, man kommer ihtig det mycket lattare 
an om man bara liist en text riitt upp och ner. Jag gor det iallafall. Jag tror 
dom fiesta gor det. (int. 5) 

For det ar ju raft bra gjort. Man kan ju aldrig fa en bok med dom bilderna 
eller typ ... jaa ... dom rorliga bilderna kan man ju aldrig fa i en bok ... om 
man skulle ha en bok dit skulle den vara stor. (int. 3) 

Bland multimedieanvandarna pa Fyren fanns det representanter bland ungdomarna som 
talade om tillfallen da texten inte var det viktigaste, tvartom. De anvander multimedia just 
darfor att det innehaller annat an text. 

Det iir ju att man far se bilder och sa pa dom andra. Jag iir ju inte sa intresserad av 
text. (int. 5) 
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Vad som framkommer bland de som ar vana dator- och multimedieanvandare ar att man 
forvantar sig att alia olika datorprogram ska ha en tilltalande graflsk design. En kille tycker 
att katalogen ar alldeles for trakig och Grolier gav han inte mycket for: 

Jag iir lite for bilder och stint i programmen att det ska se lite skoj ut, inte 
typ svartvita bilder och sa. (int. 2) 

De tva sista citaten pekar pa att multimedias sammanslagning av media och dess tilltalande 
granssnitt har paverkat den unge anvandaren. 

Hyperliinkningen och informationsmiingden 
I manga diskussioner runt multimedia fokuserar forfattare pa att det ar problematiskt att 
anvanda hypermedia. Anvandaren blir forvirrad av alia liinkar och mojliga vagar genom 
texten. Detta ar enligt dem sjiilva inget problem for undomarna som jag talar med. 
Designen pa de olika skivorna gor att man kan liitt aterga till en tidigare skarmbild. 
Dessutom ar hyperlankning numera en viilkand teknik. Daremot sa aterkommer tankar 
kring informationen som man far: 

Det kanske finns for mycket helt enkelt om man sager, man kan helt enkelt 
inte greppa allting. Det blir for mycket niir det blir sa mycket fakta. Man 
vet inte riktigt vad man ska viilja. (int. 1) 

Det fmns tydligen bade for- och nackdelar med att CD-ROM-skivorna innehiiller sa mycket 
information. Personen ovan fortsatter siihar: 

det iir bade positivt och negativt. Man kanske inte hittar det man ska niir det 
finns sa mycket att viilja pa men det iir bra att det finns sa mycket, men det 
kan vara mycker som iir ointressant. (int. 1) 

Informationen aterkommer aven en av Cinemanias anvandare till da han ska tala om det 
basta med den skivan. Filmklippen och att den har en otrolig mangd informat~on ar dess 
storsta fordelar (int. 2). 

Den unga anvandaren forhiiller sig nagot kluven till information och dess struktur i 
multimedia. Hanlhon ar bade positiv och negativ, vilket kan ses som ett tecken pa att den 
ungas anvandning ar varierad. 

Boken och multimedia 
Trots att multimedia inneMller mycket information ar det inte alltid den information som 
man behover. B6ckerna far da komplettera. 

Jag soker diir och sa tar jag det jag hittar, skulle inte det riicka sa borjar jag 
leta i backer, det beror pa hur ingaende man vill ha. (int. 1 0) 

Det ar alltsa ett kombinerat anvandningsmonster som skymtar fram bar. Den unga 
personen valjer det som passar bast. 
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Detar ett bra satt att lara sig och ett roligare satt att lara sig ... om vi tar 
Cinemania, att leta i backer hade varit klart mycket jobbigare - det tar val 
ifran bockerna da men fragan ar om det ar bra eller dtiligt. Och en san som 
Dinosaurs kan siikert gora en mer intresserad av dinosaurier och genom 
det kan man vilja soka mer kunskap och det gar man i backer. Det behover 
ju inte vara sa att dom tar fran varandra. (int. 10) 

5.6.3 Att vara sjalvstand.ig i biblioteket 

Den unga anvandaren har pa manga satt haft stor gladje av datorernas intag pa biblioteket, 
sa aven i fraga om multimedia. Nar det galler multimedia sa talar en 16-Arig tjej om hur 
viktigt det ar for henne att klara sig sjalv. 

Hon har nyligen lart sig elementara datorkunskaper i skolan och vill nu utnyttja dessa. Hon 
ar intresserad av film och har anvant Cinemania for att titta pa videoklipp, soundtrack
klipp och letat reda pa fakta om skadespelare hon ar intresserad av. Det framkom.mer att 
det ar viktigt for henne att hon gor det pa egen hand, det visar att hon dels besitter 
datorkunskaper och dels kan klara sig sjalv i biblioteket. 

Sen vi borjade med datorn i skolan har jag fattat hur man verkligen 
kommer in, jorut har det bara varit helt svart dtl nar man kommer in och jag 
-jaha vad ska jag trycka pa nu dti men sen sa hade vi nu pa varen data i 
skolan. Okej det var ju inte sa avancerat, men nu vet jag vilka knappar 
man ska trycka pa, dubbelklicka och sa vidare. Detar mycket roligare att 
komma pa hur man har gjort. Om nagon annan visar mej att man trycker 
pa den och den knappen sa kommer inte jag ihtig det sen. Det ar mycket 
roligare att sitta och leta sjalv, komma pa sjiilv. Man kommer alltid fram 
till nat. Man kan fraga personalen hur man ska gora, men det ar kul att 
sjalv upptacka hur man ska gora. (int. 5) 

Den har tjejen har annu inte anvant de andra skivoma i nagon storre utstrackniD.g och pa 
mina fragor om varfor sager hon att hon "inte kommit sa langt annu". Hon ar inte van vid 
att anvanda datorer annu. Detar en stegvis erovring av ett nytt omnide, precis som hos 
barnet. Daremot ar den har tjejen inte radd for att forstora maskinerna som barnet ar. 

Aven den unge anvandaren som har mycket erfarenhet av datorer reagerar positivt pa att 
datortekniken breder ut sig pa biblioteket. En kille som ar van vid att anvanda datorer talar 
om att det ar det enda satt han lart sig att soka kunskap pa och att det ar naturligt for 
honom att anvanda datorbaserade informationsatervinningssystem, i vilken form det an ar. 

Personligen sa tycker jag det iir mycket enklare att anvanda datorn for det 
iir mer strukurerat, ja man hittar lattare vad man soker ejter tycker jag. 
Jag iir viildigt van vid att arbeta med datorn overhuvudtaget sa jag har bara 
jatt den erjarenheten. I en bok diir jar man sitta och slti fram och tillbaka 
och bliiddra mellan sidor. Nej, jag tycker det iir lattare att arbeta med datorn. 
Och sen om man ska hitta boken sa anvander man ju iallafall datorn och 
sen ska man ga ut och leta bland hyllorna. Det iir krangligare. (int. 10) 
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I Kanada genomforde man en jam.forande undersokning mellan ett pappersbaserat uppslags
verk och en version av samma uppslagsverk i multimedieform pa CD-ROM. Fyrtioatta 
stycken tolvaringar fick besvara fyra fragor med hja1p av en form av uppslagsverk. 
Resultaten visar att det inte var nagon skillnad vare sig i hur lang tid det tog att hitta de 
fakta man sokte eller om man lyckades besvara fragorna korrekt. Undersokningen visade 
ocksa att det var Hitt for dessa barn att anvanda sig av granssnitten (som liksom de fiesta 
multimediala uppslagsverk erbjod ett antal olika sokvagar) och att de genom utforskning 
av de olika sokvagarna var mycket interaktiva. (Large, Beheshiti, Breuleux & Reneaud 
1994, s 511 ff.) 

Detta stammer med den unge anvandarens erfarenhet. Hanfhon anser sig hitta lika snabbt 
och enkelt i multimedieinformation som i backer och annan tryckt information. 

Det ar valdigt bra, ett bra satt att lara sig den forsta sak man tanker pa iir 
bara att skriva in sa kommer det upp direkt, vill man veta niigot om Hitler 
skriver man bara in Hitler sa kommer detfram en film och allting. For om 
man bara ar lite smiiintresserad av det sa orkar man inte ga och leta efter 
en bok da ar det smidigt att slii det pa datom. (int. 1) 

Den unga anvandaren tycker att hanlhon klarar sig bra pa egen hand i sitt utnyttjande av 
multimedia och anser inte att de skulle gagnas av mer utbildning eller hjalp fran biblioteka
rierna sida. Det framkommer aven vid intervjuerna med bibliotekarierna att dessa anvan
darna ar mycket sjalvstandiga i sitt multimedieutnyttjande. 

Det ar manga som talar om att det ar latt att anvanda multimedia, framforallt de som ar 
vana datoranvandare i andra sammanhang. 

Ja det var inte sa svart jag har hiillt pa med datorer i stort sett sen VIC 20 
kom ut, sa jag har det i blodet om man sager sa. Jag har inte haft nagra 
problem med det. Det ar latt att veta var man ska soka och sa. (int. 2) 

Anda ar det samma unga anvandare som tidigare sa att det ibland kan vara svart att gora 
vissa sokningar. Nar hanlhon sager att det ar latt asyftas det faktum att det ar datorbaserat 
och att den unga ar van vid det sattet att arbeta pa. Eftersom det arden h3.r anvandaren 
som har utnyttjat multimedia mest ar det ocksa den unge som har fatt mest erfarenhet av 
dess i vissa fall komplicerade struktur 

Den otydliga och osynliga multimedian 
Precis som barnet sa har den unga anvandaren ingen klar avgransning varken mellan 
katalog och CD-ROM eller mellan de olika CD-ROM som finns. Pa nagra av mina fragor 
svarar den unge med avseende pa katalogen istallet for multimedia. 

Den unga anvandaren gor jam.forelsen att anvanda datom ar som att anvanda en 
bibliotekarie och sager att hanlhon aldrig skulle klara sig i biblioteket utan "datorerna". 
Detar katalogen och den Iilla figuren OLGA, som visar vagen till hyllplatsen, som 
anvands oftast. 
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En 16-aring som var van vid datorer blandade ihop skivan Art Gallery med en Hingre 
presentation av konst pa GraZier (int.1 0). Det ar kanske en naturlig foljd av uppHigget men 
det ar en fara att miinniskor inte har storre kontroll av vad for informationskiillor de 
anvander. I takt med en eventuell foriindring, dels av innehAJ.let pa persondator-natverket 
och dels pa CD-ROM-skivornas innehall, och i takt med att CD-ROM blir mer synliga pa 
konsumentmarknaden kommer siikert anviindarna ocksa att lara sig vad det ar de tittar pa. 
An sa lange anser den unga anvandaren att det ar sjalva datom som gor det latt eller svart 
att utnyttja de resurser som multimedia och ovriga CD-ROM erbjuder. 

Datorerna har ingett den unga anvandaren en kiinsla av att klara sig bra pa egen hand i 
biblioteket och det betyder mycket for sjiilvkiinslan. Det har ocksa gjorts undersokningar 
som visar att undomar foredrar och kan anviinda datorbaserade kataloger lattare an 
kortkataloger medan detsamma inte galler for vuxna (Large et a1.1994, s 501). 

Det kan linda vara pa sin plats att stiilla fragan om multimedia behovs synliggoras mera om 
man hor tonaringar saga: 

Jag sag en kille sam satt och kollade pti: det hiir medfilmer en gang 
- Herregud ! tankte jag, finns det stint diir ocksti:. (int. 5) 

Jag vet inte hur lange Dinosaurs har funnits, jag har iallafall inte sett det 
tidigare, sa hade jag gjort ett specialarbete om det i skolan sa hade jag nag 
inte tankt pti: att leta efter det har. (int. 1 0) 

Den unge anviindaren har ocksa kommenterarer pa upplagget med arkivmeny: 

Hade man haft det pti: nti:got annat satt sa att man direkt kom in pti: menyn 
typ dar man viiljer sa ser man det direkt och sen om det ar nti:gonting man 
kanner igen sa kanske man gar in och tittar pti: det dii. (int. 1) 

5.6.4 Alia ska fa kanna pa bur roligt det ar 

For den unge anvandaren ar multimedia och annan datorteknik pa bibliotek en demokrati
fraga. Alia ska ha mojlighet att anviinda modem informationsteknologi, bade fattig och rik, 
och den ska finnas dar alia har mojlighet att anviinda den. 

San information ska jinnas diir det ar latt att komma at. Alla har ju inte rtid 
med dator hemma heller. (int. 10) 

Folkbibliotek ska satsa pti: multimedia sa att jler far kiinna pa hur roligt det 
ar att attt sitta och piZZa. (int. 5) 

Den har tjejen menar pa att bara gemene biblioteksbesokare vagar sig fram till datorema sa 
kommer allt att ordna sig. 
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sen da sa vet man att da iir det inte farligt och att det inte kan hiinda 
nagonting. ( int. 5) 

En annan ung person anser att bockerna ar det viktigaste mediet som biblioteken har, trots 
att han sjalv anviinder multimedian i star utstrackning. Han tycker ocksa att det racker med 
den multimedia som fornarvarande fmns pa Fyren. 

Nja det riicker val med det dom har nu, ett bibliotek det iir ju meningen 
egentligen att man ska komma hit och liisa backer, man ska ju inte 
ha datautbildning hiir, folk kommer ju for att liina backer sa det riicker 
nog med den multimedia man har. (int. 2) 

Nar han kommenterar multimedia tar han fasta pa informationsaspekten: 

folkbibliotek ska ge ut information det iir det syftet som liven multimedia 
skafylla. 

Den unga anviindaren har inte helt integrerat multimedia i sitt tiinkande kring kunskaps
inhamtning. Inte ens de som anvander multimedia regelbundet tanker alltid pa det som en 
informationskalla, medieformen utgor inte alltid ett tiinkbart alternativ i informationsan
skaffning. 

Jag skulle nog anviinda datom om jag bara kom pa majligheten med det. 
For det iir klart liittast att anviinda i safall tycker jag. Likadant med 
Dinosaurier om jag skulle behova det for niigot arbete dti skulle det ju klart 
vara anviindbart. (int. 10) 

Alia unga uttrycker positiva kiinslor over att multimedia fmns men det ar en positiv 
hallning till tekniken snarare an enbart multimedia. Utan tekniken sa skulle besoken sina ar 
en killes slutsats (int. 3). Att den unga kan klara sig sjalv med datorernas hjalp, ar ett start 
plus enligt han/hon sjalv. 

Jag kommer aldrig ihiig vad dom visat mej iallafall. Det iir mycket roligare 
att komma pa hur man gor sjiilv. Om niigon annan visar mej att man trycker 
pa den och den knappen sa kommer inte jag ihiig det sen. Det iir mycket 
roligare att sitta och leta sjiilv, komma pa sjiilv, man kommer alltid fram till 
nat. (int. 5) 

Den unga anvandaren tycker att Fyrens satsning pa modem teknik i form av persondator
natet och dess innehall ar ett start lyft. De ser pa biblioteket med nya ogon. 

Det iir en klar forbiittring, det forra var viildigt gammalmodigt och svart att 
hitta. Det var niistan sa att man inte brydde sig om ifall man ville ha en bok 
sa orkade man inte ens att ga dit for det var sa krangligt. Det iir mycket 
biittre nu, fast det har ju kostat en slant. (int. 1) 
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Lat mig nu redogora for hur den vuxna anvandaren ser pa multimedia. 

5. 7 Den vuxne anvandaren 

5.7.1 Ytlig kunskap och Iattsamt tidsfordriv 

Den vuxne anvander multimedia i mycket begransad omfattning. De vuxna som jag fann 
framfor skarmarna med multimedia, forutom bibliotekarierna var alia under trettio ar och 
saledes "unga" vuxna. 

De enda som anvant multimedia med ett uttalat behov av att fa information i en viss fraga 
bland de vuxna respondenterna var bibliotekarierna. De anvander multimedia i sitt 
referensarbete. Det har annu inte hant sa manga ganger, men den multimedia som fmns pa 
Fyren, har trots aUt visat sig vara vardefull i nagra situationer: 

Ja, och i Cinemania det har jag faktiskt anviint ibland for att besvara fragor 
som till exempel det var ndgon som kom och skulle recensera en film och 

sa hade han sett den pa video och sa hade han liimnat tillbaka videon och 
sa kom han inte ihdg vem som spelat huvudrollen eller vad det nu var for 
ndgonting och da kunde jag sla upp det pa Cinemania. (int. 19) 

Niir det giiller Grolier - som jag ocksa har anviint alldeles for lite - diir jag 
vet att det finns uppgijter som jag mdste soka diir. Det har jag fatt tips om 
av en kille som jobbar hiir. Till exempel vilket datum kiinda personer iir 
f6dda. Det var nag on prins Edward eller ndgon och jag hittade det inte 
nagonstans. Det var ndgon som skulle stiilla ett horoskop och han var tvungen 
att ha exakt datum och da hittade vi det diir och bara diir. Och dil hade jag 
inte gatt den ingangen och da gjorde vi det tillsammans. Det var likadant 
en fraga om var Camp David ligger, du vet Camp David-avtalet, som 
jag inte heller hittade ndgonstans, det fanns diir. (int. 17) 

For bibliotekarierna har det gallt att lara sig ett nytt medium pa egen hand. En av de tre jag 
talar med har bara under de sista manaderna fore intervjutillfillet tack vare hjalp fran en 
kollega fatt upp ogonen for att aven en bibliotekarie kan behova anvanda multimedia 
ibland. Samma bibliotekarie sager angaende att ha multimedia som referenskalla: 

Jag jungerar sa. Nu vet jag hur jag gar in och nu ser jag vilket fantastiskt 
redskap det iir men i f6rsta hand viiljer jag ju boken men om ett ar kanske 
jag inte gor det. Det iir ju olika tillviinjningsperioder man har. (int. 17) 

I intervjuema med bibliotekarierna framstar deras syn pa multimedia som nagot overseen
de. De tycker inte det ar riktigt seriost i manga avseenden och det ar tydligt att boken och 
texter ar de kallor till k:unskap som skattas hogst. 

Jag skulle nog i forsta hand ga pa backer, for att jag tycker inte att niir jag 
slatt i Grolier sa iir diir inte sa mycket fakta som jag kan hitta i backer. (int.23) 
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Bibliotekarien anser ocksa att det kan vara svart att anvanda multimedia ibland: 

Det kriiver att man vet var man ska stiilla sig for aft komma in i det, var 
man ska borja soka, det iir inte helt liitt och som jag sa innan iir det kanske 
inte alltid srifordjupande kunskaper utan det kan vara lite ytligt. (int. 19) 

Att multimedia ar lite ytligt ar en vedertagen asikt hos den vuxne. Hanlhon ger yttryck for 
tanken att de multimediala CD-ROM-skivorna skulle vara ett Hittsamt tidsfordriv och 
ingenting mera. En ung kvinna hade anvant Red Shift, himlavalvet och inte funnit det 
speciellt attraktivt for de kunskapsbehov hon hade. Den anvandningen utgjorde den enda 
praktiska grunden fOr hennes antagande att det var tankt som ett noje i forsta hand. De 
andra skivorna hade hon inte haft anledning att prova (int. 9). 

Hennes forsta intryck av urvalet pa Fyren har styrt hennes antagande om de ovriga 
skivorna. Det omdomet kanske inte de andra skivorna skulle fa av en forstagangsanvanda
re. Red Shift himlavalvet ar en skiva som ar svar att anvanda, speciellt om man inte kan sa 
mycket om astronomi, men aven om man har amneskunskaper kravs det att man tar sig tid 
for att lara sig hur funktionerna ska utnyttjas. 

En av de bibliotekarier som jag intervjuade ansag utifran sina iakttagelser att en stor del av 
anvandningen av de multimediala CD-ROM-skivorna var just nojesanvandning. 

Groliers och Cinemania, jag tror inte de anviinds sri ofta seriost, att man 
ska hitta faktauppgifter utan det iir mer att man sitter for att det iir roligt 
Fast det anviinds ju mycket, det gor det ju, men jag tror att det iir sri, oftast 
iallafall, att man sitter och leker med det. Men sri smriningom sri miirker man 
kanske att man faktiskt kan hitta saker i det och niir man dri lekt med det ett 
tag kanske man borjar sokafakta ocksri. (int. 19) 

Det kan val tankas vara en mojlig utveckling; att anvandarna genom lek lar sig att man kan 
hitta aven for dem viktig information pa dessa CD-ROM-skivor, sarskilt i barnets fall, som 
ar den anvandare som mest forutsattningslost bekantar sig med medieformen. 

Om bibliotekets besokare ar nagot planlosa i sin anvandning av multimedia ar det egentli
gen inte nagot att bli forvanad over' snarare ar det ett beteende som passar in i biblioteks
anvandares beteende i ovrigt, Ole Pors har ju funnit att 70 % av bibliotekets material 
utnyttjas efter att besokaren har vandrat omkring och pa melfa funnit intressant material 
(Pors 1994, s 67 ff.). 

For den vuxne ar anvandningen av multimedia annu inte en naturlig del av biblioteksbeso
ket eller biblioteket och svarigheter med att anvanda det kan resultera i att man inte finner 
nagon relevant information och i forlangningen att man ser det som en ren underhallnings
grej. Om det dessutom ar krangligt att lara sig hur man anvander det, sa valjer man hellre 
att fa kunskapen pa annat Mil. 

Att den vuxne anvandaren ser pa multimedia pa det har sattet hanger tatt ihop med hur de 
ser pa kunskapsinhamtning. Det ska vara text : 
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Jag kan tanka mej att det finns grupper som drar sig for att anvanda det for 
det ar ju texter man vill ha ut av det. Den hiir Grolier som vi har, diir ar ju 
texten valdigt lcing. Den fungerar ju som ett uppslagsverk som man kan ha 
nytta av for attfa ut ett par A4 om enforeteelse. (int. 18) 

Ja, det var ju i och for sig kul att man till exempel kunde zooma in pa 
olika planeter och sana diir grejor. Men jag var mer intresserad av 
fakta. (int 11) 

Det ar tydligt att de som job bar pa Fyren inte har haft mojlighet att ordentligt lara sig vad 
de multimediala CD-ROM-skivoma kan utnyttjas till. Alia tre jag talade med var ense om 
det, men hade lite olika asikter om hur pass viktigt det var. Nar man skaffade skivorna var 
det flera andra nya tekniska hjalpmedel som introducerades samtidigt, bland annat automa
tiserat in- och utlan, vilket bidrog till att CD-ROM-skivoma komi skymundan. I huvudsak 
har personalen fatt information om skivorna och har man velat agna mer tid at att lara sig 
multimedia sa har det fatt bli pa egen hand under lugna stunder i informationsdisken. 

Vi har hallits informerade allihop sjiilvklart och det har naturligtvis varit 
internutbildning hela tiden, Jag menar det ar klart att vi hela tiden har 
informerats om det som ska handa och en oppenhet mot alla som ar 
intresserade och sa, sa det ... men det var for lite - och det ar alla medvetna 
om att det fanns for lite tid till en gedigen aterkommande utbildning, for det 
kravs ju tid. For mej har det tagit hela det hiir aret att inte bara bli van med 
det utan att se mojligheterna, hur fantastiskt det ar och att det finns ett tryck 
utifran, i synnerhet fran den unga generationen och att det ar en sjiilvklarhet 
att det skafinnas och att det ska utvecklas. (int. 17) 

man blev ju visad lite stidiir i - valdigt hastigt bara - att det fanns och stidiir 
och sa satt man och tranade lite sjalv och man kiinde inte direkt att man kunde 
visa for nag on hur det fungerade i borjan utan det tog vii! ett tag innan jag 
hade tranat sa pass mycket att jag kiinde att jag kunde visa ntin. (int. 19) 

Att den sist citerade bibliotekarien agnat sig at att lara sig skivorna var for att inte sta 
svarslos och en annan dem sager att hon skulle behova agna tier lediga stunder at multi
media for att kanna att hon star pa saker mark (int. 17). Installningen fran den tredje 
bibliotekarien ar att det fungerat relativt bra med utbildningen: 

Den personal som inte har dem som sitt redskap ska andti veta vad det 
ar vi har, vad vi har att erbjuda, de ska inte vara frammande infor det. Var 
gransen gar mellan utbildning och information ar svart att saga, men alla 
har blivit informerade om och sett hur det fungerar och det har ju varit en 
process under aret som gatt, diir vi forsokt fa igang en fortliipande 
internutbildning diir vi satter oss i smtigrupper och sa tittar vi pa ntigra skivor 
och pratar om hur man gor. (int. 18) 
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Denna bibliotekarie anser att det man behover kunna ar "beskriva soksattet, precis analogt 
med bockema" (int. 18) 

5. 7.2 Det ar nog bra, speciellt for andra 

Den vuxne anvandaren vill framfor allt ha information i form av text. Sa ocksa i vid 
anvandningen av multimedia, vilket ocksa berordes i avsnitt 5.3.2 ovan. Den vuxne 
vardersatter textinformationen . 

.Ar informationen tillrackligt viktig sa tror jag inte att man bryr sig sa att saga. 
Om vi i framtiden fick en artikelbas i fulltext, skulle jag inte bry mej om 
hur den sag ut. Det vore suverant att soka artiklar och kunna plocka ut dom 
direkt i fulltext ... sa dar spelar inte informationen nag on roll bara dom finns 
diir och det ar hyfsat latt att soka i den, men det ar klart att om man har att 
valja mellan ett upplsagsverk i multimediaform, en textbaserad CD-ROM 
och boken da ar det mera tveksamt, men innehdllet ar ju det som avgor 
egentligen. (int. 18) 

Att det ar texten som ar det viktigaste kan bero pa att den vuxna anvandaren inte ar 
imponerad av multimedias tekniska utformning, som dennna unga kvinna: 

Det var val bra men det var inte sa att ... det var val rorliga bilder men det 
var val inte sa rorligt anda utan det det var val lite hackigt om du tanker dej. 
Det var ju inte nag on jatteupplevelse det var det ju inte. Man har kanske for 
stora forvantningar pa sant diir, att det ska vara sa himla frtickt. (int. 9) 

Hennes reaktion beror inte pa multimedieskivan i sig, utan pa att utrustningen inte riktigt 
klarar av att kora skivan, vilket Ieder till att dess multimediala egenskaper inte kommer till 
sin ratt. Det spelar dock ingen roll for anvandaren vad det ar som gor att multimedia inte 
funk:ar, det som betyder nagot ar vad han/hon upplever. 

Anda var den har kvinnan positiv till medieformen och ansag att den var mycket anvandbar 
i vissa situationer. Hon hade pro vat multimediala program i andra sammanhang och talade 
om en tillampning av multimedia pa en utstallning om Leonardo da Vinci i Goteborg som 
varit bra. 

Den vuxne anvandaren tror daremot att det kan vara valdigt bra for andra an honornlhenne 
sjalv att ha den ihopslagning av olika medier som multimedia representerar. Det vill saga, 
hanlhon tycker inte att det ar nagot vidare for sina egna behov, men tror att andra kan ha 
stor nytta av det. 

Jag tror det estetiska ar nog valdigt viktigt, varjor man inte laser i boken ar 
nog for att man vill ha kanske lite roligt, just att det ska se roligare ut. Man 
kanske tar lattare pa det. Ska man ha djupgaende kunskap sa laser man nog 
en bok det tror jag. (int. 9) 

Jag tror det ar lattare for det ar roligare pa ndgot satt tycker jag. Det beror 
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val pii vad man ska soka efter. Jag kan tanka mej att det star mer, om man 
slilr upp en sak, i en bok sa jar man slil i flera backer for att fa den 
information som finns i multimedian. (int. 9) 

om man sitter framfor en skarm sa sysselsatter man sig mer genom att att 
koncentrera sig mer pil vad man gar och helt plOtsligt sa tycker man det iir 
roligt. Jag kan tanka mej att dom som tycker att det ar trilkigt att gil i skolan 
och liisa en bok, om dom fick en bok med lite rorliga bilder i sa hiir och 
lite kul jox sa skulle dom nog sakert lara sig mycket mer iin man giir om 
man bara sitter med en bok och streckar lite pil sidorna man ska gora och 
pluggar in det. Jag tror det blir mycket lattare. (int. 11) 

5. 7.3 Effekter av multimedieanvandningen ? 

Den direkta effekten av multimedia ar inte stor pa den vuxne biblioteksanvandaren, 
eftersom det ar en sa begransad syssla for denne att utova. Daremot kan man skonja en del 
indirekta effekter av multimedia, bland annat att bibliotekarierna uppfattade att biblioteks
besokama kunde mer om det nya mediet an dem sjalva. 

I begynnelsen nar vi biirjade med detta sa var det ett glapp mellan en del 
av oss har i alla fall och viiran publik, alltsillilntagare. Plotsligt sa kiindes 
det som man kunde mindre om du jorstilr hur jag menar. (int. 17) 

Hon fortsatter med att tala om att det i synnerhet var unga killar som verkade kunna mer 
an hon sjalv och att hon fortfarande kan kanna att anvandarna kan mer. Att det blivit pit. det 
har sattet anser hon delvis bero pa hennes egen installning. 

Har man det minsta motstilnd mot nilgot nytt sa tar det langre tid och 
motstilndet beror ju ocksil pil en ovana vid det hiir redskapet, datorer och 
teknik, for att det ar sa tekniskt sa tar det. . . det iir en troskel man ska over. 

(int. 17) 

Besokare i biblioteket skoter sig mest sjalva i fraga om multimedia. Det kan bero pa att det 
ar enkelt att klara det sjalv men det kan ocksa hanga samman med att bibliotekarierna inte 
forsoker fora ut sina kunskaper mer. De bibliotekarier som jag talar med uppehaller sig 
alia tre vid det faktum att den utbildning de sjalva fick vid introduktionen av multimedian 
var bristfallig. Det skulle behovts mer personalutbildning for att beharska det nya mediet 
och kunna utnyttja dess potentiella resurser. 

Mycket av den nya tekniska utrustningen kom i samband med inflyttningen i nya lokaler 
och i och med det sa kom diskussionen om datoriseringen att overvaga i de interna 
diskussionem. En bibliotekarie sager ocksa att datorisering har kommit i forsta hand under 
en langre period och det dom egentligen ska syssla med, bockerna, i andra hand (int. 17). 
Detta kan ha lett till att personalen inte orkade ta till sig aUt det nya och multimedia var 
kanske det minst viktiga i sammanhanget. 

34 



Den vuxne anvandaren som utnyttjar multimedia pa CD-ROM pa Fyren har inga problem 
med att den ar pa det engelska spraket. Men det kan ju vara en bidragende orsak till att 
manga vuxna inte anvander det. Ungdomar och unga vuxna ar mer vana vid engelska an 
aldre generationer. Inte nog med att biblioteksbesokare som ar ovana vid datorer ska lara 
sig anvanda en sadan, vill de prova multimedia mAste det aven ske pa ett frammande sprak. 

I mina vandringar runt den cirkelformade Fyren pa jakt efter manniskor att intervjua, stotte 
jag pa en pensionerad dam i 70-ars cildem och vi samtalade med varandra en stund. Hon 
bodde som ung i Boras och brukade paden tiden ga pa bio 2-3 ganger i veckan. Nar hon 
nu gar pa biblioteket brukar hon lana videofilmer och biografier over de stora fllmstjamor
na. Denna dam visste ingenting om Cinemania och dess innehall. 

Bland de vuxna fmns dock en och annan som ar van vid datorer och de gransnitt som 
anvands i multimedia. En ung man som haft mycket kontakt med olika former av dator
program och aven anvant multimedia pa annat hill beskrev en positiv aspekt av multimedi
as Iattsamma framtoning: 

Forut sa kiinde man som att jag iir bara hiir for att ldna bocker jag ska inte 
sitta hiir och slappna av. Och det, jag menar egentligen iir det ju det, i ett 
bibliotek ska man ju kunna sitta och slappna av och ta det lugnt och sa. 

(int. 11) 

For honom hade inforandet av multimedia i biblioteket gjort att han kande sig mera hemma 
och avslappnad i miljon. Han hade inte anvant det i nagon storre utstrackning, men det 
faktum att det fanns dar gav honom signaler att biblioteket ar till for hans skull (int. 11). 
Hans syn pa multimedia overensstammer mera med den unga anvandarens an den vuxna. 

Och sen sa dom som inte iir sa vana vid datom dom kommer ... jag vet inte 
det kanske blir en kulturgrej. Jag har miirkt i Kungsbacka iallafall att 
biblioteket iir liitt tillgiingligt. Jag vet inte om det beror pa att biblioteket iir 
nytt men jag tror inte det for det miirkte man pa det gamla biblioteket niir 
dom satte in datorer diir att det borjade komma mer folk. Sa jag tror att det 
har med det att gora. Att det drar till sig folk oavsett i vilken alder dom iir. 
Det iir ju en del som iir ... inte rlidda men som sddiir att jag kan inte data men 
dom kanske testar pa det och tycker att det iir intressant. (int. 11) 

For den har personen verkar bela biblioteket vara en mycket battre plats sedan datorerna 
fatten mer framtradande roll. 

Man !dinner sig fri och det gillar vi miinniskor. Jag kan niistan 
rekommendera miinniskor fran andra stiider med trdkiga bibliotek 
att komma hit. For jag tror dom kommer gynnas av det. 
Kulturomsviingning. (int. 11) 

Att multimedia kan locka besokare harman upptackt pa biblioteket i .Are. Dar markte man 
en markant okning av antalet besokare nar man inforde multimedia 1994 (Multimedia nu 
1995, 40). I .Are fann man ocksa att anvandningen av multimedia inte foljer andra mediers 
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aldersgranser, det vill saga barnen anviinde vuxentitlar ocb ungdomarna anviinde barntitlar 
(ibid., s 41). 

5. 7.4 Efterfragan och demokrati 

Den vuxne multimedieanvandaren iir skeptisk ocb anser att multimedia pa CD-ROM iinnu 
ar ny teknik ocb det ar osiikert om den kommer overleva sina konkurrenter. Hos en av 
respondenterna i gruppen av vuxna iir asikten att om nu Fyren ska ba multimedia sa borde 
materialet vara avvagt mer mot folkbibliotek, till exempel forfattarpresentationer i den 
formen eller nagot annat som bar med skonlitteratur att gora (int. 12). 

Han tycker att biblioteken gatt in i en aterviindsgrand genom att skaffa multimedia, det ar 
en datoranviindning som inte fyller nagon storre funktion. Om biblioteket vill satsa pa 
modern teknik for att ge service till sina besokare sa borde det istiillet valja att ge fler 
mojligbet att anvanda ordbebandlingsprogram ocb liknande. 

Andra personer i min undersokning ser det som en sjalvklarbet att multimedia ska finnas pa 
bibliotek utifran tva av dess grundfunktioner; att tillhandahalla material for utbildning ocb 
folkbildning ocb ge tillgang tilllitteratur ocb andra medier for k.ulturell stimulans, 
upplevelse, forstroelse ocb fantasi, belt i linje med folkbiblioteksutredningen 1982 
(Folkbibliotek i tal1982, s 11). 

Angaende multimedia sager en ung kvinna sa biir: 

Bibliotek star ju for kunskap och inte for backer. Det ar ju dagens 
kunskap eller hur vi far till oss den. Man kan ju tycka att det 
konkurrerar ut bockerna men jag tror inte det gar det faktiskt. (int. 9) 

Bibliotekets roll som informationscentral ocb utbildningsplats vavs samman i fragan om 
datorstodd information. Man kan inte undga att niimna Internet i sammanhanget. 
Hypermedia-tekniken brer ut sig i det anvandarviinliga griinssnittet world wide webb 
(WWW). Vi kommer ocksa alit oftare motas av multimedia pa samma griinssnitt (forutsatt 
att vara egna datorer klarar av att ta emot den mangden digital information). 

Allmanheten bar genom biblioteket en mojligbet att mota ocb anviinda ny informationstek
nik. Ocb CD-ROM ger ett relativt stort matt av lokal kontroll jiimfort med Internet eller 
on-line-databaser. Det kostar ju inget vid varje sokning som nyttjarna gor pa en CD-ROM 
vilket det gor vid sokningar on-line . 

Inte minst bibliotekarierna ser det som en sjalvklarbet att multimedia som en del av modern 
informationsteknologi ska fmnas pa Fyren. 

Det ar ju inget sjalvandamtil naturligtvis utan det har junnits forvantningar 
utifran. Jag menar att det ar en ny roll som folkbiblioteken har och 
kommer ha annu mer det vet vi ju allihopa att det ar ntigonting positivt sa ... 
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Samtidigt som det finns ett tryck fran anviindarnas hiill pa biblioteket att hiinga 
med sa hoppas bibliotekarien att modem teknologi ska jungera som lockbete for 
biblioteken. Jag hoppas de kommer fa ungdomar att stanna pa biblioteket att det 
finns en lockelse i detfor dom. Jag tror det iir nodviindigt att hiinga pa. 
Det ar en del av en samhiillsprocess och en demokratifraga av allra hogsta 
grad. Vi miiste hiinga med . Det ska ju finnas i, skoloma ocksa men iiven pa 
folkbiblioteken. Det iir borjan pa niigot storre. (int.. 17) 

Den vuxne ser multimedias narvaro i folkbiblioteket som ett satt att introducera nya 
anvandare till den har typen av media. 

Jag iir helt siiker pa att det kommer anviindas mer for jag tror att 
miinniskor kommer tycka det iir roligare ocksa. Till exempel som 
nu niir dom anviinder det pa bibliotek och sant sa kommer mer folk 
oppna, kanske iildre miinniskor kommer att oppna ogonen for det 
"oj det hiir ldter bra", den iildre generationen kommer reagera pa det. 

(int. 11) 

Jag tror att det iir jiitteviktigt att vi jobbar som folkbildare diir, att det iir 
otroligt viktigt ur demokratisynpunkt, i synnerhet kvinnor i medelaldem 
som jag och i ovremedelaldern som inte har datorer hemma. (int. 17) 

En viktig aspekt av Fyrens multimediesatsning ar det upplagg man valt. Att ha CD-ROM
skivorna integrerat med katalogen pa ett lokalt natverk har bade fordelar och nackdelar. 
Vid mina intervjuer framkommer det att multimedian blir i viss man osynlig pa det bar 
viset. Aven den vuxna biblioteksbesokaren har drabbats av det och sager sig ha varit pa 
biblioteket flera ganger utan att upptacka att multimedia fmns och precis som barnet ar det 
kompisar som tipsat om det . 

Fragan ar om detta gor att manga av biblioteksbesokarna inte hittar fram till multimedie
skivorna och om det ar sa att man fran bibliotekets sida inte vill att det ska markas for 
mycket? Kanske gor upplagget att man inte nar ut till nya anvandare. Om en person som 
inte ar van vid att anvanda datorer gar fram till vad han tror ar katalogen sa ar det inte 
sakert att personen gar in i menyns "Arkiv" for att se efter vad som fmns dar. 

Man miiste kanske gora lite mer. Det som skulle foriindras iir att dom visar 
lite mer vad dom hade. Mer. For dom menyema dom har over dom grejor 
dom har, dom iir lite mer suddiga iin vad dom egentligen har. Dom skulle 
ha haft mer klara instruktioner, det hiir har vi pa den hiir datom. Sa skulle 
nog folk anviinda det mer. Om det hiir skulle det liksom sta sa hiir har vi 
pang! Nu har vi allt det hiir. Vi har uppslagsverk och vi har planeter och vi 
har alit mojligt och det iir kul. Om det star klart och tydligt att det finns diir 
dii kommer alla anviinda det istiillet for att stiilla sig och kolla i ett 
uppslagsverk och bliiddra och hiilla pa sa iir det liittare att siitta sig vid en 
dator. (int. 11) 
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Den vuxnes asikter om multimedias framtida utbredning och anvandning gar framforallt ut 
pa att det kommer fmnas mer och vi kommer anvanda det mer. Han och hon har en klar 
bild av hur multimedia kommer utgora en stor del av datorapplikationer. A.nda ar de inte 
sjalva sa imponerade av det! Andra anvander och kommer anvanda det mera. 

Den vuxne anvandaren anser att det till stor del kommer vara ungdomar och bam som 
kommer anvanda den har formen av information, och att det kommer framtvinga mer 
multimedia. Farre uppslagsverk kommer sa smAningom att produceras i pappersform och 
det kommer leda till att aven den vuxna informationssokaren tvingas anvanda multimedia i 
storre utstrackning (int. 12). Detar lite resignerat som den vuxne talar om multimedia i 
framtiden: 

Det iir liittare tillgiingligt. Man kommer in i det hiir stresssamhiillet diir 
alit ska ga sa fort som mojligt och da blir det data. Det iir ingen som har 
tid att bliiddra och hti:lla pa. (int. 11) 

Multimedia ska fmnas pa biblioteket fOr bibliotekets egen skull, tycker den vuxne. Detar 
en sjalvbevarelse drift att tillhandahlilla nymodigheter. Om man vill overleva sa far man 
anpassa sig till vad bibliotekets anvandare vill ha. De som jag talar med sager att det ar 
framforallt ungdomar som vill ha multimedia pa biblioteket. Som avslutning ska aterigen 
en bibliotekarie fa komma till tals. 

Sen iir det ju ett argument att om vi ska fortsiitta att var en eftersokt 
instituition iir ju att vi foljer med. (int. 18) 

5.8 Sammanfattning av analysen 

Sammanfattningsvis visar de fyra olika tema jag samlat respondentemas utsagor under 
foljande. Under temat Leksak eller nyttoredskap? sa framkom i beskrivningar av 
anvandning och redogorelse for vad man fatt ut av multimedia att en viktig aspekt ar 
huruvida man anvander multimedia for specifika andamal, det vill saga for ruigot man 
ska ha nytta av eller om den anvands mera planlost, som ett tidsfordriv eller i 
underhallningssyfte. 

Tre olika anvandninomraden gar att urskilja. Multimedia anvands antingen fOr att fa 
information/kunskap om ruigot eller for att man villlara sig att anvanda datorer och 
den teknik det innebar att soka information med hja.Ip av dessa. Det anvands ocksa i 
underhAllningsyfte,som en leksak och som tidsfordriv. 

Manga av respondenterna hade ett kombinerat anvandningsmonster dar man ibland 
kan utlasa att ett av syftena vager over, ibland inte. Hos de som anvander skivorna 
for att fa kunskap och information ar en bidragande orsak till varfor man va.Ijer just 
multimedia att det ar kul och roligt, snarare an for att det ar overlagset rent kunskaps
och faktamassigt. De som utnyttjar multimedia for att fa battre grepp om datortekni
ken anvander i forsta hand de skivor som innehAller ruigot som intresserar dem och de 
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som anvander multimedia mest i underhAllningssyfte anser att de har lart sig en del 
fakta genom den anvandningen ocksa. 

Nasta tema utgjordes av utsagor som rorde Att anviinda flera sinnen. Multimedias 
unika egenskap ar att den integrerar flera medier i en. Att vid kunskaps inhamtning 
bade kunna las a, hora nag on tala och se en bild. eller rorliga bilder borde rimligtvis 
oka forutsattningarna fOr en person att tillgodogora sig informationen (Large, 
Beheshiti, Breuleux & Renaud 1995, s 19). 

Respondenterna i min undersokning betonar dock inte ihopslagningen av medierna 
namnvart mycket. Det som uppmarksammas ar i forsta hand de rorliga bilderna och 
generellt sett spelar texten en stor roll, vare sig det ar for att man inte forstar den som 
i barnets fall eller darfor att man behover ha just den informationen som i de tva 
andra profilernas fall. 

Jag ville naturligtvis ocksa formedla hur det paverkat bibliotekets anvandare att ha 
tillgang till multimedia och detta redovisades under tema Effekter av multimedie
anviindningen. Manga i min undersokning talar om att det ar mycket lattare att 
anvanda multimedia an att ga till backer. Multimedia har medfort att barnet och den 
unga biblioteksbesokaren kanner sig mera hemma i sitt bibliotek medan den vuxnes 
reaktion ar mera avvaktande och skeptisk. 

Den underlattning som omtalas av biblioteksnyttjare galler inte bara multimedian utan 
persondatornatet overhuvudttaget. De fiesta ser alit som ligger pa natet som en enhet 
och talar om CD-ROM-skivorna och katalogen utan att gora nagon atskillnad. En del 
vet inte vad det ar de anvander nar de ar inne pa de olika multimedieskivorna. 

Med tanke pa att folkbibliotekens mediebestand i huvudsak fortfarande ar inriktat pa 
backer kan manniskor reagera olika pa att en ny medieform letat sig in pa bibliotek. 
Att lata anvandarnas Asikter om multimedia pa folkbibliotek fa komma fram var 
uppgiften for det sista temat som behandlades. 

Att de intervjuade personerna i huvudsak ar positiva till multimedia pa folkbibliotek 
ar inget att forvanas over eftersom de alia anvander mediet. Utav de 19 personer jag 
pratade med var det endast en som tyckte att det var onodigt att biblioteken koper in 
multimedia. Daremot var flera kritiska till vad det ar som ska fmnas i multimedie
form. Bland respondenterna uttrycktes aven asikten att multimedia bor fmnas pa 
bibliotek ur demokrati och folkbildningssyfte. 

De anvandare som jag talat med utnyttjar multimedia i olika syfte. De har olika 
forhallningssatt till medieformen och deras multimedieanvandningen pa biblioteket i 
Kungsbacka har potential att utvecklas och frodas. Lat oss nu overga till att se lite 
narmare pa en del av den forskning som kan sammankopplas med anvandning av 
multimedia. 
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6 Aspekter av manniska-dator-interaktion med 
relevans for multimedia 

Den form av dator som understodjer multimedia pa CD-ROM iir persondatorn och 
multimedieprodukterna fungerar i vissa avseende pa samma siitt som andra program 
for persondatorer. Man kan diirfor studera miinniska-dator-interaktion (MDI) vid 
multimedieanviindning utifran samma aspekter som man gor med andra former av 
program avsedda for persondatorer. 

Generellt sett galler det for alia former av datorprogram och liknande att om vi ska fa 
ett forbattrat arbetsresultat sa kravs av det specifika program vi anvander att det ar 
funktionellt, det vill saga att funktionerna i ett program klarar relevanta uppgifter och 
att det iir anviindbart (Allwood 1991, 5 ff.). (Vid anvandning av en multimedia! CD
ROM kan arbetet till exempel vara att tillagna sig kunskap om nagot eller leta fram 
information i en viss fraga snabbt. Nagot i en multimedia! CD-ROM borde alltsa 
rimligen gora att vi forbiittrade var kunskapsinhiimtning eller informationssokning.) 
Nedan fOljer ett schema dar anvandbarheten har delats upp i olika aspekter for att 
liittare kunna behandlas. 

Arbetsresultat 

I \ 
/nvilndbarhet Funktionalitel 

Acceptans KompLns ~darvilnlighet 
HjiDpresu,;;,' I \ 

Atkomlighet Individanpassing 

F6renligt med miinniskors 
satt att tanka 

~ I "'-
Interaktiviter & synergi Hypermedia Granssnitt 

Figur 1. Nagra aspekter av MDI med relevans for multimedia. Fritt efter 
Allwood 1991,s 11. 
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6.1 Funktionalitet 

Om man tittar pa funktionalitet i samband med multimedia pa CD-ROM fmner man 
att det kan ha vis sa problem att leva upp till vad det utlovar. Det ar till exempel svart 
att ateranvanda de olika delarna i ett multimedieprogram. Samkorning av ljud och 
video till exempel, kan utgora ett hinder for en konsekvent hyperUinkning av materia
let (Garzotto, Mainetti & Paolini 1995, s 85). 

En av Fyrens skivor, Art Gallery, kan tas som exempel. En malning av Botticelli som 
dels kan nas via konstnarsregistret och dels fmns med i en av de guidade turer som 
anvandaren kan gora, vore mycket svart att ge en ljudkommentar i konstnarsregistret 
eftersom det ar en annan ljudkommentar i den guidade turen. Det skulle vara kompli
cerat att koordinera de tva olika ljudkommentarerna. 

Enligt Garzotto et al., som gjort en utvardering av Art Gallery's strukturella upp
byggnad och dess dynamik, har svarigheterna med att ateranvanda de olika delarna av 
multimedia en negativ inverkan pa dess innehall. De anser att med mindre hyperliink
ning sjunker materialets potential av lattillgiinglighet och fyllighet och multimedia blir 
till ett ineffektivt hjalpmedel vid kunskapsinhiimtning. 

Om hyperlankningen ar det primara med multimedieskivan ar det en ytterst relevant 
kritik de framfor. Multimedia har dock inte alltid som framsta syfte att utgora en 
information dar associativt tiinkande kan fora anvandaren till alia dess olika delar och 
darfor ar deras slutsatser bara delvis sanna. Synergin, det vill saga sammanslagningen 
av olika medier till en, ar lika viktig som hyperliinkningen for att multimedia ska vara 
funktionell. 

Det finns ett intrikat problem rorande synergin ocksa. For att multimedia ska vara 
funktionell kravs dels att det integrerar olika medier i ett, dels att de olika medierna 
kommer till sin fulla ratt var for sig. Om det pa en CD-ROM-skiva fmns sammanlagt 
5 minuter ljud och 3 minuter video och resten text och stillbilder, fungerar den som 
multimedia da? Om vi har videosekvenser som pa skarmen spelas upp i ett fonster 
inte ar storre an 3 ganger 3 centimeter och Iangsam framtagning av informationen 
resulterar i hackiga bilder ar det da funktionellt, ger det anvandaren den multimediala 
upplevelse som efterstravas? 

I en artikel fran 1995 ars februarinummer av Information Today anser Peter Jasc6 att 
multimedia bor bedommas utifran kvantitativa, kvalitativa och funktionella kriteria (s 
28). Genom att forst se pa kvantitativa uppgifter angaende en multimedieprodukt kan 
man fa en uppfattning om dess grad av multimedia, for att sedan titta pa kvalitativa 
aspekter utifran de separata medierna. Det ar till exempel viktigt att videoklippen har 
en viss langd for att man ska fa en multimedia! upplevelse, likasa spelar bildernas 
storlek roll. Jasc6 specificerar dock inte nagra granser utan ger bara exempel pa CD
ROM dar han anser att kraven ar uppfyllda respektive inte uppfyllda. 
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Sist men inte minst anser Jasc6 att man bor fraga sig om det maste vara multimedia. 
Fyller medieformen en funktion i sammanhanget? Om de kvantitativa och kvalitativa 
kraven inte uppfylls ar en ren texttilHimpning av CD-ROM att foredra. 

6.2 Anvandbarhet 

Anvandbarheten innehaller enligt Allwoods modell tre olika aspekter; acceptans -
fran anvandarens sida gentemot datom och det aktuella programmet, kompetens -
anvandaren maste kunna anvanda datom och programmet i fraga, och slutligen 
anvandarvanlighet. 

6.3 Acceptans och kompetens 

Acceptans och kompetens fran anvandarens sida gentemot multimedia skiljer sig inte 
fran andra former av datoranvandning. Om personema tycker att anvandningen av 
multimedia ger dem ett bra resultat kommer de Hittare acceptera mediet och ha hog 
motivation att anvanda det. Forutsattningen for att man ska kunna anvanda multi
media ar i grunden att man kan hantera datorns tangentbord och mus, sedan beror det 
pa den enskilda applikationens utseende vad som ytterligare kravs av anvandaren. 

Den har kompetensen har inte bamen i undersokningen ovan tillagnat sig fullt ut. Det 
ar fortfarande i mycket en teknisk laroprocess for honornlhenne. Daremot har bamen 
en full acceptans vilket daremot inte de vuxna anvandarna har. 

6.4 Anvandarvanlighet 

Att ett datorprogram eller ett multimediedokument ar anvandarvanligt beror pa dess 
atkomlighet det vill saga om anvandaren kan utnyttja det da han/hon sa vill, hur pass 
mycket hjalpresurser som fmns, om det ar forenligt med manniskors satt att tanka och 
fungera och om det ar individualiserat, det vill saga anpassat till olika anvandartyper 
(Allwood 1991, 10 f.) 

Applicerat pa multimedia maste atkomlighet och hjalpresurser diskuteras i de samm
anhang som olika tillampningar anvands chi det ar yttre omstiindigheter som styr de 
faktorerna. Omstiindigheter som spelar in ar till exempel om multimedia fmns optiskt 
lagrad, atkomlig via ett lokalt natverk eller att man har en spelare med utrymme 
endast for en skiva och darfor maste byta skiva ofta. Hjalpresurser ar i forsta hand 
andra manniskor. Det kan vara lararen da multimedia anvands i skolmiljo eller 
bibliotekarien om vi befmner oss pa bibliotek. Hjalpresurser kan aven fmnas i form 
av manualer och hjalpfunktioner i programmet. 

Nar det galler hjalpresurser visar undersokningen pa Fyren att manga av de dar 
intervjuade heist skoter sig sjalva. Andra utsagor fran de intervjuade pekar dock pa 
att det skulle var onskvart om fler anvandare tick hjalp av personal pa biblioteket. Ett 
bam som i ett ars tid suttit och tittat pa videoklipp ur Cinemania, borde rimligtvis 
vara sa pass intresserad av mediet att mer kunskap om hur det anvands skulle gagna 

det intresse som individen redan har. 
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6.5 Multimedia och maniskors satt att tanka 

Fnigan om multimedias forenlighet med mlinniskans satt att tanka och fungera kan 
belysas genom att rikta uppmarksamheten mot tre delomraden: gransnittets betydelse, 
hypermedia och dess effekter och de interaktiva och synergistiska effekterna. 

6.6 Granssnittets betydelse. 

Granssnittets betydelse ar stort vid utformningen av ett multimedieprogram eftersom 
det handlar om att presentera information pa ett attraktivt satt. Granssnittet utgor ju 
det bakomliggande programmets "ansikte" och ar siiledes beroende dels av en bra 
struktur pa programmet och dels av en bra design. All design av multimedia anvan
der GUI (graphical user interface) och bygger pa metaforer, oftast kallade ikoner, 
som ska fungera pa sa satt att anvandaren intuitivt forstar hur programmet ska 
anvandas (Feldman 1995,s 25 f.). Det kan till exempel vara en metafor i form av en 
filmkamera som indikerar att man genom att klicka pa den symbolen kommer att fa se 
en vidoesekvens. Forutom ikoner sa anvands menyer i GUI. 

Enligt Feldman ger GUI multimediaprogram styrka, smidighet och latthet i anvand
ningen (s 26). 5 Granssnittet ar beroende av programmets bakomliggande struktur, 
och det fmns bade bra och daliga implementeringar av alia granssnitt. 

Det som kan sagas till Gills fordel ar att de bygger pa sa kallad direktmanipulation. 
Direktmanipulation karaktariseras av att anvandaren arbetar med en ikon och fysika 
uttryck (till exempel anvandning av mus) och man arbetar i sma steg som snabbt blir 
synliga och som ar reversibla. Direktmanipulation ger latthet och lustkansla vilket en 
del hanvisar till att det ger mindre kognitiv belastning och att vi darfor kan anvanda 
var tankeverksamhet till nagot annat. 

Konsekvensema av direktmanipulation blir att man lar sig genom att iakkta andra 
eller genom trial-and error och inte genom att anvanda manualer eller andra hjalpre
surser (Henriksson 1987, s 13 f.). 

Det ar ocksa vad intervjupersonerna i undersokningen ovan sager sig uppleva. Det ar 
inte svart att anvanda multimedia.Respondenterna uttrycker ocksa att de tycker att 
multimedia ar attraktivt. Daremot visar inte undersokningen hur det paverkar deras 
anvandning och resultatet av den. 

5 Undersokningar visar dock att vid jiimforelse mellan tre typer av griinsnitt menyer, ikoner och 
kommandon finns det inte en stabil relation mellan typ av griinssnitt och anvandarprestation (Allwood 1991, s 
10 f. ). 
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6.7 Hypermedia och dess effekter 

Hypermedia innebar enligt dess foresprakare ett kraftfullt satt att organisera och gora 
information atkomlig pa. Det beror pa att det stravar efter att efterlikna manniskans 
associativa satt att tanka och darfor gor det latt att anvanda for oss och vi kan mer 
effektivt tillgodogora oss den information som vi vill och hoppa over sadant som vi 
fmner onodigt for vart syfte. 

Hypermedia innebar att anvandaren stills infor en rad val, vill man till exempel Uisa 
mer om en sak som kommer upp i texten valjer man att utnyttja hyperlanken, om inte 
avsta.r man. Tanken ar att anvandaren pa det har sattet ska kunna arbeta mer kreativt 
vilket ska leda till att kunskapsinhamtningen blir battre. Detta till trots har det 
uppmarksammats att manga system dar hypermedia anvands karaktariseras av att 
anvandaren tappar orienteringen pa sin vag genom myriader av hyperlankar (Oren, 
Salomon & Kreitman 1990, s 367). 

Ytterligare kritik av hypermedia fmns. Vid enjamforelse med lasning av traditionell 
text och hypertext, fmner man att det satt som vi laser pappersbaserad text pa 
innefattar bade skumlasning, snabblasning och anvandningen av index och innehalls
forteckning. Genom att lasa pa dessa satt kan man snabbt fa en overblick over 
materialet och va.Ija ut det som ar viktigt i sammanhanget. Vid en jamforelse blir 
manga hypertextsystem ineffektiva eftersom man har lite text pa varje nod och 
anvandaren maste hoppa menan manga noder for att fa en overblick av materialet 
(ibid., s 40). 

Utifran undersokningen pa Fyren kan man inte saga att multimedias hyperlankning ar 
dess framsta egenskap. Endast ett fatal individer sager att de tycker att det ar ett bra 
satt att organisera kunskap pa, manga av bamen har inte ens anvant den funktionen. 

6.8 Interaktivitet och synergi 

Att multimedia ger en synergistisk effekt ar ett faktum som ofta ar outtalat och 
underforsditt i de sammanhang da multimedias fordelar behandlas. Manga anhangare 
ser det som en sja.Ivklarhet. Kanske ar det anledningen till att det inte skett nagon 
forskning for att studera detta fenomen pa samma satt som skett med hypertext och 
interaktivitet. 

En undersokning som gjorts i Kanada angaende multimedias pedagogiska effekter 
visar att multimedia kan ha olika effekt pa inlamingen. Undersokning har skett i 
skolmiljo och eleverna som tog del i experimentet var i 12-arsaldem. Fragorna de 
sta.Iler ar dock utformade sa att de ga.Iler ocksa for multimedia i andra miljoer. De 
ville helt enkelt ha svar pa om multimedia! information, speciellt dess visuella delar, 
Ieder till battre forstaelse och kunskapsinhamtning (Large et al.1995, s 19). 
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De borjar sin redovisning av undersok:ningens resultat med att hanvisa till tidigare 
forsk:ning som visar att bilders formaga att forbattra forstaelsen av en text beror pa ett 
komplex av faktorer (Levin & Lesgold i Large et a1.1995, s 19). Detar ocksa 
kontentan av deras egen undersok:ning. Video och bilder kan forbattra inlarningen, 
men ar beroende av en rad faktorer for att deras anvandning ska bli effektiv. Nar det 
g~i.llde att memorera fakta hade stillbildema en negativ inverkan i den har undersok
ningen, daremot konstaterades en okad forstaelse tack vare videosekvenser (Large et 
al.1995, s 24). 

A ven andra forskare har fatt liknande resultat nar det galler rorliga bilder och det 
fmns resultat som tyder pa att "animation may have the greatest positive effect with 
texts that are neither too simple nor too complex" (ibid., s 24). Slutsatsen fran den 
har undersok:ningen ar att det kravs mer forskning kring utformningen av multimedia 
som ar tankt att fungera pedagogiskt. 

I intervjuerna pa Fyren framk:ommer att en del personer som anvander multimedia 
anser att man Hir sig battre an vid exempelvis lasning av en bok, vilket alltsa inte helt 
kan stodjas av den forsk:ning som jag tagit del av. Daremot verkar det vara fler an 
respondenterna pa Fyren som anvander texten mest. 

En intressant undersokning av anvandningen av multimedia for kunskaps- och 
informationshamtning som genomforts pa tva skolor i Australien visar att den del av 
multimedia som framst anvands da man ska redogora och visa vad man lart sig fran 
multimedieprogrammet ar texten (Oliver & Perzylo 1994, s 145-156). 

I undersokningen anvande man CD-ROM-skivan Mammals Multimedia Encyclopedia 
och lat tva skolklasser anvanda den i ett arbete som skulle utmynna i en skriven 
uppsats om ett valfritt daggdjur. Undersokningen visar att de olika delarna av 
multimedieprogrammet attraherade eleverna i olika utstrackning, namligen pa sa satt 
att ljud var det intressantaste, foljt av videosekvensema och sedan fotografierna, 
grafiken och texten i namnd ordning. 
Trots att texten var det som minst lockade eleverna vid anvandningen av multimedie
skivan sa var det den som de i forsta hand baserade sina uppsatser pa (ibid,s 153). 
Eleverna kunde alltsa inte anvanda det de larde sig av att anvanda multimedieskivan i 
full utstrackning och Oliver och Perzylo kommer fram till att eleverna maste lara sig 
att hamta kunskap fran andra kallor an text innan de kan dra full nytta av multimedia i 
samband med att de inhamtar kunskap. 6 

Texten utgor naturligtvis en viktig aspekt nar det galler multimedia. Hur gar vi om 
ljud och bild till kunskap om vi ska formedla den kunskapen till andra manniskor ? I 
den australiska undersokningen kunde lararen i en av klasserna paverka elevernas 

6 Det bOr papekas att resultaten kanske sett annorlunda ut om det varit en annan uppgift som eleverna skulle 
ha sin kunskap till. Om deras uppgift varit att gora malningar av daggdjur hade antagligen bildmaterialet spelat 
en storre roll. 
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k:unskapsinhamtning fran multimedieskivan genom att uppmarksamma eleverna pa den 
kunskap som fanns i ljuden, videosekvenserna och graflken. 

Interaktiviteten ar nagot mer studerad an sammanslagningen av olika medias effekter 
(McKnight et al. 1991, s 15ff.). Multimedieteknologin ar till sin natur mer informativ 
an instruktiv. Det ar oftast designat att erbjuda en vid mangd interrelaterad informa
tion i olika format vilket resulterar i att anvandaren maste arbeta sjalvstandigt och 
interagera med datornlmultimediedokumentet. 

En studie av konststuderande pa high school-niva i USA, i vilken en grupp flck 
anvanda multimedieprogram och en annan traditionella kallor i pappersformat, visade 
att de studenter som anvande sig av multimedieprogrammet aktiverade sig mer med 
att leta och engagera sig (lasa, lyssna, se) i uppgiften, och de forbrukade mycket tid 
pa att "browsa" igenom och utforska information. Den andra gruppen daremot, som 
anvande tryckta kallor, engagerade sig mer i att skriva utdrag (anteckna) av informa
tionen (Small & Ferreira 1994, s 104). 

Detta ar en aspekt av interaktiviteten i multimedia, da interaktiviteten ar ett satt att 
fanga anvandarens uppmarksamhet under langre tid. 

Interaktiviteten ger anvandaren inflytande over vad for information som ska plockas 
fram och hur den ska visas. Att anvandaren styr ar dock en sanning med modiflka
tion. Detar ju alltid produkten som avgor vilka valmojligheter som star till buds, och 
i det perspektivet fungerar multimedia pa samma satt som andra elektroniska databa
ser (Feldman 1994, s 24). 

Interaktiviteten har tva sidor, den ger anvandaren en kansla av kontroll och oberoende 
men kraver samtidigt tankeverksamhet och engagemang. Det fJ.nns ocksa resultat som 
pekar pa att interaktiviteten inte all tid har positiva effekter (ibid, s 27). 

Den skiva som kraver mest interaktivitet och mest engagemang fran anvandarens sida 
i Fyrens utbud, Redshift, ar den som utnyttjas minst bland alia av dem som jag talar 
med. Att forsoka uttrona varfor det ar pa det sattet skulle krava andra fragestallningar 
an de jag anvant och kan darfor inte goras i den har uppsatsen. Men det Ieder aterigen 
in tankarna pa vad for typ av multimedia som fungerar pa ett folkbibliotek. 

6.9 Edutainment och infotainment 

Kombinationen av informationlkunskap med en underhallningsaspekt ar nagot av en 
hornsten i multimediebegreppet Manga anhangare anser att medieformen i sig gor att 
det blir mera lustfyllt att lara sig. Man talar om att larandet inte behover vara nagot 
trakigt, obehagligt eller kravande. Nar inlarningen ar rolig ar det mycket lattare att 
engagera sig i kunskapsinhamtningen. Detta borde val snarast galla i de situationer 
dar larandet inte sker pa frivillig basis, vilket oftast ar fallet pa folkbibliotek, men 
effekten torde aven fmnas da man studerar eller vill ta reda pa nagot av egen fri vilja. 

46 



Manga oroliga roster har dock hojts och begreppen edutainment och infotainment, 
som formulerats for att beteckna kombinationen av underhallning med inhamtande av 
k:unskap, har en Hi.tt negativ klang dAde anvands mest for att beskriva faran med att 
anvanda TV liknande tekniker till att formedla k:unskap da dessa anses ge oss 
utslatade, ytliga och fragmentariska k:unskaper. 

I Brus over landet forklarar Sten Henriksson utbredningen av edu- och infotainment 
bland gallande produkter med det fak:tum att "introduktionen av ny informationstek
nologi tycks ske enligt ett ganska givet monster, betingat av dynamiken mellan 
bestallare och marknad, prototyptillverkning och massproduktion". (Henriksson 
1993, s 266) 

Vi befmner oss nu enligt Henriksson pa ett stadium dar multimedia kommer att 
fungera som konsumtionselektronik och aven om det inte ar nAgot fel pa multimedia 
dar vi far oss en del k:unskap tilllivs, poangterar han att det trots alit ar dataindustrin 
som bast behover produktema - inte manskligheten. Det ar latt att forstA vad han 
menar nar man tittar pa forsaljningssiffrorna i foljande stycken. 

Multimedia ger oss nya mojligheter att presentera k:unskap men enligt Henriksson 
ligger mediet ivagen for innehcillet och han papekar att inlaming tycks krava ett starkt 
manskligt engagemang - inifran som motivation eller utifran genom en intressevack
ande medmanniska (ibid, s 267). 

Situationen for multimedieanvandare pa folkbibliotek gar att det framst ar Henriks
sons forsta pastAende som galler eftersom det ar rimligt att anta att en inre motivation 
fmns hos anvandare av multimedia pa folkbibliotek, vad denna inre motivation an 
vara mande. 

Teknikutvecklingen kommer sannolikt att leda till att inbyggda CD-ROM enheter (det 
vill saga CD-ROM -spelare) blir lika vanliga sam diskettenheter under nast komman
de fern cir och CD-ROM kommer utgora en sjalvklar bestAndsdel i miljontals multime
diasystem. En foresprcikare havdar att "CD-ROM blir standardmediet for multi
mediaoverforing langt in i nasta arhundrade" (s 96 f.). CD-ROM-skivan kommer da 
antagligen bli en vanlig produkt, vilket Ieder mig till att ta en titt pa den kommersiella 
marknaden for CD-ROM. 

7 Den kommersiella marknaden 

Har foljer en kortfattad redogorelse for CD-ROM marknaden ur internationellt och 
svenskt perspektiv. Detar problematiskt att fa en klar bild av CD-ROM-marknaden 
for enbart multimedia, det fmns inga tydliga granser mot ovrig CD-ROM. Sifferupp
gifterna som belyser den internationella marknaden galler inte uttryckligen enbart 
multimedia. Artiklarna som ligger till underlag for detta avsnitt handlar dock om CD
ROM i multimedia! form. Det ar en sjalvklarhet for artikelforfattarna att en stor del 
av CD-ROM-skivorna idag ar och i framtiden kommer vara multimediala. 
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7.1 Den internationella marknaden 

Multimediemarknaden ar fortfarande mycket instabil och rapporterna fran den 
internationella marknaden motsagelsefulla. I ena stunden fOrvantas en guldgruva 
oppna sig for alia som investerar i produktionen, i nasta har gladjeyran over media
boomen overgart i domedagsprofetior. 

Den stora delen av de skivor som fmns art kopa kommer fran USA. Marknaden 
dar ar storst och det ar foretaget Microsoft som har tillverkat ert stort antal av de 
multimediala CD-ROM-titlarna. 

I en rapport fran Forrester Research Incorporated ("Content holding back" 1995) om 
framtiden for CD-ROM fmns sifferuppgifter som forutspar de kommande arens 
utveckling i USA. 1994 fanns det dar 8.6 miljoner persondatorer med mojlighet art 
anvanda CD-ROM . I Teldok-rapporten Den svenska markanden for online, audiotex 
och CD-ROM uppskattar Lars Klasen och Anders Olofsson art det i slutet av 1996 
kommer fmnas ungefar 80 miljoner CD-ROM-spelare i hela varlden och art cirka 
70% av dessa kommer fmnas i USA (1995, s 82). Forsa.Ijningen av CD-ROM-skivor 
uppgick 1994 till584 miljoner dollar och den siffran forvantas om tva ar vara 1.5 
miljarder dollar. 1994 var antalet salda CD-ROM 54 miljoner (Shaffer 1995, s 178). 

Om vi jamfor med ert europeiskt land sa fmns det i England fmns cirka 1, 1 miljon 
CD-ROM-spelare dar. Det innebar art ungefar 20% av hushillen dar har en spelare. 
1999 beraknas siffran vara narmare 40% ("Consumer go christmas " 1995, s 
23).Med utgangspunkt i den jamforelsen ar det berartigat art undersoka narmare vad 
som hander pa den amerikanska marknaden. Okningen av antalet CD-ROM-spelare 
forvantas oka utbudet av titlar pa CD-ROM. 

De produkter som kommer ut pa marknaden under 90-talets forsta ha.lft var primart 
inriktade pa underhallning och de producenter som blandade upp underhftllningen med 
lagom doser information hade storst framgang (Shaffer 1994, s 114). 

I rapporten fran Forrester beskrivs problem med lag kvalire pa manga av dessa titlar, 
bade vad det ga.Iler tekniska och innehftllsmassiga aspekter. Det gar dock art se en 
utveckling av video- och ljudtekniken under 1990-talets senare del mot battre 
produkter och tillverkarna kommer ocksa art ha lart sig hur en bra CD-ROM-skiva 
ska tillverkas. 

En viktig aspekt for CD-ROM marknaden i USA ar art det forvantas komma in nya 
producenter under 90-talets slut i och med art det blir enklare art tillverka skivorna 
och dessa producenter kommer art ha med sig nya ideer. Sammantaget kommer det 
Ieda till en okning i forsaljningen och man kan rakna med art forsaljningssiffran 1999 
stigit ti113,9 miljarder salda skivor. 

Anledningen till art manga vill satsa pa CD-skivan ar dess ekonomiska fordelar 
gentemot pappersvaror och i USA har de digitala versionerna av encyklopedier salts i 
3 ganger sa stora upplagor som de tryckta (Shaffer 1994, s 114). 
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Manga producenter av CD-ROM som kombinerar underhallning och information 
vander sig till etablerade forUiggare for att gemensamt ge ut produkter eller for att det 
gor det lattare att fa rattigheter till konstnarligt material for anvandning i CD-ROM
produkten vilket annars kan leda in i copyrightens snarskog. En annan orsak till 
samarbete ar ryktet som kanda forlaggare redan atnjuter (ibid., s 114). 

Ett av problemen med CD-ROM-skivornas marknad ar att det inte fmns ett sjalvklart 
aterforsaljningstalle for dem. Multimediala CD-ROM ar ett medium som hamnar 
nagonstans mitt emellan de affarer som saljer luird- och mjukvaror for datorer och de 
som saljer backer, musik och video, aven om det ar ide forst namnda som man 
hittills oftast har hittat CD-ROM-skivor (Shaffer 1995, s 178). 

En trend i USA ar att man later aterforsaljningen ske i butiker med inriktning pa det 
som den multimediala CD-ROM-skivan handlar om. Sa kan man till exempel i dyk
utrustningsaffarer och akvarieaffarer numera kopa skivserien Oceanlife medan skivor 
amnade for barn aterfmns i affarer som saljer andra produkter for bam (ibid.' s 178) 

En annan trend pa marknaden for CD-ROM i USA ar det faktum att manga foretag 
som tillverkar skivor har reducerat antalet titlar de ger ut kraftigt. Som exempel kan 
tas Compton's New Media. 1994 saluforde foretaget 328 olika titlar, 1995 endast 60 
stycken. Microsoft ar ett annat foretag som drar ner pa sin tillverkning fran och med 
1996 ("Multimedia ett stort" 1996, s 7). 

Anledningen till reduceringen av titlar bottnar i den stora kostnaden vid producering
en av en skiva, som kan uppga till sa mycket som 500 000 dollar om inte mer, for att 
tacka produktionskostnaden maste darfor en titel salja 100 000 exemplar, i runda tal 
raknat (Shaffer 1995, s 178). Dessutom framstar Internet som den marknad dar alia 
utvecklingsresurser bor sattas in for dataforetagen. 

1996 har antalet producerade titlar stabiliserats nagot men i en undersokning gjord av 
Price Waterhouse over 1996 ars marknad for multimedia framkom bland annat att 
titlarna kommer prouceras av farre foretag (Tadjer 1996, s 566). Vidare visar 
undersokningen att animering ar det utmarkande draget i den multimedia som 
kommer produceras, foljt av interaktiv video och grupp anvandnings funktioner . 

Under 1996 kommer multimedia att gora sitt intag i industri- och affarsvarlden i 
USA, tack vare lagre kostnader pa utrustning och att passande mjukvaror har utveck
lats (Hayes 1996, s 48).Nar det galler edutainment och spel, kommer produktionen av 
multimedia innehalla mycket tre-dimensionella dito (MacLellan 1996, s 2). 

7.2 Marknaden i Sverige 

Med utgangspunkt i kostnaden att producera multimedia, anford under foregaende 
rubrik och det faktum att det i Sverige endast fmns ett begransat antal CD-ROM 
spelare i hemmen, kan man snabbt rakna ut att den svenska marknaden for multimedi
a! CD-ROM ar begransad. I Fritzes CD-ROM & disketter- katalog 1995 som ar 
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riktad mot CD-ROM anvandning for professionellt bruk fmns det endast en svensk
utgiven multimedieskiva, Svenska Kungar och Drottningar som ges ut av Norstedts. 

Den storsta delen multimedia! CD-ROM som saljs i Sverige ar tillverkad i USA. 
Forsajningen av multimedia i Sverige sker framfor alit pa postorder, direkt av 
producenten.Under 1995 och 1996 har det dock borjat dyka upp i detaljhandeln, i 
data-och elektronikaffarer, i bokhandeln och pa varuhus (Multimedia nu 1995, s 48). 

Merparten av de CD-ROM som produceras i multimedieform i Sverige ar inte riktad 
till samma kommersiella marknad som beskrivits ovan. Den hoga kostnaden for 
sadana produktioner i kombination med faktumet att det inte fmns tillrackligt manga 
som har CD-ROM spelare annu har gjort att foretag i branchen riktat in sig pa andra 
nicher som ligger utanfor den har uppsatsens omrade. 

Enligt Peter Albinson som arbetar pa forlaget Norstedts ar det annu bara 15% 
av Sveriges befolkning som provat pa multimedia. Det som lockar forlag och andra 
producenter ar att det trots alit finns en potentiell marknad (Borgstrom 1995,s. 8). 

Enligt en producent av multimedia pa CD-ROM fmns det cirka 100 000 CD-ROM 
spelare ide svenska husMllen (van den Brink 1995, s.6). Siffran hanvisar dock 
troligen till hur manga CD-ROM spelare som finns totalt i landet. En berakning gjord 
1994 fann att det da fanns cirka 120 000 CD-ROM-spelare, de fiesta pa foretag och 
institutioner, inte ide svenska hemmen (Multimedia nu 1995, s 6). 

I Kulturadets rapport (ibid., s 6) om multimedieutbudet for barn och ungdom fmns 
ocksa uppgiften om omsattningen for den svenska multimediemarknaden 1994. Den 
var da cirka 40 miljoner kronor. Producent namnd ovan har forhoppning om att den 
svenska marknaden for sak:allad edutainment ska ligga runt 200 miljoner kronor 
under 1996 (van den Brink 1995, s.6). 

Under 1995 borjade bade Norstedts och Bonnier utforska multimediemarknaden, dels 
genom att oversatta utlandska titlar och dels genom produktion av egna sadana, 
framstallda med hjalp utifran. Bonnier samarbetar till exempel med foretaget Bodin 
& Ahlen/ahead, som gor allt fran reklam och demonstrationer till utbildning och 
dokumentation i multimediaform. Samarbetet inleddes 1994, da Bonnier kopte 25 
% av Bodin & Ahlen/aheads aktier. Samarbetet utgors av produkter for barn i 
forskole- och Iagstadieaidern. 1994 var Bodin & Ahlen/aheads omsattning 10-12 
miljoner och 1995 beraknades den bli det dubbla.(Johansson 1995, s 13) 

Dessa jattar i den svenska forlagsbranchen gav under andra halvan av 1995 ut var sin 
kommersiell multimedia! CD-ROM riktat mot barn. Norstedts gav ut Stotnisse och 
Bonniers Pippi Liingstrump. 

I Sverige ar ocksa foretaget Levande backer verksamt. Det har gett ut ett antal skivor 
med titlar som borjar med iiventyret .... , det ar titlar som man oversatt fran engelskan 
och anpassat till svenska forhailanden. Dessa titlar har blivit populara. Bland annat 

50 



har foretaget givit ut Aventyret miinniskan, som i maj 1995 var den mest salda CD
ROM-skivan bland de kommersiella multimedia skivorna, vilket innebar att den salt 
mellan 1000 och 2000 exemplar. 

Utifran Levande backers forsaljning gar det att utlasa att koparen av multimedia ar 
foraldem som koper till sina bam. De star for 75 % av k5pen, skolan for 15 % och 
resterande 10 % utgors vuxna som koper till sig sjalva. (van den Brink 1995, s.6) 

Den svenska marknaden ar fortfarande inne i ett expansivt skede med flera satsningar 
fran olika hall. Landets forsta CD-ROM-pris har ocksa instiftast i ar (1996). Det 
delas ut av tidskriften PC Aktiv och priser delas ut till basta titel ur sex olika katego
rier: utbildning; bam; interaktiv underMllning; spel; musik samt referensverk 
(LOvgren 1996, s 22). 11996 iirs februarinummer av Mikrodatom avslutar skribenten 
Olle Niklasson sin artikel med att skriva att multimedia annu sa lange ar en ickemar
knad i Sverige (Niklasson 1996, s 34). 

Aret innan, 1995, kom Hans Brattbergs bok Multimedia explosionen ut. I den 
undersoks multimedia ur ett svenskt perpektiv och han sammanfattar sin syn pa 
utvecklingen med att "konstatera att vi star infor en mycket spannande och intressant 
utveckling med miinga nya mojligheter" (s 29). Enligt Brattberg kommer det redan iir 
2001 att fmnas enheter for multimedia i nastan varje svenskt hem, men da inte 
nodvandigtvis i form av CD-ROM-tillampningar. 7 

Ana Valdes ar ocksii forbehiillsam nar det galler CD-ROM. Hon anser att kortsiktiga 
satsningar och affarsmanniskornas jakt pii "affarsklipp" riskerar att kvava CD-ROM
tekniken. Enligt Valdes ar forutsattningen for bra multimedia "kunniga och kravande 
konsumenter som tar avstand fran tom och sjallos underhallning och som efterlyser 
naring for anden och fantasin" (Multimedia nu 1995, s 33). 

8 Multimedia pa folkbibliotek, diskussion och avslut
ning 

Vid redogorelsen for CD-ROM-tekniken ovan fann jag att den ar en viktig del i 
lagringen av information och att multimedia! CD-ROM antagligen kommer utgora 
normen vad det galler formen pa formedlingen via CD-ROM inom det narmasta 
decenniet. 8 Det blir da naturligt for folkbibliotek att ha multimediala CD-ROM
skivor. 

7 Brattberg talar i forsta hand om natverks-Overford multimedia aven om det fOr tillfallet ii.r CD-ROM som 
gii.ller. En enig expertis anser dock att multimedia online kommer bli det enklaste och billigaste alternativet om 
nagra ar (Brattberg 1995, s 31). 

8 De textbaserade databaser av typen bibliografiska referenser som ii.r vanliga pa CD-ROM kan antas 
fortsatta existera men m.Anga nya anvii.ndningsomraden for multimedia kommer troligen att exploateras. 
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Manga folkbibliotek har idag textdatabaser pa CD-ROM, sa teknikmassigt ar det inget 
stort steg att ta. Daremot kan man ha forstaelse for eventuella fdrbehall vad det galler 
innehallet i det multimediala CD-ROM-utbudet. Kraven pa kvalite maste na fram till 
producenterna och forskning pa MDI-omradet kommer forhoppningsvis ge oss battre 
forstaelse om hur vi bast utnyttjar tekniken. 

Analysen och de ostrukturerade observationer jag gjorde i samband med intervjuerna 
visar att det ar bam och ungdomar som utnyttjar multimedia i storst utstrackning. 
Daremot ar utbudet av multimedia pa Fyren inte inriktat mot att passa dessa grupper 
av anvandare. I bamens fall ar det ett problem att den multimedia de anvander ar pa 
engelska. Vern det ar som ska anvanda den multimediala CD-ROM pa biblioteken 
verkar vara en mycket relevant fraga, samtidigt som det kan tankas att nyttjandet av 
mediebestandet i fallet multimedia ar mer gransoverskridande ani andra mediefor
mer. 

Om man tar i beaktande att det ar Hingt ifran alia bam som har mojlighet att anvanda 
datorer hemma eller i skolan sa ar det en faktor som talar for att lata bamens behov 
styra urvalet av CD-ROM i multimedieformat, speciellt med tanke pa att multimedia 
kan vara ett tilltalande satt att bekanta sig mer med datorer. Bamen i den bar under
sokningen ar antagligen ratt sa representativa i sin datorovana. Enligt en undersok
ning hade endast 40 procent av svenska bam i flldem 7- 14 ar tillgang till datorer 
hemma 1993 (Lundgren, L., 1995, s 98). 

Infor den har uppsatsen markte jag en klar brist pa anvandarstudier av multimedia i 
den formen som undersoks Mr. Multimedia ar annu ett sa nytt media att den forsk
ning som sker ager rum i laboratorier dar man provar ut den snarare an i form av 
"verklighetsstudier". Jag har inte heller kunnat uppbringa nagon oversikt av multime
dias forekommst pa svenska folkbibliotek, daremot forekommer multimediefragor 
ofta. 1995 fanns det i februari-nummret av Library Journal iallafall en granskning av 
forekomsten av multimedia! CD-ROM pa amerikanska bibliotek. Den visar att 30,4 
% av de amerikanska folkbiblioteken tillhandahflller multimedia pa CD-ROM (St. 
Lifer 1995, 45). Sa kanske kommer vi fa rapporter darifran om dess anvandning. I de 
internationela bibliotekstidskriftema fmns ocksa numera recensioner av CD-ROM
skivor av den typ jag behandlat. 

De svenska folkbiblioteken ar en del i informationspridnings- och kunskapsformed
lingsprocesserna i samhallet, liksom de spelar en stor roll som kulturformedlare. I 
alia dessa hanseende kan anskaffning av multimedia vara ett naturligt steg for 
folkbibliotek. I IT -kommissionens betankande fran 1994 star det att "De offentliga 
biblioteken skall utnyttjas for att information om samhallsfragor, men ocksa om till 
exempel litteratur, konst och musik, elektroniskt skall na alia" (Vingar itt miinniskans 
1994, s 13). Det uttalande stodjer folkbibliotekens anskaffning av multimedia. Aven 
ur kulturaspekten blir innehallet i multimedia det centrala. Det gors intressanta konst
verk i multimedieform, ett exempel ar poeten Malin Lindroths senaste diktsamling 
Skitunge som kom ut i multimedieformat. Liknande saker finns ocksa pa andra sprAk, 
till exempel Puppet Motel av Laurie Andersson och Ambitous bitch av finlandskan 
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Marita Liuli, men da aterkommer det faktum att det behovs mer svensk multimedia pa 
svenska folkbibliotek . 

.Aven ur MDI perspektiv bor det fmnas annan multimedia an de kommersiella USA 
produkterna. Under tiden som den har uppsatsen har skrivits har utbudet av svenkt 
material okat och diktsamlingen som redan namnts vore till exempel en vagad och 
innovativ satsning for folkbiblioteken att lata sina besokare ta del av. 

De vuxna biblioteksanvandarna pa Fyren somjag talade med, visade det sig, har inte 
riktigt hittat fram till multimedieutbudet annu. Om det fran bibliotekariernas sida vore 
onskvart att fora ut multimedia och dess mojligheter till fler av bibliotekets anvandare 
forefaller det vara nodvandigt med en aktivare kampanj och ett synliggorande av vad 
som fmns pa bibliotekets persondator-nat. Det ligger aven nara till hands att fraga sig 
hur mycket bibliotekets utnyttjare kanner till om de textdatabaser som fmns pa CD
ROM, vilka likt multimedia nas via arkivvalet i menyn pa datorskarmens topp. 

Bland bibliotekarierna fanns en ambivalent installning till multimedia. De ar medvet
na om dess fortjanster men utnyttjar i viss man hellre tryckt material. Detar mojligt 
att deras forM.llningssatt spelat roll i hur multimedieskivorna mottagits av bibliotekets 
anvandare. 

Lat mig nu lyfta blicken och se multimedia i sitt sammanhang. Detar trots alit bara 
en liten del av en stor verksamhet. Undersokningen visar ocksa att anvandare av 
multimedia aven utnyttjar annat material och att det inte nodvandigtvis ar ett substitut 
utan att det snarare fungerar som ett komplement. 

Kanske borde fragan ar om medieformens varde behandlas utifran innehallet pa 
enskilda skivor. Jag vill dock poangtera att det fmns en risk i att inte utforska 
multimedias mojligheter pa grund av att datortekniken avskracker och att man kanske 
tror att all multimedia ar likadan, det vill saga da.Iig. Det behovs en oppenhet mot den 
har medieformen och en villighet att diskutera den. 

I IT-kommissionen beta.nk:ande berors ocksa fragan om den amerikanska dominansen 
och man kommer fram till att det ar viktigt att varna om den svenska kulturen. 
(Vingar at miinniskans 1994, s 31). En intressant fraga att forsoka besvara ar hur 
manga av de personer som drar sig undan olika former av datoranvandning som 
skulle andra installning om man klarade sig pa "ren svenska". Sjalv kanjag inte 
nagon tyska och skulle aldrig soka i en tysk databas eller anvanda mig av Internet om 
det bestod av tyska dokument. 

Aveni Kulturradets rapport Multimedia nu (1995, s 8 f.) diskuteras hur vi ska tackla 
dominansen av amerikanska produkter och det papekas att det inte debatterats 
tillrackligt om hur den nationella kulturpolitiken kan paverkas och forandras av 
informationstekniken, att jamfora med det stod som finns for nationelllitteratur, film, 
musik och TV -produktion. 

53 



Barbro Thomas menar att kabel-TV, video, TV-spel och multimedia fyller en stor del 
av barns fritid och att i "en framtid kommer multimediala pedagogiska hja.J.pmedel att 
fylla klassrummen med hja.J.p av skoldatanatet" (Multimedia nu 1995, s 5). Mot 
bakgrund av det tycker hon att vi ska utveckla multimedia i Sverige och att det kan 
kravas statligt stod for att en sadan produktion ska bli mojlig. 

Det fmns kanske de som tror att multimedia gar att avfarda genom att muttra edutain
ment. Jag anser dock att det ar en medieform som ar har for att stanna ochju mer 
insikt vi far i dess anvlindning desto battre kan vi paverka hur nya produkter ska 
utformas. 

9 Sammanfattning 

Den har uppsatsen har sin upprinnelse i att jag under varen 1995, da jag borjade 
intressera mig for multimedia, inte fann nagon dokumentation angaende utnyttjandet 
av multimediala CD-ROM pa folkbibliotek. Dokumentation om bibliotekariernas 
forhallninssatt fanns inte heller i nagon storre utstrackning. 

Syftet med uppsatsen ar att studera hur detta media utnyttjas och uppfattas av ett antal 
biblioteksbesokare och bibliotekarier samt att belysa marknaden for multimedia lagrad 
pa CD-ROM. Genom att undersoka nagra faktorer inom forsknings-omradet 
manniska-dator-interaktion (MDI) som paverkar manniskans anvandning av multime
dia och stlilla den kommersiella utvecklingen och MDI-forskning omradet i relation 
till hur CD-ROM fungerar i praktiken pa ett folkbibliotek ar min intention att ge en 
sammansatt bild av multimedia och dess forutsattningar och anvandning. 

Den overgripande fragestlillningen for undersokningen ar : 
Hur anviinder och uppfattar ett antal personer pii Kungsbacka stadsbibliotek de 
multimediala CD-ROM som tillhandahiills och hur forhtiller sig deras utsagor till det 
somframkommit inom MD!jorskning pii omriidet och lliget pii den kommersiella 
marknaden for multimedia[ CD-ROM? 

Undersokningen bygger pa 19 kvalitativa intervjuer gjorda i maj och juni 1995 pa 
Kungsbackas huvudbibliotek. De CD-ROM-skivor som fanns pa biblioteket nlir 
intervjuerna gjordes var New Grolier Multimedia Encyclopedia, Cinemania, Art 
Gallery, Dinosaurs och Redshift- himlavalvet. 

Syftet med att gora kvalitativa intervjuerna var att · oka informationsvardet och skapa 
en grund for djupare och mer fullstiindig uppfattning om hur multimedia fungerar. 
Genom att intervjua bade biblioteksbesokare och personal anser jag att materialet fatt 
en acceptabel bredd. Resultatet av intervjuerna diskuteras efter analysen i relation till 
litteraturstudier i MDI-forskning och marknaden for multimedia pa CD-ROM. 

Analysen och de ostrukturerade observationer jag gjorde i samband med intervjuerna 
visar att det ar bam och ungdomar som utnyttjar multimedia i storst utstrackning och 
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att det i forsta hand ar ungdomarna som anvander multimedia i syfte att utvinna 
information och kunskap. De vuxna anvandarna har inte riktigt hittat fram till 
multimedia utbudet annu, trots att det funnits i ett ar. 

Utbudet av multimedia pa Kungsbacka folkbibliotek ar inte inriktat mot barn och 
ungdomar. I bamens fall ar det ett problem att den multimedia de anvander ar pa 
engelska. Anda tillbringar de tid med att anvanda CD-ROM-skivorna med multi
media eftersom de villlara sig anvanda tekniken. 

Bibliotekarierna var ambivalenta i sin installning till medieformen vilket kanske 
spelat roll i hur den mottagits av bibliotekets anvandare. Det framkom i intervjuerna 
att bibliotekariema i stor utstrackning var hanvisade till att lara sig hantera multi
medieskivorna pa egen hand. 

Bland de intervjuade vuxna personema var installningen till multimedia i viss man 
negativ, men det avspeglas inte i deras asikter om multimedias roll pa bibliotek. 
Liksom barn och ungdomar tycker de vuxna att multimedia fyller en funktion och bor 
fmnas pa folkbibliotek. 

Multimedia anvands i tre olika syfte; som ett tidsfordriv, for att lara sig handskas med 
datorer och for att fa information/kunskap. Olika grupper har olika forhallningssatt 
till medieformen. Intervjuerna visar ocksa att flera manniskor blandade ihop olika 
CD-ROM-skivor och inte riktigt visste vad det var for nagonting de anvande. 

Inom MDI-forskning harman kommit fram till att man kan utga fran att datorprog
ram bar vara funktionella och anvandbara for att vara gangbara. I den har uppsatsen 
undersoks funktionalitet och anvandbarhet ser ut da det galler multimedia. 

Funktionaliteten ar beroende av hog prestanda pa datorutrustningen och det ar svart 
att kombinera hypermedia och multimedia i en och samma produkt. Anvandbarheten 
innehaller flera aspekter. Acceptans, kompetens och hjalpresurser ar tre av dem och 
de kommenteras. Vidare studeras gransnittets betydelse och interaktiviteten och 
synergins inverkan pa anvandare av multimedia. Intervjupersonernas utsagor bekraf
tas inte helt och hallet av den forskning som pagar pa omradet. 

De avslutande delarna av uppsatsen belyser marknaden for multimedia och visar pa en 
osaker framtid med troligtvis fortsatt dominans av amerikanska produkter. 
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Bilaga 1 

Fdgor till bibliotekarier pi Fyren 

* Personlig bakgrund; (kon,ruder,utbildnig,yrkesverksamhet; forsoka ta. fram 
var intresset tor multimedia kommer ifran.) 

* Vad ar multimedia for dej? (integrering, hyperlankar, ett nytt satt att forha.Ila 
sig till kunskap) 

*For- resp. nackdelar med multimedia; overhuvudtaget och pa Fyren? 
(halsorisk, Ingen bokHisning, for mycket engelska) 

* V arfor ska folkbibliotek satsa pa multimedia tycker du? 

* Beskriv bakgrunden till er satsning pa multimedia? 
(Kande ni er tvingade av samhalls-utvecklingen eller var det en frivillig 
satsning?Vad var tanken med multimedia da ni drog igang det hela?) 

* Hur gick ni tillvaga for att introducera multimedia har pa Fyren? 
(kopte bitvis, overtygade makthavare etc.) 

* Hur tick personalen mota multimedia? (Personalutbildning?) 

* Vad ar malsattningen med multimedia satsningen p! Fyren? 

* Hur ser du pa framtidens multimedia anvandning pa Fyren resp. pa folkbibliotek i 
allmanhet ut ska multimedia vara ett komplement eller en sjalvstandig del av 
verksamheten, eller rent av ersatta nagot?) 

* Kan multimedia-verksamheten pa Fyren pa nagot sattjamforas eller jamstallas med 
nagon annan av era verksamheter? 

* Finns det nag on skriftlig dokumentation som ar relevant i sammanhanget? 

* Vad har ni i form av multimedia? (specifika applikationer; ar de pedagogiska 
hjalpmedel, underhallning, informations- kallor etc) 

* Hur valde/valjer ni ut multimedia applikationer (kvalitetsbegrepp, Digitala 
Salongen,Btj service)? · 

* Beratta om er egna multimediaapplikationen OLGA. 

* Hur mycket tid !agger personalen ner pa multimedia? 
* Ar all personal positiv till multimedia? 
* Hur stor del av budgeten gar till multimedia? 
* Hur hanger ni med i utvecklingen (tidskrifter, konferenser)? 
*Far personalen nagon fortbildning? 



* Vilka riktar ni er till med er multimedia? 
(varje applikation for sig eller allmant) 

*Har ni multimedia for att lara folk anvanda datorer eller for att lata dem anv. datorer 
nar de soker information/kunskap? 

* Vilka anvander (anvandargrupper) multimedia applikationema, enligt dej eller 
undersokningar som ni gjort? 

* Hur anvands multimedian tycker du? (Som ni tankt, underhallning etc.) 

* Finns det potentiella anvandargrupper som annu inte upptiickt fenomenet? 

* Vad gor ni for att na ut till nya anvandargrupper? 

* Har du nagon uppfattning om multimedia som pedagogiskt instrument? 

* Vilka multimedia grejor har du sjalv anvant dej av for personligt bruk? 

~ I vad for andra sammanhang anvander du datorer? 

* Vad anvander du datorer till annars? 

Fragor till anvandare pa Fyren 

* Personlig bakgrund; (kon,alder,utbildnig,yrkesverksamhet; forsoka fa fram var 
intresset for multimedia kommer _sifran.) 

* Vad betyder multimedia for dej? 

* Vilken eller vilka av den multimedia som finns har pa Fyren anvander du? 
(Specifika applikationer~ ar de pedagogiska hjalpmedel, underha.Ilning, informations
kallor etc) 

* Hur valde/valjer du att borja anvandajust dessa? (kvalitetsbegrepp, haftigt, bra 
referensverk etc.) 

* Beratta om vad du anvander X till? hur soker du? 

* Kan du jamfora din anvandning av multimedia har pa Fyren med nagot annat som 
du gor pa fritiden, i skolan eller pa job bet ? 

*Vad ar det viktiga for dig; att anvanda "burken" eller det du Iar dig nar du anvander 
den? 



* Ar det Uittare att hitta vad du soker nar du anvander multimedia an nar du anvander 
dig av nagot annat? 

*Hur upplever du att soka information ("navigera"), d v s sjalv valja vag genom 
multimedian? 

* Hur beskriver du relationen mellan sokandet/navigeringe _lin och innehallet; vilket ar 
det som tar upp mest av dina tankar? 

*Hur kanns det att halla pa med multimedia? (vetenskapligt, poetiskt, som en 
serietidning, Tv etc) 

* Hur viii du beskriva det faktum att multimedia ar bade ljud, bild ,text pa en och 
samma gang? Ar det integrerat eller upplever du det som en sak i taget? 

* Tror du att du skulle ha mer anvandning av multimedia om nagon visade dig lite ·om 
hur det fungerar? 

* Beratta om dina synpunkter pa Fyrens egen multimediaapplikation, OLGA. 

* Vad ar din uppfattning om multimedia som pedagogiskt instrument? 

* Hur tror du vi kommer anvanda multimedia i framtiden och hur tror du att du 
personligen kommer anvanda multimedia ? 

*For- resp. nackdelar med multimedia; overhuvudtaget och pa Fyren 

* Varfor ska folkbibliotek satsa pa multimedia tycker du? 

* I vilka andra sammanhang anvander du datorer? 
* Vad anvander du datorer till annars? 
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