
Teldok 
RAPPORT 

Sett och Hört via 
bildkommunikation 

— användningsområden och erfarenheter 

Riksföreningen för Elektronisk 
Kunskapsöverföring 

Susanne Johansson • Susanne Stenbacka 



speciellt inom 
näringsliv och utbild-
ning men även inom 
hälsovård, myndigheter 
och underhållning. 

I början på juli 1995 
utkommer Via TELDOK 
25: Informationstekniken 
nu, då, sedan av Bengt-
Arne Vedin (redaktör) 
och Mats Fridlund 
(nedtecknare). Det är en 
rapport från ett dags-
långt seminarium med 
åtta talare - forskare, 
debattörer och analyti-
ker - som beskriver 
resultat av egna studier 
eller självupplevda 

utvecklingsskeenden. 
Redaktören har klippt 
samman talarnas inlägg 
efter ett antal teman; 
Hur kan vi förstå IT, 
vem skapar den och kan 
vi förutse dess utveck-
ling? Vad finns att lära av 
historien?Vilka indivi-
der är det som skapar 
framtiden inom IT och 
vad driver dem? En 
paradox är att utveck-
lingen först i själva ver-
ket tar längre tid än man 
tror och besvikelsen 
därmed sedan leder till 
en alltför pessimistisk 
syn. 

Du kan beställa Via 
TELDOK 25 nu (ge-
nom att faxa bifogade 
kupong) - men räkna 
inte med leverans förrän 
under juli! 

TELDOK är "styrelsens i 
Telia AB initiativ till do-
kumentation av tidig an-
vändning av teleanknutna 
informationssystem ", 
främst IT-användning i 
arbetslivet. 
Hittills har TELDOK 

finansierat och publice-
rat mer än 150 rappor-
ter, somdistribueras 
gratis till 3 500 rapport-
mottagare. 

FAX till: TELDOK, 0650-801 80 
Jag önskar bestalla följande rapport/er (rapportserie & nummer!): 

(Obs! att Via TELDOK 25 inte kan levereras förrän under juli.) 

Skicka rapporterna till: 

Namn: 

Företag: 

Adress: 

Postadress: 
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Teldok 
TELDOK är "styrekens i Telia AB 
initiativ till dokumentation av tidig 
användning av teleanknutna 
informationssystem", fiämst IT-
användning i arbetslivet. TELDOK 
bidrar till: dokumentation; publicering 
och spridning (i förekommande fall 
översättning); samt studieresor och 
konferenser. 

Hittills har TELDOK finansierat, 
publicerat och distribuerat mer 
än 150 rapporter, i flera skriftserier, 
som beskriver, och/eller ger bak-
grunden till, tidig användning av ny 
informationsteknik, tele- och 
dataproduktér och -tjänster. 

Rapporter från TELDOK kan 
beställas i efterhand, gratis i enstaka 
exemplar, från DirektSvar (08-
23 00 00, 08-23 alla dagar). Rappor-
tema sprids gratis till ca 3 200 
rapportmottagare, som själva begärt 
att ß dem kontinuerligt. 

En förteckning över TELDOKs 
utgivning sedan 1990 finns längst bak 
i denna rapport. 

Ytterligare information lämnas gärna 
av TELDOK Redaktionskommitté. 
Där ingår: 

Bertil Thomgren (ordförande), 
Telia, bertil.thomgren@hq.telia.se 
Göran Axelsson, Statskontoret, 
08-454 46 90 
Hans Iwan Bratt, LKD, 
08-753 31 80 
Birgitta Frejhagen, Information 
& Kompetens, 08-725 87 00 
Peter Magnusson.TCO (ST),08-
790 51 53 
Agneta Qwerin, RSV 
DataService, 08-764 83 78 
Herbert Söderström, 0650-800 59 
Bengt-Ame Vedin, Metamatic AB, 
08-660 35 85 
Anna Karlstedt, IMIT, 
08-736 94 71 
P G Holmlöv (sekreterare), Telia, 
pg. holmlov@hq. telia.se 

Kom gäma med projektidéer eller 
ansökningar om medel för att 
dokumentera tidig IT-användning! 

©TELDOK och författama 
TELDOK uppmuntrar till eftertryck för enskilt bruk, med angivande av källa 
Kommersiell vidarespridning ej tilläten utan överenskommelse med TELDOK eller författama 
Tryckeri: Hj. Brolins Offset AB, Stockholm 
Rapporten är tryckt på åldersbeständigt papper som är mlljömärkt med Svanen 
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Företal 

Denna TELDOK Rapport - "Sett och Hört via bildkommunikation" - är ett 
resultat av ett samarbete mellan Riksföreningen för elektronisk kunskaps-
överföring (REK), Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet. 
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och 
samhälle (STUNS) samt TELDOK. 

Susanne Johansson och Susanne Stenbacka, doktorander vid Kultur-
geografiska institutionen har samlat in uppgifter och skrivit rapporten. 
I juli 1991 gav de ut rapporten "Interaktiv bildkommunikation - kartlägg-
ning av användning och erfarenheter". 

Rapporten "Sett och Hört via bildkommunikation" visar att mycket 
hänt i praktiken på bildmötesområdet i Sverige. Författarna gör en syste-
matisk beskrivning av bildmötesanvändning i ledande företag, i hög-
skoleutbildning, i samband med teknikspridning och samhällsinriktade 
miljöer. 

TELDOK har funnit flera "godbitar" i rapporten, som är nya för oss. 
a. De beskrivna företagen med avancerad bildkommunikation för flera 

och bättre affärer finns i Strömstad, Hunnebostrand, Östersund och 
Mjölby. Det är en signal om möjligheter, så god som någon, till före-
tagsutvecklare, regionalpolitiker och - naturligtvis - till många 
andra företag i mindre orter i Sverige! 

b. En växande del av högskoleutbildningen i Sverige bygger på bild-
kommunikation. Många lärare och elever använder denna lösning 
idag. Det finns betydande erfarenheter om hur man ska göra och inte 
göra. Förr fanns dyra 2 Mbit/s-förbindelser (= kostar som 30 vanliga 
samtal), nu använder man 384 kbit/s (= 6 vanliga samtal) eller 128 
kbit/s (= 2 vanliga samtal). 

c Teknikspridningen och företagsutbildningen från Lärcentrum i Lek-
sand som huserar i kulturbyggnaden Brömsgården. Sotenäs kom-
mun i Bohuslän som ger distansutbildning på gymnasienivå och till 
bl a det lokala näringshvet. 

Susanne Johansson och Susanne Stenbacka har i kapitel 2 samlat praktiska 
erfarenheter från de studerade fallen. TELDOK tycker det är mycket 
glädjande och värdefullt att samlade synpunkter på bildmöten i Sverige 
kommer fram på detta sätt. Det underlättar en bra spridning av nyttig 
bildmötesanvändning. För många är ämnet mystifierat och det är svårt 
att bedöma om och hur investeringar i bildmötessystem ska genomföras. 
TELDOK har - som framgår i Referens-förteckningen - gett ut flera 
rapporter om bildmöten. 

Tack, Susanne J och Susanne S för en intressant och välskriven rapport. 
Tack REK, Kulturgeografen och STUNS för samarbetet. Och tack till 
Kerstin Petterson för Din fina redigering av rapporten. 

Trevlig läsning önskas! 

Ordförande Ledamot 
TELDOK Redaktionskommitté TELDOK Redaktionskommitté 
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TELDOK rapporterar om videomöten 

Det händer mycket på videomötesområdet på många platser över hela 
Sverige, från Trelleborg till Kiruna. Erüigt Telia Bild & Multimedia finns 
det 1 000-2 000 användare i Sverige, inte minst i Norrland. Andra källor 
uppger att det mot slutet av 1995 väntas finnas 140 000 videomötesutrust-
ningar i världen. 

Videomöten äger rum i bl a följande sammanhang: 
• Videomötesfunktioner på den egna persondatorn som enskilda 

användare av persondatorer använder i kontakt med andra sådana 
användare eller större videomötessystem 

• Videomötessystem i företag som Ericsson, Volvo Personvagnar, 
Skandia, Gäddede Elektronik AB 

• Videomötessystem i offentlig sektor, t ex Riksdagen, Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län och i kommuner, t ex i Bollnäs och Timrå 

• Videomötessystem i FoU- eller teknikspridningsmiljö, t ex 
Chalmers Teknikpark, Högskolan i Gävle-Sandviken, Sundsvalls 
Utvecklingscentrum 

• Videomötessystem i samband med distansutbildning, t ex Statens 
Skola för Vuxna i Hämösand, Sollefteå Studiecenter, Umeå Univer-
sitet och SNIC 

• Videokonferenser, i t ex Rymdbolagets regi med användning av 
Tele-X. Volvos bolagsstämma till flera platser på en gång är ett 
exempel på detta 

• Videostudios, t ex på konferenshotell, där intresserade användare 
kan hyra in sig 

Användningen av videomöten ökar i många länder. Persondatorer med 
videmötesfunktion och särskilda videomötessystem kan ha kontakt med 
andra sådana system i Sverige och i utlandet. Ett känt exempel är de 
videomöten som äger rum mellan Riksdagen och Svenska EU-representa-
tionen i Bryssel. Med standarden H.320 kan videomöten även hållas 
mellan utrustningar av olika fabrikat. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Förr farms analoga 
system som utnyttjade överkapacitet på det ordinarie TV-distributions-
nätet. De är nu passé. 

När digitala system började införas i Sverige valde dåvarande Telever-
ket att satsa på 2 Mbit/s-förbindelser. Sådana studios fanns på många 
platser i landet. Bild- och ljudkvaltieten blev hög men priset för över-
föringen blir också högt. Flertalet av dessa studios är avvecklade därför att 
de inte används tillräckUgt mycket. 

Den teknik som de flesta användare numera satsar på är 2x64 kbit/s-
överföring. Det ger en överföringskostnad som motsvarar två telefonsam-
tal. Nästa steg, som ger bättre bildkvalitet, är 6x64 kbit/s, vilket kostar 
som sex telefonsamtal. Denna överföring är dock ovanlig. 

2 Mbit/s-tekniken (kostar ungefär som 30 telefonsamtal) som ansågs 
modern för några år sedan, ersätts med 2x64 kbit/s både i Sverige och i 
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andra länder samt med 6x64 kbit/s. Det finns också videomötesteknik 
som utnyttjar 1x64 kbit/s i överföringen. 

Det finns standarder för bildkodning och hantering av ljud. De har gett 
bra resultat. Utan hållbara standarder kan inte videomötesteknik masstill-
verkas. Med standarder kan videofunktionen stoppas in på kretskort och 
monteras in i en persondator, som i övrigt har en bra bildskärm och 
ljudutgång samt kameraingång. Videokortet finns på marknaden från och 
med 1994. 

Ett brett och kostnads- effekt-anpassat utbud är således att vänta. Det 
är skillnad på video och video! 

• Videostudios för många deltagare och där kostnaden för använd-
ningen således inte är kritisk. 

• Videomötesutrustning i mindre sammanträdesrum i företag och 
myndigheter, som används av ett mindre antal deltagare, typ en 
grupp. Här spelar användningskostnadema en avsevärt större roll. 

• Ett växande antal användare kommer att ha bildtelefoni, där den 
enskilde med hjälp av sin persondator ("desktop video") har bild-
och ljudkontakt med andra användare. Här är tillgängligheten och 
kostnadema mycket betydelsefulla. 

Denna struktur kan jämföras med stordatom/minidatorn/persondatorn. 
Användarna vill välja lösning efter sina behov, och inte betala mer än 
nödvändigt för videomötena. 

Normalt finns kommunikation en-till-en (en utrustning kommunicerar 
med en annan), men det finns också kommunikation flera-till-flera. En 
speciell "brygga" tillåter maximalt sexton samtidiga användare. 

Videomötesfunktionen kan kombineras med andra kommunikations-
tekniker: telefon, fax, datakommunikation, textöverföring, i olika multi-
media-konstellationer. Kanske särskilt gäller detta "desktop video", där 
användarna/mötesdeltagarna kan arbeta med samma dokument eller föra 
över filer samtidigt som de ser och pratar med varandra i ett (annat) föns-
ter på bildskärmen. En förutsättning är förstås att deltagarna behärskar 
"modern fönsterteknik" för persondatorer. 

Det som enligt TELDOKs mening blir avgörande för en framgångsrik 
spridning är att ha kunskaper om användningen (både lyckade och miss-
lyckade situationer), vad det kostar och ger i utbyte, hur man genomför ett 
videomöte, praktiska arrangemang, hur mötet planeras och hur mötet kan 
följas upp efteråt. 

Ämnesområdet är ganska nytt även om det funnits videokonferenser 
och bildtelefoni i snart 30 år. De TELDOK-rapporter som nu skrivs i ämnet 
belyser speciellt användningsfrågorna. Läs om videomöten i: 

• Rapport 83: Mänskliga möten med mindre möda (1993) 
• TELDOK Info 13: Tala i bUd (1993) 
• Rapport 85: Vård och råd på tråd (1994) 
• Via TELDOK 24: Tvåvägs multimediakommunikationer i USA 

(1994) 
• Rapport 96: Sett och Hört via bildkommunikation (1995) 
• Rapport 97: Våga Vara Visionär (1995) 



Förord 

Användningen av interaktiv bildkommunikation - bildkonferens - och 
liknande teknik har ännu inte fått den omfattning i Sverige och interna-
tionellt som många förväntat sig. Emellertid kan nu tecken ses på att tiden 
börjar vara mogen för en snabbare spridning av denna kommunikations-
teknik. På flera platser i landet byggs f n bildkommunikationsanlägg-
ningar upp, detta för att möjliggöra distansundervisning och annat arbete 
på distans (stabsarbete, konstruktionsarbete, samråd etc.) samt för att ge 
företag och offentliga organ möjligheten att ta till sig denna teknik. Beho-
vet av goda förebilder är därför stort. 

Föreliggande rapport om användningen av interaktiv bildkommunika-
tion syftar till att med utgångspunkt från ett antal fallstudier stimulera 
användningen av sådan teknik. Studien skall ses som en fortsättning på de 
rapporter som publicerats tidigare i ämnet av TELDOK, såsom Vård och 
råd på tråd, (TELDOK Rapport nr 85) och Mänsldiga möten med mindre 
möda (TELDOK Rapport 83). Studien avses inte vara heltäckande, 
fallbeskrivningarna har valts med utgångspunkt från att de bedömts vara 
av intresse för spridandet av användningen av tekniken. Särskild upp-
märksamhet har riktats mot att finna intressanta användningar inom 
näringslivet och då särskilt inom mindre och medelstora företag. 

Doktoranderna Susanne Johansson och Susanne Stenbacka vid Kultur-
geografiska institutionen, Uppsala universitet, har utarbetat rapporten. 
Arbetet har bedrivits i samverkan med en referensgrupp bestående av 
tf professor Sune Berger, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala univer-
sitet, kanslichef Ragnar Forss, REK, Riksföreningen för Elektronisk Kun-
skapsöverföring och vice VD Peter Dahlström, STUNS, Stiftelsen för 
samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. 
TELDOK har tillsammans med dessa parter svarat för finansiering av 
studien. 

Riksföreningen för elektronisk kunskapsöverföring, REK, har syftet att 
främja användningen av elektronisk teknik vid överföring av information 
inom och mellan ohka samhällssektorer. Det gäller elektroniska tekniker 
som datorpost, datorkonferens, EDI, Elektronisk informationssökning, 
bildkommunikation, multimedia etc. Föreningen har särskilt intresserat 
sig för användningen av interaktiv bildkommunikation för samarbete och 
utbildning på distans. Den har tagit fasta på vad bl a IT-kommisssionen 
konstaterat i fråga om elektronisk kunskapsöverföring, nämligen att det 
finns en klyfta mellan användning och avancerad teknik. Föreningen vill 
bidra till att överbrygga denna klyfta. REK har för närvarande drygt 
hundra medlemmar inom utbildningsväsendet, offentlig förvaltning och 
näringsliv spridda över hela landet, såsom universitet, högskolor, myn-
digheter, organisationer och företag. 

STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, 
näringsliv och samhälle, arbetar sedan fem år tillbaka med informations-
teknologifrågor i Uppsalaregionen. STUNS driver sedan 1992 ett projekt 
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som syftar till att öka användningen av interaktiv bildkommunikation i 
regionen, inom universiteten, den offentliga sektorn och näringslivet. 
Författarna till föreliggande rapport utarbetade 1991 på STUNS uppdrag 
en rapport om användningen av interaktiv bildkommunikation i Sverige; 
"Interaktiv bildkommunikation - Kartläggning av användning och er-
farenheter". 

Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet har visat in-
tresse för informationsteknologins betydelse för samhällsutvecklingen och 
driver forskning inom detta område. Ihstitutionen har också använt sig av 
interaktiv bildkommunikation i distansundervisning rörande regional ut-
veckling och Europa, bl a riktad till företagare i ett antal Norrlandskom-
muner. Planer finns nu på en omfattande användning av bildkommunika-
tion bl a i vidareutbildningen av geografilärare över hela landet. 

Uppsala den 14 mars 1995 

x/uâanneJjfoAcmSômv ^u/xraine cHénoacÂa 
Kulturgeografiska institutionen 

Uppsala universitet 

kanslichef vice VD tf professor 
REK STUNS Kulturgeografiska institutionen 

Uppsala universitet 
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1 Inledning 

Bakgrund 
Ar 1991 utarbetade vi, Susanne Johansson och Susanne Stenbacka, en 
rapport1 i samverkan med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan uni-
versiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala universitet och 
Länsstyrelsen i Uppsala län; "Interaktiv bildkommunikation - kartlägg-
ning av användning och erfarenheter". Rapporten innehöll en kartlägg-
ning av användning och erfarenheter gällande interaktiv bildkommuni-
kation med tonvikten på utbildning vid högskolor och universitet. 

Mycket har hänt sedan dess, många projekt har avslutats och påbörjats 
och nya användare har tillkommit. Det har därför blivit aktuellt med en 
ny undersökning, med syftet att presentera olika användningsområden 
och med en fördjupad analys avseende de pedagogiska konsekvenserna 
som mediet medför. 

Telia räknar med att det 1992 fanns omkring 150-200 bildkommunika-
tionsanläggningar i Sverige (i detta antal inräknas inte persondatorer 
bestyckade med bildkommunikation), någon exakt uppgift finns inte. Det 
senaste året har dock försäljningen av bildkommunikationsutrustningar 
ökat markant beroende på bl a utvecklingen av ISDN-tjänsten och ökad 
informationsspridning från Telia.21 Sverige finns grovt sett två olika typer 
av ägare till bildmötesutrustningar. Dessa är (förutom TeUa) dels några av 
landets största företag som t ex Volvo, ABB och Ericsson och dels den 
offentliga sektom som kommuner, länsstyrelser, högskolor och landsting.3 

Vi kommer i vår studie att utgå från användningsområden, inte från 
ägare. 

Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka användningsområden som är 
aktuella i dag, vad gäller bildkommunikation, samt att ge praktiska 
exempel på hur mediet används i olika sammanhang. Detta för att dels 
sprida vunna erfarenheter bland de som redan använder bildkommunika-
tion, så att de kan lära av andras misstag och framgångar och få nya idéer, 
och dels för att uppmuntra och inspirera nya användare som kanske 
känner sig osäkra odi tvekande till om mediet passar hos just dem. 

Inledningsvis var ambitionen att fokusera företagstillämpningar men 
under arbetets gång visade det sig att användningen av interaktiv bild-
kommunikation inte är så vanligt förekommande bland svenska företag. 
1 Johansson, Susanne och Stenbacka, Susanne. (1991) Interaktiv bildkommunikation -

kartläggning av användning och erfarenheter. 
2 Rehman, Rutger. Telefonintervju. 
3 Utbult, Mats (1993) s. 13 f. 
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Vi har också begränsat urvalet på så sätt att vi försökt koncentrera oss på 
områden och användare som tidigare inte dokumenterats. 

Rapporten innehåller en översikt med exempel från ett flertal använd-
ningsområden samt mer ingående fallstudier över användares erfaren-
heter som skall besvara frågor som; vad finns det för hinder vid mediets 
tillämpning, vilka är möjligheterna och vad bör man tänka på vid 
användning av bildkommunikation. Vi har strävat efter att få så många 
användningsområden som möjligt täckta och därmed visa på olika typer 
av problem och problemlösningar. En del av svaren och åsikterna kan 
vara gemensamma för olika typer av användare medan andra skiljer sig åt 
beroende på syfte, projektform och målgrupp. 

Vi vill påpeka att vi med denna undersökning inte har haft ambitionen 
att lokalisera så många användare som möjligt, det är ingen kartläggning 
av antalet anläggningar. Vi har i stället koncentrerat oss på de som har 
erfarenheter att dela med sig av, och som har utvecklat sin användning av 
mediet under de senaste åren. De användare som nämns i denna studie är 
således bara ett fåtal av alla i landet. 

Ämnet som behandlas i föreliggande studie kan kallas vid ett flertal 
olika namn; videomöten, videkonferenser, bildmöten och interaktiv 
bildkommunikation är några av dem. Vi har använt oss av de namn som 
de personer vi intervjuat använder samt de uttryck som återfinns i de 
rapporter vi refererat till. 

Disposition 
En form av katalogisering gjordes av Telia AB för omkring ett år sedan; 
"Bildkonferenser Användare i Sverige Hösten 1993". Denna har utgjort en 
del av underlaget till vår mer praktiskt orienterade studie. Övrigt material 
har insamlats genom intervjuer och studerande av rapporter och 
utvärderingar. Många gånger har en kontakt lett vidare till en annan. Det 
informella kontaktnätet mellan användare av bildkommunikation har 
således till viss del bidragit till rapportens utformning. 

Vi har begränsat oss till svenska användare i rapporten, d v s minst en 
användare i respektive projekt är svensk. Multimediaanvändare ingår i de 
fall bildkommunikation är en del av verksamheten. 

När vi skriver att vi utgår från olika användningsområden snarare än 
ägare mnebär det att vi har valt fallstudierna utifrån detta. Dispositionen 
är dock utformad så att en organisation eller institution utgör en fall-
studie, även om samma institution kan använda bildkommunikation 
inom flera områden som t ex distansutbildning och distansarbete. 

Rapporten inleds med en sammanfattning av användares praktiska 
erfarenheter av interaktiv bildkommunikation. Personer som jobbar inom 
företag och institutioner och som innehar stor sakkunskap har i intervjuer 
fått redogöra för sina synpunkter och praktiska erfarenheter. I samman-
fattningen görs en analys av användares erfarenheter, pedagogiken och 
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vad man i övrigt bör tänka på inför projekt med interaktiv bild-
kommunikation. 

Därefter redovisas användningsområden för interaktiv bildkom-
munikation. Varje användningsområde inleds med en översikt av ett fler-
tal pågående projekt och därefter följer 1 à 2 fallstudier från respektive 
grupp där användares erfarenheter får stort utrymme. I dessa fall har 
intervjuer genomförts med lämpliga personer. Vi har genomfört tolv fall-
studier och det är dessa som legat till grund för den inledande samman-
fattningen. Vid valet av fallstudier har syftet varit att påvisa varierande 
användningsområden och att redogöra för användare med stor erfaren-
het. Företag eller organisationer som nyligen och i större omfattning 
medverkat i rapporter eller utvärderingar har försökt undvikas. Urvalet 
av fallstudier gjordes genom studier av rapporter, artiklar och diskus-
sioner med REK och STUNS. Ett par kontakter fick vi genom de vi 
intervjuade som i sin tur kände någon annan som arbetat en tid inom 
området. I fallstudierna besvaras frågor om mediets tillämpning, använ-
dare delar med sig av erfarenheter och synpunkter. 

I de flesta fall har vi besökt platsen i fråga men vi har ocksä utnyttjat 
mediet i sig för att i viss mån undvika alltför många och långa resor. Då 
har intervjuema skett från studion i Glimten, Uppsala till bl a Lund och 
Linköping. 

Våra fallstudier är, som nämnts tidigare, valda så att de ska represen-
tera så många användningsområden som möjligt, för interaktiv bild-
kommunikation. Vi har bl a intervjuat företag, organisationer, umversitet 
och lärocenter. Flera av dessa använder sig av interaktiv bildkommunika-
tion på mer än ett sätt. Fallstudierna är därför grupperade efter använ-
darens huvudsakliga tillämpning. En kort sammanfattning av det område 
som användargrupperna representerar inleder redovisningen av fall-
studierna. 

När det gäller redovisning av tillämpningar inom vården har vi inte 
gjort några egna fallstudier eftersom detta område kartlagts av Mats 
Utbult i TELDOK-rapporten "Vård och råd på tråd". Därför har vi valt att 
i stället referera till denna rapport och till den kartläggning vi gjorde 1991. 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar den tekniska utvecklingen. Det 
är endast en översiktlig redogörelse. Den som vill fördjupa sig i de 
tekniska aspektema hänvisar vi till andra rapporter som t ex kommande 
TELDOK-rapport författad av Tlina Läärä. 

Rapporten avslutas med exempel på tänkbara framtida användnings-
områden. 



2 Praktiska erfarenheter -
sammanfattning 

Det är vanskligt att dra några generella slutsatser utifrån genomförda fall-
studier. I många frågor finns det lika många uppfattningar som använ-
dare. Olika användare har olika fömtsättningar och krav vilket har bety-
delse för vilka åsikter som framkommer vad gäller pedagogik och teknik. 
Här följer en sammanfatming av de vanligaste åsikterna och erfarenheter-
na som framförts under intervjuema. Vi har valt att använda oss av dtat 
från intervjuerna för att illustrera olika användares ibland motsägande, 
ibland sammanfallande reflektioner. 

"Nu saknar vi bara en taxfree-bar ßr att m total anpassning." 

"Föreläsningar via bildkommunikation ska bara utgöra ett komplement och 
ersätta nägra av träffarna." 

Bildkommunikation har inom många områden visat sig vara ett utmärkt 
altemativ till traditionella möten som föregås av långa och tröttande resor. 
Dock är de flesta överens om att mediet inte kan bli en hundraprocentig 
ersättning till det personliga mötet utan snarare ett komplement. Fort-
farande tycker många anställda att resor är positiva och innebär en trevlig 
omväxling i arbetet, men ju högre upp i företaget eller organisationen man 
kommer ju mer minskar viljan att resa. Då prioriteras det "egna" företaget 
och personer i ledande ställning har redan så många resor bakom sig att 
tjusningen har lagt sig. En nackdel vid minskade fysiska möten är att man 
missar de spontana kontakter som resor ger upphov till, kontakter som 
kan vara av stor betyddse för framtida samarbete och konkurrensstyrka. 

"Vad det än hade kostat hade vi betalat." 

Flera stora företag har en företagsledning som antingen befinner sig i 
olika delar av världen eller på grund av bestämmelser inte får lämna 
företaget samtidigt. Många gånger finns det dock ett behov av att snabbt 
kalla samman personer i ledande befattning eller få råd från någon 
nyckelperson i företaget. 

Bildkommunikation är ett bra hjälpmedel vid rådgivning på distans 
t ex när det gäller konstruktion eller produktion eller allmänna frågor. När 
man ser varandra och kan förklara med hjälp av bilder löses problemen 
snabbare och man behöver inte kontakta varandra så många gånger. 
Vanligtvis finns inte konstruktörer och experter till hands på alla platser 
som innehar en viss utrustning eller databaser men med bildkommimika-
tion kan spedalister från en annan del av företaget eller organisationen 
snabbt kallas in och vara till hjälp på andra platser. 
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"Ingen kommer att acceptera halvsuddiga bilder i längden." 

"Fungerar den här hastigheten för teckenspråkstolkar i Örebro så fungerar den 
för oss." 

Del varierar bland olika användare hur mycket av kvalitetsnedsättning 
man kan tänka sig för att få ner priset. Några förklarar sig villiga att betala 
extra för att slippa eftersläpningar i bild och fördröjning av ljudet medan 
andra anser att det är mer eller mindre betydelselöst och att man vänjer 
sig vid det. 

De som startade sina sändningar med tjänsten 2 Mbit/s har svårt att 
acceptera lägre hastigheter på 2x64 eller 6x64 Kbit/s. En vanlig kommen-
tar är att 6x64 Kbit/s är absolut minimum för att bilden ska vara accepta-
bel. Användare som bara haft tillgång till 2x64 Kbit/s godkänner dock 
denna hastighet. Detta hör ofta samman med vetskapen om att "det är 
suddiga bilder eller inga alls". Utbildningen eller mötet skulle inte bli av 
utan teknikens hjälp. Däremot ställs högre krav på ljudet. Eko och andra 
stömingar gör mediet strängt taget oanvändbart. 

Vår egen erfarenhet är att eftersläpningen i bild blir ansträngande att 
titta på under en längre tid och ger ingen fullgod känsla av närvaro. 
Kravet på kvalitet kommer sannolikt att vara högre i kommande genera-
tioner eftersom den generationen är van vid tydlig grafik både på TV och 
dataskärmar. Det är av största vikt för mediets framtid att tillverkarna 
fortsätter att utveckla komprimeringstekniken och därmed uppnår en 
bättre bildkvalitet. 

Kostnadsmässigt är 6x64 Kbit/s betydUgt biUigare än vad 2 Mbit/s var. 
Många hade aldrig möjlighet att välja den högre sändningshastigheten 
eftersom kostnadema var oöverstigliga, kundunderlaget var således inte 
särskilt omfattande. 

"Ansiktsfärgen kan ibland ge sken av att man inte har sovit på veckor." 

Färgen på bakgrunden har stor betydelse för hur bildkvaliteten uppfattas. 
Om bakgrunden är för ljus får det samma effekt som när man fotograferar 
i motljus. Kameran ställer in sig efter ljuset bakom och personema blir 
mörka. Ljussättningen har också stor betydelse för hur personema tar sig 
ut i bUd. Stark, hård belysning ger skarpa skuggor medan vanUgt dagsljus 
gör att man ser ut ungefär som vanUgt. 

Ljudstyrd autofokusering på den person som yttrar sig kan vara på-
frestande. Många gånger byter man ställning på stolen utan att man har 
något särskilt att säga dier visa just då, men skräpet från stolen gör att 
man hamnar i bUd. Detsamma gäller om man råkar hosta dier harkla sig. 

Det finns två sätt att närma sig tekniken i början av användningstiden. 
Antingen gör man som exempelvis i Lund eller Linköping, man anpassar 
miljön till tekniken för att få det i det närmaste perfekt. En annan väg är 
att integrera tekniken i den bdintUga miljön, som t ex i Gävle. Det är svårt 
att säga vad som är mest fördelaktigt, det varierar mellan olika använ-
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dare, hur mycket pengar man vUl lägga ner och i vilket syfte använd-
ningen sker. Det kan vara en nackdel att sträva mot perfektionism, det 
kan skrämma bort människor från mediet eftersom de blir rädda för att 
inte kunna uppträda professionellt. Om tekniken integreras i den be-
fintUga miljön och man tillåter sig att vara amatör och lära av sina misstag 
kan man i stäUet påvisa att det inte är så kompUcerat som det verkar. 

"Mot slutet av kursen var det dock en föreläsare som vågade sig på att gå 
omkring lite." 

Även om användning av bildkommunikation förekommer på flera 
universitet och högskolor är formerna för undervisning oUka. I Lund 
spdas föreläsningarna in i förväg, de spdas upp för devema och åtföljs av 
en frågestund. I Linköping får man undervisningen hem tiU sin egen TV 
dier tUl ortens studiecentra och de interaktiva kontaktema förs via telefon 
eUer tdefax. I Uppsala och Gävle är hela föreläsningen interaktiv, eleverna 
kan avbryta föreläsaren för frågor och kommentarer. De olika varianterna 
har både för- och nackdelar. Förinspelade föreläsningar ger en bättre bild-
och ljudkvalitet men då kan inte frågor ställas under tiden. Föreläsningar 
där lärare och elever har genomgående interaktivitet kan innehåUa mer 
störningar i ljud och bild men ger utrymme för spontana reaktioner. 

Det är viktigt, för undervisningens kvaUtet, att läraren är motiverad och 
viU undervisa med hjälp av bildkommunikation. På de flesta håU har det 
varit svårt att få lärare att ta till sig den nya tekniken medan andra gärna 
kastar sig in i det och ser det som en utmaning. För att avdramatisera 
mediet är det viktigt med en introduktion där läraren får prova sig fram. 
Det kan vara hämmande att i ett initialskede komma med ett antal förhåll-
ningsorder. Ett bättre sätt kan vara att läraren utnyttjar sig av sina mot-
parter genom att dessa kan tala om när läraren försvinner ur bild, skriver 
otydligt eller visar fel bild. 

"Elevema i Boden sjönk allt djupare ner i fåtöljerna med uppenbar risk för att 
somna." 

En dd anser att spedeU pedagogik är nödvändig medan andra menar att 
det räcker att återspegla en traditionell klassrumssituation. Fallstudierna 
har visat att en viss anpassning tfll mediet ändå behövs. Lektionerna får 
tiU exempel inte vara för långa. Det är ansträngande att titta koncentrerat 
på en TV-skärm under en längre tid. En åsikt som framkommit är att bild-
möten kan kännas mer intensiva än vanliga möten, man tar inga pauser 
om det inte är allddes nödvändigt. Undervisningsmaterialet bör göras om 
så att formatet stämmer med dokumentkameran; texter får inte vara för 
små och bilder skaU zoomas in ordentligt, särskUt om de är små eller 
detaljerade. 

Om man blir för många i rummet kan det vara problematiskt att flytta 
mikrofonen mellan sig. Hamnar man dessutom långt ute på en kant eller 
på en stol vid dörren är det lätt att hamna utanför odi man drar sig för att 
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begära ordet. Det är således viktigt att anpassa deltagarantalet efter 
ändamålet, om det är meningen att så många som möjligt skaU delta i 
diskussionen eUer om sändningen görs i mer informativt syfte. Man måste 
tänka på att inte prata i munnen på varandra eftersom ljudfördröjningen 
gör att man bara kan prata en i taget för att det skaU höras. 

"Det ska vara samma lättillgängliga redskap som datorn, ett vardagligt 
arbetsverktyg." 

För att få ett fullt utbyte av mediet bör man alltid ha tillgång till direkt 
uppkoppling. När bildstudion är belägen en bit bort och användning 
föregås av bokning och formulär i receptionen förändras förutsättning-
arna för att utnyttja mediet som ett vardagligt arbetsredskap. Självklart 
behövs bokning på stora enheter där mötena är många och bestämda 
långt i förväg och där man inom företaget inte kan sköta det som en själv-
klar del i det dagliga arbetet. Där det går att tillhandahålla tekniken under 
mindre formella omständigheter är det dock att föredra eftersom det 
avdramatiserar och möjliggör en mer frekvent användning. Exemplet 
Jonsson & Paulsson visar hur datom i kombination med bUdtdefon utgör 
ett arbetsredskap som blivit en naturlig dd av företagets konstruktions-
avdelning. 

"Min uppfattning är att vi befinner oss mitt i orkanens öga." 

"Det är ännu lite för komplicerat att använda sig av videomöte och multimedia 
överhuvudtaget för att det ska bli en boom." 

"För det första är det attityden hos människor som måste ändras och därefter 
beteendet." 

Redan våren 1991 var det många som gjorde bedömningen av använd-
ningen av bildkommunikation skulle spridas snabbt när väl en standar-
disering uppnåtts. Med facit i hand kan man konstatera att visst har an-
vändningen ökat men kanske inte lika snabbt som väntat. Det har fram-
kommit från flera håll att det många gånger varit svårt att få företag och 
högskolor att anamma den modema tekniken. Många användare befinner 
sig fortfarande på försöksstadiet men det finns också flera exempel på 
användare och användningsområden som har flera år på nacken och som 
i uppskattande ordalag beskriver mediets möjUgheter. 

I intervjuema har det framkommit flera faktorer som kan ha lett till en 
långsammare spridning av mediet än vad många förväntade sig, t ex 
avsaknaden av standard och en allmän attityd att det merarbete som 
krävs i ett inledningsskede är komplicerat och passar ett fåtal verksam-
heter. En grupp användare byggde upp sin verksamhet runt tjänsten 
2 Mbit/s och är därför osäkra på hur de ska fortsätta. Tjänsten finns 
visserligen kvar men den efterfrågas inte längre nu när det finns mer 
kostnadseffektiva alternativ. Några av användarna tycker att leverantö-
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rernas service är otillräcklig på så sätt att det är oklart vart man skall 
vända sig när det uppstår tekniska problem. 

Hera har framfört åsikten att mediet behöver "avdramatiseras". När 
tekniken infördes behövdes det spedaldesignad utrustning och specieUa 
konferensrum vilket gjorde att videokonferens framstod som något några 
få utvalda sysslade med. Det är fortfarande så att det ofta är för "krång-
ligt" att använda sig av interaktiv bildkommunikation. Ofta är studion 
belägen en bit ifrån övrig verksamhet, lokalen behöver bokas och använ-
dama behöver hjälp av någon form av teknisk personal för att koppla upp 
sig och hantera kameror och ljudutrustning. 

"Pä en enda åtla-veckorskurs sparade vi en halv miljon." 

Det har också visat sig vara viktigt, inte minst vad gäller företag, att 
konsultfirmor och teknikcentrum kan visa upp konkreta exempel på 
mediets användningsområde. Det är svårt att ändra människors beteende 
men det goda exemplets makt skaU inte underskattas. Att resa i jobbet kan 
ofta vara ett välkommet avbrott i vardagen och därför måste det innebära 
ett mervärde av något slag för användaren för att han/hon ska använda 
sig av videokonferens istället. Det bör även innebära betydande be-
sparingar i tid och pengar. Även om prisema har gått neråt hda tiden de 
senaste åren så är det en relativt stor utgift att skaffa utrustning och att 
sända på hastigheter som överstiger 2x64 Kbit/s. Sannolikt blir PC med 
bUdkodningskapacitet det mest prisvänliga och användbara altemativet 
för mindre företag eUer organisationer medan universitet, högskolor och 
större företag använder sig av studios och mer avancerade utrustningar 
för t ex möten och undervisning. 



3 Företag 
Företag med täta kontakter över långa geografiska avstånd kan tjäna både 
tid och pengar om de utnyttjar bUdkommunikation. Vid de tillfäUen där 
möten annars skulle orsaka långa resor med stor tidsåtgång, t ex mellan 
Sverige och USA, är tekniken särskild förmånlig. I stället för en förlorad 
dag på ett flygplan går man in i en studio och startar efter någon minut. 
Bildkommunikation är ocksä ett altemativ till telefonkontakter, som 
ibland kan upplevas som otillräckliga. Minskade kostnader tiUåter mer 
frekventa möten, samtidigt som kostnaden per sändningstimme gör att 
man effektivt utnyttjar tiden. Personlig kontakt skall trots detta inte 
underskattas och en förutsättning är att deltagama inte har behov av det 
rent sodala som omgärdar traditioneUa möten. 

Husqvama, ett välkänt företag inom kök- och vitvarubranschen, har 
genom ett nytt projekt förbättrat informationsflödet och servicen inom 
organisationen.4 Köksfackhandlama fär rådgivning i samband med kund-
besök, direkt från experterna pä huvudkontoret. Lösningen heter multi-
mediakommunikation och består av bUdkommunikation kombinerad 
med datakommunikation. Experten kan hjälpa till att diskutera ritnings-
förslag, visa exempel frän den egna utställningslokalen och visa videofil-
mer med lösningen illustrerad. I ovanstående faU tar återförsäljaren kon-
takt med expertema. Det omvända är också möjligt, att återförsäljarna 
kontaktas av expertema som ger produktinformation och presenterar ny-
heter. På informationsmöten med flera parter kan man via bildkommuni-
kation diskutera aktuella frågor som nya produkter, kampanjer dier even-
tuella problem. I systemet ingår också möjligheten för återförsäljarna att 
gå direkt in i företagets stordator och lägga in eller ändra sina egna be-
ställningar. I och med detta sparas tid på huvudkontoret, tid som istäUet 
kan utnyttjas till individuell information. 

U-Kom är ett projekt som initierats av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
och Telia. Tillsammans med LänsTeknikCentrum och ett antal företag 
skall man undersöka hur ISDN-teknologin kan förbättra smä och medel-
stora företags konkurrenskraft.5 Det anses särskilt intressant att driva 
U-Kom i Jönköpings län dtersom där finns en stor andd småföretag, 
många gånger underleverantörer till större företag i andra delar av 
landet. 

Fyra nyckelområden har valts ut, där ISDN-tekniken (büd-, ljud- och 
datakommunikation) skaU visa vilka möjUgheter som ges; 

1 inköp, kontakt med underleverantörer 
2 försäljning, kundkontakter 

Telejoumalen nr 5 1992. "Multimediakommunikation ökar kundservicen hos Hus-
qvama". 
LänsTeknikcentrum. Sanjay Joshi. Skriftlig infonnation (1994). 
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3 utbildning, kompetenshöjning, "distanskonsulter" 
4 elektronisk post, kontakter mellan företag 

Inom varje område har ett eller flera pUotprojekt bildats. Erfarenhetema 
från dessa projekt skall sedan föras ut till olika målgrupper för att utgöra 
goda exempel, stimulera användningen och förhindra misstag. Sedan för-
sommaren 1994 har IKEA använt sig av tekniken för att utveckla en ny 
möbel tillsammans med en underleverantör i Jönköpings län. Med hjälp 
av bildtelefon och PC går man tillsammans igenom ritningar och gör 
noteringar och ändringar. De prototyper som tas fram visas upp och 
förklarmgar underlättas med bildtelefonen. Den nya formen av samarbete 
är än så länge pä försöksstadiet men om det anses lyckat kommer 
tekniken att användas igen, men dä pä betydligt längre avstånd. 

Dalsland och Norra Bohusläns kommuner har med hjälp av läns-
styrelserna gått samman i ett nätverk för bildkommunikation där de 
använder sig av ISDN-tjänsterna. Samtliga kommuner som har startat 
lokala utbildningscentra för distansundervisning har fått statsbidrag. I 
varje kommun i Dalsland och Norra Bohuslän har det bildats ett centrum 
för bUdkommunikation där det finns tillgång till utrustning för telebild-
möten, datakommunikation och telefaxöverföring. Med hjälp av tvä 
vanliga telefonledningar och en s k "brygga" för flerpartskonferens som 
installerats av Telia i Uddevalla kan alla kommuner i norra Bohuslän och 
Dalsland mötas med hjälp av telebildtekniken och ha konferenser, in-
formationsmöten och utbildning i hela regionen. "Bryggan" möjliggör alla 
slags flerpartskonferenser och uppkopplingar såväl nationellt som inter-
nationellt. Dessutom har ett tvåårigt pilotprojekt under namnet "Möjlig-
heternas arbetsplats" startat i Sotenäs och Strömstads kommuner. 
Projektet innehåller ett utvecklingsprogram för ISDN-tekniken och hur 
den kan tillämpas av småföretagare. (En mer utförlig beskrivning av 
projekten i Sotenäs kommun redovisas under rubriken "Projekt inom 
olika samhäUsorgan".) 

CIM & BIM Arkitekter AB' 
CIM & BIM utgör i sig själv ett exempd på "Möjlighetemas arbetsplats", 
ett projekt som drivs tillsammans med VästArkitekter AB, VästCAD AB 
och TeUa AB. Lars-Erik Andersson, arkitekt, har ritat sitt eget hus och då 
planerade han så att företaget fick en egen avdelning på övervåningen, ett 
fätal steg frän hemmet. En förhoppning är att det mentala avständet är 
större, annars finns det kanske en risk för att man aldrig känner sig riktigt 
ledig! 

6 Intervju med Lars-Erik Andersson. 



Sett och Hört via bildkommunikation 11 

CIM & BIM Arkitekter AB 
Uttergatan 5 
450 46 Hunnebostrand 

Kontaktperson: Lars Erik Andersson, arkitekt Tel: 0523 - 587 67 

Utrustning: En dator bestyckad med video desktop conferencing system 
(PictureTel Live 100) och en dator utrustad med datakommunikationskort 
och programvara för appUkationsdelning, filöverföring och diverse andra 
tjänster. Nätverket tar hand om skrivartjänster och fungerar som en back-
up under projekten och sköter kommunikationen med resten av möjlig-
hetemas arbetsplatser via multiprotocoUrouters. Sändningshastigheten är 
2x64 Kbit/s och kontoret är placerat hemma i den egna viUan. 

Användningsområde: Skicka och diskutera ritningar och arbeta med 
dokument med samarbetspartnem VästArkitekter i Strömstad och upp-
dragsgivare som t ex Sotenäs kommun dier olika konsultfirmor. 

Antal deltagare: Hos CIM & BIM vanUgtvis en person, hos VästCAD en 
person och hos VästArkitekter fyra tUl sex personer. 

Tim/Vecka: Utrustningen används dagligen. 

Erfarenhet/år. Ca ett och ett halvt är. 

Antal partners: Se användningsområde. Vanligtvis en i taget, vid brygg-
uppkoppUng flera. 

Uthyrning: Inte aktuellt 

Utrustning 
Idén att utföra konstruktioner och ritningar med datorns hjälp fick Lars-
Erik Andersson redan 1982. Han provade den dåvarande tekniken men 
den visade sig vara otillräcklig. Med åren utvecklades dock både hård-
och mjukvaran samtidigt som kostnadema blev mer rimliga. Efter 1987 
har i stort sett allt arbete skötts med hjälp av PC-datorer och att använda 
ny teknik var en förutsättning för att kunna starta eget. Sedan 1990 driver 
Lars-Erik Andersson ett familjeföretag som han klarar utan att ha någon 
anställd, han menar att det är en fördel eftersom man slipper allt mer-
arbete och diskussioner som rör själva organisationen och kan koncen-
trera sig på arbetet. Behövs resursförstärkning sker detta på annat vis. 

Utrustningen består av dator med tiUhörande videokamera och mikro-
fon, dessutom finns kompletterande datorer, telefon och fax. Arbets-
platsen är komplett. 
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Användningsområde 
Företaget bedriver arkitektverksamhet för privata och offentliga kunder, 
som tex kommuner. Det gäller vanligtvis ritande av detaljplaner odi 
vanlig husprojektering. Tillsammans med VästArkitekter har CIM & BIM 
arbetat med projektet Skola och Folkets Hus i Hunnebostrand, i samarbete 
med Sotenäs kommun där ny IT-teknik använts kontinuerligt i projekte-
ringsarbetet. Företaget arbetar även tiUsammans med Västarkitekter i flera 
andra projekt vars syfte är att skapa nya attraktiva områden i Norra 
Bohuslän, med boende arbete och verksamheter i ett område. Som det är 
nu går en massa tid ät till resor och bostadsområden är helt döda pä 
dagarna vintertid. 

Projektets syfte är ocksä att testa olika sorters utrustning, vad fungerar 
respektive inte passar aUs. OUka behov kräver olika utrustmng och det är 
inte bra att förköpa sig eUer missa något som kanske skulle vara avgöran-
de för verksamheten. 

Det är naturUgt för Lars-Erik Andersson att jobba med dessa projekt, 
han lever ju som han lär. 

- Under industrialiseringen var det naturligt ha uppdelade områden 
med arbete och bostäder, fortsätter han, men nu minskar antalet anstäUda 
i industrin och det är möjUgt att integrera arbete och bostäder. 

Erfarenheter 
En mycket viktig förutsättning för alla som använder datorer i sitt dagUga 
arbete är datorkommunikationen. Fördelama med, att på distans, kunna 
jobba i samma dokument är stora, det går snabbt att komma fram till 
ändringar och det visar sig genast om man är överens. Lars-Erik Anders-
son framhåller också fördelen av att använda ny IT-teknik vid möten och 
diskussioner, man har allt material tillgängUgt och skulle man ha glömt 
något är det enkelt att hämta det via telenätet. Det är dessutom säkrare 
att samarbeta med hjälp av datorema. Att skicka disketter är riskabelt, 
de kan komma bort eller gä sönder. En ändring behöver bara göras en 
gång, tidigare skulle alla deltagande få sina respektive dokument dier 
ritningar ändrade, nu gör en ändringen och sedan kan alla uppdatera 
sina egna dokument. Detta gäller även kopplingen till själva byggarbets-
platsen. 

Datorkommunikationen har ocksä direkt visat sig vara lönsam för 
företaget, det är svårare att dra några slutsatser om bildkommunikationen 
vad gäller ekonomiska konsekvenser. Nu när möjligheten finns föredrar 
man dock att se varandra när man diskuterar och samarbetar. Bildkom-
munikation har en sodal funktion, man möts via bilden och man ser 
reaktioner. 

- Det ju inte bara personer man ser, poängterar Lars-Erik Andersson, 
man kan ocksä visa saker som t ex material odi stenprover. 

CIM & BIM har tillsammans med VästArkitekter anUtats flitigt av Telia 
för demonstrationer av mediet. Det är viktigt att förevisa praktiska exem-
pel för att underlätta spridningen av tekniken. Ju fler som skaffar utrust-
ningar desto mer användbart blir det när kontaktnäten utökas. 
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Lars-Erik Andersson ser vidare stora fördelar med att slippa de rutin-
mässiga resor tiU Strömstad som han tidigare företog omkring tre gånger i 
veckan. Nu kan han tiUbringa större delen av både arbete och fritid på en 
plats som han själv har valt. I ett större perspektiv blir decentralisering av 
både arbete och bostäder möjlig och flera människor kan jobba hemma om 
de sä önskar. Flexibiliteten ökar, man kanske jobbar hemma tvä dagar i 
veckan och åker till kontoret övriga dagar. 

Även om det är en stor investering inledningsvis är de löpande 
kostnadema förhållandevis låga. Det största problemet att fä människor 
att använda ny teknik är vanligtvis inte kostnadema, menar Lars-Erik 
Andersson. Problemet är oftast de mentala spärrarna, att acceptera den 
nya tekniken. 

Framtiden 
Lars-Erik Andersson menar att det som kommer att fä snabbast spridning 
är utnyttjandet av ISDN-tekniken för datakommunikation dtersom kost-
naderna är låga och man får mycket snabbt en lönsamhet i investeringar. 
Fördelama med att få utbildning, support och att kunna skaffa informa-
tion pä distans visar sig snart. Det kan vara svårare att motivera en 
investering i bildkommunikation, dels för att kostnadema fortfarande är 
för höga och dels för att vinstema man gör inte är lika mätbara. 

VästArkitekter AB? 

VästArkitekter är inte bara ett exempd på hur man framgångsrikt utnytt-
jar data- och telebildtekniken i det dagliga arbetet. Företaget och dess 
medarbetare visar också hur man kan integrera sitt hem med sin 
arbetsplats för att pä sä sätt slippa onödiga transporter och ha möjlighet 
att tillbringa dagarna där man hdst viU. 

I ett gult trähus, byggt på 1800-talets mitt, i centrala Strömstad finns 
VästArkitekter med VD-n Jan Dahlhielm i spetsen. Arbetsplatsen eller 
kontoret befinner sig en trappa upp, relaterat tiU bostaden, mycket nära 
men ändå avskilt. Husets möjligheter att på detta sätt kunna rymma både 
hem och arbetsplats var preds vad Jan odi Britt Dahlhielm ville ha när de 
för fem år sedan flyttade in med famUj och företag. Det var också viktigt 
att korta avständet mellan bostaden/arbetsplatsen, fritid och natursköna 
områden. Ett problem har dock varit de ofta länga avstånden till be-
ställare, samarbetspartners osv. Med hjälp av modem teknik har det visat 
sig möjUgt att även kunna korta dessa avstånd. 

Utrustning 
Utrustningen består av datorer med videokameror och mikrofoner place-
rade ovanpå och dokumentkameror vid sidan om. Ett ISDN-abonnemang 

Intervju med Jan Dahlhielm. 
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VästArkitekter AB 
Karlsgatan 2 
Box 138 
452 23 Strömstad 

Kontaktperson: Jan Dahlhielm, arkitekt Tel: 0526 -140 80 

Utrustning: Två datorer bestyckade med video desktop conferencing sys-
tem (en PictureTel Live 100 och en PCC 2.0 BT-baserad från Olivetti. En 
dator bestyckad med datakommunikationskort och programvara för 
applikationsdelning, filöverföring och diverse andra tjänster. Nätverket 
tar hand om skrivartjänster, fungerar som en backup under projekten och 
sköter kommunikationen med resten av möjlighetemas arbetsplatser via 
multiprotocoUrouters. Mikrofoner är placerade ovanpå datorerna och 
dokumentkameror vid sidan om. Sändningshastigheten är 2x64 Kbit/s 
och kontoret finns i den egna vUlans övervåning. 

Användningsområde: Skicka ritningar och dokument samt diskutera och 
bearbeta dessa med samarbetspartners och uppdragsgivare. 

Antal deltagare: Hos CIM & BIM vanligtvis en person, hos VästCAD en 
person och hos VästArkitekter fyra till sex personer. 

Tim/Vecka: Utrustningen används dagligen. 

Erfarenhet/år: BUd- och datakommunikation används sedan omkring ett 
och ett halvt år tillbaka. 

Antal partners: Varierande, exempd pä sändningspartners är Sotenäs 
kommun, andra arkitektkontor och konsultfirmor. Vanligtvis en sänd-
ningspartner per tiUfälle, vid brygguppkoppUng flera. 

Uthyrning: Inte aktuellt 

och ett kretskort med tillhörande mjukvara har avgörande betydelse för 
att möjliggöra kommunikationen. I datorema bearbetas dokument och 
ritningar och i ett fönster på skärmen syns medarbetaren som kanske 
befinner sig tio eUer femtio mU bort. Med dokumentkamerans hjälp kan 
man visa dokument som kanske inte finns lagrade i datom men också 
stenprover eller färgkartor. Sändningshastigheten är 2x64 Kbit/s och 
bilden har hög upplösning så länge det är stillbilder. 

Användningsområde 
För att företag utanför storstäderna skaU stå sig i konkurrensen är en 
satsning på teknik av stor vikt och VästArkitekter har sedan länge varit 
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pionjärer när det gäller användning av ny teknik. De var bland de första 
att skaffa fax på tidiga 1980-tdet, men fick ligga i för att förmå samarbets-
partners att göra detsamma. Fördelama med att göra ritningama på dator 
uppenbarade sig snabbt och även på detta område var de med i ett tidigt 
skede. Detsamma gäller nu bUd- och filöverföring med hjälp av datorer. I 
början av 1993 arbetade VästArkitekter med ett projekt i Fjällbacka 
rörande integrering av boende och verksamheter. Tillsammans med Läns-
styrelsen och Telia startades en diskussion om nya tekniska möjligheter 
och VästArkitekter fick uppdraget att vara med pä mässan "Framtidens 
Sverige" i Stockholm och där visa upp oUka sätt att använda sig av büd-
odi datakommunikation. Detta ledde till fler demonstrationer och möjlig-
heter att utveckla sin egen användning av tekniken samt komma med 
förslag till nya användningsområden. 

Sedan årsskiftet 1993-94 har samarbetet med kunder och samarbets-
partners skett via datorer, bäde bearbetning av ritningar och diskussioner 
och möten. Under de senaste åren har företaget samarbetat med CIM & 
BIM Arkitekter AB i Hunnebostrand. TUlsammans äger de båda företagen 
det mer teknikinriktade företaget VästCAD AB där teknik och nya arbets-
sätt utvecklas. Detta för att inte arkitektfirmorna skdl belastas med ut-
veddingsarbete. 

Eftersom arbetsmarknaden i Strömstad är tämligen begränsad har 
företagen utökat sina verksamhetsfält till att innefatta norra Bohuslän, 
delar av Dalsland, Värmland och Norge. Det nya ISDN-tjänsten har gjort 
att samarbetet blivit smidigare bl a genom samordnad CAD-projektering 
avseende aktuella ritningsunderlag, samgranskning och projektsamord-
ning. Det innebär att företagen inte dis är bundna till det lokda pä samma 
sätt som tidigare utan i prindp kan jobba var som helst. Företagen skickar 
ritningar från det ena kontoret tUl det andra via telenätet samtidigt som de 
med hjälp av interaktiv bildkommunikation kan se och höra varandra och 
föra en diskussion om det aktuella projektet. Det är via sina datorer, 
utrustade med videokameror och mikrofoner som företagen och kunder-
na förs samman och kan se och tda med varandra precis som om de satt i 
samma rum. 

Ett exempel pä ett samarbetsprojekt är projekteringen av skola och 
Folkets Hus i Hunnebostrand, med Sotenäs kommun som uppdrags-
givare. En vanlig arbetsdag kan i ett projekt med flera inblandade se ut så 
här: På sitt arkitektkontor i Strömstad sitter Jan Dahlhielm. Han försöker 
tillsammans med en kollega på CIM & BIM Arkitekter komma fram till 
den planlösning som gör att man bäst umyttjar verksamhetslokden som 
de har på en ritning framför sig. Olika förslag boUas mellan kollegorna. 
Deras uppdragsgivare Sarah Isberg, förvdtningschef i Sotenäs kommun, 
kommenterar de olika förslagen. Detta kan verka vara en helt vanUg 
situation pä ett helt vanligt arkitektkontor. Det ovanliga ligger i att Jan 
Dahlhielm sitter i Strömstad, Sarah Isberg i Kungshamn och Lars-Erik 
Andersson i Hunnebostrand.8 

Se även artikel i GRANIT, Bohus Promotion Magasin 1994; "Möjlighetemas arbets-
plats". 
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Datom utnyttjas också tiU att göra ritningama tredimensionella och för 
att visa den projekterade byggnaden i sin rätta miljö. Ett markområde 
videofilmas och den tredimensionella CAD-moddlen placeras på rätt 
plats i terrängen. Det blir mer demokratiskt på så sätt, menar Jan Dahl-
hielm, när man med tydliga bilder kan visa hur byggnaden tar sig ut där 
det är meningen att den skdl placeras. Dessutom kan man med den digi-
tala tekniken låta kunden "gå in i" en byggnad som än så länge bara 
existerar pä skärmen. 

Tekniken innebär också att företaget lättare kan samarbeta med andra 
konsulter. En kollega i Stockholm, en kökskonsult, samt ytterligare en 
konsult i Göteborg har under projekttiden lånat utrustningar och kunnat 
vara med och diskutera ritningar och problemlösningar utan att lämna 
sina egna kontor. 

Flera av VästArkitekters projekt går i Unje med deras egna arbets-
förhållanden eftersom man planerar områden där arbetsplatser och 
bostäder integreras. En förutsättning för detta är de nya kommunikations-
möjligheterna. 

En stor del av arkitektföretagets verksamhet utanför den ordinarie, har 
blivit att demonstrera och informera om tekniken. Det är nödvändigt, för 
att ha största möjliga nytta av den är det ju en förutsättning att man har 
ett tillräckligt stort imderlag att kommunicera med. 

Erfarenheter 
Bild- och telekommunikationer har således stor betyddse för samarbetet 
mellan olika arkitektfirmor och konsulter. Samarbetet underlättas och 
flyter snabbare eftersom det är så enkdt att fä kontakt jämfört med om 
man skulle skicka ritningar med post eller resa till varandra. Arkitekten 
diskuterar en lösning med sin kollega eUer en konsult och gör ändringen 
pä ritningen i datom, en ändring som genast syns också i partnerns doku-
ment. Man kommer kanske överens om att låta ändringen bU bestående, 
den sparas och sedan får varje deltagare sitt dokument uppdaterat. 
Förutom att samarbetet underlättas förbättras också kontakterna med 
bestäUama, som t ex Sotenäs kommun. PoUtiker och tjänstemän kan vara 
samlade pä ett stäUe och samtidigt yttra sig om ett färskt materid. När det 
varit flera politiker och tjänstemän har de samlats i studion hos Sotenäs 
kommun men om det bara varit 2-3 personer har de i stäUet träffats hos 
CIM & BIM i Hunnebostrand där de frän Lars-Erik Anderssons utrustning 
kunnat ha data-, ljud- och bUdkontakt med Jan Dahlhielm och Väst-
Arkitekter i Strömstad. 

- Det var nägra personer hemma hos Lars-Erik vid ett tillfälle, berättar 
Jan Dahlhielm leende. I början var de misstänksamma och en äldre man sa 
tiU sin yngre koUega att "jag pratar inte i burken, du får prata!" Men efter 
en stund lutade han sig fram mot maskinen och pratade engagerat till 
mig, då hade han glömt bort sin misstänksamhet. 

Jan Dahlhielm bedömer att bild- och datorkommunikationen kan 
ersätta tvä tredjedelar av resandet men att man absolut inte får tappa dl 
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B/W ï Fra« kontoret i Strömstad kan fan Dahlhielm, VästArkitekter, ha ar-
betsmöten på distans med kollegan CIM & BIM i Hunnebostrand och 
uppdragsgivaren Sotenäs kommun i Kungshamn. Olika förslag till t ex 
planlösning och utformning diskuteras. Alla deltagare har aktuella rit-
ningar och dokument i sina datorer och de kan dessutom se den de talar 
med i ett av fönstren på skärmen. 

fysisk kontakt. Han framhåller också vikten av att man har träffats och att 
man känner varandra innan kontakterna via mediet inleds. 

- Vi fick testa bildkommunikation via TV-skärmar innan vi började, 
fortsätter Dahlhielm, men vi fann att bilden i datorn gav bättre upplös-
ning. Dessutom finns den alltid tillgänglig vid arbetsplatsen. 

Tekniken borde rimligen ha påverkat de anställda på något sätt; Jan 
Dahlhielm menar att de framför allt blivit inspirerade, dels för att man fått 
flera nya kontakter och dels för att företaget fått mycket uppmärksamhet 
utifrån. Att vara föregångare har både för- och nackdelar, det kostar en 
del men kostnaden kan sägas vägas upp mot ett ökat kontaktnät och nya 
inspirationskäUor. 

Problem får man leta efter hos VästArkitekter. Det största problemet 
just nu vad gäller tekniken är att det fortfarande är dyrt och att de som 
man skulle vilja ha kontakt med inte har råd att investera i en utrustning 
ännu. Programmen förbättras däremot kontinuerligt och som föregångare 
har VästArkitekter en del att säga till om vad gäller utveckling av 
programvaran. 



18 Sett och Hört via bildkommunikation 

Framtiden 
Jan Dahlhielm har under sin tid som brukare och demonstrator funderat 
över hur den här formen av kommunikation kan användas inom andra 
branscher och han har flera förslag pä andra användningsområden. Ett 
exempel är interaktiv turistinformation där besökare pä ett informations-
centrum själva kan skaffa sig information via bild- ljud- och dataöver-
föring. En kamera finns uppsatt i ett kustsamhälle och på skärmen kan 
man se hur orten ser ut, vilket väder det är, hamnens utseende etc. Det 
skall också gå att fä information om logi, sevärdheter, vattentemperatur 
och liknande. "Kunden" skaU själv trycka sig fram pä dator och pä sä sätt 
fä tillgäng till både lagrad och direktsänd information. Pä samma sätt 
skulle man kunna fä information om en orts näringsliv. Ett annat exempel 
är trafikinformation. VästArkitekter har demonstrerat denna form av 
användning för Vägverket som visade stort intresse. 

Redan nu används tekniken vid Kämö Marinbiologiska laboratorium i 
fältstudier, forskning och internationellt samarbete. Videofilmer och foton 
sänds med tdeteknikens hjdp till forskare i USA, en form av samarbete 
som kan bU värdigare i framtiden. 

Inom företaget VästCAD AB har man funnit ett verksamhetsområde 
som "support" till andra företag som utnyttjar data. Man testar program 
och hjdper till med felsökning. 

- Att ta ut en datakonsult som skall leta efter fel blir mycket dyrt, 
menar Jan Dahlhielm. Men med hjälp av videokameran kan företaget 
visa hur uppkoppling har skett och hur kablarna är placerade bakom 
datorn, ibland kan man se direkt att det räcker att byta plats mellan tvä 
kablar. 

Strömstads kommun har ambitionen att inom en snar framtid kunna 
hjdpa småföretag att komma ut på den europeiska marknaden. De små-
företag som inte själva vill investera i tekniken skulle kunna låna eller 
hyra utrustning av kommunen för att kommunicera med konsulter i t ex 
London eUer Bryssel. 

Författarnas reflektioner 
Under besöket i Strömstad hade vi även kontakt med Lars-Erik Anders-
son på CIM & BIM i Hunnebostrand. Vi hade bara träffat Lars-Erik vid ett 
tidigare tillfdle, dagen innan. Vi konstaterade dock att kontakten genast 
blev mer spontan även om vi bara träffats en gäng jämfört med när vi 
kommunicerat utan att alls ha träffat personema. Vi visste hur Lars-Erik 
såg ut, vilket gör att eftersläpningarna i bUden inte är lika besvärande, och 
vi visste hur det såg ut hemma hos honom - vilket gör att det är lättare att 
tänka sig in i hur han arbetar. Skillnaden var stor jämfört med när vi 
dagen innan var i Hunnebostrand och kontaktade Jan Dahlhielm som vi 
ddrig tidigare mött. 
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Jonsson & Paulsson Industri AB och Koinor AB» 

Jonsson & Paulsson Industri AB 
Odenskogsvägen 35 
831 48 Östersund Tel: 063 -13 40 25 

Utrustning: Compaq Prolinea MT 4/66 dator. PC-baserad AT&T Tele-
media Connection (TMC). ELMO EV-408 dokumentvideokamera. Vista S6 
scanner. Sändningshastigheten är 2x64 Kbit/s via ISDN. Utrustningarna 
(2 st) finns placerade i Östersund och Mjölby, i den vardagUga arbetsmil-
jön. 

Användningsområde: Samarbete med Four Way Trucks i Mjölby för kon-
struktion och utveckling av eltruckar. Samtlig dokumentation till maski-
nema som finns i digital form skickas, diskuteras och behandlas med 
hjdp av utrustningarna, d v s CAD-ritningar, datablad, strukturer, proto-
koU m m. 

Antal deltagare: En konstruktionsansvarig och en konstruktör i Mjölby, 
två konstruktörer samt produktionsansvarige i Östersund. 

Tim/vecka: Konstruktionsmöte en till två gånger per vecka. Utrustningen 
används flera gånger om dagen för löpande frågor. 

Erfarenhet/år: Samarbete med hjälp av visuell kommunikation startade 
våren 1993. Utrustningen har i juli 1994 uppgraderats från Tandbergs 
videotelefoner till ovannämnda. 

Antal partners: En 

Uthyrning: Nej 

Koinor står för Kompetensutveckling i norr och är ett konsultföretag som 
finns både i Östersund och i Umeå. Företagen "servar" de norra delarna 
av landet, d v s Jämtland och Västerbotten län, med införande av ny 
teknik och kompetenshöjning. De skräddarsyr lösningar efter varje före-
tags behov. Ett företag kan komma till dem och säga att de vill 
effektivisera sin verksamhet. Detta innebär oftast att man måste använda 
sig av ny teknik så som data, telekommunikation och bUdkommunikation. 
Effektivisering innebär också ofta att man måste samarbeta med andra 

Informationen under rubriken kommer frän Bemdt Öqvist, Koinor AB och Paul A 
Paulsson, Jonsson & Paulsson Industri AB, seminariet "Bäst pä arbetsmiljö", Stock-
holm 1994-04-20 och "Sä blev vi effektivare", en broschyr frän Jonsson & Paulsson 
Industri AB. 
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företag och detta gör man lättast genom data- och informationsteknologi. 
Men inte genom att låta tekniken styra, det är tvärtom viktigt att företaget 
definierar för sig sjdv vilken utveckUng som dtersträvas och så använder 
man sig av den teknik som är nödvändig för att nå det målet. Att använda 
bUdkommunikation enbart för sammanträden tycker Bemdt Öqvist är ett 
okvaüficerat sätt att använda tekniken. 

Utrustning 
Koinor AB har en särskild studio som är utrustad med en Tandberg 
Vision som har en sändningshastighet pä 2x64 Kbit/s. Det är en av de 
billigaste bildtelefonerna pä marknaden men har ändå dia nödvändiga 
funktioner. Utrustningen är menystyrd och enkel att använda. Det behövs 
ingen medhjälpare vid sändning utan användaren kan sköta aUting sjdv 
genom att göra enkla siffervd som visas i monitorn. Det går att koppla 
både videobandspelare och extra videokamera till Tandberg om man vill 
visa bilder av olika slag under sändningen. Detta gör man dock enklast 
genom att hålla upp bildema framför kameran som sitter överst på 
bildtelefonen. Beskrivningen ovan gdler alltså Koinors utrustning. 
Koinors främsta uppgift är dock att hjdpa andra företag och organisa-
tioner att introducera ny teknik i verksamheten. En särskild studio är 
heller inget Koinor rekommenderar vilket kommer att framgå under 
rubriken användningsområde. 

Ett skolboksexempel på ett faU där Koinor hjdpt tiU att införa informa-
tionsteknologi vid ett företag är Jonsson & Paulsson i Östersund. Jonsson 
& Paulsson bedriver samarbete på distans och investerade därför i 
datorer, CAD-utrustningar och Tandbergs bildtelefoner. Företaget har 
sedan dess bytt till en PC-baserad teknik. Till utrustningen hör ocksä 
en dokumentvideokamera och en scanner. Sändningshastigheten är 
2x64 Kbit/s. 

Användningsområde 
Jonsson & Paulsson var från början ett legoföretag om än ett avancerat 
sådant. Företagets dfärsidé vid starten 1981 byggde pä att bli spedali-
serade inom områden som gällde bearbetning av plåt såsom skärning, 
svetsning, ytbehandling osv. Antdet anställda var vid denna tid fyra 
stycken. Idag är Jonsson & Paulsson ett företag med över 50 anstdlda och 
tillverkar över 4 000 artiklar åt tio av landets största företag. Den största 
förändringen är dock att företaget dessutom tar fram färdiga produkter i 
form av truckar för speddbehov. 

Jonsson & Paulsson har expanderat successivt ända sedan starten och 
hade inga direkta planer på att expandera igen. Men under 1991 kom det 
en förfrågan frän en kund som gjorde att Jonsson & Paulsson, som inte är 
sena att anta utmaningar, inte kunde säga nej. Det hela började med att 
Four Way Trucks AB i Mjölby önskade ett samarbete med företaget för att 
tillsammans utveckla och konstruera en tyrvägstruck, som skulle produ-
ceras av Jonsson & Paulsson. Det framgick ganska snart att för att 
utveckla helt nya produkter krävdes det ett intensivt samarbete. Ett av 
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problemen när samarbetet startade var att det var 80 mU mellan företagen, 
med andra ord, samarbetet och produktutvecklingen måste drivas på 
distans. Förutsättningarna för att samarbetet med produktutvecklingen 
skuUe fungera kan sammanfattas i fem punkter: 

1 Företagen behöver ha interaktiva diskussioner på distans 
2 Företagen behöver ha interaktivt utvecklings- och konstruktions-

samarbete på distans 
3 Resultaten måste kunna dokumenteras 
4 Konstruktionsansvaret ligger i Mjölby medan detaljritningar och 

produktion utförs i Östersund 
5 Alla måste ha tillgång till dia ritningar 

Detta löstes genom användning av avancerad informationsteknologi och 
investeringar gjordes i ovan nämnda utrustning. När samarbetet inleddes 
satt två "färska ingenjörer" i Östersund och gjorde ritningar pä truckarna 
direkt i datorn. Dessa ritningar skickades med hjälp av datorkommuni-
kation ner tiU Mjölby där en mer erfaren ingenjör satt. Han kunde då ta 
upp ritaingen på sin dator. De kopplade upp sig via bildtelefoni och 
kunde sä sitta och ha idédiskussioner som om de satt i samma rum. Via 
bildtelefoni kan de ocksä visa bilder på färdiga truckar och diskutera hur 
de är konstruerade eller visa bilder på oUka slags muttrar eUer andra delar 
för att diskutera vilken som är bäst att använda. Det går också att gå ut 
och filma i tiUverkningslokden med dokumentkameran och visa upp ett 
spedellt problem. 

Erfarenheter 
Ingenjörema i såväl Östersund som i Mjölby är mycket nöjda med det här 
sättet att arbeta. De inblandade bedömer att det blir mycket färre miss-
förstånd när man använder sig av det här sättet att samarbeta än om man 
t ex ska faxa eller skicka ritningar per brev. Det är mycket lättare att 
diskutera ett problem när båda ser samma ritning eller bUd istäUet för att 
via telefon försöka förklara i termer som "det är där uppe längst till 
vänster som problemet sitter". En annan fördel som ingenjörema poäng-
terar är att det går att fä svar direkt på något man sitter och grubblar över 
så att man snabbt kan gå vidare i konstruktionsarbetet. Om man däremot 
skuUe faxat ritningar eUer skickat med post sä skulle man ha samlat på sig 
en mängd problem innan det "skulle löna sig" att skicka iväg det. När 
samarbetet påbörjades var det vanligt att man kopplade upp sig 4-5 
gånger om dagen för att diskutera något problem och pä sä sätt kunde 
man snabbt gä vidare. Nu börjar ingenjörema i Östersund bli "mer varma 
i kläderna" och mycket av konstrueringen går på rutin. Men fortfarande 
ringer partema upp minst en gång om dagen och varje vecka håUs ett 
ordinarie konstruktionsmöte. 

Eftersom verksamheten har gått in i en lugnare fas har man fått mer tid 
att fundera vidare pä ytterligare användningsområden för mediet. Ett 
område som diskuterats är att filma mer frän monteringen sä att problem 
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och utveckling inom tillverkningen kan diskuteras med kollegerna i 
Mjölby. 

Det är svårt att hitta någon inblandad i detta projekt som har nägra 
problem eller svårigheter att berätta om i samband med införandet av den 
nya tekniken. Allt verkar ha gått över förväntan. Visst var det lite osäkert i 
början eftersom ingen riktigt kunde hantera den nya tekniken men sam-
tidigt upplevdes bildtdefonen som mycket användarvänlig. Det är inte 
mänga "knappar" man behöver lära sig att trycka pä för att det ska 
fungera. Det upplevdes även som lite konstigt i början att någon tittade på 
en, men nu tänker man inte på det heUer. 

Ett problem som skuUe kunna uppstå vid ett så här nära samarbete är 
att man bygger upp en spedfik kunskap runt just det företag som sam-
arbetet inleds med vilket kan leda till ett beroende av en leverantör. 
Jonsson & Paulsson menar dock att beroendet i så fdl är ömsesidigt och 
att det gdler att bygga upp starka band från båda hdl. Länsstyrelsen har, 
för att underlätta introduktionen av den nya tekniken, erbjudit finansiell 
hjdp för inskdfande av bildtelefon till kunder som skulle vilja inleda ett 
samarbete med Jonsson & Paulsson. 

En annan fara kan vara att nägra få lär sig tekniken vilket gör att före-
taget blir beroende av dessa få personer. Jonsson & Paulsson har dock 
försökt ge så många som möjligt utbildning och dessutom har företaget 
väldigt låg personalomsättning. När företaget expanderade var man 
väldigt noga med att arbeta med arbetsmiljön och personalvården 
pardlellt. Det gjorde man sä bra att företaget fick Metalls arbetsmiljöpris 
1993. 

- Visst händer det att någon slutar, säger Paul A Paulsson, en av före-
tagsledarna. Men då beror det på att han har karat ner sig i någon dam 
från Skåne, och man kan aldrig skaffa sig någon garanti för att sådant inte 
ska hända. 

Bemdt Öqvist, Koinor, poängterar att en av de viktigaste faktorema vid 
användning av bildkommunikation är att det ska vara samma lättillgäng-
liga redskap som datom, ett vardagligt arbetsverktyg. AUt ska finnas tUl-
gängligt i det arbetsrum man sitter. Det går inte att rusa iväg till något 
spedellt budkonferensrum varje gång man har något problem för där har 
man inte tillgäng till annan utrustning som behövs vid ett samarbetet 
såsom bibUotek, ritningar, dator osv. Om teknUcen finns som en dd av en 
vanlig arbetsmiljö kan två företag med 80 mil mellan varandra sitta och 
arbeta med samma sak utan några problem. Företaget Jonsson & Paulsson 
producerar nu ytterligare fyra modeUer av truckar till BT Products AB i 
Mjölby och även hydraultankar och pedalställ. Samarbetet mellan BT 
products, FWT och Jonsson & Paulsson har inte bara inneburit att Jonsson 
& Paulsson expanderat utan också att BT Products har fått tillgång till 
speddmoddler av truckar som tillverkas i mindre serier åt kunder med 
särskUda behov. Det är med andra ord ett samarbete som har inneburit en 
utveckling som båda parter kan känna sig nöjda med. 

- Drivkraften är inte att man skaU bli större, menar Paul A Paulsson, 
utan att det är sä svårt att säga nej till utmaningar. 



4 Utbüdning 
Högskoleutbildning tvingar inte längre människor att bryta upp från 
hembygden om man inte kan eller viU flytta. BUdkommunikation möjlig-
gör högskoleutbildning på ett flertd platser i Sverige som tidigare inte 
kunnat erbjuda detta. Det gäller dock fortfarande ett fåtd utbildningar 
relaterat tiU vad landet som helhet erbjuder. Kurser som baseras på bUd-
möten ges bl a av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm tiU Visby, 
Umeås universitet ger distanskurser i Västerbottens och Norrbottens in-
land. Högskolan i Örebros sändningar mot Kopparberg och Göteborg 
samt Uppsala universitets sändningar mot Västerbotten och Jämtland, är 
ännu några exempel. 

I Norrlands inland är det ett problem att en sä Uten del av arbetskraften 
är högutbildad. Det är inte heller sä lätt att förmå högutbildad arbetskraft 
att flytta dit eftersom kraven på jobb till den medflyttade, kulturutbudet 
och bra utbUdning till bamen inte kan uppfyllas. Det nya sättet att under-
visa, med hjdp av bildöverföring gör att fler och fler kommuner nu kan 
erbjuda högskolekurser i dlmänna ämnen som ADB eller språk. Bild-
mötestekniken kan ocksä vara ett hjälpmedel vid byggande av nätverk 
mellan gymnasieskolor och det var det som var avgörande när Läns-
styrelsen i Västemorrlands län beslutade att investera i utrustningar i aUa 
kommuner i länet. I vissa ämnen kan en del kommuner sakna lärare men 
då går det bra att köpa lärotimmar frän t ex Sundsvdl eller Östersund och 
ta emot dem med hjdp av bildkommunikation. Satsningen pä bildmediet 
har gjort att samarbetet mellan högskoloma och kommunema i Norrland 
är betydligt större än i övriga landet och det gör naturligtvis att utbudet 
blir större och eleverna för större vdmöjligheter utan att kostnaderna 
sätter hinder i vägen. I framtiden kanske det blir vanligt att flera kom-
muner går samman om en kurs för att fylla utbildningsplatserna och få 
ner kostnadema, utan att detta medför ökat antd resor eUer utflyttning av 
elever.10 

Hos AMU-gruppen Norr i Luleå är ett centrum för distansutbildning 
under uppbyggnad. Studion klarar flera olika kommunikationslösningar 
och bildkonferensstudion är redan invigd. Fömtom bildkonferenser via 
satellit, ISDN eller AMU-gruppens egna intema telefonnät finns det också 
desktopvideo; en PC-baserad bildtelefon som möjliggör att tvä personer 
kan sitta på varsitt håll och arbeta i samma dokument och samtidigt se 
och kunna tda med varandra. 

Sverige är ett föregangsland vad gdler vuxenutbildning. Statens skola 
för vuxna i Hämösand (SSVH) bedriver förutom komvuxutbildning fort-
bUdning för småföretagare, främst i Norrland. Pä SSVH finns nu en hd 
del erfarenheter av att undervisa med hjdp av bildkommunikation. En 
spedell utbildning som genomförts i Hämösand är en högskolekurs i 
franska med tvä lärare vid universitetet i Orléans. Fil dr Inger Enkvist, 

10 Utbult, Mats (1993) s. 115 f. 
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Romanska institutionen, Göteborg universitet har i fyra rapporter beskri-
vit och utvärderat denna kurs.11 

Kursen i franska var av experimentell karaktär pä mänga sätt, exempel-
vis genom användningen av en ny pedagogik. Lärarna var bosatta i 
Frankrike och kursen ägde rum på distans med hjdp av videokonferens. 
Kursen bedöms vara ett lyckat möte mellan teknik odi pedagogik som lett 
till en kurs av mycket hög kvaUtet. En anledning kan vara att teknik och 
kostnader för teknik gör att lärare måste tänka om och ompröva mål, 
medel och innehåll. 

Varför bestämde sig Högskolan i Sundsvdl/Härnösand för att använda 
sig av videokonferensteknik? En av orsakema var att Sundsvdl/Hämö-
sand är en liten högskola. När kursen i franska startade visste de inte hur 
den skuUe fdla ut och i vilken omfattning man ville fortsätta ge kurser i 
franska. Eftersom det bara finns en dier tvä lärare inom ett ämne pä en 
liten högskola är det viktigt att den läraren är mycket kunnig och kompe-
tent och det kan vara svårt att fä de bästa lärarna att söka sig till en liten 
högskola. Konkurrensen bUr dit större mellan högskoloma och därmed är 
det är av största vikt att smä högskolor häller en bra kvaUtet pä under-
visningen. Genom att använda sig av videokonferenstekniken var det 
möjligt för Högskolan SundsvaU/Härnösand att få tiUgäng till en bra 
lärare i franska. 

Stefan Haglund, initiativtagare och dåvarande utbildningschef, arbe-
tade hårt för att möjliggöra en kurs i franska med hjdp av videokonferens. 
Seminarier anordnades, universitetet i Orléans kontaktades, dåvarande 
svenska Televerket kontaktades och där främst Gunnar Steiner (se fall-
studie om riksdagen). Gunnar Steiner stöttade projektet från början och sä 
gjorde också franska Telecom. Stöd gavs också både från svenska och 
franska televerken tiU utvecklingskostnader, sammanträden, dokumenta-
tion och provsändningar. 

Det fanns redan två videokonferensrum i Hämösand (ett på Statens 
Skola för Vuxna och ett hos Länsstyrelsen) pä gångavstånd från Hög-
skolan och där hyrde kursen in sig. Kursen var upplagd så att termin ett 
inleddes med en intensiwecka då elever och lärare träffades i Hämösand. 
Därefter följde en tvådagarsträff per månad med videokonferens till 
Frankrike under tre månader och avslutades med ytterligare en intensiv-
vecka i Hämösand. Termin tvä bestod av tre videokonferensträffar, en per 
månad samt även dä en avslutande intensiwecka, denna gäng i Orléans. 
Kursinnehdlet var upplagt sä att dl läsning av franska texter och skriv-
ning av uppsatser gjordes hemma. På mötena fick elevema lyssna på 
franska och framför allt tda franska odi komma i kontakt med fransk 
kultur. Ett stående inslag var att elevema läste högt ur någon text för att 
fokusera pä uttalet vilket läraren kommenterade. Vid varje videokonfe-
rens fick studenterna även håUa ett femminutersföredrag som de andra 
elevema och läraren lyssnade på och kommenterade. Ett annat åter-

11 För vidare information se exempelvis "Dokumentation av experimentell kurs i fran-
ska på A-nivån med användning av videokonferens - Hämösand - Orléans" av Inger 
Enqvist, Romanska institutionen, Göteborgs universitet (1993). 
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kommande inslag var intervjuer med en eUer flera gäster som inbjöds till 
studion i Orléans. Det gavs även tid för en frågestund dä frågor av dle-
handa slag såsom kursuppläggning, rättningar och översättningsproblem 
togs upp. 

Hela kursen var upplagd så att den var "studentdriven", d v s vad som 
sändes från Orléans styrdes av studenternas redovisningar och frågor. 
Lärarna hade som uppgift att svara mot detta vilket gjorde att dit som 
sändes var av höggradigt intresse för studentema. 

Den främsta fördelen med att kursen skedde genom videokonferens till 
Frankrike var att eleven kände att det var "pä riktigt". De tdade med 
riktiga fransmän från början tiU slut. Detta hade till följd att de även tdade 
och skrev franska hela tiden. Det var även en fördel att fransmännen 
var bosatta i Frankrike, även en fransman tappar en del av språket om 
han/hon är inflyttad till Sverige. Mediet gav även elevema möjUghet att 
intervjua personer som lever i Frankrike och som arbetar inom de om-
råden de är intresserade av. Undervisningsformen ger ett unikt tillfdle att 
få tUlgång till duktiga universitetslärare. Det möjliggör högklassig utbUd-
ning till studenter i glesbygd. 

De nackdelar som nämns i rapportema är att det gdler att ha ett bra 
ramavtd eftersom det inte finns någon fast anställd lärare i franska i 
Hämösand. Det behövs också en bra kontaktperson både för studenten 
och de utländska lärarna, inte minst för att utarbeta innehåU och arbets-
metoder. Tekniken var inte helt perfekt, någon linje tappades ibland. Det 
krävs duktiga lärare och det föreslås att videokonferensundervisning ska 
inledas med seminarier i pedagogisk utveckUng innan de tekniska 
aspekterna beaktas. Undervisningen bör anpassas efter tekniken istdlet 
för att sända samma undervisning genom skärm. Dock var det samman-
fattande intrycket av kursen att "vUl man ha mer språkligt stimulans får 
man flytta tiU Frankrike." 

Utrustningen har även använts vid utbUdning av kommundtjänstemän 
i Estland. Först fick de en veckas utbUdning i Hämösand och sedan en 
seminarieserie via bildkommunikation. Svenska biståndsorganet Bits 
betdade utbildningen. Utrustningen i Tallin har ocksä använts vid fort-
bildning av läkare, i samarbete med Härnösands sjukhus. Fortbildningen 
omfattade behandlingsmetoder mot bl a diabetes och hjärtinfarkt. Elever 
som studerat spanska vid SSVH har varit uppkopplade tiU en Columbus-
expert vid Göteborgs universitet och andra möjUgheter är att som i fransk-
undervisningen koppla upp sig tiU språkens hemländer vid språkstu-
dier.12 

De elever som går en kurs första gängen den ges kan inte imdvika att fä 
ta del av störningsmoment som uppstår på grund av ovana och okunskap. 
Både tekniskt och pedagogiskt förbättras kurserna med tiden då lärare 
och kursplanerare får ökad rutin. 

En annan flitig användare av bUdkommunikation är Högskolan i Troll-
hättan-Vänersborg. De bedriver sedan hösten 1993 en distanskurs i 

12 Utbult, Mats (1993) s. 123 ff. 
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produkt- och tjänsteutveckling med hjälp av telebild. I Vänerparken i 
Vänersborg har kommunen placerat en utrustning för bildkommunikation 
varifrån utbildningen sänds tiU deltagarna i de olika kommunema i Väst-
sverige. Kursen vänder sig till institutioner och anstdlda i små och medel-
stora företag i Bohuslän och Dalsland. Att fä utbildningen pä det här sättet 
är ofta den enda möjligheten för småföretagare. Tiden är aUtid knapp för 
egna företagare men samtidigt är det nödvändigt att följa med utveck-
lingen och att ständigt höja kompetensen hos sig sjdv och företaget. En 
som ddtagit i kursen är VD-n på SITECH Engineering i Lysekil, Stig 
Insulan. Han är mycket positiv tiU mediets möjUgheter och funderar på 
att sjdv skdfa sig en utrustning för att tda med sina kunder i Japan och 
Kanada. 

Uppsala Universitet - Kulturgeografiska 
institutionen" 

Under hösten 1992 och våren 1993 gav Uppsda universitet i samarbete 
med NUTEK och de sex norrlandskommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, 
Storuman, Sorsele, Ragunda och Berg en universitetskurs om lokala och 
regionda utveddingsfrågor; "Regional utveckling och planering i ett euro-
peiskt perspektiv". Kursen vände sig till de personer som i sitt arbete i 
företag, myndigheter eller organisationer arbetar med lokala och 
regionala utveddingsfrågor. Nägra exempel på fördäsningsrubriker är: 
"Regional utveckling och planering i Europa", "Turism, infrastruktur, 
utbildning och kunskapsföretagande" och "Den egna hemregionen i ett 
intemationeUt perspektiv". 

Sune Berger, prefekt och tf professor vid Kulturgeografiska institutio-
nen har länge varit en varm förespråkare för distansutbildning med hjälp 
av bUdkommunikation och annan modem teknik. Sjdv har han erfarenhet 
av mediet bl a genom att han var aktiv medhjdpare under sändningarna 
av kursen "Regiond utveckling och planering i ett europdskt perspektiv". 
Dessa sändningar utgick från Uppsala Bildkonferens (för vidare informa-
tion om Uppsda Bildkonferens se särskUt denna studie). 

Uppläggningen var sädan att deltagama först träffades i Uppsda för 
introduktion men också för att lära känna varandra. Liknande träffar hölls 
vid fyra andra tillfdlen på några av de deltagande orterna. Föreläs-
ningarna gavs via interaktiv bUdkommunikation samtidigt tiU Östersund, 
Storuman och Arvidsjaur. Deltagare frän de övriga orterna; Arjeplog, 
Ragunda, Sorsele, och Bergs kommuner tog sig tiU den studio som låg 
närmast. Vid varje föreläsningstillfdle fanns det aUtså ca 10-12 deltagare 
eller elever pä varje ort. Under och efter föreläsningarna fanns möjUghet 
att diskutera och ställa frågor. Varje sändningstillfäUe pågick mellan en 
och en och en hdv timme och 2 Mbit/s sändningshastighet användes 

13 Intervju med Sune Berger-
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Uppsda universitet. Kulturgeografiska institutionen 
Norbyvägen 18 B 
752 36 Uppsda Tel: 018 - 1 8 25 00 

(sänder från Uppsda Bildkonferens, Glimten, 751 04 Uppsda) 
Kontaktperson: L-G Andersson Td: 018 -1819 32 

Utrustning: Se Uppsda Bildkonferens. 

Användningsområde: Distansundervisning. Uppsda universitet gav i 
samarbete med NUTEK och de sex norrlandskommunerna Arjeplog, 
Arvidsjaur, Stomman, Sorsele, Ragunda och Berg en universitetskurs om 
lokala och regionala utveddingsfrågor; "Regiond utveckling och plane-
ring i ett europeiskt perspektiv". 

Antal deltagare: Undervisning sändes till Östersund, Stomman och 
Arvidsjaur. Dessutom deltog studenter frän Arjeplog, Ragunda, Sorsele, 
och Bergs kommuner som reste till den studio som låg närmast. Vid varje 
föreläsningstillfdle fanns det 10-12 deltagare pä varje ort. 

Tim/Vecka: 1 tim/vecka 

Erfarenhet/år: Mediet har använts under hösten 1992 och våren 1993 samt 
under 1994. 

Antd partners: Tre studios med varierat antd deltagare. 

Uthyrning: Uppsala Bildkonferens har uthyrning. 

genomgående. Ett par gånger prövade man att ha två föreläsare vid 
samma tillfälle men insåg att det blev för komprimerat. Mellan de 
ordinarie träffarna gavs studentema möjlighet att ha diskussioner och gå 
igenom övningsuppgifter via bildkommunikation, utan att någon kurs-
ansvarig ddtog. Dessa diskussioner spelades in och skickades till Uppsda 
i efterhand. Kursen avslutades med en gemensam fältkurs till England 
och Skottland. 

Under hösten 1993 hade även Uppsda universitet en seminarieserie via 
interaktiv bUdkommunikation på samma tema men den här gången med 
deltagare från kommuner och näringsliv i Lycksele, Norsjö, Mdå och 
Dorotea. 

Erfarenheter 
Avstånden i Norrland är långa och den viktigaste orsaken till att över-
huvudtaget hdla undervisning på distans är att slippa de långa resorna. 
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Även om vissa deltagare fick åka några mil för att ta sig till närmaste 
studio sä innebar det ändå en minskning av bäde restid och omkostnader. 
Sune Berger påpekar dock flera gånger att det är av största vikt att del-
tagama även träffas "på riktigt". Föreläsningar via bUdkommunikation 
ska bara utgöra ett komplement och ersätta några av träffama. Det visade 
sig vara viktigt att lära känna varandra innan det första sändningstiUfäUet. 
Deltagama i den semmarieserie som hölls under våren 1993 kände inte 
varandra lika bra som den första gmppen vilket visade sig genom att 
kommunikationen blev lite "stdare". 

En annan fördel, menar Berger, är att föreläsarna blir mer koncen-
trerade och skärpta. Dels skärper dom sig enbart genom vissheten att de 
är i bUd och dds finns det inget utrymme tidsmässigt att "sväva ut" för 
långt frän ämnet. 

Sune Berger menar att rätt använd kan interaktiv bildkommunikation 
vara ett mycket bra stöd för de elever som läser pä distans och ha tiU följd 
att en del avhopp från kurser, som dltid uppstår p g a att eleven upplever 
det jobbigt med resor eUer tycker det är svårt att läsa in pä egen hand, kan 
undvikas. 

Ett flertd av de som ddtog i kursen om regiond utveckUng och plane-
ring har bUvit helt fascinerade av mediets möjUgheter. En av elevema var 
Kenneth Eklund, rektor pä Sandbackaskolan i Arvidsjaur. Pä Sandbacka-
skolan arbetar många aktivt för att införa multimedia inom dia områden i 
samhdlet. Elevema undervisas på de datorer och med hjdp av de pro-
gramvaror som används inom kommunorganisationer och företag. Detta 
gör att elevema kan mediet när dom kommer ut i näringslivet. 

Det främsta skdet för Kenneth Eklund att läsa på distans var att han pä 
så sätt tjänade både tid och pengar. Dessutom har han ett personligt in-
tresse av distansöverbryggande teknik. Eklund menar också att det är fä 
personer som befinner sig i yrkeslivet och som har tid och ork att bege sig 
till universitet/högskola för fort/vidareutbildning. För Eklund själv är 
den här undervisningsformen det enda alternativet att få vidareutbild-
ning. Hans erfarenheter från kursen "Regiond utveckling och planering i 
ett europeiskt perspektiv" är positiva. 

- Kursens uppläggning var bra och Kulturgeografen var dessutom 
mycket "vaken" för justeringar inom kursens ram. Tekniken var perfekt 
(2 Mbit). Det hade även varit fuUt acceptabelt med sämre kvaUtet. Under 
förutsättning att deltagama har beretts tillfdle att träffas personligen 
innan kursen börjar sä ser jag inga nackdelar med den här formen av 
undervisning. Generellt sätt är distansundervisning dessutom det billi-
gaste sättet att förmedla kunskap. 

Vad gdler former för undervisning anser Kenneth Eklund att mediet 
och dess pedagogik bäst lämpar sig för föreläsningar och redovisningar. 

De stora problemen i dag är, fortsätter Eklund, dels att ISDN-tekniken 
inte fungerar tillfredsställande ännu och dels kunskapsförmedlarnas 
(universitetens) oförmåga eUer ovUja att använda tekniken. 
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Teknik 
Gruppen hade få tekniska problem. Det var bara vid ett tillfälle som 
bUden gick ner och Stockholm fick kopplas in för att lösa problemet. Det 
var tvärtom så att gruppen blev så van vid mediet att den tekniskt 
ansvarige kände sig överflödig efter ett par sändningstiUfdlen. 

Pedagogik 
En nackdel som Sune Berger nämner är att föreläsaren blir mindre rörUg. 
Ofta ger kroppsspråket eftertryck åt det man säger, något som går förlorat 
om föreläsaren sitter ner och koncentrerar bUcken mot kameran. Mot 
slutet av kursen var det dock en föreläsare som "vågade sig pä" att gä om-
kring Ute. Det gick bra att stå vid "svarta tavlan" utan att det påverkade 
tydlighet i ljud och bild men mediet begränsar ändå rörligheten en hel 
del. 

En annan sak att tänka på, även om det inte är något problem, är att 
man bör förvissa sig om vad som går fram via dokumentkameran. Efter 
ett tag lär sig föreläsaren att hantera det tekniska men tUl att börja med är 
det viktigt att kontrollera att den bUd fördäsaren tdar om verkUgen Ugger 
i bild hos deltagama på dom andra ortema. 

När det är flera deltagare på varje ort är möbleringen viktig. Ett exem-
pel är när det är så mänga deltagare att de måste sitta i flera rader. Mikro-
fonerna är oftast placerade på första raden och dä visade det sig att de på 
andra raden inte hörs om inte mikrofonerna skickas fram och tillbaka. Det 
är även viktigt att zooma in den som tdar och vara medveten om när man 
är i bUd eller inte. Belysningen är också av största vikt. Trots att det var 
samma utrustning och sändningshastighet på dia fyra orterna märktes 
det stor skillnad i bildkvditet beroende på att det var olika bra ljus i de 
olika studiorna. 

Framtiden 
Planema för den närmaste framtiden är att ge fortbildning i geogrdi för 
lärare där interaktiv bildkommunikation och även annan multimedia-
teknik kommer vara en viktig ingrediens. Ett samarbete har inletts meUan 
Umeå, KTH, Linköping och Växjö. Det har beslutats att distansutbild-
ningen, genom bildandet av ett konsortium, ska koncentreras till fyra 
fortbildningsämnen och att kansliet för geogrdi ska ligga i Uppsda. 
Meningen är att de som vill fortbilda sig inom geografiämnet skdl samlas 
pä studiecentra i de olika kommunerna och därifrån ta del av utbild-
ningen vid oUka universitetsorter. 

Sune Berger har i olika offentUga sammanhang visionerat över vad den 
nya tekniken innebär för samhällsutvecklingen i dlmänhet och distans-
utbUdningen i synnerhet. Att utbUda sig på distans har dltid inneburit en 
möjUghet för de grupper i samhdlet som viU skaffa sig en utbildning eller 
förbättra och förnya sin "gamla" utbUdning men av olika anledningar inte 
kan flytta eller resa långt för att skaffa sig detta. Distansutbildning 
kommer att bU viktig i framtiden av många olika skäl och dä är det 
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väsentligt att utveckla undervisningen med hjdp av bl a modem teknik. 
Det kommer att krävas ökad kunskap och kompetens inom aUa områden 
och genom att utveckla distansundervisningen kan man lättare fånga nya 
gmppers intresse för utbildning. Ett annat skd är att det intemationeUa 
kunskapsutbudet behöver förmedlas pä ett snabbt och dfektivt sätt för att 
Sverige ska hänga med i utvecklingen. Exempel på nya grupper som 
behöver nås av utbildning är grupper som är geografiskt och sodalt 
bundna, såsom kvinnor, äldre, handikappade dier personer som driver 
egna företag och inte kan vistas någon längre tid från den ort där de har 
sitt yrkesverksamma Uv. 

Den nya tekniken kan här överbrygga tid och avstånd. Det gdler även 
de ungdomar som kanske är Ute tveksamma tiU att ta steget till en ny 
bostadsort eUer till att påbörja högskolestudier överhuvudtaget. Det finns 
tydliga regionda skillnader i andelen ungdomar som påbörjar högskole-
studier. Ett är på distans kanske skulle innebära att ett intresse väcks och 
personen i fråga är mogen att flytta. Det skulle innebära samhällseko-
nomiska vinster med ett sädan här "provar" genom att andden avhopp 
minskar när ungdomar får känna sig för ett tag innan de tar de slutgiltiga 
steget. Inte heller de mUjömässiga aspektema i form av minskade person-
transporter ska glömmas bort i diskussionen. 

Det viktigaste mdet just nu är enligt Berger att utbildningssamordnare 
i varje kommun lär sig den nya tekniken vad gdler multimedia, dvs 
överföring av text, ljud, bild och data. Det bör även skapas studiocentra i 
varje kommun som ska innehåUa utrustning för multimedia för att möjlig-
göra mottagande av föreläsningar, distansundervisning och kommunika-
tion med andra studiocentra. En del av utbildningen skulle också kunna 
ske i hemmet genom utbildningsradion. 

Berger påpekar dock ännu en gäng vikten av det personUga mötet och 
att den sociala studiemiljön fungerar. Här skulle studiecentrat fungera 
som en viktig mötesplats för att diskutera och arbeta tillsammans med 
andra. 

Det är även viktigt att lärarna utbUdas för den nya tekniken och lär sig 
en bitvis ny pedagogik. Den nya gränslösa och flexibla undervisnings-
formen innebär ett ökat krav pä kvaUtet i UtbUdningen. Universiteten och 
högskoloma måste, för att ta del av det intemationeUa informationsflödet, 
lära sig den nya tekniken och formerna för distansutbildning. 

Sune Berger anser att det länge funnits ett glapp mellan den höga 
kompetens och kunnande som finns vid Uppsala universitet och viljan 
och förmågan att sprida denna resurs tiU omvärlden. En önskan är därför 
att det bildas ett centrum för interaktiv bUdkommunikation i Uppsala. Det 
tror Berger skulle innebära en stor framgång för Uppsala och förstärka 
dess roll som intemationell kunskaps- och kompetensmiljö. Det finns 
fortfarande en övertro på satsningar pä de gamla infrastrukturema i form 
av väg- och järnvägsnät (senast i juni förra året beslöt riksdagen att satsa 
98 miljarder på dessa kommunikationsnät) medan de digitala kommu-
nikationema och de elektroniska motorvägarna först nu börjar diskuteras 
pä dlvar. 



Sett och Hört via bUdkommunikation 31 

Lunds tekniska högskola -
Bildcentrum/Video14 

Lunds Tekniska Högskola 
Bildcentrum/Video - CITU Centrum för Informationsteknologi i 
Utbildningen 
Box 118 
221 00 Lund 

Kontaktperson: Birgitta Erikson, videoproducent Tel: 046 - 222 39 05 

Utrustning: Sändningshastigheten är 6x64 Kbit/s och 2x64 Kbit/s. Har 
tidigare använt sig av tjänsten 2 Mbit/s. Utrustaingen består av GPT 
system 261, en storbilds-TV, två videobandspelare, fyra mikrofoner, fyra 
rörUga kameror och laserskivspelare. S-VHS-bandning av sändningarna 
erbjuds och det finns tiUgång tiU satellitmottagning. Lokalerna är en sär-
skild studio med plats för 25 personer samt ett angränsande klassrum 
med plats för meUan 30 och 40 personer. 

Användningsområde: Distansundervisning samt företag som har sam-
manträden, produktionsmöten eUer presskonferenser. 

Antal deltagare: Vanligtvis 1-6. 

Tim/Vecka: Varierande. 

Erfarenhet/ån Verksamheten har pågätt sedan 1989. 

Antd partners: Varierande. 

Uthyrning: Ja 

Vid Lunds Tekniska Högskola har man arbetat med bildkommunikation 
sedan 1989. Verksamheten började som ett projekt, det s k Kometprojekt-
et, inom vilket Lunds universitet och Tekniska Högskolan samarbetade 
med främst Televerket, Region Syd i Mdmö. Projektets syfte var att pröva 
datastödd videokonferens för att underlätta undervisning på distans. 
Styrelsen vid Lunds Tekniska högskola ansåg att provåren utfallit till 
belåtenhet vilket gjorde att styrelsen 1992 beslutade att starta ett nytt 

Intervju med Birgitta Erikson, Lunds Tekniska Högskola, och informationsbroschyren 
"Komelprojektet - datorstödd videokonferens i distansutbildning 1989-92". Lunds 
Universitet, Tekniska högskolan och Televerket Region Syd. 
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treärsprojekt, kdlat KOSMOS, för att kunna fortsätta att utveckla erfaren-
heterna med datorstödd videokonferens i distansutbildning. Projektets 
främsta syfte är att utveckla fristående kurser och uppdragsutbildning pä 
distans och allra viktigast är det att utveckla datorstödet. De lärare som är 
intresserade erbjuds teknisk och pedagogisk hjdp och fär ersättning för de 
extra kostnader det kan innebära att undervisa med hjälp av video-
konferenstekniken. 

Utrustning 
När projektet startade krävde tekniken att det fanns en permanent anslut-
ning över Televerkets telenät varför en studio upprättades vid Bild-
centrum-Arkitektur pä Lunds Tekniska Högskola. Studion har plats för 
25 deltagare och dessutom finns det en hörsd där det ryms 70 personer 
men där är det bara möjligt att ta emot ljud och bUd inte att kommunicera. 
HittiUs har Lund aUtså använt sig av TeUas tjänst med sändningshastig-
heten 2 Mbit/s vilket gör att man måste hitta en ny lösning dtersom 
denna hastighet i fortsättningen blir mycket kostsam. Utrustningen består 
i övrigt av en storbilds-TV, tvä videobandspelare, fyra mikrofoner, fyra 
rörliga kameror och laserskivspelare. Bildcentrum erbjuder också bild-
konferenser med S-VHS bandning av såvd avgående som ankommande 
sändningar mixat på ett band och man har dessutom sateUitmottagning. 

Användningsområde 
Birgitta Erikson är videoproducent på Bildcentrum/video och hon ger tre 
bra exempel frän Lund där användningen av videokonferens har löst 
problem i tid och rum 

Det första exemplet är vårdlärarUnjens kurs, som givits på distans med 
Lunds Universitet/Lärarhögskolan i Malmö som samordnare och med 
Karlskrona, Kdmar, Halmstad, Växjö och Kristianstad som medverkande 
orter. De medverkande var vuxenstuderande som mest uppskattade att 
de "kunde fortsätta sitt vanUga Uv", sUppa vara hemifrån men ändå gå en 
utbildning (se även rapporten Videokonferenser möjligt i distansutbild-
ning - Summering av försök vid vårdlärarlinjen i Malmö 1989/91 
Slutrapport i Televerkets Komet-projekt, Kärstin Abrelius, Börje Lemark, 
Siv Norberg, Rapport 1991:1). 

Ett större företag i Lund har bestämmelser som säger att VD, 
produktionsansvarig och ekonomiansvarig inte får lämna Lund samtidigt 
och framför aUt inte åka därifrån med samma tåg eller samma flyg. Detta 
har gjort att det nästan varit omöjligt för dem att samtidigt närvara vid 
möten på en annan plats än Lund. Om vi tänker oss situationen att före-
taget behöver göra en viktig dfärsresa där man under exempelvis för-
handlingar med ett annat företag hade behövt ha åsikter från VD, 
produktionsansvarig och ekonomiansvarig samtidigt så har det aUtså inte 
varit möjligt. Men med hjälp av bUdmötestekniken är det dock möjligt att 
snabbt stämma möte med alla tre samtidigt. På företaget är de så nöjda 
och tacksamma över den här lösningen att de gjort uttalandet; "Vad det 
än hade kostat hade vi betdat". 
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Ett annat företag i Lund, ett läkemedelsföretag, hade en annan 
problembild. Företaget har en arbetsfördelning som gör att forskare och 
produktion är i Lund medan de huvudansvariga finns någonstans i Stock-
holmstrakten. När de trdfades via videokonferens var det så avancerade 
saker som diskuterades att det var nära nog omöjligt att skriva proto-
kollet. Teknikerna och forskarna skulle ha klarat det men man bedömde 
att det skuUe tagit fjorton dagar. Någon kom på den genida lösningen att 
banda konferenserna och ha det som beslutsunderlag. Numera godkänner 
företaget en bandning av sändningen och i och med det är "protokoller 
skrivet i samma stund som deltagama reser sig i från sammanträdes-
bordet. 

Erfarenheter 
Det finns mänga olika exempel på användningsområden i Lund. Det man 
har mest erfarenhet av är dock distansundervisning. Ett exempel på en 
kurs som har gått pä distans är Rättshistoria som sänts frän Lund till 
Umeå. Umeå har ingen juridisk fakultet och har därför sedan långt till-
baka köpt kompetens av Lund. Kjell-Ake Modéer åkte förut till Umeå och 
höll föreläsningar. Det var långa och tidskrävande resor och han hade 
börjat tycka att det tog lite för lång tid för att vilja fortsätta göra detta, när 
erbjudandet om att hålla föreläsningarna med hjdp av bildkommunika-
tion kom. Nu åker han bara upp till introduktionen. Föreläsningarna 
bandas och skickas upp tiU Umeå tillsammans med en assistent som åker 
upp med böcker och annat materid. I Lund arbetar man nämligen efter 
följande koncept: föreläsningarna spelas in i förväg och är dltså inte inter-
aktiva, när föreläsningen är slut kopplar de olika orterna upp sig och har 
videokonferens där eleverna kan stdla frågor och diskutera med sin 
lärare. 

Pedagogik 
Följande praktiska exempel kan påvisa teknikens användbarhet. Under 
föreläsningen i rättshistoria brukar professor Modéer hålla upp en liten 
lagbok från 1600-talet och säga något i stil med "i denna UUa bok rymdes 
alla lagar på 1600-tdet". De som satt i föreläsningssden såg just inget 
annat än att han höU en liten bok i handen. Men de som satt ute i landet 
och lyssnade fick en helt annan bild. Boken lades nämligen i dokument-
kameran och texten zoomades in. Då framgick det att texten i boken var 
tvåspdtig och den ena spdten var på tyska. 

En annan positiv konsekvens är att det vid tentamenstillfällen fram-
kommit att gruppema pä distans visar upp ett mycket bättre resultat. 
Detta visade sig ha sin förklaring (till viss del) i att föreläsningama var 
bandade och därför kunde distanseleverna titta igenom föreläsningen hur 
många gånger de önskade medan eleverna i Lund förtvivlat satt och 
antecknade vid ett tillfälle. Allt som var skrivet och dia bilder skickades 
ocksä upp med assistenten eUer via faxen. 

YtterUgare en kurs som hållits med hjdp av mediet är MUjöpsykologi, 5 
poäng. Föreläsaren där har ett diabildmaterial som gmnd för sin före-
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läsning. Dessa föreläsningar direktsänds men bandas så att elevema kan 
utnyttja dem sä ofta de behöver. 

Teknik 
På frågan om vilka de största problemen har varit under den här tiden 
svarar Birgitta att det är nu problemen har kommit och syftar tiU de 
förändrade förhdlanden vad gäUer tjänsten 2Mbit/s. 

- Vi har varit flitiga användare under tre och ett hdvt är och kört så 
gott som problemfritt, säger hon. Men det senaste hdvåret har det strulat 
mer än vad det har gjort på de andra 3 åren ihop. Vi har kommit överens 
inom projektet att 384 Kbit/s är den lägsta hastigheten vi som håller på 
med distansundervisning kan acceptera men jag vågar ändå inte Uta på att 
det ska fungera tillfredsställande ens pä den hastigheten. Det är ingen 
som har provat hur det fimgerar med 5-6 partsuppkoppling med den nya 
tekniken. Det är viktigt att videokonferenser blir interaktiva och dä måste 
bUden vara så tydlig att läraren kan avläsa i studenternas ansikte om det 
han/hon säger "går hem" och därmed använda sig av samma kommen-
tarer som i en vanlig undervisningssituation såsom "Du ser frågande ut 
Anna" eller "Hänger du med pä det här Lars". Det är det jag är Ute rädd 
att man missar med den nya hastigheten. Föreläsningen och därmed den 
avgående bilden blir nog lika bra och vi har en fördel här i Lund i och 
med att vi har skdfat oss kunskap och kompetens till att kompensera den 
sämre kvditeten med rätta kameravinklingar och kUppningar osv. Det är 
värre med den ingående bilden. Den nya hastigheten kommer innebära 
att kravet på att handskas med mediet ökar, menar Birgitta. 

- Jag har legat lågt med att skdfa nya kunder under våren, erkänner 
Birgitta, eftersom jag inte tycker att jag kan garantera en bra sändning 
förrän vi har testat det nya systemet själva. Det känns som att börja om 
från början. Nej, inte från början, säger hon sedan och lyser upp. Den 
erfarenhet och kunskap vi har skaffat oss kan ingen ta ifrån oss. 

Praktiska råd 
Birgitta Erikson ger i TELDOK Info nr. 13 ett antal råd för att lyckas med 
bUdmöten, råden återges här i förkortad form. Vanligtvis skdl det rum 
som används vid bildkommunikation även användas vid traditionella 
möten och konferenser, det är därför viktigt att i inledningsskedet anpassa 
miljön till både användningssätten. En lämplig bakgrund är ett draperi i 
ett ljust mellangrått tyg av sammetstyp. Det passar till de flesta kläder och 
gör att personema syns bättre. En mjuk matta på golvet gör att onödigt 
ljud som t ex skrap av fötter eller stolar undviks och lokdens ljudåter-
givning förbättras. Befintligt ljus skdl utgöras av elbelysningen som kan 
kompletteras med ett lysrör med varmt sken. För bästa resultat skdl dags-
ljuset stängas ute med hjälp av gardiner eUer persienner. Ljuset bör riktas 
uppåt och bakåt för att mUdra eventuella skuggor. Lyssna innan mötet på 
lokalens bakgrundsljud och stäng av eventuella fläktar som kan störa 
ljudet. 
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Författarnas reflektioner 
Inom parentes kan författarna nämna sina egna erfarenheter av bUdmötet 
med Birgitta. För att spara tid och pengar skedde nämligen intervjun med 
Birgitta med hjdp av mediet. Det som upplevdes som mest positivt var, 
inte helt origineUt, att slippa den länga resan ner tiU Lund. Erfarenheten är 
att resor ofta upptar dit för mycket av arbetstiden. Hur mycket bekvä-
mare är det inte att, som i detta fall, cykla tio minuter bort till Glimten, än 
att sitta i flera timmar pä ett tåg, eller betala priser på flyget som 
motsvarar en halv månadslön, för att intervjua en person i en timme. 
Dock bör nackdelarna inte undanhållas läsaren. Ögonkontakten med 
Birgitta var inte hundraprocentig och visst var det Ute nervöst och osäkert. 
Visst blev vi lite förskräckta när TV-kameroma förstärkte de svarta 
ringarna under ögonen och sist men inte minst så hade vi problem med 
ljudet. Av någon anledning kom den egna rösten tillbaka med tio-
sekunders eftersläpning och då blev det uppenbart vad oUka användare 
tdar om när de poängterat att det är mycket viktigare att ljudet är bra än 
bilden. Ekot gjorde att det var svårt att koncentrera sig på vad vi sa och 
gjorde inte situationen sä naturlig som den borde vara. Men visst är det ett 
bra komplement till många, långa och tröttande resor. 

Högskolan i Gävle - Sandviken« 
Sedan februari 1992 finns en bildkommunikationsutrustaing på Hög-
skolan i Gävle-Sandviken. Studion är belägen i ett helt vanligt klassrum i 
en av högskolans byggnader i Gävle. En flytt är planerad till sommaren 
1995 och Högskolan i Gävle har redan påbörjat Hytten ut tiU det före detta 
regementsområdet 114, eller Kungsbäck som det heter. Detta gör att hela 
Gävle-Sandvikens högskoleverksamhet kan samlas inom ett område i 
stdlet för att som nu vara spridd i staden. 

Ulf Halleryd är projektanställd under en treårsperiod för att intro-
ducera tekniken i lärarkåren. Han skaU fungera som en katdysator för att 
få lärarna att komma över eventuella rädslor, ta tekniken till sig och 
utnyttja den i undervisningen. Ulf Halleryd arbetar också med student-
rekrytering, det kan bli en något kluven uppgift erkänner han. Hans 
åtagande är att förmå så många som möjligt att söka sig tiU Högskolan i 
Gävle-Sandviken samtidigt som han skdl verka för en utökad distans-
utbildning vilket medför att ett större antal elever får sin utbildning på 
andra orter i länet. Kontentan av det hela torde ändå bli ett ökat antal 
studenter, många som läser på distans skuUe inte läsa dis om det inte gick 
att genomföra i närheten av hemmet. 

Användningsområde 
Verksamheten har hittills varit riktad tiU det egna länet. Exempel på 
utbildningar som sänts är två delkurser inom företagsekonomi A â 5 

'S Intervju med Ulf Halleryd. 
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Högskolan i Gävle/Sandviken 
Box 6052 
800 06 GÄVLE 

Kontaktperson: Ulf Hdleryd, byrådirektör Tel: 026 - 64 85 00 

Utrustning: PictureTd system &4200 "Executive". Utrustningen är upp-
graderad med CCITT px 64 (H 320) standard, utrustning för flerpart 
(PictureTel). Vidare fem takmikrofoner, två rörliga kameror, dokument-
kameror, whiteboard, videobandspdare, fax och telefon. Sändningshastig-
heten är 2x64 Kbit/s. Lokden är ett traditionellt klassrum med plats för 
upp till 30 personer, skolsittaing eller 45 personer, biosittning. En ny 
studio är under uppförande och beräknas vara färdigstäUd i augusti 1995. 

Användningsområde: Distansundervisning till det egna och omkring-
liggande län. Dessutom intemationeUt utbyte. 

Antd deltagare: Varierande 

Tim/Vecka: Ca 12-15 timmar per vecka. 

Erfarenhet/ån Har varit verksamma sedan 1992. 

Antd partners: Upp tiU 15 orter samtidigt i Gävleborgs, Västernorrlands, 
Jämtlands, Kopparbergs och Örebro län. 

Uthyrning: Ja 

poäng vardera som under höstterminen 1993 gavs tiU fyra platser i Gävle-
borgs län; Hudiksvdl, Ljusdd, Bollnäs och Söderhamn samt Lindesberg i 
Örebro län. Utbildning bestod av 29 undervisningstillfdlen på samman-
lagt 74 timmar. Varje kurs har ocksä innehållit någon fysisk trdf för att 
deltagama skulle fä trdfa varandra utanför TVn. Ett par studenter frän 
Gävle har deltagit i distansutbUdningen men de flesta som är bosatta i 
staden vdjer att läsa kursen på annat sätt. Vid spedella gästföreläsningar 
har dock även Gävlestudion varit fullsatt, då ges aUa företagsekonomi-
studerande chansen att delta i distanskursens utbud. Med bildkom-
munikationens hjälp är det lättare att ta in experter från i första hand 
landets övriga universitet men också frän andra länder. 

Samma termin gavs även handledning för blivande grundskollärare 
samt undervisning i franska. Franskundervisningen gick tiU så att kurs-
ddtagama träffades vid ett flertal tillfdlen i Gävle och vid tre tillfdlen 
hade man också kontakt med universitetet i Orléans i Frankrike via bild-
kommunikation. 
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Läsåret 1994-95 planeras företagsekonomi A och B på 20 p vardera, 
halvfart. Kursorten blir Gävle men via bildkommunikation ges under-
visning till Hdsingland och Dalarna och Gästrikland. En grundkurs i 
engelska skdl också ges på distans och mottagare finns i Gästrikland, 
Hälsingland och Ddarna. Andra kurser som skdl ges via interaktiv bUd-
överföring är eUära, elektronik, sodologi och digitdteknik. 

Utrustning 
Sändningshastigheten är 2x64 Kbit/s vilket enligt Ulf HaUeryd fungerar 
helt tillfredsstdlande. Lokalen är som nämnts ett helt vanligt klassrum 
som anpassats med buktade väggar för akustikens skuU samt gardiner vid 
fönstren för att utestänga solljuset. 

- Den här lokden är ett utmärkt exempel på att PictureTd-utrustningen 
passar i prindp i vilket rum som helst, menar Ulf Hdleryd. 

Två kameror används, en som zoomar in deltagarna i det egna klass-
rummet när de yttrar sig under sändning och en som är riktad mot 
katedern, overheadbUden, blädderblocket eller whiteboard beroende pä 
vad som är aktueUt för stunden. 

I studion finns fyra monitorer, tvä pä var sin sida om whiteboard, en 
längst bak i klassrummet och en i manöverskåpet. Utgående bUd visas i en 
liten ruta i högra hörnet på varje bUdskärm. Sex mikrofoner är jämt 
fördelade i rummet. Fyra hänger i taket, en finns längst fram i klass-
rummet och en sitter pä manöverpanden. 

I höst skdl den befintUga utrustningen kompletteras med datorer, PC. 
Dä kan läraren stoppa i en diskett med sina bilder och dokument som 
snabbt vidarebefordras till de studerande, detta kompletterar och ersätter 
tiU viss del dokumentkameran. Ulf Hdleryd tycker dock inte att PC än så 
länge erbjuder acceptabd bUdkvditet för personUga kontakter. Bildema 
blir alldeles för otydliga för att göra någon nytta. I undervisnings-
situationer via data är det inte heUer nödvändigt att kunna se varandra på 
bildskärmen, menar Ulf HaUeryd. Då räcker det med att kunna sända och 
jobba i varandras dokument. 

Erfarenheter 
Bildkvditeten har varit tiUfredsstäUande, eftersläpningarna är inget som 
blir irriterande eftersom rörelserna är måttfuUa. 

- Fungerar den här hastigheten för teckenspråkstolkar i Örebro, så 
fungerar den för oss. Däremot måste ljudet vara perfekt, annars är det 
meningslöst att hdla på. Det är absolut inte acceptabelt med eko, i så fall 
får man försöka ringa upp igen eUer lösa det på något annat sätt. 

Ljudproblemen har inte varit särskilt omfattande. Ibland kan det ha 
varit svårigheter i början av en sändning men det har dltid löst sig när 
man har "pratat igenom sladdarna en stund". Variationer i bildkvalitet 
trots att man sänder på samma hastighet kan bero pä att olika utrust-
ningar är olika bra på att sända och ta emot bUder. Din utrustning kanske 
ger dig en perfekt bild av sändningspartnern men skickar en sämre bild 
av dig sjdv. Det kan ocksä bero på att man har olika fabrikat pä utrust-
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ningama. Ulf Halleryds erfarenhet är att lika utrustningar hos de som 
sänder ger bättre bUdkvditet. 

Lärarna på olika kurser har som mest varit uppkopplade tiU fem oUka 
orter. Ulf Halleryd menar att det är en absolut yttersta gräns för hur 
många man kan vara för att det skaU vara meningsfullt med interaktivitet. 
Det stjäl också för mycket tid av undervisningen om läraren skall 
adressera frågor och kommentarer till de olika orterna. Mänga gånger 
föredras "korvstoppning" där läraren helt enkelt föreläser i ett par 
timmar. Detta påminner kanske mer om undervisningsformerna vid 
större universitet då salarna kan vara fyllda med ett par hundra studenter, 
vilket inte heUer uppmuntrar tiU tvåvägskommunikation. 

- Om det är fler än fyra orter kan man lika gäma ha hur mänga orter 
som helst, säger Ulf Halleryd. Tvävägskommunikationen är ändå för-
störd. 

I fortsättningen har man planerat kurserna sä att det förutom före-
läsaren/läraren i Gävle skdl finnas lokda adjunkter i de oUka ortema för 
att stötta gruppema. En variant är också att föreläsa intensivt en timme 
och spara lite tid tiU frågor och kommentarer efteråt. 

I Gävle har man inte haft nägra anmärkningsvärda problem med tek-
niken, i det stora hela har inkörningstiden löpt smärtfritt och Ulf HaUeryd 
är mycket nöjd. Några smärre kommentarer har han dock om vad som 
kan stdla tiU problem. 

- Att ha kameran inställd på autofokus kan bli problematiskt. Det kan 
vara lite irriterande när kameran stär och slår och inte hittar fokus efter-
som tavlan är så glatt. Men när man har en textmassa pä tavlan stiliseras 
bUden. Vi har löst det genom att klistra upp en s k post-it lapp med en 
svart stjäma på, på tavlan. Dä kan kameran fokusera den medan texten 
skrivs. En annan lösning är att ha en kamera med fast fokus på tavlan. 

För att underlätta ytterligare har tavlan delats in i tre delar med hjdp 
av svart tape. Detta för att läraren skaU hdla sig inom ett område i taget 
och inte frestas att flyta ut över hela tavlans bredd vilket gör det svårare 
att få in en närbild. 

Skuggbildning vid användandet av dokumentkameran kan vara 
irriterande. Det undviker man om man kopplar om till en negativ bild, 
texten framträder som vit pä svart botten, eller genom att visa doku-
mentet som vanligt men med Ute oskärpa. 

Pedagogik 
Ulf Halleryd har stött på vissa svårigheter med att få lärama att använda 
sig av bUdkommunikation. 

- Det beror nog dels på att det innebär ett merarbete att göra om 
undervisningsmateridet sä att det lämpar sig för TV-skärmen. A4-arken 
är t ex ingen bra storlek och måste anpassas tiU skärmens omfång. Det 
finns ibland ocksä en rädsla för tekniken även om manöverpanelen är lätt 
att sköta. Läraren sköter panelen sjdv samtidigt som han föreläser, en del 
tycker det är svårt att göra det samtidigt men andra möter inga problem. 
Vi underlättar genom att ha förprogrammerade kamerdnstdlningar. 
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Läraren kan uppleva problem med responsen/äterkopplingen bland 
eleverna. Det är mer kompUcerat och kanske hämmande att be om en 
mikrofon och veta att man zoomas in när man vill fråga om något eller 
framföra en åsikt. Lösningar pä detta är, menar Ulf Hdleryd, att avdrama-
tisera tekniken genom att gemensamt i kursens inledning besöka en 
studio och fä en demonstration med förklaringar om t ex bildkvaütet, för-
hållningsregler och kostnader. Det är också en fördel om deltagama är 
förberedda på de diskussionsfrågor som skdl behandlas vid det spedella 
tillfdlet. Ett sätt för läraren att aktivera deltagarna är att vara provokativ 
och på så sätt stimulera en diskussion. 

Hittills finns ingen dokumentation om vad elevema anser om det nya 
sättet att lära. Kursutvärderingar har gjorts, men de har fokuserat kurs-
innehållet, inte tekniken. Halleryd har dock muntligen tagit del av vad 
elevema på de oUka studiecentra anser och det har varit mycket positiva 
omdömen. I projektet "Effektivare grundutbildning pä distans med 
modern bildkommunikationsteknik" där Ulf Halleryd deltar, skall en 
utvärdering göras. Där skdl de studerandes synpunkter sammanfattas 
och begrundas. 

Traditionellt råder en uppfattning om att distansstuderande har lägre 
examinationsgrad än de som läser pä undervisningsorten. Man säger att 
när andra läser för att utbilda sig och ta poäng är de distansstuderande 
mer intresserade av att bilda sig, poängen är inte Uka viktiga. Ulf HaUeryd 
menar att det knappast är varken bättre eller sämre att läsa på distans, det 
finns distanskurser som tom har visat sig ha högre examinationsgrad än 
andra utbildningar. 

Ulf Halleryd har sammanfattat sina erfarenheter i nägra punkter som 
pä ett klart sätt upplyser om vad som kan vara värt att tänka pä för att 
undvika onödiga svårigheter vid användning av bildkommunikation i 
undervisningssyfte; 

"Introduktion är viktig för att få förståelse och acceptans bland del-
tagarna. Fem tUl tio minuter för att berätta om tekniken, bUdkvaliteten och 
förhällningsregler räcker. Om möjligt bör deltagarna träffa varandra pä 
riktigt innan det första bildmötet. 

Skicka material som t ex OH-bilder och papper i förväg tiU deltagama. 

Föreläsaren skdl gå in för att vara sig själv. Problemen har för det mesta 
varit av just psykologisk art, inte tekniska eUer pedagogiska. Om läraren 
avdramatiserar användandet och inte försöker Ukna programledare pä TV 
är chanserna större att bildmötet blir lyckat. 

Möblera efter antdet deltagare och i enUghet med mötets syfte. Placera 
deltagama så att så mänga som möjligt syns på en översiktsbUd. 

Använd närbilder och täta tiU bilden runt den som tdar så att så mycket 
onödigt som möjligt försvinner. Det är en fördel att zooma in en person 
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som yttrar sig i stdlet för att visa en hel grupp. AUtid är det någon i 
gmppen som kliar sig dier rör pä sig och pä så sätt skapar oro i bilden. 
Den som tittar ska kunna få ögonkontakt och avläsa minspelet på den som 
tdar. Oftast visar den bUd du sänder iväg betydUgt mer än vad som syns i 
din egen ruta för utgående bild. 

Uppmana den som skaU uttda sig att titta i kameran. Det är bra att vänta 
med att yttra sig tills man är ordentligt inzoomad. Att titta in i kameran är 
inget problem om TV-monitom och kameran är integrerade. 

Begränsa sändningarna till korta pass. Det innebär en spänning att vara i 
bild och därför är mötesformen mer ansträngande än den traditionella. 
Det krävs också en ökad koncentration att följa händelseförloppet via TV. 

Den föredragande bör pausera oftare och längre än vanligt p g a fördröj-
ningen och för att underlätta för de deltagande att komma emellan med 
frågor." 

Generella fördelar, för bUdkommunikation i dlmänhet, är förstås att rese-
kostnaderna minskar och restiden istället kan utnyttjas som effektiv 
arbetstid. Det rent personliga sUtaget som är en följd av tröttande resor 
blir inte lika omfattande samtidigt som större hänsyn tas tiU mUjön genom 
färre transporter. 

Mediets fördelar i undervisningssyfte är framfördlt, menar Ulf Hdle-
ryd, att det möjliggör högskolestudier för dia länsinvånare. Även de som 
bor i avlägsna kommuner och har svårt att ta sig till en annan ort för 
studier ges ökade tiUfdlen till vidareutbildning. Det kan vara människor 
som är bundna till sin bostadsort av oUka skäl som t ex skiftarbete, 
familjeförhdlanden eller eget företagande. En enorm fördel är att under-
visning över huvud taget kommer tiU stånd. I många kommuner skuUe 
det egna elevunderlaget ddrig räcka tiU för att över huvud taget genom-
föra en kurs men det blir möjUgt när kommunema går samman. 

Framtiden 
Med bildkommunikation kan Högskolan i Gävle-Sandviken nå nya 
studerandegrupper. En intensiv användning av mediet och de erfaren-
heter som följer är också ett sätt att profilera sig och hitta en egen nisch i 
ett samhdle som är aUt mer inriktat pä konkurrens. Det bUr dessutom 
enklare att låna in kompetens utifrån och man kan därmed erbjuda ett 
större utbud än om man begränsar sig till traditionella undervisnings-
former. 

I och med flytten tiU det nya högskoleområdet sommaren 1995 planeras 
bildmediet fä en mer ändamdsenlig lokal. Den skaU kunna anpassas till 
att vara mottagare och sändare för dels en liten grupp på fem tiU åtta 
personer men ocksä för en stor gmpp pä mellan 40 och 200 personer. Det 
behövs om man t ex vUl ta emot gästföreläsningar från universitet i övriga 
Europa eUer USA. 
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Kurser kommer även fortsättningsvis att ges på distans med hjälp av 
bildkommunikation och omfattningen planeras vara ungefär densamma 
som nu. Det krävs dock en ökad intem marknadsföring bland lärama på 
Högskolan i Gävle-Sandviken. Ett ökat intresse frän företagare och 
offentliga institutioner skulle också tas vd emot. Studion i Gävle hyrs ut 
till andra kunder i mån av tid men hittills har studion bara hdt engångs-
besök av ett par företag och Landstingets ledningsgrupp, förutom organi-
serade visningar och demonstrationer. 

- Min uppfattning är att vi befinner oss mitt i orkanens öga, säger Ulf 
Hdleryd entusiastiskt. Snart kommer en explosion 

Explosion eller inte så är det ju en fördel att ha ett försprång vad gdler 
kunskap och erfarenheter. Nackdelen är att marknaden drar tiU sig lyck-
sökare som ser en möjlighet att tjäna pengar pä produkter och tjänster 
utan att alltid vara seriösa. 

Högskolan i Gävle-Sandviken planerar ett framtida samarbete med 
universitetet i Perth, Australien. Det kommer i så fall att gdla kart- och 
mätingenjörsutbildningar, lantmäteri och fastighetsekonomi. Man har 
redan haft inledande sändningar där rektorer och lärare diskuterat 
formerna för ett framtida samarbete. Ulf Halleryd har över huvud taget 
märkt ett stort utländskt intresse för tekniken och för den svenska 
moddlen att arbeta. Gäster från bl a Ryssland, Tyskland, HoUand, Finland 
och England har visat entusiasm inför och tro på mediets nutida och 
framtida användning. 

U-LINK« 

U-UNK är en sjdvfinansierad verksamhet som är knuten tiU Linköpings 
universitet, därav namnet U-LINK. När U-LINK startade sin verksamhet 
för snart sex år sedan (verksamheten provstartade 1988 och nådde full 
skala 1990) bestämde de sig för att satsa stort från början. På så sätt 
skaffade de sig ett försprång som blir värdefullt när vd användningen av 
videokonferenser och dylikt spritt sig över landet. 

Utrustning 
Utrustningen är mycket påkostad och anses vara bland den bästa i landet, 
berättar Janerik Lundquist, universitetslektor och tidigare chef för U-
LINK. Det finns två studios med kontrollrum som rymmer 30 respektive 
tio deltagare. Studiorna är utrustade med mikrofoner och myggor efter 
önskemd, sju kameror, både elektroniskt styrda och bemannade med 
kameramän, och dokumentkamera. Det finns storbUds-TV och utmstnmg 
för direktkoppling av datateknik (Mac eller PC). Sändningshastigheten 
går att variera frän 2x64 tiU 6x64 Kbit/s. 

Intervju med Jan-Erik Lundquist. 
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U-LINK 
Linköpings Universitet 
581 83 LINKÖPING 

Kontaktperson: Janerik Lundquist Tel: 013 - 2815 05 

Utrustning: Kodek GPT, mikrofoner efter önskemål, sju kameror både 
elektroniskt styrda och bemannade med kameramän, dokumentkamera, 
storbUds-TV och utrustning för direktinkoppling av datateknik (Mac eller 
PC). Sändningshastigheten är 2 Mbit/s, 2x64 Kbit/s eller 6x64 Kbit/s. Det 
finns två studiolokaler med kontrollrum som rymmer 30 respektive 10 
deltagare. U-LINKs avancerade utrustning möjliggör direktsändning av 
TV-program via det reguljära marknätet (Kanal 1 och TV 2) eller via länk 
och satdUt. 

Användningsområde: Utbildning; allt från färdig utbildning till kunder 
som bara köper tekniken och stär för lärarkapaciteten sjdva, videokonfe-
renser med företag för projektsammanträden, presentationer, diskussioner 
o dyl. 

Antd deltagare: Upp tUl ca 1500. 

Tim/Vecka: Ca 20 timmar per vecka. 

Erfarenhet/ån Verksamheten provstartade 1988 och nådde full skda år 
1992. 

Antd partners: Varierar med typ av kurs eller aktivitet. 

Uthyrning: Ja 

Dessutom har U-LINK egna resurser för att direktsända TV-program via 
marknät eUer satellit. Från början var det tänkt att Linköping skuUe satsa 
pä satellitsändningar. Det visade sig vara alldeles för kostsamt och 
därmed leda till att mdgruppen skulle bU mycket begränsad. (Dock har 
satellit används för sändningar i Bdtikum vilket beror på att det är det 
enda sättet att nå m i landet.) Att det överhuvudtaget satsades på fullgod 
TV-bUdskvditet berodde på den förutnämnda framsyntheten. Linköping 
hade bestämt sig för att satsa på distansundervisning och efter att ha tagit 
del av erfarenheter från utlandet beslutade de sig för att vara långt 
framme från början i fråga om teknik och kvditet. 

Användningsområde 
Det är ett brett spektra av utbUdningar som sänds från Linköping. Det kan 
vara påbyggnadskurser för ingenjörer, sjukgymnastutbildningar, lärar-
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fortbildningar, EU-utbildningar och intemutbildningar av olika slag. Det 
är nägra kunder som bara köper tekniken och står för lärarkapadteten 
själva. I dessa fdl används nästan uteslutande markbuma TV-sändningar. 
"Vanliga" videokonferenser används när det är fråga om företag som har 
projektsammanträden, vissa lärarutbildningar eller något projekt som ska 
avrapporteras. 

Konceptet har fallit väl ut och eleverna är över lag mycket nöjda, 
berättar Janerik Lundquist. En stor del i detta har det faktum att det för 
mänga av deltagama har varit den enda möjligheten att få utbUdning. Ett 
vanUgt uttalande från elevhdl är, fortsätter Lundquist: 

"Hade det inte funnit den här möjUgheten att fä utbildning direkt i 
hemmet hade jag inte fått någon utbUdning överhuvudtaget." 

Grupper som endast ser denna möjlighet till utbildning har en mycket 
hög toleransnivå vad gdler kvditeten på sändningarna. Det märks ocksä 
stor skillnad på toleransnivå i olika åldersgrupper. Ungdomar är vana 
"MTV-tittare" och kräver därför fullgod kvaUtet. Äldre studenter har en 
mycket högre toleransnivå som bygger på insikten om "detta eller 
ingenting dis". 

Ortssammansättningen varierar från kurs till kurs men södra Sverige 
dominerar för det mesta. Ibland är det bara orter i nedre Norrland som 
deltar, men ofta har kursen en nationell spridning frän norr tiU söder. 
Skåne är av någon anledning den landsända som är minst förekommande 
i dessa sammanhang. 

Erfarenheter 
U-LINK har fått vänta flera är pä att användningen av bildkommunika-
tion skulle bli mer utspridd och frekvent. Janerik Lundquist anser att 
orsakema tiU att det tagit så läng tid är att det länge saknades standard 
och att mediet inledningsvis fick en dltför respektfull och märkvärdig 
framtoning. Exempelvis krävde tjänsten 2 Mbit/s speciella videostudios 
vilket gjorde att videokonferenser framstod som något så avancerat och 
dyrbart att "vanliga" människor skrämdes bort. 

Samma sak är det med distansutbildning anser Janerik Lundquist. 
Distansundervisning har framställts som något som kräver pedagoger 
utöver det vanliga och en unik undervisningsform. Detta har medfört att 
mänga lärare inte vågar av rädsla att göra fel. IstäUet borde det framhållas 
att det inte behövs någon märkvärdig pedagogik utan att det räcker med 
det som Lundquist kallar "förlängd klassmmsmetodik". 

- Jag är medveten om att många som läser det här kommer att pro-
testera, men jag anser inte att det behövs någon speciell pedagogik för 
att undervisa pä distans. Klassrummet är en bra institution. Det som 
behövs är att återskapa det gamla hederliga klassrummet, fast på dis-
tans, istället för att skapa en helt ny värld som många anser vara nödvän-
digt. 

Där har vi mycket att lära av bl a USA, Kanada och övriga Europa 
menar Lundquist. IntemationeUt finns det många utmärkta exempel på en 
avdramatisering av mediet som gör att det blir mycket enklare att få t ex 
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lärare att våga använda sig av modem teknik. I Linköping har man gått in 
för att jobba efter det konceptet. Läraren arbetar preds som i ett klassrum, 
skUlnaden ligger i användningen av vissa tekniska hjälpmedel och en mer 
generös användning av Ulustrationer. 

Det som är spedeUt med projektet U-LINK är att man för det mesta 
använder sig av markbuma TV-sändningar. Eleverna sitter framför en 
vanlig TV-apparat i det egna hemmet, på arbetsplatsen eller på s k studie-
centra. På tidiga morgnar och förmiddagar är TV-nätet sdlan utnyttjat. Då 
köper U-LINK sändningstid av antingen Kanal 1 eUer TV2. Utbildningen 
sänds sedan ut över de sändare i landet där det finns deltagande stu-
denter. Studenterna utrustas med en dekoder som placeras på TV-appa-
raten, och på så sätt avkodas sändningen och de kan ta del av utbild-
ningen. Det som behövs är aUtså en vanUg TV och en dekoder. 

Fördelen med att sända över TV-nätet är att det blir fullgod ljud- och 
bildkvditet. Nackdelen är att det inte är möjligt med tvåvägskommunika-
tion. Interaktiviteten löses via telefon och fax. Studentema kan ringa in 
och prata direkt med läraren antingen under föreläsningen eller i en 
frågestund efteråt. Det som skUjer denna metod från förinspelad video är 
den psykologiska effekten av direktskeende. 

- Det är oerhört viktigt för den studerande att det som sker på skär-
men händer just nu menar Janerik Lundquist. Det har en oerhört psyko-
logisk betydelse i undervisningssammanhang att det som händer är 
verklighet, just här, just nu. Det har en mycket mer engagerande effekt 
på den studerande om han vet att det är just nu som läraren talar till mig, 
istället för att det som upplevs är något som spelades in för en vecka 
sedan. 

För att få denna effekt är det viktigt att sändningen bUr levande och att 
bilden inte låses fast med en eller två kameror. Det gäller att återskapa 
klassrummet med kameran och filma frän olika vinklar. De tekniska 
paketlösningar för videokonferens som finns på marknaden är gjorda för 
sammanträden meUan tvä personer, inte för en klassrumssituation, och ur 
pedagogisk synvinkel är dessa skåp med fastmonterade kameror 
oanvändbara enligt Janerik Lundquist. 

- Bryt loss komponenterna från varandra, säger han med eftertryck. 
Arbeta med flera infdlsvinklar, zooma in studenternas reaktioner och 
arbeta med flera kameror så förstärks intrycket av att det händer nu, att 
detta är verklighet just nu. 

Det är då viktigt att det finns en person som kan tekniken och som inte 
är inblandad i undervisningen. Janerik Lundquist tror inte på att en 
person är lärare och tekniker samtidigt. Då är risken stor att personen blir 
apparatskötare istdlet för pedagog. I Linköping arbetar man med sju 
kameror, många monitorer, en decentrdiserad ljudupptagning med 
myggor på vissa centrda figurer, dit för att sändningen ska bli njutbar för 
de studerande. 

Rådet som Lundquist vill ge presumtiva bildkommunikationsanvän-
dare och då framfördlt högskolor, är att tänka efter vad det är som just 
den högskolan är bra på. Det finns ingen mening med att jobba i utkanten 
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på något som man inte är duktig på. Om en högskola funderar på att 
starta distansutbildning med hjdp av olika tekniska hjdpmedel är det 
viktigt att sätta sig ner och tänka vilken utbildning som det ska satsas på 
och vad andra gör. Det är ingen idé att "klampa in" pä något områden 
som någon annan högskola är bra på, och det är synnerUgen viktigt att 
tänka efter innan man köper en dyrbar utrustning. Det är även viktigt att 
det finns en mental beredskap på högskolan. Högskolestyrelsen på orten 
bör tycka att det är bra och värt att satsa på. Det kanske dira viktigaste är 
att det finns eldsjdar att bygga på, personer som är beredda att dra det 
merlass som det innebär att starta upp denna typ av verksamhet. Det kan 
vara Uka rätt att kunna sätta sig ner och tänka efter för att sedan avstå och 
säga; "Nej, vi ska inte hälla på med distansundervisning, vi har andra 
uppgifter pä den här högskolan." 

- Det "bästa" sättet att misslyckas är att köra igång med en verksamhet 
bara för att "dia andra gör det", utan att det finns ett behov och en vilja 
att göra det, menar Lundquist. 

Framtiden 
U-LINK är sjdvfinansierat, vUket har till följd att de får Ugga i och kämpa 
för att kunna fortsätta sin verksamhet. De letar alltid efter nya mdgrupper 
och nya vägar att nå ut till nya kunder. En viktig sak inför framtiden, tror 
Lundquist, är att integrera teknik, organisation, pedagogik och lärare på 
ett bättre sätt. Det är även viktigt att bevaka den intemationella utveck-
lingen och komma in i ett större system och inte minst bli en del av det 
europeiska utbudet. 

- I Sverige är vi duktiga inom en rad områden. Vi måste konkurrera 
med den kunskap vi har och föra ut den i Europa, samtidigt som vi måste 
ta till oss det vi inte är så bra på. 

Janerik Lundquist anser vidare att det är i fort- och vidareutbildningen 
som det finns en potential för mediet. Ungdomsutbildning görs fort-
farande bäst på universitet och högskolor. Det är även viktigt att fram-
hdla att distansutbildning är grundad pä samarbete och att den ska vara 
gränsöverskridande. 

- Samarbete behövs det mer av, säger han bestämt. Det är meningslöst 
att dia orter gör samma slags utbildningar. Lika fel är det att olika hög-
skolor anser sig ha monopol på oUka regioner. Nej, vi måste tänka över 
gränsema. I framtiden kommer förhoppningsvis olika universitetsorter att 
specialisera sig på olika utbildningar som hela Sverige kan ta del av. 
UtveckUngen kräver att dit fler människor utbildas och det är högskolor-
nas ansvar att ge den utbildningen oavsett varifrån den kommer. 
Människan i samhället måste stå i centrum istället för att fokusera på 
varsin region och ägna sig åt revirtänkande. 

- Detta är ett samhdlsansvar vi har. Vi skdl ge den bästa tänkbara ut-
bildningen till de studerande. Vilken högskola eUer vilken region utbild-
ningen kommer ifrån, är ointressant. 
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Militärhögskolan" 

Militärhögskolan i Östersund 
Box 389 
831 25 Östersund 

Kontaktperson: Bengt-Ivar Kroon, överste Tel: 063 -15 80 00 

Utrustning: PictureTel, två TV-monitorer, video, två kameror, dokument-
kamera, en extra stillbildskamera och fyra mikrofoner samt PC utrustad 
med bildkommunikation. Sändningshastigheten är 2x64 Kbit/s. Lokden 
är en undervisningslokal som anpassats till ändamålet. 

Användningsområde: Främst till distansundervisning och distansarbete 
inom den egna organisationen men tekniken har även använts i stabs-
arbete under övningen "Orkan". 

Antd deltagare: Varierande från en till arton. 

Tim/Vecka: Utrustningen används omkring 20 timmar i veckan. 

Erfarenhet/ån Användningen har pågätt sedan 1993 och ökar i omfatt-
ning. 

Antd partners: Totdt tio partners inom försvarsmakten. 

Uthyrning: Ja 

Försvarets utbildningar har länge orsakat höga kostnader, inte minst för 
att elevema kommer från hela Sverige och har rätt till fria hemresor, fritt 
uppehdle samt traktamente. Är 1990 blev en vändpunkt för försvarets 
utbildningspolicy, dä ansåg man att kostnadema inte längre fick raka i 
höjden utan skulle åtgärdas och lösningen hette distansutbildning. Bengt-
Ivar Kroon, överste och projektansvarig inom Militärhögskolan i Öster-
sund, framhåUer hur mycket pengar som faktiskt sparas genom att utbUd-
ningen genomförs pä distans med hjdp av olika tekniker. 

- På en enda åttaveckorskurs sparade vi en hdv miljon, då kan man ju 
tänka sig hur stora belopp det bUr pä ett år. 

Försvarets Förvdtningshögskola, som det hette tidigare, är lokaUserad 
till Karlstad och Östersund och samarbetar med flera lokda utbildnings-
centra runt om i landet. Den första juli 1994 slogs Förvdtningshögskolan i 

17 Intervjuer med Bengt-Ivar Kroon, Sven Nilsson, Rigmor Sterner, Erik Mårtensson och 
Moniqa Helgesson. 
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BM 2 
Bengt-Ivar Kroon, överste och 
projektansvarig inom Militär-
högskolan i Östersund framhåller 
att distansutbildning med hjälp 
av bildkommunikation medger 
stora ekonomiska besparingar. 
Dessutom sparas också tid och 
personal när resorna blir färre. 
Sedan juli 1994 bildar verksam-
heterna i Östersund, Karlstad 
och Stockholm en enhet. 
- Utbildning kommer att distri-
bueras till och från alla tre orter-
na, då måste vi använda modern 
informationsteknologi som till 
exempel bildkommunikation för 
att inte resa ihjäl oss! 

Östersund och Karlstad samman med Militärhögskolan i Stockholm och 
bildar sedan dess en enhet som heter just Militärhögskolan. Ledningen är 
lokaliserad till Stockholm med företrädare i Östersund och Karlstad. 
Bengt-Ivar Kroons kommentar till den nya organisationen är mycket 
talande. 

- Utbildning kommer att distribueras till och från alla tre orterna, då 
måste vi använda modern informationsteknologi som till exempel bild-
kommunikation för att infe resa ihjäl oss! 

Studion i Östersund utnyttjas för närvarande 80 procent av tiden. Av 
detta är 60 procent distansarbete som t ex produktionsledning, förhand-
lingar, arbetsmöten eller projektarbeten. Anläggningen hyrs ut både 
internt och externt. 

Användningsområden 
Studion hos Militärhögskolan i Östersund används huvudsakligen till 
distansundervisning och distansarbete inom den egna organisationen. 

Distansundervisning 
Militärhögskolan ger främst utbildning inom försvarsmakten men säljer 
också utbildning till andra i mån av tid. Omkring 85 % av utbildningarna 
ges inom försvaret och kursutbudet innehåller flera varianter inom 
personal, fortifikation, materiel, underhåll och ekonomi. Resterande 15 % 

[«II 



48 Sett och Hört via bUdkommunikation 

ges utom försvaret och innehåller då bl a arbetsledarutbildning, hand-
läggarutbildning och företagsekonomi. Tidsperiodema kan variera från 
långa kurser om 1-2 är tUl korta kurser om 1-3 dagar eller veckor. 

MiUtärhögskolan köper också utbildning från bl a Stockholms universi-
tet. Bengt-Ivar Kroon menar att man måste vara en professionell upp-
köpare, särskUt när det gäUer ett så nytt område som distansundervisning, 
för att kunna hitta rätt i den djungel av kurser som erbjuds av mer eller 
mindre seriösa försdjare. 

Nu är man i färd med att ta fram två nya utbildningar; "Bildlikt talat 
Videokonferenser" som vänder sig till lärare som kan komma att utnyttja 
mediet i framtiden och "Distansarbete", en utbildning om oUka teknikstöd 
i distansundervisning och -arbete. Den senare har som målgrupp all 
persond som i sitt arbete behöver eller avser att använda sig av distans-
överbryggande teknik för att minska tidens och rummets betydelse för 
organisationen. Dessa utbildningar kommer att ges under 1994-95. 

Militärhögskolan deltar också i ett nordiskt samarbete och utbildar bl a 
norska lärare. Alla länder skall inte behöva ta fram samma utbildning 
eftersom det ökar kostnadema, nästa gång kanske svenska deltagare åker 
tUl Danmark eUer Finland. 

Det senaste året har 50 distansutbildningsveckor genomförts vilket 
innebär fyra till fem miljoner i ekonomiska besparingar jämfört med 
tidigare undervisning i Norden. 

Distansarbete 
Inom försvaret är det inte bara utbildning som sker på distans, mycket 
arbete kan också utföras utan att man är beroende av att trdfas person-
ligen. Remissförfaranden, förhandlingar och möten och sammanträden är 
exempel på arbetssituationer som kan utföras oberoende deltagamas geo-
grdiska lokalisering om man bara har de rätta hjälpmedlen. I detta fall 
innebär det bUdkommunikationsutrustning som kompletteras med video, 
PC, fax och telefon. 

Ett exempel på en försvarsövning där bildtekniken hade stor genom-
slagskraft var under övning "Orkan" som utfördes i Mälardden under 
1993 (se även under rubriken "Erfarenheter"). 

Utrustning 
Utmstningen är en PictureTel och är placerad i en undervisningslokal som 
till viss del har anpassats till den nya metodiken. Moniqa Helgesson är 
föreståndare för Lokalt Utbildningscentrum och fungerar som kontakt-
person samt bistår med kunnande och erfarenheter för användare. Hon 
berättar hur man fick prova sig fram för att lösa de inledande problemen 
med ljus och möblering. 

- Vi tog hit en fotogrd som fick mäta ljuset i rummet, han kom fram till 
att vi skulle ha lysrör med vanUgt dagsljus. Tidigare var ljuset för gult. 

- Militärer har ju alltid vita skjortor pä sig, konstaterar Moniqa, det 
passade inte alls till den gräddvita bakgrunden vi hade från början. De 
försvann mot den ljusa bakgrunden. 
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Bild 3 Utrustningen är placerad i en undervisningslokal som till viss del har an-
passats till den nya metodiken. Konferensmöblering har ersatt den tradi-
tionella klassrumsmöbleringen. Vid distansmöten är deltagarna mer förbe-
redda och mötena är korta men intensiva. En uppfattning är att det är 
lättare att hålla sig till saken och jobba effektivt vid bildmöten. Traditio-
nella möten kan däremot innehålla mycket "struntprat". 

Bakgrundsdraperiet är numera ljusblått, en neutral färg som återfinns i 
flera studios. Möbleringen har förändrats så tillvida att den traditionella 
klassrumsmöbleringen gjordes om till konferensmöblering. Nu finns det 
plats för upp till 20 deltagare. 

Erik Mårtensson, major och kontaktperson vad gäller tekniken i dis-
tansarbete och -undervisning menar att PictureTel valdes därför att de 
som marknadsledande ansågs ha bäst erfarenheter. Utrustningen består 
av två monitorer, en för inkommande och en för utgående bild. Det går 
också att lägga utgående bild som en ruta på skärmen för inkommande 
bild, detta är en fördel om man t ex vill använda den andra monitorn för 
att visa en bild eller ett dokument. En videobandspelare ingår i utrust-
ningen för att man skall kunna banda sig själva eller motparten eller för 
att visa en film för deltagarna. 

En kamera är placerad på ovansidan av monitorn för utgående bild, 
detta för att man så långt det är möjligt skall se motparten i ögonen. 
Kameran har tre fasta positioner och utifrån dessa söker man den som 
skall yttra sig. De fasta positionerna gör att sökningen går snabbare. En 
kamera är riktad mot whiteboard, den manövreras manuellt men skall 
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Bild 4 En kamera för utgående bild är placerad på ovansidan av monitorn, detta 

för att man så långt det är möjligt skall se motparten i ögonen. Eftersom 
lärare är vana vid alt använda sig av whiteboard är en kamera ständigt 
riktad mot denna. Med en dokumentkamera kan man med god kvaUtet visa 
allt ifrån diabilder till liggande A4-sidor. 

inom kort bytas ut mot en fjärrstyrd. Kameran som visar whiteboard har 
visat sig vara betydelsefull särskilt inom undervisning, lärare är vana vid 
att använda sig av tavlan. Med dokumentkameran kan man med god 
kvalitet visa allt ifrån diabilder till liggande A4. En stillbildskamera kan 
också kopplas in till dokumentkameran, på en diskett lagras upp till 50 
bilder och disketten kan sedan användas om och om igen om man inte vill 
lagra bilderna. Vill man kan man också få ut en datorbild via dokument-
kameran. 

I manöverpanelen, eller "key-pad", finns en mikrofon. Ytterligare två är 
utplacerade bland deltagarna. Det har visat sig vara otillräckligt på ett 
deltagarantal på mellan åtta och tjugo och därför har man beställt två till. 
En lösning är att placera mikrofonerna i taket för att på så sätt få bättre 
ljudupptagning. Det skulle också lösa problemet med att en del deltagare 
måste vända ryggen mot kameran för att nå mikrofonerna. Det är av stor 
betydelse att man tittar in i kameran när man kommunicerar. 

Bengt-Ivar Kroon menar att det börjar bli stor konkurrens om "brygg-
platser" i landet. När "bryggorna" är så få blir de dessutom snabbt upp-
tagna. Därför förs en diskussion med Högkvarteret i Stockholm om inköp 
av en egen brygga för försvaret, detta för att kunna jobba krypterat i fler-
part och för att få en ökad tillgänglighet. Med tiden tjänas också pengar 
eftersom hyran för en brygga är ganska dyr. 
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Erfarenheter 
En gemensam uppfattning hos de företrädare vi samtalat med är att 
eleverna vid Militärhögskolan upplever det som mycket positivt att 
kunna vara hemma hos famUjen även under utbildningstiden. Det innebär 
ocksä en öppning till utbildningsvärlden för de som har svårt att vara 
borta hemifrån under en längre tid. En annan uppfattning är att man 
jobbar effektivare i distansarbetet. Mötena är kortare men intensivare, del-
tagama är mer förberedda och det sker en kontinuerlig uppföljning av i 
vUken riktning man är på väg. 

- Vi har kört med att man skall vara bättre förberedd inför bUdmötena 
med det är egentUgen inte sant, man ska ju dltid vara bra förberedd, säger 
Erik Mårtensson med eftertryck. Egentligen tror jag inte att effektiviteten 
beror på att man är bättre förberedd, däremot är det mindre struntprat 
under bildmöten. Folk håller sig tiU saken. 

Teknik 
Över huvud taget kan man konstatera att val av utrustning beror på 
arbetets omfattning. Ju fler parter som deltar ju större utrustning och 
noggrannare planering krävs. Utbildningscentra inom Militärhögskolan 
finns förutom i Östersund i Karlstad, Stockholm, Berga, Karlskrona, 
Kristianstad och Strängnäs, på samtliga dessa platser finns PictureTel. 
Vilken tekniknivå som skall finnas på andra organisatoriska nivåer 
kommer att avgöras efter hand. 

- Vi skall utreda detta innan vi investerar, menar Bengt-Ivar Kroon. Det 
är ju inte säkert att vi behöver en halv müjoners roUabouts överdlt. 

Diskussionen om utrustningar och sändningshastigheter är egentligen 
en ständig balansgång mellan kostnader och kvalitet. I Östersund har man 
den erfarenheten att 2x64 Kbit/s räcker vid distansundervisning och 
-arbete. Kroon menar att vid en jämförelse med 6x64 (384) Kbit/s kan man 
konstatera att priset blir tre gånger så högt men att bilden inte blir tre 
gånger sä bra. 

Problem 
- Personligen har jag upplevt tvä problem, berättar Bengt-Ivar Kroon. Det 
var vid två tillfällen när vi skulle demonstrera kommunikation över 
Atlanten tUl Boston. Två gånger av fyra misslyckades vi och det är ju bara 
femtioprocentig utdelning. 

- Problemet är egentligen att det inte råder någon klar ansvarsfördel-
ning, fortsätter Bengt-Ivar Kroon och fär ett bekymrat uttryck i ansiktet. 
Vad var det som var fel, ISDN? Utrustningen i Boston? Utrustningen här? 
I USA har dom ett enda telefonnummer för alla typer av fel och felet 
åtgärdas inom kort. Här kan man ringa tio olika samtd utan att få nägon 
hjdp. Det här är en fråga som föreningen REK kanske borde driva, att det 
skdl finnas en enda enhet där man kan fä hjdp. 

Det finns en tjänst inom Telia som handhar problem med ISDN till 
utlandet. Problemet är att man måste kunna ett antd kontaktvägar och 
känna de rätta personerna för att hitta rätt. 
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Introducering av tekniken hos lärama kan ocksä uppfattas som ett 
problem eftersom intresset inte är sä stort som man hoppats. Vanliga 
synpunkter är; "Det gamla har dltid fungerat bäst och klassrum är det 
enda tänkbara" och "Tekniken är säkert bra men den passar inte i mitt 
ämne". Det uttrycks också en rädsla för att bild och ljud skall försvinna 
mitt under pågående undervisning eUer sammanträde. 

- Det problemet har vi löst, berättar Bengt-Ivar Kroon. I ett angrän-
sande rum har vi en telefonkonferensutrustning så att man snabbt skall 
kunna återuppta mötet där. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett betydande hinder för accepte-
rande av tekniken är okunnighet och osäkerhet. Okunnighet om pedago-
giken, "kan jag ha grupparbete på distans?" liksom okunnighet om vUka 
tekniska komplement som finns tillgängliga (t ex stillbilder, video, data 
och fax) är bromsklossar för många. Osäkerhet råder också om "vilka 
knappar man skaU trycka på", hur skdl presentationsmateridet se ut och 
vad tycker elevema? Alla ovanstående frågor och funderingar kan besva-
ras eftersom det nu finns goda erfarenheter på området. En övergripande 
information och introduktion gör att tekniken avdramatiseras och osäker-
heten blir inte Uka utbredd. 

Pedagogik 
Distansutbildning ställer nya krav på lärare och elever. Eleverna får 
böcker och en dator och/eller kanske deltar i videokonferenser och lära-
ren kan befinna sig 100 mil bort. Eleverna kan koppla upp sig till lärarens 
dator om de har några frågor men får ta ett stort ansvar själva. 

- Vi hävdar att detta inte fungerar om inte lärare och elever lärt känna 
varandra innan vi kör igång med distansundervisning, säger Bengt-Ivar 
Kroon med eftertryck. Den socida biten försvinner till viss del när lärar-
stödet kommer via tekniken. Andra hävdar att man lär känna varandra 
bättre på distans. 

"MUjöfarligt avfaU" är namnet på en kurs som gavs från Östersund, 
där åtta elever och läraren var placerad, till Boden där ytterligare åtta 
elever fanns. Ekonomiskt sett minskades kostnaderna från omkring 
94 000 kronor till 31 000 tack vare att resorna kunde undvikas. Andra 
vinster är möjligheten för tretton av deltagama att kunna vara hemma hos 
sina familjer under utbUdningstiden. Ovanstående utbildning utvärderas 
för närvarande av Umeå universitet. Direkt efter avslutningen fick del-
tagama svara pä en enkät där de uttryckte sig mycket positivt. Lärarens 
uppfattning var att kursen gått över förväntan. Inledningsvis gjordes 
dock en del misstag som kunde rättas till under utbildningens gång; 
läraren gjorde misstaget att hålla för långa föreläsningar, 60-mmuters, 
och devema i Boden sjönk dit djupare ner i fåtöljerna med uppenbar 
risk för att somna! Detta beror antagligen till största del på att det är 
ansträngande att koncentrera sig på en bildskärm under för lång tid 
snarare än föreläsningarnas innehåll. När läraren ändrat sin metodik till 
att varva föreläsningar med grupparbeten och diskussioner försvann 
problemen. 
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Rigmor Sterner är distansutbildningsproducent och befinner sig till-
sammans med läraren Sven Nilsson i Karlstad vid tidpunkten för inter-
vjun. Det utgör dock inget hinder för oss eftersom uppkopplingen till 
Karlstad endast tar några sekunder från studion i Östersund. Med en 
hastighet av 2x64 Kbit/s kan vi se och tala med Rigmor och Sven som 
berättar om sina erfarenheter av mediet. 

- Vi har undervisat i förhandling med hjälp av telefon- och video-
konferens, berättar Sven Nilsson. Det har genomgående fått positiva reak-
tioner men visst saknades hudkontakten i tddonkonferensema. 

Varken Rigmor eller Sven har uppfattat det som problem att "vara i 
bild", nägon kameraskräck finns sdedes inte. 

- Lärare är ju en sorts exhibitionister, säger Rigmor med ett leende. 
Som lärare är man van att stå framför en klass och man tänker inte pä att 
man är i bild. Däremot kan man behöva en del utbildning för att veta hur 
man bäst agerar och formulerar sig i oUka situationer. 

- 1 början var det svårt, menar Sven NUsson. Det bli missförstånd och 
flera stdler frågor samtidigt. Hera dever har sagt att de därför drar sig Ute 
för att stdla frågor och därför är det mycket viktigt att läraren är disdpli-
nerad och lämnar plats för frågor. Lärare bör spela igenom sitt roUspel och 
se om det fungerar, det krävs ju ändå Ute mer än vid traditionell utbild-
ning. 

Något de vi intervjuat ofta återkommer tUl är att det materid som lärar-
na använder i sin undervisning måste omarbetas för att anpassas till 
mediet. Föreläsningarna måste tänkas igenom på ett annat sätt, det är 
viktigt att tänka på att man visar stora bilder i dokumentkameran och 
man måste tänka sig in i hur eleverna har det på andra sidan. 

- Om läraren har elever både i sin egen lokal och pä distans har det 
varit en uppfattning att närgruppen har prioriterats, fortsätter Rigmor. 
Det måste läraren tänka pä, liksom att tydligt adressera frågorna som 
"Vad säger ni i Östersund om det här?" 

Planeringsarbetet är över huvud taget mer omfattande. Till en kurs 
anlitades en reklambyrå som fick i uppdrag att utforma undervisnings-
materialet med text och bilder. Det blev visserligen dyrt men kvditeten 
var hög. 

Det har stor betydelse att trdfas personUgen innan och under kursen, 
särskilt om det är en längre utbildning. Korta kurser om bara ett par dagar 
kan fungera ändå. Hur ofta man behöver träffas beror ocksä pä ämnets 
karaktär, laborationer kan t ex vara svåra att genomföra på distans. Det är 
ocksä varierande hur ofta man trdfas via bUd under en utbUdning. 

- Jag tycker att man behöver träffas ofta, säger Rigmor Sterner. Det är 
ju också så lätt att trdfas via mediet. Samtidigt ska ju distansutbildning 
innebära att man kan bestämma över sin tid själv. 

Övningen "ORKAN" 
Distansarbete innehåller både möten, sammanträden och stabsarbete. 
Bengt-Ivar Kroon har skdfat sig erfarenheter pä flera punkter och i stort 



54 Sett och Hört via bUdkommunikation 

I 

J 

: . 

: 
Bild 5 Vid Militärhögskolan används bildkommunikation både vid distansut-

bildning och distansarbete. Under övningen "ORKAN" gavs order via 
bildkommunikation och mediet utnyttjades också för problemlösning, ut-
veckling av stabsmetodiken och operativa-taktiska dialoger. 

sett gäller det att anpassa arbetsmaterialet till tekniken. Det kan vara att 
man har rätt bildstorlek och anpassad textstorlek. Vid flerpartsmöten är 
det viktigt att vara strukturerad för att få ut mesta möjliga. Oftast har man 
h d t ordförandestyrda möten där ordföranden bestämmer vem som skall 
prata och synas, då är det viktigt att vara säker på hanteringen av key-pad 
för att undvika långa sökningar. Ett alternativ är att ha röststyrda kameror 
men då inträffar det att deltagarna hamnar i bild ofrivilligt när de hostar, 
skrapar med stolen, etc. 

Under övningen "ORKAN" 1993 var bildkommunikation ett av arbets-
redskapen.18 Via bildtelefon genomfördes ordergivning och problemlös-
ning, en viss utveckling av stabsmetodiken och operativa-taktiska dialo-
ger. Fax och telefon användes pardlellt vid ett fåtal tillfällen. En utvärde-
ring baserad på en enkätundersökning och en intervjuundersökning gjor-
des av pedagogiska institutionen vid Umeå universitet 1994. Försöksgrup-
pen bestod av 18 personer med varierande stabsledande funktioner. Sam-
manfattaingsvis var bedömningarna till största delen av positiv karaktär. 
De tekniska aspekterna klassades som "bra" trots att en del störningar 

18 Informationen om "ORKAN" är hämtad frän rapporten "Tvåvägs ljud- och bildkom-
munikation i stabsarbete vid Orkan 1993", av Jarl Backman, Kjell Johansson och Ruth 
Unander. 
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inträffade. Man tyckte inte att arbetsinsatserna gäUande förbereddser var 
för stora och enkätens högsta positiva värde fick frågan om man var posi-
tiv till att prova nya kommunikationsformer i stabsledning. Motivationen 
hos både övningsledningen och deltagama klassades som hög och möjlig-
heten att stdla frågor var tiUfredsstäUande. En direkt fråga var om man 
kunde tänka sig att använda bildkommunikation i framtida stabsarbete 
och dtemativet "Instämmer helt" vddes av sä gott som alla ddtagande. 

Överlag ansågs ljudkvditeten bättre än bilden och eftersläpningarna 
accepterades efter en tids användning. Sammanfattningsvis kan konsta-
teras att betyget är mycket gott, spedellt med tanke pä att nägon tid till 
planering och förberedelser inte fanns och att de flesta användama hade 
mycket ringa erfarenhet av såväl bildtelefon eller bildkonferenssystem. 
Flera av användama var tekniskt utbUdade och vana att hantera ny tek-
nisk utrustning vilket till viss del förklarar det positiva resultatet. Här 
följer exempel på positiva kommentarer; 

"Den mänskliga kontakten levandegör kommunika-
tionen." 

"Kroppsspråket förstärker effekten av kommunika-
tionen odi förhindrar feltolkning." 

"Att kunna se den person som man tdar med ger 
trygghet i kommunikationen." 

"MöjUgheten att kunna sända grafiska meddelanden 
och annat textmaterial." 

Som negativt upplevdes fördröjning av bild och ljud, brister i förbindelse-
nätet och den egna okunnigheten och osäkerheten med användningen av 
systemet. 

De generella uttdanden som görs i rapporten är tveksamma, mediet 
användes under aUtför kort tid, förberedelsema var få och informationen 
bristfällig. Ovanstående har framdrivit att specieUa åtgärder vidtas inför 
framtida användning. Dit hör att de som skall använda systemet får en 
förberedande utbildning och att minst tvä personer på varje stab genom-
går denna utbildning. Dessutom skall utrustningen vara monterad och 
testad i god tid före användningen. Vdet av lokd skdl beaktas i större ut-
sträckning för att undvika störande faktorer som påverkar t ex ljudet samt 
att den är rätt möblerad och anpassad tiU utrustningens funktion. 

Användningen av PC 
Angående användningen av PC i kombination med bild och ljudöver-
föring menar Erik Mårtensson att det då inte är primärt att se varandras 
ansikte. I stäUet är det PCns fadUteter man viU åt samtidigt som det ibland 
kan vara fördelaktigt att ta en diskussion via bUd. Kameraplaceringen kan 
göras på två sätt; det kan vara en fördd att ha kameran placerad pä sidan 
eftersom det dä är enklast att visa ett dokument som inte finns i datorn. 
Nackdelen är att mottagaren får en sidobUd av dig, om du inte är skärpt 
och vänder dig mot kameran när du kommunicerar. I stäUet för att sända 
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sin egen bild kan man lägga ut sitt program till mottagaren. Det är möjUgt 
att skriva samtidigt i samma dokument och då har man vanligtvis ett 
original och en kladdversion där man gör dia ändringar. När båda parter 
är nöjda med ändringarna synkar man dokumenten och får ett nytt 
origind. 

- Det är inte möjligt att vdja meUan PCns desktopteknik och en roll-
about, menar Erik Mårtensson. De används i helt olika syften och vi be-
höver bäde och. 

Ännu finns det ingen standard pä PC, det försvårar kontakter utanför 
organisationens eget nät. Det är en viktig fråga för föreningen REK att ta 
tag i, menar Bengt-Ivar Kroon. Standardisering liksom ett lägre pris 
(75 000 är en vanlig summa i dag) betyder mycket för att intresset och 
användningen skaU öka. 

Bengt-Ivar Kroon menar att flera förutsättningar mäste vara uppfyllda 
för att man skaU kunna införa distansundervisning i stora organisationer. 
Det finns också situationer som kan uppkomma som kräver att man har 
svar och kan avhjdpa eventuella brister. Han har sammanfattat sina 
åsikter i nägra punkter; 

• Förändringarna måste ha förankring pä högsta ledningsnivå. 
• Attitydpäverkan är nödvändigt, hos beslutsfattare och lärare på 

oUka nivåer men ocksä hos bUvande elever. 
• Kompetensutveckling av lärare är viktigt. 
• Man bör inledningsvis göra begränsade försök med enkelt teknik-

stöd. Annars finns det en risk att man fastnar i multimediavärlden 
utan att man lyckas. Det är bra om man kan begränsa sig tiU dagens 
teknik som man vet fungerar och inte förlora sig i framtida lös-
ningar. 

• Operativa målformuleringar som kan utökas efter hand. 
• Forskning om distansundervisning måste genomföras kontinuer-

ligt. 

Framtiden 
MiUtärhögskolan ingär i ett nybUdat konsortium tiUsammans med Lant-
bruksuniversitetet, Mitthögskolan och Arméns Tekniska Skola. Konsortiet 
skaU tillsammans utveckla distanskurser pä högskolenivå och samverka 
inom särskilda områden för utveckling av distansutbildning. Till kon-
sortiet skaU knytas ett vetenskapligt råd med nationella och intematio-
neUa deltagare. 

Erik Mårtenssons framtidsvision är att det inom en snar framtid blir 
naturUgt att man går in och sätter sig vid sin dator med möjlighetema till 
interaktiv kommunikation. När var och en vd har egen desktoputrustning 
kommer det att fungera som ett dagligt arbetsredskap. 

Förhoppningsvis kommer studion i Östersund att hyras ut mer extemt i 
framtiden. Hittills har inte marknadsföringen givit önskvärda resultat 
men det krävs troligen en mognadsprocess. 



5 FoU och teknikspridning 
Med bildkommunikation kan FoU och teknikspridning underlättas meUan 
högskolor, universitet och företag. Universitet kan utnyttja varandras ut-
bud genom att ta del av gästföreläsare frän andra länder och företag kan 
utnyttja högskolornas kunskapsbas i större utsträckning. Det blir lättare 
för företag och institutioner att arbeta i gemensamma projekt. Samarbetet 
förbättras när konsulting underlättas, ett företag dier en institution kan 
snabbt koppla upp sig tiU en diskussion med en expert. 

Inom CENTEC (Utvecklingsstiftelse vid Högskolan i Luleä) bedrivs 
ett projekt som heter Bildkom Norr och som omfattar hela länet. I verk-
samheten ryms distansutbildning, pedagogik, telemedicin och pubUka 
arrangemang. Verksamheten har pågått i drygt ett är och studion utnyttjas 
frekvent. En övergripande målsättning är att bildkommunikation skall bU 
ett naturligt komplement till personliga möten, särskilt när det gäller 
kompetensutveckling av företagare och anstdlda som pä grund av tids-
brist odi höga kostnader annars skulle ha svårt att ta dd av detta.19 

Uppsala Bildkonferens20 

I Uppsdas södra stadsdel ligger utvecklingscentrat Glimten. Dit är flera 
firmor som sysslar med multimedia lokaliserade och där finns också 
Uppsala Bildkonferens. Uppsda Bildkonferens bildades genom ett sam-
arbete meUan STUNS, UDAC, TeUa och Glimten. STUNS är samordnare 
och stär för informationsspridning. Huvudskdet till projektet var att det 
inte fanns nägon bildmötesanläggning i Uppsala och att man ansäg att 
man måste ha en för att nå kimskap. I Uppsda finns ocksä en bred md-
grupp i universitetet, förvdtningen och näringsUvet. 

Utrustning 
Uppsala Bildkonferens utgörs av en publik studio (tvä sammanträdes-
rum) där olika företag, skolor, universitet eller andra kan hyra in sig för 
att ha sammanträde eller distansundervisning via interaktiv bildkom-
munikation. Konferenslokdema rymmer 3-5 respektive 30-40 deltagare. 
Utrustningen består av en STV Rollabout, 1 mikrofon, 1 kamera, en doku-
mentkamera samt extra mikrofoner och kameror vid behov. Denna utmst-
ning kan kompletteras om brukarna har några specieUa önskemd. Även 
när det gdler sändningshastigheten går det att dtemera mellan 2 Mbit/s, 
2x64 Kbit/s, och 6x64 Kbit/s, aUt efter behov och krav. 

1 9 Sundqvist, Christer. Skriftlig information (1994). 
20 Intervju med Peter Dahlström, STUNS. 
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Uppsda Bildkonferens 
Glimten 
751 04 UPPSALA 

Kontaktperson: L-G Andersson Tel: 018 -18 19 32 

Utrustning: STV Rollabout, en mikrofon, en kamera, en dokumentkamera 
samt extra mikrofoner och kameror vid behov. Sändningshastigheten är 
2x64 Kbit/s eller 6x64 Kbit/s. Utmstningen är flyttbar och kan placeras i 
önskvärd lokd (2 olika med plats för 10 respektive 50 deltagare). 

Användningsområde: STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan Universi-
teten i Uppsala, Näringslivet och Samhället) är samordnare och arbetar 
med informationsspridning vad gäller modem teknik. I studion på Ginn-
ten kan företagare, skolor, universitet och förvdtningar m fl hyra in sig för 
att ha möten eller bedriva distansundervisning. 

Antd deltagare: Varierande 

Tim/Vecka: Stadion används fem till tio timmar per vecka, uthyrning 
inklusive demonstrationstid. 

Erfarenhet/ån Verksamheten startade 1992. 

Antd partners: Varierande. Exempel på sändningspartners är; Vårdhög-
skoloma i Eskilstuna, Västerås och Stockholm, Umeå Universitet, Lunds 
Tekniska Högskola samt ett flertd orter i Norrland i samband med en dis-
tanskurs. 

Uthyrning: Ja 

Användningsområde 
Det är viktigt för Uppsala att göra sig tillgänglig för landet i övrigt vad 
gdler forskning och utbildning, både som givare och mottagare. Hittills 
har det varit lättast att få igång verksamheten inom utbildningssektom. 
Långsammast går det inom förvdtningen men nu har diskussionerna tagit 
fart även där, om nägon form av Lärcentra bl a. Ett pågående projekt 
syftar till att knyta ihop vårdhögskolorna i Uppsda, Västerås, Eskilstuna 
och Stockholm där framför aUt Uppsda och Stockholm kommer att agera 
sändare. Peter Dahlström vice VD på STUNS, menar att bara finns en 
enda metod att marknadsföra tekniken och det är att förmå folk att 
komma tiU anläggningen och där helst göra en uppkoppling till nägon 
som företaget eller institutionen redan känner till. Dä uppenbarar sig 
mediets möjUgheter pä ett naturligt sätt. 
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Peter Dahlström ger flera exempel på företag som använt sig av 
bildmöten mer eller mindre frekvent; Symbicon är ett läkemedelsföretag 
som arbetar med forskning och utveckling. Företaget är lokdiserat till 
flera universitetsorter förutom Uppsda och har därmed ett stort behov av 
att kunna samarbeta och koordinera sin verksamhet. För Symbicon har 
tekniken bidragit till att flera kan delta i möten och att bäde intema och 
extema experter snabbt och enkelt kan kallas in för kommentarer. 

Ett större läkemedelsföretag har varit en av de flitigaste användarna 
från näringslivet. I samband med att de expanderade och köpte ett itdi-
enskt företag har kontaktema med Milano blivit frekventa och bildmötes-
tekniken har varit ett sätt att binda samman de båda enheterna och låta 
möten komma till stånd oftare än vad som annars varit möjligt. 

Pharmasoft Swedis AB är ett Utet företag med ett femtontd anstdla som 
jobbar i projekt med större läkemedelsjättar som Astra och Pharmacia. De 
utvecklar ett datasystem för att hålla reda pä läkemedelsförbrukning i 
olika länder och för även register över biverkningar. Företaget har uttalat 
sig mycket positivt över bildkonferenstekniken eftersom den tillåter bäde 
biUigare och smidigare möten med samarbetspartners. 

Ett annat läkemedelsföretag har använt studion för marknadsföring och 
-bearbetning. Läkemedelsinformation vidarebefordrades till läkare, en 
grupp läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsda satt pä Glimten och 
kunde ta emot informationen som överfördes från Stockholm. En spedfik 
gmpp kunde således nås på ett enkelt sätt samtidigt som deras reaktioner 
inför informationen kunde läsas av omedelbart. 

Erfarenheter 
AB Sandvik Coromant i Gimo utanför Uppsda är ett annat företag som ut-
nyttjat studion för att undvika onödigt resande. Företaget har en maskin-
leverantör i England och har funnit att det är mycket möjUgt att diskutera 
konstruktion och ritningar på distans. Lars Frisenholm21 pä Sandvik 
menar att företaget sparat pengar men framför dit tid genom att använda 
sig av bildkommunikation. Det har också varit möjligt att ha fler möten 
under projektets gång än vad som varit vanligt tidigare, vilket gör att 
samarbetet underlättats. Lars Frisenholm påpekar vidare vikten av att 
underlag och ritningar skickas i förväg med fax eller brev så att båda 
parter är förberedda. 

- Det är en fördel att kunna visa, peka och förklara och se ansikts-
uttrycket pä den man pratar med, fortsätter Lars Frisenholm. Vår sam-
arbetspartner visade oss också med videofilm hur de låg till i bygget och 
vi såg att vi kunde sända över pengar, annars hade vi behövt en tredje 
part som kunnat besikta arbetet. 

Det som upplevts som negativt under sändningarna är, enligt Lars 
Frisenholm, eftersläpningarna i ljud- och bildöverföringen. Det är besvä-

Telefonintervju med Lars Frisenholm. 
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rande att inte få omedelbar respons om man sagt ett skämt eller något 
annat som förväntas leda tiU en ögonblicklig reaktion. 

Inom företaget som helhet har användningen av mediet hittills varit 
begränsad, det är fortfarande mänga som upplever resandet som en form 
av löneförmän. Lars Frisenholm menar att det skulle kosta företaget för 
mycket att ha en egen utrustning och följa med den tekniska utveckUngen, 
det räcker att ha tiUgång till en studio som går att hyra. Bildkommunika-
tion kommer även i fortsättningen att användas vid projektarbeten av 
liknande slag. 

Sättet att ta till sig tekniken beror mycket pä hur mediet introduceras, 
menar Peter Dahlström. Det skaU inte ske med en massa förhåUningsorder 
utan mer lättsamt. Man skdl ocksä se till att utnyttja sin motpart, dom är 
ju bäst pä att tda om när man gör fd som att försvinna ur bilden eUer lik-
nande. Detta gäUer vid dia användningsområden, vare sig det är under-
visning, sammanträden eUer konstruktionsarbete. 

Hittills har sändningshastigheten för det mesta varit 2 Mbit/s men 
sedan första juU 1994 finns inte den möjligheten längre. I samarbete med 
Lunds och Umeå Universitet har man kommit fram till att 384 Kbit/s är 
den lägsta hastigheten som kan accepteras med tanke pä kvaUteten. 

- Egentligen är bildkvditeten i olika hastigheter inte sä mycket att 
dribbla om, menar Peter Dahlström. De problem vi har nu är bara stenar 
pä vägen, pä sikt måste bildkvaliteten vara bra i dia situationer. Ingen 
kommer att acceptera hdvsuddiga bilder i längden. Som användare bör 
man också ställa kravet på en hög kvalitet. 

Framtiden 
Projektet med bildkommunikation vid Uppsda Bildkonferens kommer att 
drivas i sin nuvarande form tiU sommaren 1995. 

- Vi räknar kdlt med en spridning av tekniken, säger Peter Dahlström, 
en spridning i Uppsalaområdet generellt och att större företag och uni-
versiteten skaffar egna utrustningar. Anläggningen på Glunten kommer 
att finnas kvar för alla som behöver större anläggningar än persondatorer 
men som inte vdjer att skdfa egna utrustningar. 

Peter Dahlström menar ocksä att produkterna kommer att fortsätta ut-
vecklas mot bättre kvditet vad gdler ljud och bild, spedellt när det gdler 
persondatorer. 

- Vi har en ambition att integrera med multimedia och att bygga upp 
ett centmm för bild- och datorkommunikation och multimediaproduk-
tion. 

Peter Dahlström tror att kommande generationer har lättare att tillägna 
sig ny teknik och ny metoder i undervisning och arbete. 

- Det finns en tydlig skillnad i hur olika generationer närmar sig 
tekniken. För de som är uppväxta med video och videokameror är det en 
ny kul grej. Högre upp i ddrama är det svårare. 



Sett och Hört via bildkommunikation 61 

Lärcentrum i Leksand22 

Lärcentrum i Leksand 
Sparbanksgatan 4 C 
793 31 LEKSAND 

Kontaktperson: Rolf Laggar, projektledare Td: 0247 -153 50 

Utrustning: Brittish Telecom 2300, egen kombination bestående av doku-
mentkamera och tre fasta kameror, storbUds-TV, en 28 tum-TV, en PC och 
fyra mikrofoner. Sändningshastighet 2x64 dt 384 Kbit/s. Utrustningen 
finns instaUerad i en av Lärcentrums lokder. 

Användningsområde: Ett lärcentrum och en stödfunktion för företagare 
och myndigheter som har sammanträden eller vill använda mediet vid 
arbete inom sdj- och produktinformation, utbildnings-, informations- eller 
affärskontakter. 

Antd deltagare: Varierande antd, nid är största möjliga antdet. 

Tim/Vecka: Omkring 16 timmar i veckan. 

Erfarenhet/är. Verksamheten startade 1993 

Antd partners: Varierande. 

Uthyrning: Ja 

I det fduröda huset Brömsgården huserar Lärcentrum i Leksand, vägg i 
vägg med Företagamas Utbildnings AB. Från utsidan påminner den röd-
timrade trdängan om gamla tider men insidan domineras av ny informa-
tionsteknologi och aktueU utbUdningsverksamhet. Pä Lärcentrum bedrivs 
bl a distansutbUdning, uppföljning och vidareutbildning och individueU 
informationssökning. 

I Leksands kommun finns omkring 700 företag, de flesta enmansföre-
tag. Detta var ett av de fakta som bidrog till att Lärcentrum i Leksand 
existerar i dag. Bäde i utbildnings- och kommunikationshänseende kräv-
des nägon form av teletekniskt centmm i Leksand och Länsstyrelsen i 
Kopparbergs län och TeUa Promotor, med sin Demotelfond, finansierade 
en "marknadsplats för telekommunikation" som skulle kunna utnyttjas av 
dels dessa små och stora företagare men ocksä av skolvärlden och olika 
myndigheter. Meningen är att underlätta distansarbete och att göra det 

Intervju med Rolf Laggar. 
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Bild 6 I det faluröda trähuset Brömsgården hittar vi Lärcentrum i Leksand. Lär-
centrum är till för både företagare och myndigheter och skall underlätta 
sammanträden, sälj- och produktinformation samt utbildnings-, informa-
tions- och affärskontakter. Köpare och säljare av olika kurser får på detta 
sätt en större marknad och möjlighet till ett merßexibelt kursinnehåll. 

Bild 7 Den specifika miljön tillåter inte etablering av vilka verksamheter som 
helst. Även om tele- och datatekniken representerar en helt annan tidsepok 
än byggnaden sätter den inga djupa spår i kulturmiljön, i alla fall inte på 
utsidan. Utveckling av kunnande och kompetens anses dessutom vara en 
förutsättning för att man skall kunna konkurrera och profilera sig vad 
gäller både produkter, tjänster och mänskliga resurser. 
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möjUgt att förmedla samt ta emot utbUdning. Bildkommunikationen utgör 
här ett komplement tUl gängse arbets- och utbildningsformer och skall 
stötta hela glesbygdskommunen men kanske framfördlt småföretagare. 
Rolf Laggar heter projektledaren som har varit med sedan starten 1993. 
Han har en bakgrund som utbildningschef på Televerket Ddarna. 

Att utlokdisera nägon form av stimulerande verksamhet till en sped-
fik miljö, i detta fdl en genuin Ddaort med natur- och kulturmiljön som 
främsta kännetecken, är ingen lätt uppgift. Man måste tänka sig för, som 
Rolf Laggar säger; "Här i denna miljö passar ingen svavelsyrdabrik!" 
Utveckling av kunnande och kompetens passar bättre och är dessutom 
en förutsättning för att kunna konkurrera och profilera sig bäde vad gd-
ler produkter, tjänster och mänskliga resurser i dagens informationssam-
häUe. 

Lärcentrum är till för dels företagare och myndigheter för att vara tiU 
hjälp vid sammanträden, sälj- och produktinformation, utbildnings-, 
informations- eller dfärskontakter. Andra intressenter är köpare och 
sdjare av olika kurser som på detta sätt får en större marknad och möjlig-
het tiU ett mer flexibelt kursinnehåll. Lärare och elever ges också större 
resurser och båda kategoriema får möjligheter till flexiblare utveckling. 
Gemensamt för alla dessa grupper är att de inte behöver resa i lika stor 
utsträckning som i vanUga fall och att de får ett större utbud genom att de 
även kan utnyttja det som inte finns pä orten. 

Utrustning 
Inköpet av utrustningen blev ingen fddig paketlösning, istället provade 
man sig fram och satte ihop en egen lösning. Rolf Laggar använder ordet 
"inköparkompetens" som är nödvändigt för att man inte skdl binda sig 
vid en utrustning som kanske inte räcker till eller som är onödigt avan-
cerad och kostsam. Rolf Laggar ville ha något som var möjligt att bygga 
på med tiden, inga onödiga finesser men däremot det som visar sig vara 
nödvändigt och som underlättar. 

Utrustningen är av fabrikatet "Brittish Telecom 2300" och består av en 
dokumentkamera och tre fasta kameror. Det går ocksä bra att lägga ut 
datorskärmen i bUd. Vidare finns en storbilds-TV, en mindre TV, en PC 
samt fyra mikrofoner fördelade pä som mest nio personer. 

- Nu saknar vi bara en taxfree bar för att nå totd anpassning, säger Rolf 
Laggar med ett skratt. 

Det är en vanUg anmärkning, det är ingen hemlighet att de flesta män-
niskor uppskattar resor med dit det för med i sig i form av upplevelser 
och möjligheter till shopping. Därför är det extra viktigt att utbUdning och 
annan verksamhet pä distans för med sig något extra förutom att man 
sUpper de påfrestande resorna. 

- Vad är mervärdet för den som skall använda informationen, det 
måste man fråga sig hela tiden, menar Rolf Laggar. 

Sändningshastigheten är vanligtvis 2x64 Kbit/s men kan ställas om till 
384 Kbit/s. Utrustningen är enkel att hantera och filosofin har varit "ju 
färre knappar desto bättre". 
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Bild 8 Utrustningen är ingen färdig paketlösning, i stället provade man sig fram 
för att hitta en individuellt lämplig kombination med mottot "ju färre 
knappar desto bättre". - Universitet och andra större förvaltningar har 
råd att ha studiomän men jag tror att för att den här tekniken ska överleva 
måste det vara lika enkelt som att ringa upp från en telefon, menar Rolf 
Laggar, projektledare vid Lärcentrum. 
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Bild 9 En viktig poäng när det gäller egna företagare är att de ska kunna nå sitt 
mål snabbt. Användningen blir betydligt mer komplicerad om man måste 
boka en studie en lång tid i förväg. Vid ett tillfälle gjorde en ihållande 
snöstorm att en företagare genast såg fördelen med mediet. Med en dags 
varsel bestämde han sig för att bevista ett möte via bildkommunikation i 
stället för att tillbringa några timmar på osäkra vägar. 
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- Universitet och andra större förvdtningar har råd att ha studiomän 
men jag tror att för att den här tekniken ska överleva måste det vara Uka 
enkelt som att ringa upp frän en telefon. 

Normdt har Rolf Laggar en kamera riktad mot läraren/samtdsledaren, 
en mot ett blädderblock, en översiktsbUd och en dokumentkamera. Han 
provade sig fram för att få den optimda lösningen, rundtagande mikro-
foner var t ex inte bra och byttes därför ut. 

- Man ska lyssna på andra men inte för mycket, man måste också bilda 
sig en egen uppfattning. 

Användningsområde 
Under lågkonjunkturen har det varit svårt att motivera småföretagare till 
utbildning men ett exempel är en ekonomiutbUdning som har sänts från 
Leksand till ett fåtal platser i landet. Rolf Laggar har erfarenheter som 
tdat för en spedeU sdiemdäggning. 

- Det är en fördel att ha kursen t ex frän ett till fyra varje fredag vid 
flera tiUfäUen. Då kan kunskapema appUceras direkt i jobbet. Om man i 
stället kör en lördag-söndag blir det för intensivt, man kan inte tillgodo-
göra sig kunskaperna. Skolorna ser tiU utbildningsresultaten men vad 
gdler företagama är utbUdningseffektema viktigast och man måste visa 
på konkreta exempel, annars visar företagama inget intresse. 

Ett verkUgt konkret exempd är när en företagare som Rolf Laggar känt 
sedan länge plötsligt såg nyttan av mediet. Det var en fruktansvärd snö-
storm och företagaren skulle följande dag resa till Linköping, en sträcka 
på 35 mil. Han bad om hjdp med att eventuellt bli uppkopplad genom 
interaktiv bildkommunikation i stdlet. 

- Det gick bra och han satt hd i studion en timme i stdlet för att vara 
ute pä vägama i snöstorm. 

Ovanstående är viktig poäng, man skdl kunna nä sitt md snabbt. An-
vändningen blir betydligt mer komplicerad om man måste boka en 
månad i förväg och om man dessutom äx beroende av studiomän. 

- Min insats vid sådana h d tillfdlen skaU vara att ringa upp, att instd-
lera partema. Sedan skdl de kunna sköta aUting sjdva. 

Ett större postorderföretag har ocksä använt sig av Lärcentrums bild-
kommunikation. De kunde på så sätt informera fem försäljningsstdlen 
samtidigt samt visa de nya produkterna trots att avstånden mellan dem är 
avsevdda, ett sätt att snabbt fä ut fdsk information. Leksands kommun 
kan i framtiden bli en av Ldcentrums kimder. Det har förts diskussioner 
om att ta emot fortbildning från Stockholms kommun till den egna per-
sonden i bl a avtalsfrågor. 
Länsstyrelsen i Kopparbergs län siktar mot att en bildkommunikations-
utrustning skdl finnas i varje kommun, på medborgarkontor, i en skola 
eller ett på ett bibliotek. En viktig fömtsättning för att detta skdl få det 
tänkta genomslaget regionalt är dock att det finns åtminstone en eldsjd i 
varje län plus nägra i varje kommun. Någon måste dessutom ha ett kon-
taktnät utanför institutionema för att finna möjliga användare och infor-
mera rätt personer. Saknas dessa viktiga kontaktpersoner som sitter inne 
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med bäde kunskap och engagemang är det tyvärr risk för att utrustningen 
stär oanvänd trots att behovet finns. 

Erfarenheter 

Pedagogik 
Rolf Laggar påpekar vikten av att få de rätta Idama vid undervisning via 
bild. Man måste även där hitta eldsjälarna annars kan det komma någon 
som "river av sin lektion precis som i klassrummet". Lärare har olika 
kompetens, är någon t ex väldigt faktaorienterad passar han/hon bra vid 
distansundervisning via datakommunikation och kan ge bra svar och 
hjdp via brevkorg. En duktig pedagog passar bättre att undervisa via bild 
och ljud. 

- Budskapet är det viktigaste, inte att jag syns i bild, menar Rolf Laggar. 
Om jag pratar genom brygga till fyra olika platser skulle jag vilja se dia 
samtidigt sä att jag vet att aUa d med. Det bästa vore om dia fyra platser-
na kunde synas i varsin ruta på bildskärmen. 

Sädan utrustaing finns, men problemet är att rutoma blir smä och 
bildema därmed svåra att uppfatta. Känslan av att dia är närvarande för-
svinner och närhetsupplevelsen går förlorad. 

Fyra tiU sex deltagare har visat sig vara lagom vid Lärcentrums sänd-
ningstillfällen. Vid fler än tio deltagare bUr det svårare att hdla samman 
diskussionen sä att endast en i taget pratar. Ett annat känt fenomen med 
för stora grupper äi att deltagama frågar och kommenterar i mindre 
utsträckning, man vågar mer i mindre sdlskap, något som dock inte äi 
specifikt för bildmöten. En lösning pä ljudproblemet vid alltför stora 
gmpper är att köra envägskommunikation, menar Rolf Laggar. Gruppen 
fär endast ta emot information utan att ha direktkontakt med givaren. 
Viss kontakt kan vid sädana tiUfdlen erhållas via telefon och fax. 

Vanligtvis framhålls vikten av att man trdfas innan man börjar kom-
municera via bild. Det har olika stor betydelse beroende på bl a utbild-
ningens längd och typ menar Rolf Laggar. För smdöretagare som är mest 
inriktade pä att snabbt kunna applicera det Idda är det nog inte så viktigt. 
Ddemot kan det vid andra tillfällen, t ex sälj- och produktinformation, 
vara betydligt viktigare med representation och presentation. 

Teknik 
Rolf Laggar är nöjd med den nuvarande sändningshastigheten även om 
han i framtiden vill öka den till 384 Kbit/s. Det är en hastighet som antas 
bU dit vanligare i framtiden, sdskilt sedan tjänsten 2Mbit/s ökat i pris. 
De som då skdl gä ner i sändningshastighet vill nog gä ner så lite som 
möjUgt. 

- Kvditeten är acceptabel, efter en hdvtimme har dia vant sig vid 
eftersläpningen i bUdema. Huvudsaken är att ljudet fungerar, då överser 
man med det mesta. Vi insåg snabbt att extra högtdare var nödvändigt. 

Ljuset äi han fortfarande inte nöjd med, ansiktsfärgen kan ibland ge 
sken av att man inte sovit på veckor! 
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Rolf Laggar tror på en kombination av de oUka sändningshastig-
hetema, att man kan koppla ner sig nd man t ex visar skärmbilder frän 
dator men att man sedan kopplar om tUl högre hastighet n d man sänder 
rörliga bilder. Det är ocksä en fördel om man kan använda ljudsänd-
ningen som en telefonkonferens, detta för att t ex ett sammanträde inte 
skdl behöva avbrytas om bUden försvinner 

I det stora hela är det inte tekniken i sig som utgör ett hinder för ökad 
användning och spridning av bildmediet. Det d, menar Rolf Laggar, att få 
företagen att inse teknikens möjligheter. Det har inte varit så svårt att 
introducera användandet vid möten eller sammanträden. 

- Fördelama vid ett sammanträde visar sig snart, deltagama är oftast 
mer derta och pdästa dtersom man inte "viU göra bort sig med mikrofon 
och i bild". Mötena är över huvud taget mer genomtänkta och tiden 
utnyttjas bättre eftersom man annars upplever att man "sitter och glor i en 
TV i flera timmar". 

Kompletteringsutbildningar och olika former av information är andra 
områden som förväntas få stor genomslagskrdt inom kort. I stäUet för att 
företaget skickar en person på utbildning, som sedan får komma tiUbaka 
och utbilda de övriga kan man med bUdkommunikationens hjdp ge aUa 
informationen samtidigt. Då får dia samtidigt chansen att stdla frågor och 
på så sätt få större utbyte av informationen. 

Det viktigaste vid introduktionen av mediet år, menar RoU Laggar, att 
kunna ge konkreta exempel d d verksamheten underlättas och förbättras. 
Sammanträden och möten är ett bra sätt att börja använda sig av mediet. 
Distansutbildning via bildmedia bör alltid innebära ett mervärde för 
studenten. Det ställs högre krav på Idaren, eleven och materidet för att 
åstadkomma en bättre utbUdning. Annars väljer eleven naturligtvis att 
skaffa sig utbildningen någon annanstans. Det största problemet med 
bildkommunikation är inte tekniken utan att få folk att förstå att det här är 
ett dfektivt dternativ tiU möten, kurser m m. 

Rolf Laggar har samlat mediets dia för- och nackdelar pä en plus- och 
minusskala. 

Pä plussidan finns; 
• tidsbesparingar 
• möjligheten tUl snabb uppföljning 
• möjligheten tiU att låta fler få ta del av de specieUa resurserna som 

t ex rätt person för ledarskapsutbildning eller en känd kock i en 
matlagningskurs. Man kan hämta preds den "tdtbit" som önskas 
ur ett dit större informationsflöde. 

På minussidan finns fortfarande; 
• förändringsmotståndet hos aUtför många 
• avsaknaden av ndheten i rummet 
• utbyggnaden är ännu inte tillräckligt omfattande 
• utrustningen äi relativt dyr även om kostnadema för sändning har 

sjunkit med åren. 
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Sammanfattningsvis menar Rolf Laggar att bildkommunikation lämpar 
sig för de flesta former av informationsöverföring och mänskliga möten, 
men att man inte skdl förhandla dier gräla på 2x64 Kbit/s! 

Framtiden 
Rolf Laggar har flera idéer om hur mediet skulle kunna användas i större 
utsträckning om bara intresset och engagemanget fanns. En tanke är att 
samla företagare i Leksand samtidigt som Älvsjömässan pågår. Mänga 
småföretagare har inte möjlighet att åka i väg frän verksamheten och 
mänga ganger kanske det bara är tvä eUer tre montrar pä en mässa som är 
intressanta för just dem. Med hjdp av en man med videokamera i Älvsjö 
vore det enkelt att vidarebefordra den önskvdda informationen. Man 
beslutar innan vad det år som är sevärt och vem man skuUe vilja prata 
med och pä sä sätt kan besöket på mässan förkortas till ett par timmar. 
Det klarar även den mest upptagne smdöretagare. Utbildningen i t ex 
språk äx ett annat område som skulle fä nya dimensioner med hjdp av 
interaktiv bildkommunikation. Ldare skulle regelbundet genomgå fort-
bildning om de hade kontakt med t ex Frankrike eller Tyskland varje 
månad. Dataanvändningen i utbildningar är ett annat idediskt område för 
interaktiv kommunikation. 

När det finns bryggor i varje län som medger en snabb uppkoppling 
blir det naturligt att minska resandet, "men fortfarande finns det mänga 
som inte vill gä på kurs utan dans"! Argument som att "bilden är dålig" 
och att "tekniken äx undermåUg" är vanliga n d man egentligen bara vill 
ursäkta sin egen reslust. 

Rolf Laggar efterlyser en katdog där det stär vilka högskolor som äx 
bra på vilka distanskurser sä att glesbygdsområden direkt vet var man 
kan fä önskad utbUdning utan att behöva ringa runt och skaffa sig den 
informationen. Utbildningarna bör ocksä vara anpassade eftersom det 
oftast gäller vuxenstuderande. I framtiden kanske alla kommuner an-
vänder sig av bildkommunikation och dä är det viktigt att veta var man 
kan fä vilken sorts utbUdning. 

Laggar tror ocksä att det är från glesbygden entusiasmen måste 
komma. Det är d d behoven finns. MeUan Uppsda och Stockholm är det 
tämUgen lätt att ta sig. Han efterlyser ocksä "fristudior" i Stockholm, 
Göteborg och Mdmö, d v s studios dd smdöretag kan hyra in sig pä ett 
enkelt sätt för att sända mot andra företag. Nu äx studioma ofta svår-
ätkomUga och tillhör oUka företag och bolag vilket gör det mer kompU-
cerat att hyra in sig. 



6 Projekt inom olika 
samhällsorgan 

Inom offentUga sektom byggs nätverk och skapas kontakter med hjdp av 
bildkommunikation. Tjänstemän och politiker pä kommund och regiond 
nivå får med teknikens hjdp lättare att nä ut till fler människor, sdskilt i 
de län som är stora till ytan där resorna mellan kommunerna tar flera 
timmar. Möten kan bU mer frekventa och dessutom fä fler deltagare om 
de länga resorna inte längre d nödvändiga. 

Vid etablering av nya kontakter är det fortfarande viktigt att trdfas 
men vid mer rutinartade möten, t ex mellan handläggare kan det räcka 
med bildkonferens. Med bUdkommunikation kan riksdagen också nå ut 
tiU fler människor i landet i stdlet för att vara en anonym samling besluts-
fattare blir det verkliga personer som dessutom blir lättare att kontakta 
och påverka i angelägna frågor. Den politiska debatten kan ocksä bU av 
högre kvaUtet, n d riksdagsmännen vet att den egna valkretsen tittar och 
följer med i debatten bUr det viktigare för dem att föra fram regionda 
åsikter. Datorkonferenser äx ett annat redskap som förbättrar kommunika-
tionen med valkretsarna. 

CivUdepartementet planerar i samarbetet med NUTEK ett projekt d d 
bildkommunikation är en viktig beståndsdel. Det äx tänkt att myndighe-
ten skdl sända mot olika medborgarkontor, exempelvis till olika hand-
läggare som handhar myndighetens denden. Observera att detta projekt 
ännu befinner sig pä planeringsstadiet. Om det finns ekonomiska möjlig-
heter kommer en försöksverksamhet att starta i halvdsskiftet. Som sä 
mänga andra gånger d det den ekonomiska situationen som bestämmer 
huruvida projektet blir av dier ej. Tänkbar finansid är ett konsortium 
bestående av bl a NUTEK, Telia och Posten.23 

Timrå kommun är en av de kommuner som använder sig av bild-
mötestekniken. Statens Skola För Vuxna (SSVH) i Hämösand var först på 
plan att vilja ha utrustning. Landshövdingen blev intresserad och över-
tygad om att bUdtekniken skuUe bli användbar på många områden. Läns-
styrelsen beställde ddefter tio utrustningar som placerades ut på SSVH 
och pä Länsstyrelsen samt hos de kommuner som tackade ja till erbjud-
andet om att få disponera utrustning. Samtliga kommuner i Västernorr-
land tackade ja och instaUerade s k PictureTel modell 400 Cart. 

Timrå kommun använder sig av ett särskild sammanträdesrum som 
rymmer maximdt ätta deltagare. Lokden d utmstad med en kamera, en 
mikrofon och en dokumentkamera. Sändningshastigheten äx 2x64 Kbit/s. 
Utrustningen d densamma i aUa kommuner i Västernorrland och är oftast 
placerad på kommunens "studiecenter" eller "utvecklingscenter". 

Bildkommunikation används för att ta emot EU-information direkt frän 
Bryssd. Kommunema i Västernorrland har redan från första stund varit 
intresserade av att följa utvecklingen i EU-frågor. Detta beror dels pä att 

Telefonintervju med Bemt Lindholm. 
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de d mer exportberoende än andra kommuner och därmed mer beroende 
av den intemationella utvecklingen och dels på att de viU följa vUken rikt-
ning frågoma om norrlandsstöd tar. Det tekniska attachékontoret i Bryssel 
erbjöd sig att informera länet om EU och TeUa medverkade till att en bUd-
mötesutrustning placerades hos svenska EU-ddegationen i Bryssel där 
även attachékontoret fanns. Det ordnades informationsmöten och snart 
kom f d tv-joumaUsten Håkan NUsson in i bilden som ständig informatör. 
Redan dä hade ett par kommuner avtd med Nilsson och bildmötestekni-
ken introducerades för erfarenhetsutbyte. Samarbetet med Håkan Nilsson 
har förstärkts av att NUsson sjdv d västernorrlänning och känner länet 
vd och vet vilka frågor som d angelägna. 

Informationen från Bryssel har hittills varit det enda användnings-
området för interaktiv bildkommunikation i kommunen och sändning har 
skett ungefär en gäng i månaden. Timrå kommun har dessutom, jämte 
övriga kommuner, bUvit erbjudna av ArbetsmUjöfonden att följa en ut-
frågning i riksdagen angående de nya pensionssystemen. Kommunen 
upplever det som mycket positivt att få fdsk information om EU direkt 
från Bryssel. Problem som de har upplevt i samband med sändningen är 
desamma som användare vanUgtvis påpekar, d v s en viss eftersläpning i 
bilden, att man måste sitta stiUa och imdvika att fladdra med armarna och 
att ljudet kommer en aning senare än bilden.24 

Pä Högskolan i Jönköping pågår projektet Länskanalen - TV-sänd 
utbUdning och information.25 Projektets verksamhet g d via Teracoms 
tjänst Direktvision och vänder sig främst tiU mdgrupper i Jönköpings och 
Skaraborgs län, verksamma inom bäde privat och offentlig verksamhet. 
Exempel pä områden som varit aktuella för företagare d ekonomi, mark-
nadsföring och kvalitetssäkring. Inom den offenüiga verksamheten har 
mötena via bUdkommunikation behandlat ämnen som ekonomi, krimind-
vård och skola. Deltagarantdet har varierat från ca 20 upp tiU ca 600 per 
mötestillfälle. Det senare fallet gdlde lärarfortbildning, närmare bestämt 
den nya läroplanen för grundskolan. 

Sivert Kaverén arbetar med Länskanalen och han menar att det d 
viktigt att andysera följande faktorer innan budkommunikationsmodellen 
tiUämpas; 

• Är det tidsmässigt motiverat? Vissa ldare upplever att planeringen 
inför bildmötet d sä omfattande att det ibland överstiger restiden. 
Vem skdl åka, ldare eller elever? Hur långt d det? Är vägar och 
väglag bra? 

• Är det ekonomiskt motiverat? Vad kostar överföringen? Vad är 
timkostnaden för anläggningarna och eventuell personal? Vill 
Idaren ha mer betalt? 

• Hur skall mottagningen organiseras och vem gör det? Är mål-
gruppen homogen eUer inte? Är mdgruppen vd motiverad? 

• Ar den sodda dimensionen betydelsefuU för mötet? 
24 Telefonintervju med Leif Rönnmark 
25 Kaverén, Sivert. Länskanalen. Högskolan i Jönköping. Skriftlig information augusti 

1994. 
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Sivert Kaverén menar att mottagningen behöver vara vd organiserad och 
att det bör firmas en lokd handledare som kan vara en dev eller en ldare. 
Handledaren tar ansvar för att rummet eller stadion d i ordning och 
förbereder gruppen för vilka villkor som gdler. På sä sätt kommer för-
väntningarna vad gäller teknik, innehåll och uppläggning att motsvara 
verkligheten. Om det är en undervisningssituation bör mottagnings-
gruppen förbereda sig innan sändningen, frågor kan förberedas och 
anteckningsmaterid och annat finnas tiUgängligt. Det äx alltså viktigt att 
elevema är mentalt inställda pä undervisning och inte förväntar sig TV-
underhåUning. Efter sändningen skdl gruppdynamiken utnyttjas d d del-
tagama går igenom och bearbetar innehåUet 

Den kanske allra viktigaste frågan, enUgt Sivert Kaverén, d vem som 
bedömer kvaUteten pä budkommunikationen. KvaUtet d inte något objek-
tivt som alla upplever pä samma sätt utan uppfattas olika beroende pä 
mottagarens relation tiU innehdlet. Om två personer diskuterar en ritning 
via bUdkommunikation är toleransen hög, det är en uppgift som skdl 
lösas och äx bUd och ljud uppfattbart sä d det tUlräckligt. Om det ddemot 
skall ges undervisning till en heterogen och dåligt motiverad grupp 
kanske dia parter ser bUdkommunikation som ett stort misslyckande. 

Det d ddför viktigt att bildkommunikation används vid rätt tiUfdlen 
och med rätt förbereddser, såvd tekniskt som organisatoriskt och peda-
gogiskt. Om demonstrationer skall genomföras bör det ske med centrda 
personer i en organisation och framfördlt skdl det vara en verklig upp-
gift som skall lösas i demonstrationen. Ddtagama kommer dä att både 
emotionellt och rationeUt se att mediet fungerar bra för att lösa arbets-
uppgifter. 

Sotenäs kommun26 

Sotenäs d en av de kommuner i Västsverige som har inrättat ett centrum 
för bUdkommunikation d d det finns tillgäng till utrustning för telebild-
möten, datakommunikation och telefaxöverföring. (Sotenäs är namnet på 
kommunen medan Kungshamn är huvudort.) Näringslivet i Sotenäs 
kommun är främst fokuserat på fiskerinäringen och till den anknuten 
förädlingsindustri, exempelvis ligger en ABBA-fabrik hd. Men de fä 
företag som finns räcker inte tUl för att ge kommunens invånare arbete. 
Det d mänga som pendlar ut från kommunen varje dag till bl a Lysekil 
och Uddevdla. I Kungshamn finns heUer ingen gymnasieskola med 
nationeUa program och det finns fä jobb för människor som har en högre 
utbUdning. Detta gör att ungdomen fd pendla för att fä utbUdning vilket 
kostar kommunen mycket pengar och n d de vd d fddigutbildade finns 

Intervjuer med Kent Javette och Sarah Isberg. Dessutom skriftligt material frän Sote-
näs kommun; "Avancerad kommunikation ger möjligheter. Projektbeskrivning Möj-
ligheternas arbetsplats", "Utbildning, Kompetenscentrum, Nätverk" och "Måldoku-
ment för utbildningsnämnden i Sotenäs kommun". 
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Sotenäs kommun 
Utbildningskontoret 
456 22 Kungshamn 

Kontaktperson: Sarah Isberg, förvdtningschef Tel: 0523 - 396 25 

Utrustning: BUdkommunikationsutrustning av mdket GTP (tre till kom-
mer att köpas in) och en dokumentkamera. ISDN-tjänsten utnyttjas, d v s 
två vanliga telefonledningar och en s k "brygga" för flerpartskonferens 
gör att alla kommuner i norra Bohuslän och Dalsland kan kommunicera 
över telenätet. Sändningshastigheten d 2x64 Kbit/s. Utrustningen d pla-
cerad i en lokd i kommunens utveckUngscentrum. 

Användningsområde: Distansundervisning för vidareutbildning och 
gymnasid utbildning samt anpassade kurser för det lokda näringsUvet. 

Antd deltagare: Gymnasieutbildningen under 1994 hade 30 deltagare. 

Tim/Vecka: Ca tio timmar per vecka. 

Erfarenhet/ån Användningen startade i november 1993. 

Antal partners: Varierande, exempel pä partners är Högskolan i Väners-
borg, Statens Skola För Vuxna i Härnösand, VästArkitekter i Strömstad 
och gymnasieskolan i Lysekil. 

Uthyrning: Ja 

det inget arbete för dem. Sotenäs kommun har en stor andel ddre inne-
vånare och d dessutom en av de kommuner i landet som har störst andel 
"ddre ddre", d v s de som d över 80 d. 

Användningsområde 
AUt detta är faktorer som fick kommunen att börja fundera på vilken 
profil kommunen skuUe ha i framtiden och vad de kunde göra för att de 
som tillhör "den smala midjan" i ortens älderspyramid skulle kunna 
arbeta och leva på orten även i fortsättningen. Det bestämdes att vissa om-
råden skulle prioriteras nämligen utbildning, kompetensutveckling, före-
tagsutveckling och äldrevården. Ungefär samtidigt som kommunen 
funderade på hur det rent praktiskt skulle gä tiU anordnades en Framtids-
mässa av Länsstyrelsen i Bohuslän där det bl a diskuterades hur modem 
teknik kan användas i samhäUsutveddingen. På mässan knöt kommunen 
flera viktiga kontakter med Telia och det beslutades att ljud- och bUdöver-
föring med hjälp av ISDN-tjänster skuUe vara en viktigt ingrediens när det 
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gdlde två av de prioriterade områdena; utbildning och företagsutveck-
ling. 

Det stod klart från början att det hd var något som kommunen sjdva 
måste arbeta med istället för att anlita nägon konsulent utifrän. Varje ort 
har sina speciella fömtsättningar varför utveckling måste ske utifrän en 
kunskap om vad som d spedeUt för den egna kommunen. 

- Industrialiseringen gick förbi kommunema i Norra Bohuslän, konsta-
terar Sarah Isberg, förvdtningschef i Sotenäs kommun. Nu g d vi mot ett 
informationssamhäUe och då ska vi vara med från början. Dd har vi också 
en fördel just pä grund av att det ddrig byggdes några stora industri-
områden hd. Vi kan erbjuda våra invånare en ren och naturskön miljö 
och eftersom omsorg d ett annat prioriterat område kan vi erbjuda bra 
bamomsorg för bamen och ett tryggt ddrande. 

Kommunen anordnade en seminarieserie nmt temat "Sotenäs är 2000", 
kommunrepresentanter åkte tiU Norge för att studera hur de jobbade d d 
och kontakter togs med högskolan och komvux. Det gjordes ocksä en 
inventering av hur många som hade en högre utbildning i kommunen. 
Den allmänna uppfattningen d att andelen högskoleutbildade d låg i 
glesbygdskommuner och denna bild blev till en del bekräftad. Det 
beslutades att det skulle satsas på vuxenutbildning och att det skulle ske 
pä distans med hjdp av interaktiv bUdkommunikation. 

- Människor som har familj och d vd etablerade på orten, åker inte 
några längre sträckor för att utbUda sig, menar Kent Javette, rektor pä 
komvux. Det enda sättet att ge utbildning till människor som redan är 
etablerade på en ort och har arbete och familj d att låta utbildningen 
komma tUl dom istdlet för tvdtom. 

Det kommer även att ske en utveckling av gymnasieutbUdningen i 
Sotenäs kommun. Hittills har Sotenäs köpt utbildningsplatser inom 
gymnasieskolan främst från Lysekil. I och med satsningen pä interaktiv 
bUdkommunikation kan Sotenäs anordna lokala gymnasieutbildningar. 
Inom utbildningsområdet har följande projekt påbörjats eller d under 
planering: 

• Utveckling av distansutbildning i samverkan med övriga kom-
muner inom Bohus och Älvsborgs län (främst Strömstad). 

• Uppbyggnad av en gemensam gymnasieskola i norra Bohuslän där 
varje kommun bidrar med sina spedeUa kurser och kompetenser. 

• Gymnasid utbildning för elever med behov av individuellt pro-
gram. 

• Lokal uppbyggnad av kärnämnen och kurser för gymnasiala stu-
dier (komvux, ungdomsgymnasium). 

• Anordnande av anpassade utbildningsinsatser för det lokda nä-
ringsUvet. 

Utrustning 
Ett utvecklingscentra har inrättats i det f d polishuset i centrala Kungs-
hamn. Dd finns en bildkommunikationsutrustning av mdket GTP och en 
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dokumentkamera. Just denna utrustning vddes eftersom det var den 
leverantör som vid denna tidpunkt garanterade standarden H320. 
Dessutom har en PictureTel Live 1000 instdlerats (integration data, bild, 
ljud). Det har satts upp några raster för att justera ljussättningen men i 
övrigt d det en helt vanUg konferenslokd utan sdskilda finesser. 

Erfarenheter 
HittiUs har en utbUdning för smdöretagare betitlad "UtveckUng av pro-
dukter och tjänster" genomförts. Ldaren satt på Högskolan i TroUhättan. 
Åtta kommuner var uppkopplade, tUlsammans var det ca 55 personer 
som deltog i kursen samtidigt. Det var en tjugopoängskurs d d de första 
fem poängen kunde tas av vem som helst medan resterande poäng krävde 
att ddtagaren hade högskolekompetens. Ddtagama uttryckte sig huvud-
sakligen i berömmande ordalag om kursen. Det mest positiva för 
deltagarna var att tekniken möjliggjorde att kursen överhuvudtaget 
kunde ges och att deltagama kunde bo kvar hemma, sUppa resor och 
ändå ddta i kursen. 

Det har även hållits konferenser, byggmöten och projekteringsmöten 
över mediet. Den första september i är startar, i samarbete med SSVH 
(Statens Skola för Vuxna i Hämösand), kurser i historia, biologi, rätts-
kunskap och spanska. 

Liksom flera andra användare tycker både Sarah Isberg och Kent 
Javette att ljudet d det viktigaste och att 2x64 Kbit/s ger en acceptabel 
bildkvaUtet. De är ocksä eniga om att det behövs en person som är 
ansvarig för den tekniska utrustningen. I Sotenäs kommun anstäUdes en 
ingenjör som tekniker och tack vare detta har det varit fä problem av 
teknisk art. 

- Det nya mediet kommer att ge upphov tiU nya yrken, tror Sarah 
Isberg. Det dira bästa äx att ha en person som både kan teknik och peda-
gogik eftersom undervisning via bildkommunikation är något som måste 
regisseras för att bU bra. 

En annan faktor som poängteras d att den h d formen av undervisning 
varken passar alla elever eller dia lärare. Eftersom undervisning på 
distans via modern teknik bygger på att det d deven som aktivt skdfar 
sig kunskap sä kan det behövas extra handledning för elever som inte d 
sä sjdvständiga. Eftersom Idaren inte är fysiskt närvarande i klass-
rummet utan "bara finns pä büd" blir förmodligen devgruppen ett vikti-
gare stöd än läraren i denna form av undervisning. Kent Javette anser att 
olika pedagogiska modeller som åx anpassade efter respektive målgrupp 
behöver utvecklas. 

Framtiden 
Från januari 1994 tiU och med juni 1997 pågår ett samordningsprojekt 
meUan näringsliv och regioner i den västra regionen. Mdsättningen är att 
underlätta kompetensutveckling i lokda och regionda företag, verka för 
ett stabilt och växande näringsUv i västra regionen, ge möjUgheter tiU ny-
etableringar av informations- och kunskapsföretag inom kommunema 
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och regionen, vara delaktig i internationaliseringen och verka för en miljö-
vänlig samhdlsutveckUng. Detta ska bl a ske med hjälp av ISDN-anslutna 
arbetsplatser och genom uppbyggnad av modeUarbetsplatser för data-
och telekommunikation. Platsen för detta d en gammal nedlagd fabrik 
som återuppstår i ny skepnad som kompetenscentrum. Dit skall sä 
småningom också dl vuxenutbildning flytta. 

Det ska även bedrivas ungdomsgymnasid utbUdning med inriktning 
på näringsgrenar såsom fiskberedning, stenteknik och turism med tanke 
pä ortens näringsliv. Grundidén d att verksamheten ska bygga pä lokda 
förutsättningar men kunskapen ska tas utifrån med hjälp av ISDN-
tjänsten. I det nya kompetenscentrat ska det finnas en modem studio och 
d d kommer åtminstone en utrustning till att placeras och det ska även 
finnas möjlighet att integrera ljud och bUd med dataöverföring. Tanken d 
att det ska bli ett s k "intelUgent" hus dit företagare kan komma och Ida 
sig den nya tekniken. 

- Vi ska skapa en arena d d alla kan lära sig nya saker, säger Sarah 
Isberg. En del tycker inte att de hör hemma i en skola andra tycker inte de 
passar i en fabrik, hit ska dia kunna känna att de kan komma. 

- Det h d är en sak som vi "vuxna" helt enkelt måste Ida oss, menar 
bäde Sarah Isberg och Kent Javette. Det d skUlnad pä ungdomen. De har 
en mer naturlig inställning till framför dit data. Vi ska även satsa pä att 
föra in modem teknik i skolan. Det finns en plan och ett samarbete mellan 
olika gymnasieskolor i Bohuslän där ett av mden är att "datorisera" 
skolvdlden. 

- Vda ungar ska kunna det här, säger Sarah Isberg bestämt. 
- Det d viktigt att ge elevema de redskap dom behöver inför 2000-tdet, 

fortsätter Kent Javette. 
Under hösten 1994 planeras inköp av fyra nya bildkommunikations-

utrustningar. Förutom den ovan nämnda som placeras på kompetens-
centrum skall en finnas pä kommunens ndingslivsenhet och en skaU vara 
tiUgängUg för företagare. Företag som viU prova pä den nya tekniken ska 
kunna låna en utmstning en period för att se om det d något som kan 
användas i den egna verksamheten. Mänga som "drar sig" av kostnads-
skäl fd på så sätt en möjlighet att upptäcka teknikens möjligheter dier 
konstatera att "det här d ingenting för oss" utan att det belastar företagets 
budget. 

Det kommunen hoppas på för framtiden är att Sotenäs ska bli en 
kommun där man kan bo och arbeta året om genom att kommunens 
invånare har tiUgång till ett "livslångt Idande". Förhoppningsvis innebd 
även satsningen på modem teknik att ortens andd akademiker ökar och 
att dessa kan vara verksamma i Sotenäs kommun. 

Det kanske allra viktigaste är att dia inblandade tror på en positiv 
framtid. Och optimism är inget som saknas i Sotenäs kommun. Utan 
minsta tvivel avslutar Sarah Isberg med att säga: 

- Om ett år kan vi så mycket om undervisning via interaktiv bild-
kommunikation att vi kan hålla kurser i ämnet! 
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Riksdagen27 

Riksdagen/Telia AB 
Rå 4145 
10012 Stockholm 

Kontaktperson: Gunnar Steiner Tel: 08 - 786 57 62 

Utrustning: Kodek/dgoritm PictureTel 400, PictureTel SG3/128 och 
384 Kbit/s. CCITT H.320/128 och 384 Kbit/s. Vidare finns fyra fasta 
mikrofoner, en trådlös mikrofon, tvä videokameror, en dokumentkamera 
och storbUds-TV. Utrustningen d mobil tiU ätta platser i riksdagshuset. 
Vidare finns ISDN/Persondatorbaserad bild- och dokumentkommunika-
tion PictureTel LIVE 100 för 128 och 384 Kbit/s. 

Användningsområde: Ger allmänheten möjlighet till videomötesupp-
koppling mot riksdagens debatter (plenum). Ledamöterna kan med 
videomötesteknik t ex koppla upp sig mot egna partikollegor ute i landet, 
mot sina väljare i landet, mot de nordiska parlamenten, mot EU-kommis-
sionen i Bryssel eUer följa parlamentets debatt i Strasbourg. 

Antd deltagare: Varierar från en upp tUl 175 personer. 

Tim/Vecka: Varierande. 

Erfarenhet/år: Videomötestekniken har använts i riksdagen i mer än fyra 
år. 

Antd partners: Varierande. 

Uthyrning: Nej, utrustningen d tillgänglig enbart för regering och riks-
dag. 

Samtidigt som en bUdkommunikationsutrustning placerades i riksdagen 
instdlerades även Gunnar Steiner frän Tdia AB d d som något han själv 
skämtsamt kaUar vistelseräd. Det effektivaste sättet att införa den nya 
tekniken är nämligen att ständigt vara pä plats, och att delta vid luncher 
och i fikarummet. Dd diskuteras det ofta pågående verksamhet och då 
hakar Gunnar Steiner på och undrar om det inte skulle gå Uka bra, för att 
inte säga bättre, att ha det planerade mötet eller utfrågningen med hjdp 
av videokonferens. 

2 7 Intervju med och skriftlig information frän Gunnar Steiner. 
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Utrustning 
I riksdagen har Telia AB installerat en bUdkommunikationsutrustning av 
mdket PidureTel 400. Utrustaingen är endast avsedd att användas av 
regering och riksdag, med andra ord den hyrs inte ut för extemt bruk. Det 
går att ha mellan 3 tiU 175 deltagare pä mötet samtidigt beroende pä var 
utrustningen äx placerad för tiUfäUet. Med hjdp av en vagn är den lätt att 
flytta på, sä att den ömsom kan placeras i l:a och 2: a kammarsalen för att 
föra ut utskottsutfrågningar eller flyttas tiU ett mindre rum n d en enskild 
ledamot ska svara på frågor frän olika grupper ut i landet. Men det d 
kanske att gå händelserna i förväg... 

Användningsområde 
Ett mycket lyckat projekt som kom till på det h d sättet var när Nobel-
föreläsningama fördes ut via mediet till Högskolan i Jönköping. I ett eller 
annat sammanhang så fördes det pä tal i Riksdagen att nobelföreläs-
ningarna skulle hdlas på Frescati i Stockholm det det (1993). Genast slog 
det Steiner att man borde arrangera sä att fler studenter än de i Stockholm 
med omnejd fick möjlighet till att åhöra dessa föreläsningar. Sagt och 
gjort. Riksdagens utrustaing flyttades till Frescati och uppkoppUng 
skedde mot Högskolan i Jönköping; Vid föreläsningstillfällena satt det 
fuUt med studenter både i Stockholm och Jönköping som kunde ta del av 
de lärdas kunskap. Och inte nog med det, efteråt kunde studenterna i 
Jönköping via det interaktiva mediet stdla frågor till den nobelföreläsare 
som de just lyssnat tiU. Det var med andra ord ett mycket lyckat projekt 
som det finns långtgående planer på att genomföra i ix igen men då med 
flera högskolor uppkopplade pä samma gång. En utveckling av projektet 
Nobelföreläsningar planeras i samverkan mellan Telia, Vetenskaps-
akademien och Riksföreningen för Elektronisk Kunskapsöverföring. 

För att återgå till Riksdagen så är det främst i följande syften som 
videotelemöten har skett: 

• Det som sker i Riksdagen i plenum tas upp via en TV-slinga. Denna 
slinga kan tas upp av dia i hela landet eller vdlden bara det finns 
tUlgång till rätt utrustning. Detta utnyttjas bl a av delegater i 
Bryssel som på detta sätt kan följa olika debatter hemma i Sverige. 
Huvudsyftet är dock att föra ut riksdagens plenumdebatter till 
svenska folket. 

• På samma sätt har utskottsutfrågningar i l:a och 2:a kammarsden 
sänts ut som videotelemöten till hela Sverige samt Bryssel och 
Washington. 

• Under några intensiva dagar (och nätter) skedde EU-förhandlingar 
som Videotelemöten mellan riksdagen och den svenska delegatio-
nen i Bryssd. 

• Riksdagens ledamöter har genom denna teknik kunna diskutera 
politiska frågor med sina väljare ute i landet och regeringsleda-
möter har suttit i utfrågningar om regionalpolitiska frågor med 
grupper ute i landet, utan att ha lämnat riksdagen. 
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Erfarenheter 
Den stora poängen med bildmötestekniken äx, enligt Gunnar Steiner, att 
regering och riksdag kan resa kors och tvärs i Sverige och vdlden och 
trots det vara i Plenisalen på nägra minuter. Riksdagen i Plenum blir 
dessutom tiUgänglig för dia med en videokodek. AUa utskottshearings är 
med andra ord offentUga genom bUdmöten och därmed anser Steiner att 
offenuighetsprindpen d konsoUderad. Till dessa hearings kan inkdlade 
experter med hjälp av samma teknik interaktivt deltaga utan att för den 
skull vara personligt närvarande. Detta åx en stor besparing i tid och 
pengar eftersom trdikkostnadema inte uppgår till mer än tvä telefon-
samtal. 

Är detta nu sä bra som det låter? Efter en viss tvekan så måste Gunnar 
Steiner erkänna att det skulle kunna vara det om det användes mer 
frekvent Efter tre d s intensivt arbete med att inplantera mediets möjUg-
heter i folks medvetande kan verksamheten bäst beskrivas som infrekvent 
och som trevande försök. Det sker tämligen frekventa videomöten med 
parlamentet i TaUin/Estland och Bryssel. Men trots det sä har det varit en 
långvarig process att fä regering och riksdag att använda mediet mer 
vanemässigt. För det första åx det attityden hos människor som måste 
ändras och n d vd det d gjort d det beteendet som måste ändras. Det 
måste bli lika naturligt att använda sig av bUdtelefoni som att använda 
tddonen eUer faxen. Vägen dit åx ännu lång och Steiner tror inte, som en 
dd andra tror, att detta kommer ha en explosionsartad utveckUng utan att 
det långsamt kommer att växa fram. Men att det kommer, det åx han 
övertygad om. 

Vari Ugger dä spärrarna? En viktig spärr är att ledamöterna inte äx 
emotionellt beredda, menar Steiner. PoUtiker lever pä att förmedla sitt 
budskap tiU omvdlden. Om man som partipolitiker vill övertyga nägon 
om att tro som man sjdv gör i en viss fråga sä har man behov av att kunna 
"spänna ögonen" i den person man har framför sig och riktig känna att 
budskapet gd fram. Det missar man i en videokonferens. 

Men lika mycket som det finns motstånd mot tekniken lika mycket 
finns det ett behov av att ha kontakt med människor över hela landet 
samtidigt som politiker inte har tid att resa runt hur mycket som helst. 
Steiner har försökt visa mediets möjligheter genom att olika ledamöter 
har fått göra "resor" genom landet med hjdp av videomöten. Det har 
gjorts försök d d ledamöter har fått sitta i utfrågningar om regiondpoUtik 
med skolor och kommunpolitiker ute i landet som motparter. Det har gått 
hem hos vissa, inte minst hos centerns ledamöter, främst av mUjömässiga 
skd. 

Steiner erkänner beredvUUgt att arbetet med att ändra ledamötemas 
attityd och beteende har varit tungarbetat många gånger men poäng-
terar att det även funnits höjdpunkter n d mediets möjUgheter verkUgen 
visats sig och aUting har fungerat. Han lyfter fram spedeUt tre tillfäUen 
som kändes spedellt viktiga eftersom de hade en stor politisk tyngd-
punkt. 
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• Förhandlingarna runt EES-avtalet skedde bl a med stöd av video-
möte. 

• Sveriges ansökan om medlemskap bifölls under ett videomöte. 
• Sist men inte minst, i EU-förhandlingama spelade videomötet en 

mycket stor roll. Genom videomöte hade den svenska delegationen 
i Bryssel kontakt med riksdagens EU-förhandlingsrum i gamla 
Riksdagshuset. Intensiteten i förhandlingarna ledde till att video-
möte hölls dygnet runt mellan EU-ministem statsrådet Ulf Dinkel-
spiel och chefsförhandlare Frank Belfrage inklusive ett antal stats-
råd. 

Att framgången blev stor var nog till stor dd beroende av att detta var 
vad man kallar "professionella" möten. Och det är kanske vid sädana 
möten som tekniken bör användas. På så sätt sä frigörs även tid för 
politiker till personliga möten vid tillfdle d d behovet d stort att mötet 
blir personUgt. 

Framtiden 
Ett exempel d d Steiner tror att videomöte kommer att fylla en bra funk-
tion d som "eftermöte" till de möten mellan partiledamöter som håUs 
varje tisdag. Efter ett sådant möte så har aUtid ledamöterna bråttom att via 
fax eUer telefon tala om för sina kollegor ute i partidistrikten vad partiet 
har för uppfattning i olika frågor. Istdlet för att detta sker via faxen eUer 
telefonen sä kunde ledamöterna via interaktiv bUdkommunikation för-
medla till sina partiledamöter ute i landet vad som har avhandlats pä 
partimötet och vilken stdlning partiet har tagit i olika frågor. N d möte 
sker koUegor emellan så är inte det direkta kontaktbehovet lika stort. Det 
är ingen som ska påverkas på ena eller andra sättet utan det är ren 
information som ska ut. Hösten 1994 startade provverksamhet inom detta 
område. 

Inför kampanjen VAL -94 planerades också videomöten. Det d svårt 
för politiker att hinna med att åka nmt hela landet och möta presum-
tiva väljare. Ett dternativt torgmöte kan vara att ledamoten inte lämnar 
riksdagen utan håller sitt vdanförande därifrån och att det ställs upp 
stora TV-skärmar runt om i landet varifrån väljarna kan ta del av poli-
tikemas budskap. På varje stdle i landet kan en kollega vara utplacerad 
som går runt med en mikrofon så att vdjama kan stdla frågor. Inter-
aktiviteten skulle dltså finnas där trots att politikern befann sig i Stock-
holm. 

Sammanfattningsvis tror Gunnar Steiner att videomöten fd ett genom-
slag men att det kommer ta lite tid. Det är ännu lite för komplicerat att 
använda sig av videomöte och multimedia överhuvudtaget för att det ska 
bli en boom. 
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Vård2« 

Under 1991-1993 försvann 40 000 jobb inom den offentliga organiserade 
sjukvärden samtidigt som antalet vddplatser sjönk i storleken motsvar-
ande 30 normdstora sjukhus. Under 1994 beräknas ytterligare 10 000 jobb 
rationaliseras bort inom vården. I rapporten "Vdd och råd på tråd", av 
Mats Utbult, diskuteras olika lösningar på hur det skulle kunna gå, att i en 
tid av nedskärning och rationalisering, bibehdla och till och med höja 
vårdkvditeten med hjdp av telekommunikationstekniken. Rapporten ger 
en bild av ett nytt sjukvårdssverige som optimalt utnyttjar sina värd-
resurser och hjälpmedel inom dit snävare budgetramar. 

Användningsområde 
Bild- och datakommunikation över telenätet har visat sig vara mycket 
användbart inom sjukvården. Avstånden minskar i betydelse och viktig 
tid kan sparas och användas mer effektivt. Det g d snabbare att komma 
fram till säkra bedömningar och prioriteringar, dessutom slipper patien-
terna i fler fdl pdrestande resor vilket i sin tur bidrar till minskade kost-
nader. Läkare kan mötas via bUdkommunikation och d d diskutera diag-
nos och behandling, patienter kan visa upp hudbesvd eUer skador för att 
få bedömningar från spedalister på större sjukhus. Röntgenbilder kan 
också skickas via telenätet och vävnadsprovsresultat via dator, och allt 
bidrar till att förkorta tiden mellan diagnos och behandling. Den s k 
distansdiagnostiken fungerar också som en effektiv vidareutbildning, 
viktiga kunskaper som stannar på det avlägsna sjukhuset eller vård-
centrden och därmed höjer vårdkvditeten fortsättningsvis. 

Teleröntgen finns på allt fler sjukhus i Sverige. Faktum är att vi 
kommer som god tvåa, efter USA, vad gdler antdet teleröntgenapparater 
per capita, sammanlagt 63 stycken i landet. Sä d det inom mänga områ-
den vad gdler den nya tekniken, utmstning finns, det digitda nätet ax vd 
utbyggt, dock d det relativt få som använder tekniken naturligt i det 
vardagUga arbetet. 

Mats Utbult har fångat flera exempel där teleröntgen används flitigt i 
det dagliga arbetet. I rapporten tas främst fyra användningsområden 
inom värden upp där telekommunikationstekniken bidrar till effektivi-
seringsvinster i tid och rum: 

1 Distansdiagnostik ger smä sjukhus tillgäng till experthjälp. Det 
innebär att en specialist via bildkommunikation bedömer patien-
tens problem och ofta bidrar till lösningen och ibland även behand-
ling, medan en annan specidist std för information om patientens 
tillstånd. Distansdiagnostiken innebär även en vidareutbildning i 
det dagliga arbetet i och med att de små sjukhusen har täta kontak-
ter med spedaUster. 

28 Huvuddelen av uppgiftema i detta kapitel kommer frän TELDOK rapport 85; "Värd 
och råd pä tråd" av Mats Utbult. 
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2 Bekräftelse; du vill ha en "second opinion". Genom ett videomöte 
kan tvä läkare diskutera en patient för att se om de kommer fram 
tUl samma diagnos. 

3 Distansutbildning; en läkare behöver ständigt ha klart för sig vad 
som har hänt pä forskningsfronten och ta del av nya forsknings-
resultat. Här fyller distansundervisning med hjdp av interaktiv 
bildkommunikation en viktig funktion. 

4 Bakjour, en läkare som har jour behöver inte lämna hemmet för att 
åka till sjukhuset och bedöma en röntgenbUd som tar fem minuter. 

Fördelama med att använda sig av telekommunikationsteknik inom 
vdden d bl a: 

• bättre samverkan och klokare prioriteringar 
• specialistkunskap kan flyttas till patienten utan att vare sig 

patienten eller speddisten behöver flytta sig 
• minskade kostnader för resor 
• lärande i det dagliga arbetet i och med att vddpersond har täta 

kontakter med speddister 
• den nya tekniken innebd snabbare svar pä provtagningar, tidigare 

fick patienter ligga kvar onödigt länge, kanske över en helg, i 
väntan pä ett provsvar som tar lång tid att skicka 

• "man gör rätt från början" vilket ofta kan ge en förkortad behand-
lingstid, om det UUa sjukhuset har tillgång till experthjdp undviks 
misstag och överbehandUng eller ännu värre underbehandling 

Tekniken som nämns i rapporten domineras av olika form av röntgen 
(skelettröntgen, kontraströntgen osv) men också EKG, ultraljud, endo-
skopi, videobilder av hud och videomöten inom psykiatrin. Fdlstadiema 
berättar om: 

• En patient kommer tiU vddcentrden i Pajda med en ond fot. Rönt-
genbild tas och skickas tUl lasarettet i Gällivare. Är den bruten? En 
annan hostar och har feber? Är det lunginflammation? Det d den 
typen av frågor som vddcentrden i Pajala har n d de skickar rönt-
genbUder via nätet till lasarettet i GäUivare. 

• Gdlivare fd hjälp av Lund, som är experter pä barnhjärtkirurgi, 
genom att skicka ultraljudsbilder pä nyfödda barn med hjärtfel. Då 
får de hjälp med att bedöma omfattningen på skadan. 

• I Karlskrona har man flyttat så mycket som möjligt av dyra under-
sökningar och behandlingar från Lund tiU det egna sjukhuset. Dock 
har man behov av speddisthjdpen från regionsjukhuset, vilken 
man har löst genom att ha videomöten med läkama från Lund där 
det finns bilder med från undersökningar i Karlskrona. Läkama i 
Karlskrona går också vidareutbUdning i Lund via interaktiv bild-
kommunikation. 
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• Från Kirkenes sjukhus skickas ett vävnadsprov frän en prostata-
cancerpatient tiU Tromsö, som ligger 90 mU bort. I Tromsö kan man 
avgöra om den d elakartad eller inte, dit detta medan patienten 
ligger nedsövd. 

• I Göteborg och Lund överförs EKG-signder frän ambulansen eller 
patientens hem till intensiven. Detta medför att behandling kan 
sättas in mycket snabbare, något som d helt avgörande för hur stor 
del av hjdtat som förblir oskadat. 

Ett annat exempel som fortfarande d lite sdence-fiction men som kan få 
oanade användningsområden i framtiden är distanskirurgi. Distans-
kirurgi innebär att en kirurg på avstånd styr en robot som utför ingreppet 
samtidigt som kirurgen ser patienten pä bUd. Hittills har detta bara skett 
med en gris som fick sin lever opererad via satdlit frän Los Angeles till 
MUano. Kirurgen, som befann sig i Los Angeles, säg sin patient i Milano 
via video och skickade styrsignaler till den opererande robotarmen. 
Patienten lever i lycklig vdmäga! Detta försök uppkom främst för att 
kunna utveckla metoder att operera astronauter i rymden men nu kan 
man tänka sig dia möjUga situationer n d det kan behövas opereras på 
distans. För mer information se "Vdd och råd pä tråd", en TELDOK-
rapport av Mats Utbult 

Erfarenheter 
Akademiska sjukhuset i Uppsda har sedan 1991 samarbetat med sjuk-
husen i Östhammar och Gävle. Utrustningen i Östhammar bestd av en 
videokamera, ett ljusbord och en scanner som digitdiserar röntgenbUden 
sä att den kan överföras till Akademiska sjukhuset i Uppsda via telenätet. 
I Gävle tar man digitda röntgenbUder med datortomogrdi, d v s kroppen 
går genom en slags tunnel med detektorer utplacerade. Från Gävle 
skickas bara bilder någon gäng i månaden och då gdler det oftast allvar-
ligare skaUskador. Östhammar d ett mindre sjukhus med mindre resurser 
sä ddifrän skickas bUder oftare men pä småskador såsom brutna hand-
och fotleder. I Östhammar har man bara tillgäng till röntgenläkare en 
gäng i veckan och tidigare har patienter fått vänta flera dagar pä besked 
frän röntgen. Med den nya tekniken g d det att få ett snabbt besked utan 
att behöva åka in till Akademiska sjukhuset. (För vidare information se 
rapporten "Interaktiv bildkommunikation - kartläggning av användning 
odi erfarenheter") 

Patologen i Uppsala samarbetar också med Falun inom ett tele-
patologiprojekt. Det mnebär att mikroskopen d sammankopplade via 
teleteknik så att man i Falun kan sitta vid sitt mikroskop och titta på ett 
vävnadsprov eUer dylikt som finns under ett annat mikroskop i Uppsda. 

Framtiden 
Bo Sahlstedt, röntgenläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, tror att 
när det vd utvecklats ett gemensamt bildspråk så kommer användningen 
av bUdkommunikation inom vdden att sprida sig snabbt de närmaste fem 
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åren. Nu d det fortfarande sä att sjukhus med olika utrustningar inte kan 
kommunicera med varandra. Men flera nätverk hdler pä att bildas runt 
om i landet. Hela Skåne d uppkopplade med varandra via Landskrona, 
Hdsingborg, Trelleborg och Ystad. Lund har även samarbete med Ystad. 
I norr samarbetar Åre och Östersund.29 

29 Telefonintervju med Bo Sahlstedt. 



7 Teknikutveckling - en översikt 
Tekniken rörande interaktiv bildkommunikation och annan elektronisk 
kommunikation utvecklas snabbt och aUt fler företag, organisationer, hög-
skolor m fl ser mediets möjligheter. Utbildning, forskning, samhällsservice 
och vård är några exempel på områden d d tekniken minskat avståndens 
betyddse och möjUggjort samarbete över administrativa och geografiska 
gränser. 

Interaktiv bildkommunikation indelas i "bred" (över 2 Mbit/s) och 
"smal" teknik (från 64 Kbit/s upp tUl 2 Mbit/s). "Bred" bildkommunika-
tion utvecklas för ndvarande genom nya tekniker och avses komma till 
användning n d exempelvis kvditetskraven på de bilder som överförs d 
höga, såsom medicinska bilder. För bildkonferenser används i dag den s k 
smala varianten. Det d det digitala flertjänstnätet, ISDN (Integrated 
Services Digitd Network) som möjliggör överföringar av t ex ljud, rörliga 
bilder, ritningar och datdiler. ISDN är en tjänst som bygger pä det digi-
tala nätet och som etablerats för översändande av digitala signder. Vad 
gdler interaktiv bildkommunikation tillåter nätet överföringshastigheter 
från 64 Kbit/s upp till 1920 Kbit/s, d v s från en upp till trettio telefon-
ledningar. ISDN-tjänsterna används till största del för översändning av 
grdikfiler (bilder) och textfiler. Interaktiv bildkommunikation utgör för 
närvarande endast en bråkdel av sändningarna. En ISDN-förbindelse är 
antingen 2x64 Kbit/s eller 30x64 Kbit/s. Varianten med 6x64 är tre 
pardlellt uppkopplade ISDN-förbindelser. De hastigheter som nu kom-
mer att användas i Sverige är 128 Kbit/s och 384 Kbit/s. För närvarande 
pågd instdlation av ny teknik över hela landet. Fortfarande finns dock 
möjUgheten att använda förbindelsen 2 Mbit/s. 

För att flera parter skdl kunna kommunicera med varandra samtidigt, 
d v s flerpartsmöten, måste s k bryggor finnas tillgängliga. En brygga kan 
beskrivas som en anläggning d d olika bUdkommunikationsanläggningar 
kopplas samman så att flera parter kan kommunicera med varandra, d v s 
en flerpartskonferens kan hållas. Under hösten 1994 kommer nägra 
bryggor att tas i drift i landet. Emellertid återstår ytterligare insatser för 
att bryggorna skall få full funktionditet, vUket innebd att bryggorna skaU 
fungera för aUa hastigheter som ISDN möjUggör. 

Med utgångspunkt i hur mycket information som kan översändas per 
ISDN-förbindelse började kommunikations- och bildkodningsexperter 
utveckla komprimeringstekniken och användningen av smala band-
bredder möjliggörs genom just komprimeringsteknik. För att man med 
digitd teknik ska kunna överföra en rörlig bild i fullfärg krävs en hastig-
het pä ca 140 Mbit/s vilket motsvarar 2100 telefonförbindelser. Att an-
vända sig av komprimeringsteknik innebd enkelt uttryckt att hela bilden 
bara skickas iväg en gång. I fortsättningen skickas bara information om 
förändringar i bUden, exempelvis om det utgd en bUd från ett rum förbUr 
rummet konstant, bara det som tillkommer eller förändras sänds. Det 
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finns också s k rörelsekompensation, t ex om personen i bild lyfter armen 
ät ett viss håU sä antas det att armen skdl fortsätta i samma riktning. 

Utvecklingen av komprimeringstekniken var en av de viktigaste or-
sakema till att Telia vdde att förändra förutsättningarna för tjänsten 
2 Mbit/s i juli 1994. Då upphörde subventioneringen och tjänstema ökade 
markant i pris. N d tjänsten 2Mbit/s byggdes upp var det denna hastighet 
som krävdes för att överföra ljud och bild. Nu har utvecklingen inom 
området gjort att dia funktioner som erbjöds med sändningshastigheten 
2 Mbit/s kommer att kunna erbjudas med ISDN. 

UtveckUngen av maskin- och programvara, dess ökande prestanda och 
sjunkande pris gör att det inte längre behövs speciella rum för möten och 
konferenser via interaktiv bildkommunikation. Utmstningen kan instd-
leras direkt hos användaren. Utrustningarna d också mobUa och tar inte 
så stor plats vilket inte minst har betydelse för användare inom landets 
kommuner eftersom dessa strävar efter att använda mindre lokaler. Det 
har också blivit biUigare att använda överföringsteknik med ISDN jämfört 
med att ha möten eller annat via tjänsten 2 Mbit/s. Det beror på att valet 
mellan hur många förbindelser man vill använda styr priset - och bild-
kvaUteten. Detta har gjort att det inte bara d storföretagen som har råd att 
använda sig av en eUer flera ISDN-förbindelser utan även småföretag och 
organisationer av oUka slag som landsting och kommuner. 

Utbyggnaden av AXE d en fömtsättning för att möjliggöra kommuni-
kation via ISDN. Utbyggnaden av AXE-nätet påbörjades år 1980 och 1990 
var ca 45 % av aUa anslutningar inkopplade på AXE-stationer. Hittills har 
AXE-nätet främst byggts ut i städer och större tätorter. Orsaken d att 
trafikunderlaget är mer begränsat pä andra områden som t ex lands-
bygden. Tdias styrelse har dock lovat att dia abonnenter skdl ha tiUgång 
till Plus-tjänster i telenätet före 1997 ds utgång. Sådana tjänster kräver att 
AXE d infört i nätet. Därmed skapas en teknisk/ekonomisk förutsättning 
för att bygga ut nätet med ISDN-anpassad utrustning och sedan till-
handahålla ISDN-tjänster i takt med behovet. 

Priset för instdlation av ISDN varierar geografiskt. Under hösten 1994 
har prisema sjunkit men fortfarande år det stor skillnad mellan instdla-
tion av ISDN hos en abonnent inom ett område med gynnsamma 
förhdlanden (AXE + ISDN koncentrator) d d anslutningen kostar ca 3000 
kronor och i ogynnsamma faU där offert lämnas. Det finns exempel där 
offerten har uppgått tiU 70 000 kronor. Den fortsatta utbyggnaden av AXE 
medför troligen att antdet abonnenter som kan få ISDN för de lägre 
prisema ökar. 

Utsagorna om mediets framtida användning har varierat mellan 
mycket optimistiska och mer försiktiga uttalanden om spridning och 
användning. Sammanfattningsvis har mediet (interaktiv bUdkommunika-
tion) ännu inte fått den genomslagskrdt som många förväntade sig under 
nittiotalets inledande år. Det tdades om "explosion" och "boom" men 
hittills har spridningen varit relativt långsam. En orsak tiU att spridningen 
inte gick sä snabbt som väntat d att det tog läng tid innan det utvecklades 
någon standard för interaktiv bUdkommunikation. När vd olika använ-
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dargrupper förmätts att köpa en utmstning kom det som en "kaUdusdi" 
för mänga att oUka mdken inte kunde kommunicera med varandra. 
Därför uppstod det olika grupper i olika höm av Sverige, exempdvis en 
GPT-grupp och en PictureTel-grupp som bara kunde kommunicera sins 
emellan. Sedan 1991 finns dock en standard för överföringstekniken 
(kaUad H320) som sä gott som dia varianter av utrustningar kan ansluta 
sig tiU. N d denna slagit igenom innebd det att dia kommer att kunna 
kommunicera med varandra. Det är dock fortfarande sä att det i mänga 
fdl blir sämre kvalitet n d utrustningar av olika fabrikat sänder mot 
varandra 

H d följer en kortfattad översikt av de vanligaste formema av bUd-
möten, rapporten i övrigt fokuserar främst interaktiv bUdkommunikation. 

Interaktiv bildkommunikation 
Interaktiv bUdkommunikation används n d tvä grupper av användare pä 
två eUer flera olika platser viU kommunicera med varandra. Kommuni-
kation sker via tvåvägs ljud- och bUdöverföring, via datorer eller andra 
bildskärmar. Interaktiv bUdkommunikation ersätter inte alla resor, per-
sonlig kontakt är givetvis fortfarande av stor betydelse. Däremot kan 
tekniken ersätta rutinresor samt vara ett komplement n d man redan 
känner varandra och anser att resoma tar för mycket tid och är för dyra 
och påfrestande pä kropp och sjd. 

Teldbnkonferenser åx ett altemativ men känns kanske aUt för operson-
ligt och man missar en dimension; att se människors reaktioner, kropps-
språk och ansiktsuttryck. HittiUs har bildkommunikation främst presen-
terats som ett dtemativ eUer hjdpmedel att överbrygga länga avstånd. 
Det bör dock påpekas att bildöverföringstekniken även har stor betydelse 
för att underlätta interaktiv kommunikation vid lösning av praktiska 
problem även över korta avstånd som t ex inom ett företag eller ett sjuk-
hus. 

Tekniken utnyttjas i aUt fler länder och svenska användare har mänga 
gånger kontakt med andra länder som t ex n d den svenska Riksdagen har 
bUdmöten med den svenska EU-representationen i Bryssd. 

Som vi tidigare konstaterat har ännu inte något dlomfattande genom-
slag skett i Sverige och det är ännu glest mellan bildkommunikations-
utrustningarna. En bidragande orsak till att innovationsförloppet drar ut 
pä tiden tros vara lågkonjunktur med tillhörande åtstramningar och be-
sparingar. Flera län arbetar trots detta aktivt för att införa bUdkommu-
nikation i sä gott som samtUga kommuner och detta gör att det mom ett 
par är bör finnas ett omfattande nätverk som medger ett flertd varierade 
kontakter. Storföretag och högskolor d exempd pä institutioner som kan 
bUda sädana nätverk och som ocksä redan inlett arbetet med detta. 

Bildkommunikation via TV -nätet och satellit 
Det finns också tillfäUen d d en "sändare" vill nä ut till ett flertd mot-
tagare samtidigt, dä äx TV-nätet dier satdUt lämpUga dtemativ. Det kan 
t ex gäUa ett företag som vill sända ut sin bolagsstämma till flera platser 
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eUer ha kontakt med flera dotterbolag. Ett annat exempel d en organisa-
tion som vill nå ut med en konferens. I dessa fdl finns det vanligtvis inte 
tillgäng till direkt återkoppling med bild och ljud, istdlet används telefon 
och fax för kommunikation. Om mötet eller konferensen genomförs i 
endast informativt syfte d det inte nödvändigt med någon återkoppling. 
Benämningen pä denna form av kommunikation d exempelvis Direkt-
vision eUer Affds-TV. 

En sateUitkonferens som fick stor uppmdksamhet var "Bam i Fokus" 
som anordnades av Soddstyrelsen i februari 1993 med sammanlagt 5 000 
deltagare pä 27 orter nmt om i landet samlade i biografer. Konferensen 
var ett led i arbetet med "Bam i fokus", ett projekt som syftar till att höja 
kompetensen och utveckla nya perspektiv i de institutioner som arbetar 
och kommer i kontakt med utsatta bam, t ex skola, bamomsorg, hdso-
vdd och myndigheter. I Stockholm fanns en centrd expertpanel och dess-
utom fanns lokala paneler pä varje sammanlänkad biogrd. Som komple-
ment användes även faxar och tdefoner. Resultatet beskrivs som mycket 
gott, samverkan mellan olika yrkesgrupper förstärktes och Stockholm 
fick via fax motta metervis med synpunkter och förslag tUl fortsatt sam-
arbete.30 

För det tekniska arbetet bakom konferensen svarade Rymdbolaget. 
Rymdbolaget har projektansvaret för Tele-X satelliten och marknadsför 
dess tjänster. Tele-X sateUiten möjliggör telekommunikation av stor digni-
tet, satelliten kan sända 3-4 TV-kander samt ett antal data- och bildkom-
munikationskanaler. Hera tjänster kan kombineras i samma nät, som t ex 
TV, datadistribution och företagsintema nät för telefoni, fax och data. 
Rymdbolaget erbjuder bl a AffdsTdevision som innebär att företag och 
organisationer kan nå ut tUl flera platser samtidigt i direktsändning för att 
vidarebefordra företagsintern information eUer distansutbildning.31 

Bildtelefoner 
Bildtelefoner kan användas i kombination med datorkommunikation (se 
t ex fallstudien om Jonsson & Paulsson) för att förstärka den interaktiva 
kontakten men används också som enda kommunikationsmedel av t ex 
hörselskadade. För döva människor d teckenspråket det mest visueUa och 
rika språket och skriftspråket kan inte till fullo utgöra en ersättning. Dd-
för har bildtelefoner blivit mycket uppskattade, inget går förlorat när 
teckenspråket kan användas även i kommunikation på distans. För döva 
är skriftspråket ett andrahandsspråk som förkortar och inskränker det 
talade språket. Det är dock svdt att helt gå över till bUdtelefoner. Dds är 
kostnadema fortfarande höga jämfört med texttelefonens och dels är 
spridningen dålig. Användningen d beroende av hur snabbt spridningen 
sker och det finns mänga gånger ett visst motstånd mot att vara först 
eftersom man bUr beroende av övriga användares vUja att följa efter.32 

aktuellt. Socialstyrelsens personaltidning nr. 4 1993. 
Backlund, Lars. Svenska rymdaktiebolaget. Särtryck av Nordisk Romvirksomhet nr 2 
1993. 
Se t ex Hadenius, Pattie, TELDOK Info nr. 131993, 'Tecken pä framsteg". 
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I framtiden kommer bildtdefoner med dl sannolikhet att successivt 
ersättas med bildkommunikation via dator. 

PC /Macintosh 
Kommunikation via PC eller Madntosh är det nyaste sättet att använda 
sig av interaktiv bild- och ljudöverföring. Med hjdp av en ISDN-förbin-
delse och en särskild programvara d det möjUgt att skicka dokument frän 
en dator tUl en annan och det d ocksä möjUgt att tvä dataanvändare arbe-
tar i ett och samma dokument samtidigt. Ansluts en videokamera och en 
bildkodningsutrustning kan de båda användama se varandra och disku-
tera det dokument som de arbetar med. Medarbetarens bild syns i en ruta 
på dataskärmen. Användningen av interaktiv bildkommunikation gd till 
pä samma sätt som med bUdtdefoner, den viktiga skUlnaden d att datom 
ocksä utgör ett arbetsredskap för annan typ av informationsbehandling. 
Kommunikation via dator väntas ddför fä en större användning eftersom 
den tillåter överföring av bilder och dokument och samtidig behandling 
av t ex ritningar eUer skrifter (se t ex fallstudien om CIM & BIM och Väst-
Arkitekter AB). PC kan även kommunicera med andra bildkommunika-
tionsutrustningar om båda parter har standard H320. 



8 Bildkommunikation i framtiden 
Under denna rubrik skall vi ge våra synpunkter på mediets betydelse i 
framtiden, relaterat till vad vi fått veta under projektets gäng via inter-
vjuer och rapporter. Vi skall också redogöra för eventuella framtida 
användningsområden. 

Dagens användningsområden i morgon 

Vda visioner är inte sdskilt omvdvande. Det kommer knappast att ske 
en explosion av nya användare, ett troligare dtemativ d att spridnings-
förloppet sker långsamt, i takt med att oUka institationer som högskolor 
och företag söker nya verksamheter och utvecklar sina kontaktnät. Tek-
niken som sädan har kommit för att stanna, generellt kan man säga att 
den har sin stadigaste förankring pä utbildningsområdet medan företag 
och organisationer har svårare att finna bra användningsområden. En 
orsak till detta kan vara att arbetstiden på de sist nämnda institutionema 
används tUl löpande arbetsuppgifter medan man har större möjligheter 
till utveckUng och förändring pä utbildningsområdet. 

N d det gdler distansutbildning har mediet uppenbart en viktig upp-
gift att fylla, i dag liksom i framtiden. En högre utbildning krävs snart 
inom sä gott som alla yrkesområden, vårdbiträden bUr undersköterskor 
och administrativt arbete utförs dit mer pä data. Kort sagt, personer som 
redan har en plats i arbetslivet behöver fortbildning, och eftersom det ofta 
åx äldre personer som är bundna till en plats med familj och hus är det 
nödvändigt att UtbUdningen kan förflyttas tiU dem. 

BUdkommunikation kan också utgöra en del i det regionalpolitiska 
arbetet. Små regioner behöver hävda sig och få del av rikets kompetens 
och vdutbUdade ungdomar. Det underlättas om UtbUdningen ges på ort 
och ställe och kan innebda att fler utbildar sig. Mindre högskolor kan 
med hjdp av den nya tekniken erbjuda utökad undervisning i t ex språk 
då de kan fä direktundervisning från t ex Frankrike vid franskastudier. 
Det d också möjligt att använda sig av experter som annars inte kunnat 
närvara. Detta innebd att utbildningen bUr av högre kvaUtet och de 
mindre högskoleortema kan konkurrera med större universitetsorter. Her 
fär tillgång till fördäsningar som tidigare endast gick ut tiU några få, ett 
exempel d föreläsningar av nobelpristagare. 

Bildkommunikation möjliggör också utbildning på platser som ligger 
långt frän högskolor. Människor som i vanUga faU ddrig skulle ha möjlig-
het att utbilda sig kan som i exemplet U-LINK få kunskapen levererad 
direkt hem till vardagsrummet. Det d inte bara grundutbildning som bUr 
mer tillgänglig med hjdp av bildöverföring. Spridning av forsknings-
resultat, forskningssamarbete och teknikspridning underlättas. 
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Bildkommunikation kan inte till fullo ersätta den stimulans som fäs 
genom personliga kontakter och fysisk ndvaro i undervisningen. Där-
emot utgör tekmken ett värdefullt dtemativ när begränsningar i tid och 
rum omöjliggör traditionell utbüdning. 

N d vi 1991 gjorde en kartläggning av användare av bildkommunika-
tion var visionen den att mediet snabbt skulle spridas bland landets före-
tag. Nu kan vi konstatera att storföretagen använder det i ungefär samma 
omfattning, främst vid möten och sammanträden. Det d mindre vanUgt 
att smdöretag utnyttjar tekniken vilket kan bero pä att det är ont om 
förebilder och att det krävs en förhåUandevis stor investering. I mindre 
företag är det också ofta tidsbrist som gör att ledningen inte har tid att 
informera sig och att undersöka nya kontaktvägar. 

Småföretagare kan dock med mediets hjdp fä större möjligheter till 
utbildning och kompetensutveckling. Det kan ofta vara svårt för egna 
företagare att vara bortresta nägon längre tid. DistansutbUdning via bild-
konferens innebd att de inte behöver vara frånvarande under längre tids-
perioder (se fallstudien om Lärcentrum i Leksand). 

Det kanske krävs konsulter eller informatörer, som i exemplet Jonsson 
& Paulsson, för att mindre företag skall få upp ögonen för mediets möjlig-
heter. Om de som har kontakter med mindre företag, som Utvecklings-
fonderna, länsstyrelsernas näringslivsutvecklingsenheter och företags-
konsulter (se t ex Koinor och CIM & BIM), får information och utbildning 
om mediets möjUghet kan de vidarebefordra detta till smä företag. Viktigt 
är ocksä att sprida goda exempel och erfarenheter. 

Tekniken som sådan löser inga problem inom företaget eller organisa-
tionen. Däremot kan den användas pä ett sätt sä att verksamheten drar 
nytta av den och fd nya dimensioner. Liksom i dia andra användnings-
områden är det behoven som slutligen avgör om man använder sig av 
tekniken eller ej, liksom vUken slags företagsamhet och vilka inter-
nationella kontakter vi kommer att ha i Sverige i framtiden. 

Inte heller inom vården har någon explosionsartad utveckling kommit 
tiU ständ främst beroende på avsaknad av en standard pä utmstningama. 
Olika nätverk har byggts upp mellan ett flertd användargmpper. Det 
innebd ett begränsat kontaktnät men inom dessa kontaktnät sker vdde-
fulla utbyten. Vårdsektorn tilldelas dit mindre resurser men trots detta 
har vårdkvditeten kunnat behdlas och tiU och med höjas på vissa orter 
med hjälp av den nya tekniken. När det finns en standard kommer med 
aU sannolikhet bUdöverföring att få en ännu mer frekvent användning 
inom vddsitaationer som t ex röntgen och diagnosticering. 

Operationer pä distans med hjdp av en robot d nog sdence fiction i 
mänga är än men redan nu std det klart att tekniken har skapat nya vägar 
mot en bättre värd för aUa, även om man har långt tiU ett större sjukhus. 
Men även h d är tekniken ett komplement tiU den sjukvård som måste 
finnas i varje kommun. RöntgenbUder och provandyser kan skickas kors 
och tvärs i landet men behandling måste även i fortsättningen ske med 
fysisk kontakt. 
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Framtida användningsområden 
Följande användningsområden d mer eUer mindre redistiska. En del kan 
ha genomförts på försök medan andra än så länge bara är visioner. 

Rättsväsendet 
Personlig närvaro d sä gott som aUtid nödvändigt vid förhandUngar inför 
domstol. Parter, ombud och olika uppgiftslämnare måste alla ta sig tiU 
domstolen. Ofta är det långt att resa och det kan vara obekvämt att ta 
ledigt från arbete eUer avbryta andra angelägna sysslor. Dessutom kan det 
leda till inkomstförluster som inte täcks av staten. Förhandlingen kan 
ocksä dra ut på tiden eller senareläggas av olika skd, vilket medför länga 
stunder av onödig väntan. 

Användningen av bUdkommunikation vid förhör skulle minimera 
kostnaderna och minska ölägenheterna för de berörda. I offentliga 
byggnader, som d mer spridda i landet än sjdva domstolarna, skulle för-
hörsrum med erforderlig bUdkommunikationsutrustning kimna inrättas. 
Förhöret dokumenteras i domstolen och fd ett större vdde eftersom både 
ljud och bild bevaras. Det krävs många gånger att rätten genom iakt-
tagelse av den förhörda skapar sig en uppfattning. Ddför måste telefon-
förhör ofta följas av ett nytt förhör i överrätten trots att de lämnade upp-
giftema finns bevarade på ljudband. 

Vittnesförhör kan ocksä underlättas med hjdp av interaktiv bild-
kommunikation i känsliga fdl, t ex vid misshandelsfdl eller dråpförsök 
när offret vill undvika att konfronteras med gärningsmannen. Det kan 
även upplevas som obehagUgt och pressande för bam att behöva närvara i 
en rättssd. Att bU förhörd i den brottsmisstänktes närvaro kan leda till att 
vittnet tar tillbaka sitt vittaesmd eller sin anmdan pä grund av rädsla för 
följderna. Om vittaet ddemot kan besvara frågor i angränsande lokaler 
eller till och med i en annan stad behöver han/hon inte uppleva att stå 
öga mot öga med den ätdade. 

Försäkringsbolag 
Försäkringsbolag kan använda sig av bUdöverföringstekniken för bedöma 
skadeverkningar pä distans. Vid bränder eUer bilskador kan bilder över-
föras från lokda representanter till huvudkontoret som bistår med råd-
givning. 

Informationsspridning 
Informationsspridning underlättas exempelvis när lokdtidningar kan 
koppla upp sig till nyckelpersoner som d placerade i Stockholm och på sä 
sätt intervjua utan att lägga ner tid och pengar pä resor. Tillgängligheten 
förbättras och bUr jämförbar med storstadspressens. 
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Handikapphjälpmedel 
Redan nu d bUdtelefoner ett viktigt hjdpmedel för döva även om det inte 
är sä prisvänUgt och utbyggt som man skulle kunna önska. Det finns flera 
grupper av handikappade, t ex rörelsehindrade, som genom mediet skuUe 
få bättre kontakt med sin omgivning. Det blir möjligt att fä se och tda med 
släktingar och vänner, i dövas fdl med teckenspråk, även om avstånden 
d avsevdda. 

Distansarbete 
Önskan om att kunna ta med sig arbetet hem för att få arbeta i den miljö 
man vdt att bo i har blivit dit mer utbredd. Även om de flesta uppskattar 
att trdfa arbetskamrater och ta dd av arbetets sodda miljö anses det vara 
en fördelaktig möjlighet att någon eller några dagar i veckan utföra 
arbetet i hemmet. Detta är naturligtvis inte dia förunnat, utan torde 
främst beröra de med självständiga arbeten som inte kräver hundra-
procentig närvaro samt att man har möjUghet att ha en viss utmstning 
som t ex dator och fax i hemmet (se även TELDOK-rapport 73 "i en röd 
liten staga nervid sjön vill jag jobba"). Exempd på företag som integrerat 
arbete och hemmiljö är VästArkitekter i Strömstad och CIM & BIM i 
Hunnebostrand (se dessa fdlstudier). 

Med modem teleteknik blir det ocksä enklare för företag att utlokali-
sera viss verksamhet till t ex glesbygd och geogrdiskt avlägsna platser. 
Ett exempel d Silja-Line som förlagt sin bokningscentral till Kalix dter-
som det ger ökade möjligheter att fä tvåspräkig personal som talar både 
finska och svenska. Försäkringsföretaget Folksam har lokdiserat sin tele-
fonväxel till Möja, något som ger företaget pålitlig arbetskraft och Möja-
borna chans till arbete utan att behöva pendla länga sträckor. 

Det finns med dl sannolikhet ett flertd användningsområden förutom 
de nämnda d d bildkommunikation (och datakommunikation) skulle 
kunna ha en framträdande plats. Ett hinder d att man lätt fastnar i tradi-
tioneUa tankebanor och har svdt att se möjlighetema. Vi hoppas dock att 
ovanstående erfarenheter och synpunkter skall bidra till att öka och ut-
veckla diskussionerna kring mediets användning samt tjäna som inspira-
tionskdla och till viss del vägledning för framtida användare av bild-
kommunikation. 



9 Avslutning 
Ett vanligt argument för att använda sig av bUdkommunikation d att man 
slipper många resor som sparar både tid och pengar. Samtidigt d andra 
övertygade om att resandet ökar kontinuerligt, i takt med att tele-
kommunikationerna ökar. Det skulle kunna bero på att man fär nya 
kontakter och utökar sitt nätverk med hjdp av bUd- och telekommunika-
tionen. Ett antagande är att resande och telekommunikationer kom-
pletterar varandra så tillvida att nya kontakter till viss del medför nya 
resor men att andra resor t ex vad gdler undervisning eller rutinarbete 
kan ersättas. Vi tror att ett flertal personer reser mindre sedan de fått 
tillgång till mediet, se t ex Försvarets Förvdtningshögskola d d en stor 
gmpp elever inte behöver resa. Ett fåtd personer reser dock mer, det kan 
vara nyckelpersoner som skapar kontakter mellan olika samarbets-
partners eller de som demonstrerar utrustning på olika platser. 

Ett visst utökat resande orsakas av att kommunikationema möjliggör 
kontakter som annars inte skulle ha blivit av dis. Det kan gdla ett företag 
som t ex Jonsson & Paulsson i Östersund eller utbUdning frän Högskolan i 
Gävle-Sandviken. Det d dock svdt att säga huruvida de berörda perso-
nerna skulle rest mer eller mindre om de studerat på annat sätt eUer haft 
en annan samarbetspartner. 

Vi tror att det är främst i regioner som ligger pä avstånd från metro-
polerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som bildkommunikation upp-
fattas som revolutionerande för framtida kontakter och samarbete. Där 
ökar möjUghetema i ett vidare perspektiv och flitig användning kan inne-
bära stora förändringar och möjliggöra nya verksamheter och kontaktnät 
både för utbildningssamordnare, kursdeltagare och företag. I och runt 
storstäder blir bildkommunikation främst betraktat som ett komplement 
som används i spedfika situationer, hittiUs används mediet här främst i 
besparingssyfte än för att förändra verksamheten och fömya kontakter. 

Vår bedömning är att interaktiv bildkommunikation har en viktig 
funktion att fylla främst i sådana sammanhang d d det annars varit 
omöjligt att trdfas, erhåUa undervisning eUer delta i möten. Andra betyd-
ande incitament för att låta bUdkommunikation ersätta fysiska möten är 
att det innebd betydande ekonomiska och tidsmässiga besparingar samt 
även mänskliga besparingar eftersom resor mänga gånger "tar pä 
krdtema". 

Vi ansluter oss tiU den grupp som tror att tekniken måste vara sä enkel 
och så lättiUgängUg att den bUr en naturlig dd av arbetsmUjön för att det 
ska ske en generdl spridning och en frekvent användning. 

Kanske det dira viktigaste d att definiera vilket behov mediet kan fyUa 
för den enskilda användaren. Det d inte tekniken som ska styra verksam-
heten utan den ska vara en hjdp för att nå det md företaget eUer organisa-
tionen har ställt upp. Om användaren inte predserar för sig innan vad 
utrustaingen ska användas till är det lätt att den bUr stående. Risken för 
detta blir ännu större om det inte finns någon person knuten till den 
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spedeUa verksamheten. Eldsjdamas betydelse kan inte underskattas, det 
finns exempel på platser d d verksamheten med bildkommunikation 
aldrig kommit igång p g a intressebrist eller d d den avstannat för att 
"eldsjden" flyttat. 
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Några aktuella TELDOK-rapporter 
Teldok Rapport 95 
TUlväxtföretagen och de teleanknutna informationssystemen 
av Patrik Bolander och Roland Steen 
Innehåller dels en utförligare beskrivning av hur fem"tillväxtföretag" definierade som 
sådana som växer med mer än 20 procent ivolym per år i minst fem år använder 
teleanknuma informationssystem, dels en serie telefonintervjuer med trettio företag i 
sanuna kategori. Resultaten analyseras. 

TELDOK Rapport 94 
Myter o m I T 
av Bengt-Ame Vedin 
Beskriver femton vanliga myter om IT. Dessa kan delas in i olika kategorier, t ex sådana 
som hänger samman med att "investeringar i IT" är kvalitativt annorlunda jämfört med 
traditioneUa investeringar. Det finns också cxtrapolationer av erfarenheter till exempel från 
franska Minitel eller amerikansk bildtelefoni som riskerar att leda fel. Och ITs kraftfiiUhet 
lurar oss ibland tiU övertro. 

TELDOK Rapport 93 
Den svenska marknaden för online, audiotex och CD-ROM 
av Lars Klasen och Anders Olofsson 
Beskriver framväxt, nuläge, utveclding och tendenser med utgångspunkt från online-
marknaden. Det är den första samlade och utförliga redogörelsen för hela den svenska 
marknaden för publika databaser. Audiotex och CD-ROM har tagits med eftersom det 
även här ofta handlar om samma typ av information och de innebär alternativa distribu-
tionsvägar. 

TELDOK Rapport 92 
Japan - teknik, slagord, genomfbrandekraft 
av Bengt-Ame Vedin, P G Holnnlöv. Gull-May Holst, Anna Karistedt (redaktörer) 
Rapponering frin cn studieresa till informationsteknikens Japan i november 1993; 
speciellt fokus bl a på avancerad forskning typ virtuell verklighet, användarvänliga tekniska 
system och aktuella produktionssystem typ i bilindustrin. 

TELDOK Rapport 91 
NU — USAs elektroniska motorvägar, allas Infobahn 
av Gull-May Holst och Bengt-Ame Vedin 
litt reportage om utvecklingen i USA av idéema om elektroniska motorvägar - the 
National Information Infrastructure - som läget var våren 1994. Tonvikten är på lagstift-
ningsprocessen, dvs presidentens initiativ och Kongressens behandling av lagförslag. 

TELDOK Rapport 90 
Telestugor, telearbete och distansutbildning 
av Lilian Holloway 
Rapporten bygger på ett internationellt symposium "Telecottage 93" i Australien samt på 
intervjuer med deltagare där, plus en lägesbeskrivning över de svenska telestugomas 
situation just nu. Beskrivningen går särskUt in på telearbete i Australien och Japan samt på 
hur man gör när man kommer i gång med telestugor i dessa två länder samt i Finland och 
England. DistansutbUdning har sitt eget avsnitt. Författarinnan ger dessutom en 
framtidsbild. 
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TELDOK Rapport 89 
Office Information Systems 
av Alan Purchase 
En beskrivning av utvecklingen vad gäUer system för kontorsinformation baserad på tre 
tidigare intervjuserier för TELDOK; det handlar alltså om förändringar över mer än tio ir, 
med delvis samma företag och organisationer som studieobjekt. 

TELDOK Rapport 88 
Arbete i nätverk och förändrad näringsstruktur 
av Heraldo Sales Cavalcante 
Beskriver hur ca 400 mindre företag i Baskien i norra Spanien samverkar i ett nätverk 
Spritel, mot en bakgrund av hur ett par sådana nätverk i Sverige arbetar, Wesmet i 
Västsverige, Sydnet i södra delen av vårt land och med intrikming mot EG-frigor. 1 
Spanien visar sig småföretagskonsultema vara bland de främsta användama. 

TELDOK Rapport 87 
Informationsteknik och handikapp 
av Olle Dopping 
En systematisk beskrivning av alla olika aspekter av hur informationsteknik kan utnyttjas 
för att förbättra situationen för handikappade av skilda slag, inklusive ett par författarens 
egna förslag till utvecklingsinsatser. 

TELDOK Rapport 86 
The TELDOK Yearbook 1994 
redigerad av Gull-May Holst 
En aktueU beskrivning, framföraUt i form av statistik, av telekommunikationer och 
informationsteknik i Sverige - i ett internationellt perspektiv. Några branscher är 
specialbehandlade, t ex handel, turism, EDI, IT 2000 (en utredning inom dåvarande 
industridepartementet), den personliga digitala assistenten. Den engelskspråkiga upplagan 
har än mer tonvikt på "Sverige i världen", dvs mindre av rent intemationeU statistik 

TELDOK Info 14 
Mobila telekommunikationer - en handbok 
av Bengt G Mölleryd 
En översikdig rapport över rubrikens tema, som aUtså inte enbart omfattar mobil tele foni 
men även mobü radio, mobUa data, personsökning, sladdlösa telefoner etc. 

Via TELDOK 24 
Tvåvägs multimediakommunikationer i USA 
av Hans Sandberg 
En faktaspäckad rapport om olika typer av multimediasystem samt hur utvecklingen nu 
tycks på vig att ta fart, speciellt inom näringsliv och utbUdning men även inom hälsovård, 
myndigheter och underhållning. 

Via TELDOK 23 
Gruppvara i praktiken 
av Ola Bengtsson, Peter Brost Tommy Ferk 
Granskning dels av olika produkter för "groupware", gruppvara, dels hur ett antal företag i 
praktiken nyttjar dessa, vUka synpunkter och erfarenheter de har, etc. 
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