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1 Sammanfattning  

Förstudien har funnit att en gemensam behovsbild för en ny webb tidigare har saknats. Olika 

intressenter har haft delvis olika syn på målen med en ny webb och samarbetet kring denna. 

Vägvälen framåt har därmed riskerat baseras på ofullständiga grunder. 

Utan dokumenterat behovsunderlag upplevdes arbetet med nya webben ha antagit ett alltför tidigt 

fokus på produkt. Förstudien vill backa tillbaka arbetet och vända fokus mot behov. Innan frågan om 

produktval kan besvaras måste det först finnas en enad bild av det behov som ska stödjas och den 

nytta som en ny webb förväntas generera. 

Förstudien har formulerat effektmål för Nya Götawebben och genomfört en behovskartläggning. 

Behoven beskrevs ur perspektiven personal, användare och prioriterade målgrupper och 

grupperades till ett antal behovskategorier. Med utgångspunkt i behoven har krav och åtgärder 

förmulerats. Dessa kan delas in i tre typer: 

 Krav och riktlinjer för en ny webb 

 Åtgärder i nuvarande webben 

 Utredningsfrågor 

Det kanske viktigaste resultatet från förstudien är de så kallade utredningsfrågorna. Det handlar om 

grundläggande förutsättningar för samarbetet kring webben där olika tolkning och synsätt 

förekommer bland intressenterna. De aktuella utredningsfrågorna rör webbsamarbetets omfattning, 

varumärket Götabiblioteken samt webbredaktörsrollen. Förstudien anser att dessa förutsättningar 

måste överenskommas och förankras innan arbetet kan tas vidare då de verkar styrande på 

ambitionsnivå och inriktning för ett kommande projekt.  

Utredningsfrågorna har under förstudiens gång diskuterats i Göta styrgrupp vilket resulterat i en 

handlingsplan och roadmap för det fortsatta arbetet.  

1.1 Syfte 

Syftet med förstudien är ta fram underlag och reda ut försutsättningar inför ett kommande projekt 

rörande en ny gemensam webb med den uttalade målbilden ”en modern responsiv och 

användarvänlig webb med integrerade tjänster som i förlängningen ska den gå att använda för 

digitalt läsfrämjande”. 

Förstudien genomförs på uppdrag av Regionbiblioteket, beställare Kerstin Olsson, där resultatet 

kommer utgöra underlag och input till ett kommande upphandlings-/införandeprojekt. 



 

Förstudierapport 
Nya Götawebben 

5(29) 

Diarienr:  

Dok.nr:  

 

Framtagen av: Björn Dahlqvist 
Godkänd av: <Namn> 

Datum: 2016-02-03 Version:1.0  
 

 

 

1.2 Bakgrund 

Götabiblioteken är ett samarbete mellan Regionbiblioteket Östergötland, de tretton östgöta-

kommunerna samt Tranås kommun. Parterna i Götabiblioteken samarbetar kring en webbplattform 

kallad Götawebben som är uppbyggd av ett antal underwebber och gemensamma tjänster. 

Förvaltningen av Götawebben ligger hos Regionbiblioteket. 

Med bakgrund i delegationsbeslutet Gemensamma bibliotekstjänster i Götasamarbetet (2014-01-13) 

har frågan om en ny webb (i delegationsbeslutet benämnd digital plattform) funnits på agendan hos 

Göta styrgrupp under en tid. Den nuvarande Götawebben har blivit omodern, upplevs som 

administrativt betungande och är inte anpassad efter dagens brukarmönster såsom allt högre grad av 

konsumtion via mobila enheter. 

För att möta behovet av modernisering har ansatser gjorts att i samarbete med leverantören 

uppgradera produkten som nuvarande Götawebben bygger på. Dessa ansatser har dock av olika 

anledningar och omständigheter inte kommit i mål. 

Den tidigare tanken om uppgradering av befintlig produkt har nu omvärderats och ses idag inte som 

den enda uppenbara vägen framåt. Intressenterna ser snarare ett antal alternativa vägar framåt där 

behoven får styra vilken riktning som väljs. 
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1.3 Intressenter 

Intressent Beskrivning 

Beställare Kerstin Olsson, avdelningschef Regionbiblioteket 

Förstudiens 

arbetsgrupp 

Arbetsgrupp inom förstudien bestående av fyra medarbetare (med olika 

perspektiv) från Regionbiblioteket samt representanter från två folkbibliotek. 

Regionbiblioteket Sammankallande för Göta styrgrupp och förvaltare av Götawebben. 

Mottagare av förstudiens resultat. 

Göta styrgrupp Götabibliotekens styrgrupp bestående av bibliotekschefer från de 13 

östgötakommunerna och Tranås samt representanter från Regionbiblioteket.  

Webbansvariga/ 

Webbredaktörer 

Bibliotekspersonal i rollen webbansvarig eller webbredaktör. Arbetar 

redaktionellt med innehåll och administrerar webben. 

Bibliotekspersonal Biblioteksmedarbetare i de 13 östgötakommunerna och Tranås. 

Medborgare Användare och presumtiva användare av bibliotekens tjänster och 

konsumenter av information. Primärt i de 13 östgötakommunerna och 

Tranås. 

 

  

 

Figur 1 - Intressentkarta 
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1.4 Omfattning och metod 

Förstudiens direktiv hade ett ursprungligt fokus på teknik och produkt. Tanken var att ta vidare det 

arbete som gjorts vid de tidigare uppgraderingsförsöken, att sammanställa ett tekniskt underlag för 

att kunna jämföra de etablerade leverantörernas produkter och rekommendera en väg att gå. 

Förstudien skulle ge ett svar på frågan Vilken produkt ska vi välja? 

Efter inledande intressentsamtal och leverantörsdemonstrationer under förstudiens uppstartsfas 

upplevde förstudieledaren en risk att hamna i ett allt för tidigt fokus på produkter, en risk för att 

eventuella produktval inte är tillräckligt underbyggda och förankrade. En produktjämförelse bör ha 

sin utgångspunkt i en strukturerat dokumenterad behovsbild vilket saknades. Underlaget från de 

tidigare insatserna var inte tillgängligt alternativt inte återanvändningsbart. Behoven var såklart inte 

okända men de fanns inte nedtecknade och bilden var inte samlad. Behovsbilden verkade dessutom 

ha olika nyanser hos olika intressenter. Det saknades även formaliserade effektmål för att motivera 

nyttan med ett kommande projekt. 

Med bakgrund i ovan resonemang kom förstudieledaren och beställaren överens om ett skifte i 

förstudiens fokus från produkt till behov. De frågor som först och främst behövde besvaras var 

snarare Vilka effekter vill vi uppnå med en ny webb? och Vilket behov ska vi stödja? 

Förstudien har omfattat följande: 

 Ta fram effektmål för en ny webb 

Beskriva den nytta som en ny webb förväntas generera. 

 Kartlägga behoven för en ny webb 

Samla behovsbilden utifrån olika perspektiv och infallsvinklar. 

 Formulera krav och åtgärder utifrån kartlagda behov 

Matcha behoven mot konkreta krav och åtgärder. 

 Föreslå en roadmap för vägen framåt  

Beskriva hur resultatet från förstudien bör tas vidare. 

FORMULERA 
EFFEKTMÅL

KARTLÄGGA
BEHOV

FORMULERA
KRAV OCH 
ÅTGÄRDER

RITA
ROADMAP

 

 

Förstudiens arbetsgrupp bestod av Björn Dahlqvist (förstudieledare), Kerstin Olsson, Errol Tanriverdi, 

Lena Udd, Annika Holmén, Karolina Antonsson och Marie Eriksson. 

Förstudiens tidsramar var satta mellan september 2015 och januari 2016. 

Figur 2 - Förstudiens arbetsprocess 
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2 Effektmål 

Effektmålen beskriver den nytta som ett kommande projekt förväntas generera. Effektmålen ska vara 

mätbara och uttrycks som ett läge eller ett tillstånd som ska vara uppnått efter projektets 

genomförande. 

Effektmålen för en ny webb har tagits fram i arbetsgruppen och formulerats med utgångspunkt i 

målen som beskrivs i delegationsbeslutet Gemensamma bibliotekstjänster i Götasamarbetet. Efter 

några mindre justeringar och tillägg (referenser i bilden nedan) godkändes effektmålen av 

styrgruppen på styrgruppsforum 2015-10-20.  

Inför ett kommande projekt behöver målen kompletteras med tidssättning som anger vid vilken 

tidpunkt effekterna ska följas upp, exempelvis ”Sex månader efter avslutat projekt upplever 80 % av 

besökarna…”. Till det bör även anges hur effekterna är tänkta att mätas, ett tidigt förslag till former 

för uppföljning finns i bilagan Effektmål Nya Götawebben. 

Det är först en tid efter projektslut, när effektmålen följts upp, som projektet kan bedömas vara 

framgångsrikt eller ej. Effektmålsuppföljningen ger svar på om den nya Götawebben verkligen ledde 

till de positiva effekter som eftersträvades. 

 

Figur 3 - Effektmål nya Götawebben 
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3 Behovskartläggning 

Förstudien har genomfört en metodisk behovsinsamling där resultatet sammanställts på en 

strukturerat form. Vid behovsinsamlingen har förstudien utgått från tre olika perspektiv där behoven 

identifierats utifrån respektive perspektivs infallsvinkel och målgruppens natur. 

 Personal 

Bibliotekspersonal i allmänhet och personal med rollen webbansvarig/webbredaktör i synnerhet. 

 Användare 

Befintliga användare och presumtiva användare av bibliotekens webbtjänster 

 Prioriterade målgrupper 

Barn och unga, personer med funktionsnedsättning och personer med annat språk än svenska 

(detta perspektiv är övergripande för alla målgrupper) 

Behoven har primärt samlats in genom workshops med arbetsgruppen samt genom enkätutskick till 

webbansvariga inom respektive kommun. Workshopdeltagarna och enkätrespondenterna har 

ombetts redogöra över styrkor och svagheter i nuvarande Götawebben samt behov och önskemål för 

en ny webb. En workshop med samma frågeställningar genomfördes med Göta styrgrupp på 

styrgruppsforum 2015-10-20. En kompletterande genomgång av behoven för de prioriterade 

målgrupperna genomfördes av sakkunniga inom Regionbiblioteket. Ytterligare behov har fångats 

löpande under förstudien vid samtal och diskussioner med beställare och intressenter. 

Styrkor i nuvarande webben 

Det som faktiskt fungerar bra i nuvarande 

Götawebben, exempelvis populära funktioner 

eller kvaliteter som inte bör tappas vid övergång 

till en ny webb. 

Svagheter i nuvarande webben 

Brister och problem med nuvarande 

Götawebben, exempelvis dålig funktionalitet, 

struktur eller felgrepp som inte bör återspeglas i 

en webb. 

Behov och önskemål för en ny webb  

Konkreta eller visionära behov och önskemål som potentiellt skulle kunna realiseras i en ny webb. 

Förstudiens tidsram innebar att möjligheterna att genomföra en kvalitativ användarundersökning var 

begränsade. För att komplettera behovsbilden utifrån användarperspektivet valde arbetsgruppen 

istället att använda sig av Digitala Bibliotekets användarstudie Användarnas behov i det digitala 

bilioteket. Studien som bygger på ett stort antal intervjuer och webbenkätsvar beskriver behoven 

med hjälp av personas vilka representerar olika kategorier av målgrupper. Arbetsgruppen gjorde 

bedömningen att resultatet var tillämpbart även på Götawebbens användare. 
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BEHOVSBILD

Workshops
arbetsgruppen

Workshop
Göta styrgrupp

Digitala Bibliotekets 
användarstudie

Enkätutskick 
webbansvariga/
webbredaktörer

 

För att göra behovsbilden mer överblickbar har behoven grupperats i kategorier. 

Behovskategori Beskrivning 

Generellt Behov av övergripande karaktär kopplade till webben och samarbets-

formerna kring den. 

Tillgänglighet Behov kopplade till tillgängligheten för webbens funktioner och innehåll. 

Struktur/Navigering Behov kopplade till webbens strukturella uppbyggnad och navigering. 

Konto/Lån/Reservation Behov kopplade användarkonton, användarprofiler och grundfunktioner 

för lån och reservation. 

Katalog/Sök Behov kopplade till sökmotor, sökgränssnitt och bakomliggande katalog. 

Design/Gränssnitt Behov kopplade till grafiskt tilltal, visuell utformning, färger och typsnitt. 

Funktioner/Tjänster Behov kopplade till kompletterande funktioner och tjänster. Även behov 

kopplade till integration av funktioner från andra plattformar. 

Innehåll/Redaktion Behov kopplade till innehållet på webben, vilket urval och hur det 

presenteras. Även behov kopplade till formerna för det redaktionella 

arbetet och webbredaktörsrollen. 

Administration Behov kopplade till administration och underhåll av webbens innehåll och 

funktioner. 

Teknik Behov kopplade till tekniska förutsättningar, plattformar och prestanda. 

 

Behoven från Digitala Bibliotekets användarstudie återfinns uteslutande inom kategorierna 

Innehåll/Redaktion samt Funktioner/Tjänster. 

Figur 4 - Behovsinsamling 
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BEHOVSBILD

Krav och riktlinjer 
för en ny webb

Utredningsfrågor
Åtgärder i 
nuvarande 

webben

Den sammanställda behovskartläggningen återfinns i bilagan Sammanställd behovskartläggning. Alla 

rader i sammanställningen är nedtecknade på oredigerad form såsom avsändarna formulerade dem 

varför dubbletter och upprepningar förekommer. I sammanställningen kan utläsas utifrån vilket 

perspektiv behovet är formulerat, vem som är avsändare samt vilket som är behovets ursprung 

(styrka, svaghet, behov/önskemål). Grupperingen av behoven har gjorts av förstudieledaren med 

visst bedömningsstöd från arbetsgruppen. 

4 Resultat 

Utifrån den kartlagda behovsbilden har krav och åtgärder formulerats för att matcha de respektive 

behoven. Krav som beskriver önskvärda funktioner eller egenskaper för en ny webb. Åtgärder som 

främst är kopplade till behov inom samarbetet och arbetsprocesserna kring webben. Ett behovsläge 

kan ge upphov till flera krav/åtgärder och ett krav eller en åtgärd kan täcka flera behov. 

Krav- och åtgärdsformuleringen genomfördes i workshops med 

arbetsgruppen. Vid sammanställning av resultatet utkristalliserade  

sig tre olika typer av resultat: 

 Utredningsfrågor 

 Krav och riktlinjer för en ny webb  

 Åtgärder i nuvarande webben 

Siffrorna som anges inom parentes i följande stycken är referenser  

till det eller de identifierade behov som matchas. Med hjälp av 

referensen och bilagan Sammanställd behovskartläggning 

finns möjlighet spåra kravet eller åtgärdens ursprung.  

4.1 Utredningsfrågor 

En del av de behov som lyftes i kartläggningen kan inte direkt kopplas till önskemål eller funktionella 

krav för en ny webb. Det handlar istället om otydliga förutsättningar, problem eller förslag som 

behöver utredas (i denna rapport benämnda utredningsfrågor). I följande stycken presenteras 

utredningsfrågorna tillsammans med av förstudien föreslagna åtgärder. 

4.1.1 Övergripande utredningsfrågor 
Tre av de identifierade utredningsfrågorna är kopplade till förutsättningar som måste betecknas som 

övergripande och grundläggande för samarbetet kring en gemensam webb. Den upplevda 

oenigheten (eller otydligheten) kring dessa förutsättningar sätter fingret på ett förankringsproblem 

inom samarbetet. Ansvaret för problembilden som beskrivs och de föreslagna åtgärderna ligger hos 

styrgruppen som i vissa frågeställningar kan luta sig mot tidigare fattade beslut. Beslut som dock inte 

Figur 5 – Resultat behovskartläggning 
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verkar vara överallt kända och därför behöver kommuniceras. I andra frågeställningar förekommer 

oenighet eller åtminstone olika tolkningar inom styrguppen. 

Eventuella beslut kopplade till nedan beskrivna förutsättningar kommer att vara styrande för 

ambitionsnivån och sätta ramarna för ett kommande projekt rörande en ny webb. Förutsättningarna 

behöver därmed vara tydliggjorda och ordentligt förankrade innan ett projekt kan initieras. 

Samarbetets omfattning, mål och förankring (1.1, 1.6, 1.14, 1.17, 7.12) 

Det finns en upplevd otydlighet rörande omfattning och mål för samarbetet kring Götawebben. En 

frågeställning som kommit upp är om samarbetet med avseende på webben formellt endast 

omfattar den gemensamma katalogen. Otydligheten tar sig bland annat utryck i tolkningssvårigheter 

av relationen mellan den lokala bibliotekssidan och Götawebben. Det finns en avsaknad av riktlinjer 

för vilket innehåll som ska vara gemensamt i Götawebben och vilket som kan vara lokalt/unikt. 

Förstudiens åtgärdsförslag 

 Göta styrgrupp bör tydliggöra vilka beslut som fattats rörande samarbetet kring Götawebben. 

Beskriva samarbetets omfattning, avgränsningar och målbild. Man bör därefter säkerställa att 

formerna för samarbetet är väl förankrade i såväl styrgruppen som på lokal biblioteksnivå. 

 För att stärka samarbetet, öka transparensen och minska avståndet mellan styrgruppen och 

biblioteken föreslås att någon form av gemensam webbplats/samarbetsyta etableras (ej 

nödvändigtvis i samma tekniska plattform som Götawebben). I sin enklaste form skulle det 

kunna vara en webbsida/blogg där styrgruppen beskriver samarbetet och informerar om 

pågående aktiveteter, aktuella frågor och publicerar mötesprotokoll. Andra funktioner skulle 

kunna vara diskussionstrådar och möjlighet för webbredaktörerna att dela arbetsmaterial. Det 

skulle bli en tydlig kontaktyta och möjlighet för medarbetare att hålla sig uppdaterade och 

komma med synpunkter och förslag. 

Varumärket Götabiblioteken (1.15, 1.17) 

Inom vissa kommuner upplever man idag en konflikt i profileringen mellan varumärket 

Götabiblioteken och det egna kommunala varumärket. Man framhåller en risk för otydlighet och 

förvirring när användare bollas mellan olika varumärken. Vissa kommuner har arbetat mycket med 

att tydliggöra och kommunicera sin profil och upplever att den tydligheten saknas för 

Götabiblioteken. 

Till grund ligger också olika synsätt huruvida låntagaren ska betraktas som en ”Götalåntagare” där 

Götawebben är ett digitalt bibliotek alternativt ”kommunlåntagare” där Götawebben endast är en 

tjänst för utlåning som det kommunala biblioteket nyttjar. Denna frågeställning är förstås även tätt 

kopplad till den tidigare.  
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Förstudiens åtgärdsförslag 

 Göta styrgrupp bör ta fram en kommunikationsplan kopplad till varumärket Götabiblioteken. 

 Erfarenheter och inspiration bör hämtas från andra regioner som har liknande samarbeten kring 

ett gemensamt varumärke. Förslag finns att bjuda in en föreläsare till styrgruppsforum. 

Webbredaktörsrollen och redaktionella arbetets fokus (1.6, 1.7, 1.9, 1.17, 8.1) 

Idag finns stora skillnader i webbredaktörsrollen mellan de olika kommunerna både rörande 

arbetsuppgifter och mängden dedikerad tid. Skillnaderna är naturligtvis kopplade till kommunernas 

storlek och tillgång till resurser men kanske även till olika tolkning av rollen på lokal nivå. Det verkar 

även finnas frågetecken kring webbredaktörsrollens mandat.  

Det har refererats till webbstatistik som pekar på att 90% av besökarna på Götawebben endast 

använder katalogfunktionen. En frågeställning som lyfts från redaktörshåll utifrån dessa siffror är 

hur stor del av de redaktionella resurserna som ska koncentreras till arbete med 

kringfunktioner/tjänster och redaktionellt material om detta endast konsumeras i mindre 

utsträckning. 

Förstudiens åtgärdsförslag 

 Göta styrgrupp bör ta fram en uppdaterad rollbeskrivning för webbredaktörer som på 

övergripande nivå beskriver inriktning och fokus för det redaktionella arbetet kopplat till 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Det bör även framgå om det finns några direktiv eller 

beslut som verkar styrande över vilket övrigt material och vilka tjänster som ska erbjudas via 

webben.  

 Göta styrgrupp bör utreda frågan kring att etablera en centraliserad redaktion som arbetar med 
att framställa gemensamt redaktionellt material för alla kommuner. 
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Övriga utredningsfrågor 
Här presenteras resterande utredningsfrågor (och förslag) som inte direkt är kopplade till 

övergripande förutsättningar för samarbetet. 

Prestandaproblem (10.1) 
En spridd och rotad uppfattning är att Götawebben är seg och långsam. Det upplevs som irriterande 

av både användare och personal och bidrar till en tröskel för att locka nya användare. Problemet 

bidrar även till att bibliotekspersonal väljer att använda BOOK-IT istället för Götawebben i dialogen 

med låntagare (se referens 1.3 nedan). Det framgår inte entydigt om webben upplevs speciellt 

långsam i någon viss situation, såsom sökning i katalogen, eller om den är ”generellt seg”.  

 

Förstudiens åtgärdsförslag 

 I det korta perspektivet bör en teknisk genomgång av infrastrukturen genomföras i syfte att 

identifiera och åtgärda flaskhalsar i nuvarande Götawebben. Genomgången bör föregås av en 

kartläggning av problembilden för att få klarhet i om genomgången ska fokuseras på något visst 

område, exempelvis kommunikationen mellan sökmotorn och BOOK-IT. Ett arbete med att byta 

Arena-server genomfördes under hösten hos Norrköpings IT. En uppföljning av denna aktivitet 

bör föregå vidare problemkartläggning.  

 I det långsiktiga perspektivet ska en ny webb kravställas prestandamässigt (se referens 1.12 

under stycke 5.2) 

”BOOK-IT-kultur” (1.3) 

Det finns en inarbetad kultur bland delar av bibliotekspersonalen att använda BOOK-IT istället för 

Götawebben i dialogen med låntagare. En spridd uppfattning är att det ”finns mer där”. En annan 

anledning som lyfts är att Götawebben är för långsam. Detta går stick i stäv med effektmålet som 

säger att Götawebben ska vara ett naturligt verktyg i dialogen med låntagare. 

Förstudiens åtgärdsförslag 

 En översyn bör göras om någon information i BOOK-IT behöver överföras till Götawebben. 

 Bibliotekpersonalen bör på lokal nivå erbjudas utbildning i webbgränssnittet och samtidigt 
informeras om vikten av att anta användarens perspektiv, att se det användaren ser. 

E-boksposter i katalogen (7.5) 

Det finns ett uttryckt behov av att kunna se e-boksposter i katalogen. Möjlighet att få träff på allt 

material oavsett media i samma sökning. 

Åtgärdsförslag 

 Föreslås att Metadatagruppen utreder möjligheter till och konskevenser med att importera e-

boksposter till katalogen. 
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Visit som programplattform (7.11) 

En av grundtankarna i nya Götawebben är ett gemensamt program med olika filtreringsmöjligheter 

(bland annat filter för kommun). Ett förslag som uppkommit är att använda Visit som plattform för 

det gemensamma programmet. 

Åtgärdsförslag 

 Föreslås en utredning om möjlighet och lämplighet att använda Visit som gemensam plattform 

för program. Errol Tanriverdi har genomgått en utbildning i Visit-verktyget. 

Profilering syskonsajter/undersajter (3.5) 

Under Götawebbens paraply och i samma webbplattform finns sajterna Östgötaförfattare, Unga 

berättare och Östgöta taltidning. Dessa sajter har struktur och utseende som inte ligger helt i linje 

med övergripande Götawebben, de kan uppfattas som delvis fristående undersajter. 

Åtgärdsförslag 

 Bör beslutas om sajterna ska vara fristående syskonsajter med egen profilering och tilltal eller 
om de ska vara helt integrerade undersajter/avdelningar i nya Götawebben. 

 

 

4.2 Krav och riktlinjer för en ny webb 

Huvudelen av behovskartläggningen består av behov och önskemål för en ny webb. Arbetsgruppen 

har utifrån dessa formulerat riktlinjer för framtagandet av en ny webb samt krav som kan ligga till 

grund för en teknisk kravspecifikation vid en eventuell upphandling. Kraven bör i nästa steg 

prioriteras och klassificeras som ska- eller bör-krav. En enkel mall för bedömning finns i bilagan Krav 

och riktlinjer Nya Götawebben. Kraven och riktlinjerna presenteras grupperade i kategorierna som 

beskrivs i stycke 3. 

Innehåll 
(8.3) Tänk på genusperspektivet, framförallt för målgruppen barn och unga med utgångspunkt i 

rapporter om stora skillnader mellan flickors och pojkars läsförmåga. 

(8.4) Lyft fram lokala kopplingar, ska vara lätt att exempelvis se vilka böcker som utspelar sig i min 

kommun eller vilka författare som har anknytning till min kommun. 

(8.5) Målgruppen skrivarna ska erbjudas inspirationsmaterial såsom författartips, ”så här gör andra” 

och korta skrivövningar. 

(8.6, 8.7) Stöd ska erbjudas för hjälp med källkritik och hantering av referenser. 
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Design/Gränssnitt 
(6.1) Design och gränssnitt för nya Götawebben vara grundade i värdeorden: 

Modernt, Balanserat, Enkelt, Tydligt, Avskalat, Luftigt, Stilrent, Logiskt, Välkomnande, Inspirerande, 

Överraskande 

(6.2) Tilltalet för nya Götawebben ska vara balanserat mellan det institutionaliserade som signalerar 

trygghet och det "peppigt barnvänliga" som lockar yngre användare. 

Generellt 
(1.4) Nya Götawebben ska vara anpassad efter dagens brukarmönster. Från början fungerade 

Götawebben endast som ett skyltfönster för biblioteken, idag är funktionerna i fokus och synsättet 

att det digitala biblioteket också är ett av våra bibliotek. 

(1.18) Användargrupper ska vara involverade under hela framtagandeprocessen för nya webben. 

Använd fokusgrupper bemannade olika målgrupper, testa design och struktur mot use cases. En 

metod man använde sig av vid Digitala Bibliotekets förstudie var att ”spontanutsätta” 

biblioteksbesökare för designförslag i utbyte mot en kopp kaffe. 

(1.8) Driftkostnaderna för en ny webb bör inte överstiga dagens driftkostnader. 

Struktur/Navigering 
(1.5) I nya Götawebben bör grundtanken vara att ingången (startsidan), innehållet och funktionerna 

är gemensamma. Samtidigt ska det vara lätt härleda varifrån (vilken kommun) ett innehåll kommer 

ifrån samt möjlighet att filtrera på kommun. Ett exempel är ett gemensamt program där poster från 

samtliga kommuner visas som standard men där användaren kan filtrera så att endast poster från en 

eller flera kommuner visas. Snarare än att varje kommun ska ha ett eget program på sin undersida. 

(1.11) Vid framtagandet av strukturen för nya Götawebben bör inspiration hämtas från andra 

kommersiella aktörer. Anamma inarbetade och väl spridda strukturer som användaren känner igen 

snarare än att uppfinna egna lösningar. 

(3.2) Grundstrukturen för nya Götawebben ska vara användarcentrerad och bör baseras på 

frågeställningen vad vill jag göra? (snarare än vem är jag?). 

Teknik 
(1.12) Vid upphandling av en teknisk lösning (plattform) för nya Götawebben ska en teknisk 

kravspecifikation tas fram (stöd kan fås av Region Östergötlands Upphandlingscentrum). 

(1.6) Nya Götawebben ska upplevas som snabb. Svarstider kan specificeras i teknisk 

kravspecifikation (se 1.12). Se även relaterat krav 10.5. 

(10.2) Nya Götawebben ska vara responsiv och anpassad efter konsumtion via olika typer av vanliga 

devicer. 

(10.3) Nya Götawebben ska fungera med alla vanliga webbläsare. 

(10.4) Oavsett vilken plattform som väljs att bygga nya Götawebben på ska utgångspunktern vara 
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att hålla sig plattformens standardkonfiguration i den utsträckning det går. Det bör vid uppkommet 

behov övervägas om det kan vara ett bättre alternativ att anpassa verksamhetsprocessen något för 

att matcha IT-lösningen snarare än att bygga om IT-lösningen för att matcha verksamhetsprocessen. 

(10.5) Det ska vara möjligt att välja en enklare version av webben med mindre tungt innehåll (ex 

bilder, filmer) för snabbare laddning vid sämre uppkoppling. 

Tillgänglighet 
(2.2) Allt material ska vara skrivet på enkel och lättläst form. Istället för att ha speciella lättlästa 

sidor för exempelvis barn eller nyanlända med annat språk än svenska bör riktlinjen snarare vara att 

allt innehåll i sin grundform ska vara skrivet så att alla målgrupper kan det till sig. 

(2.7) Det ska finnas möjlighet att visa instruktionsfilmer. Se Myndigheten för delataktighets webb 

som referens (www.mfd.se). 

(2.10) Det ska finnas interaktiva steg-för-steg-guider för de vanligaste funktionerna. 

(2.11) Det ska vara enkelt att förstora texten, exempelvis en förstoringsglasfunktion 

(2.12) Det ska finnas en väl fungerande talsyntes. Här pågår (hösten 2015) en utredning kring 

teknikval. Teknikens som väljs måste stödjas av webbplattformen. 

(2.13) Webben ska fungera med vanliga styrhjälpmedel. 

(2.14) Götawebben ska certifieras som en lättläst webb hos Centrum för lättläst (MTM). 

(2.15) Det ska finnas möjlighet att direktöversätta texter till olika språk (likt Google Translate). 

(2.16) Introduktionstexter till olika avdelningar på webben ska finnas tillgängliga på flera olika språk. 

Se internationella biblioteket som referens. 

(2.18) Knappar och ikoner ska vara utformade så att de kan förstås av alla målgrupper. Gäller även 

vid val av typsnitt. 

(3.4) Navigeringen ska följa tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 

(5.13) Sökfunktionen ska erbjuda möjlighet att söka utan text, exempelvis genom att klicka på 

bilder/bokomslag. 

(2.19) Även integrerade externa tjänster och funktioner måst uppfylla kraven med avseende på 

tillgänglighet. 

Katalog/Sök 
(5.4) Metadata inne i katalogposten ska vara klickbar för att komma vidare (t ex ämnesord, 

författare och titel). 

(5.6) Sökfunktionen ska ge intelligenta förslag vid exempelvis felstavning eller noll träffar. 

(5.8,5.10) I sökfunktionen ska det vara möjlighet att växla mellan standardläge med 

basfunktionalitet och avancerat läge. Det ska vara möjligt att söka på specifika metadataparametrar. 

(5.16, 5.17) Det ska vara möjligt att parallellt med katalogen även söka i utvalda externa källor 

(samsök). Denna funktion måste dock balanseras gentemot prestanda och svarstid för sökning. En 

källa som förslås specifikt är talböcker hos MTM. 

http://www.mfd.se/
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(5.7, 5.9, 5.11) Sökfunktionen ska stödja enkla filtreringsfunktioner men även avancerade 

filtreringsfunktioner för den avancerade användare. Några specifika filter som nämns är format, 

språk, nyutkommet, sökkällor (vid samsök). 

(5.19) Katalog- och sökfunktion ska stödja övergång till Marc21. 

(5.20) Katalog- och sökfunktion ska stödja övergång till RDA. 

Konto/Lån/Reservation 
(2.3) En ny gemensam webb ska stödja profilhantering. Det ska vara möjligt att filtrera innehåll och 

program utifrån preferenser i den användarprofil som är kopplad till användarkontot. Som exempel 

skulle olika målgruppsanpassat innehåll döljas eller lyftas fram vid växling från en ”vuxenprofil” till 

en ”barnprofil”. I profilen ska det även vara möjligt att ställa in om man endast är intresserad av 

material och evenemang från en viss eller flera kommuner varefter innehåll och program filtreras. 

Andra profilinställningar skulle kunna vara specifika intresseområden eller bokgenrer. 

(5.15, 5.18) Det ska vara möjligt att skriva ut och exportera sökresultatlistor och minneslistor på 

skräddarsydd form. Möjlighet att välja vilken metadata som ska visas, exempelvis endast bokomslag. 

Det bör även finnas färdiga mallar för olika presentation, exempelvis en mall för barnet och en 

annan för forskaren. 

(4.1) Funktionen för inloggning ska vara enkel och intuitiv. Det ska inte behövas både kortnummer 

och användarnamn som i nuvarande Götawebben. 

(4.3, 4.4) Det ska vara enkelt för användaren att själv spärra sitt lånekort samt skapa ny PIN-kod. 

(5.12) Det ska vara möjligt att markera flera titlar för reservation i ett svep men där den först 

inkomna automatiskt blir reserverad. 

(5.14) Det ska vara enkelt att skapa minneslistor direkt från sökresultatet. 

Funktioner/Tjänster 
(7.14) Nya Götawebben ska innehålla en integrerad e-boksmodul. 

(7.6) Det ska vara möjligt för användare att betygsätta titlar. Det ska även finnas en funktion ”Andra 

som lånat den här titeln har även lånat…”. 

(7.7) Det ska vara möjligt att integrera flöden från sociala medier såsom Facebook, Twitter eller 

Instagram. Det måste dock vara möjligt att filtrera bort dessa flöden, manuellt eller via profil i 

användarkonto. 

(7.2) Det ska vara möjligt att publicera dynamiska listor baserade på kriterier eller kombination av 

kriterier i BOOK-IT. Exempel på kriterier är nyinkommet, mest reserverat eller genre. 

(7.8) Användaren ska ha möjlighet att ställa frågor via en integrerad chatfunktion. Se ”Bibblan 

svarar” som referens. 

(7.9) Det ska vara möjligt för användaren att skapa diskussionsgrupper/bokcirklar. 

(7.10) Det ska vara möjligt att direkt i Götawebben både kunna anmäla sig till och betala evenemang 

från programmet (kopplat till utredning om möjlighet att använda Visit som plattform). 
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Administration 
(9.1) En skräddarsydd och målgruppsanspassad redaktörs-/administratörsutbildning ska erbjudas. 

Utbildningen ska vara obligatorisk och bidra till en låg tröskel till att börja administrera. Enkla 

lathundar ska finnas. 

(9.2) Grundläggande stilmallar ska kunna låsas ner för central hantering. 

(9.3) Det ska vara möjligt och enkelt att förhandsgranska innan publicering. 

(9.4) Det ska finnas möjlighet att styra administrationen av olika sidor/avdelningar med olika 

behörighetsnivåer/roller. 

(9.5) Det ska vara enkelt att ange och anpassa publiceringstiden för sidor och innehåll 

(9.6) Det ska vara möjlighet att ”maila in” artiklar. Se funktionen i Wordpress som referens. 

(9.7) Administratörsgränssnittet ska vara responsivt. 

(9.8) Det ska vara lätt att överblicka tidigare använt material såsom bilder och möjligt att se när 

materialet senast användes. 

(9.9) Grafiskt material som publiceras ska automatiskt skalas ner för att göra sidan snabbare att 

ladda samt spara lagringsutrymme. 

(3.1) Idag tas statistik fram för antal besök på respektive kommuns undersida. En grundtanke för nya 

webben är en gemensam ingång (se krav 1.5). För att kunna leva upp till målet att kunna presentera 

besöksstatistik för respektive kommun behöver säkerställas att statistik kan fås fram på annat sätt 

(exempelvis genom att identifiera besökare geografiskt). 

(1.16) I en gemensam webb ska det vara möjligt att härleda i vilken kommun omsättning av lån sker 

för att årsstatistiken för utlån och omsättning ska bli så rättvisande som möjligt. 

 

4.2.1 Digitala biblioteket 
Som ett tillägg till de krav och riktlinjer som formulerats av arbetsgruppen presenteras här de 

rekommendationer som Digitala Biblioteket beskriver i sin användarstudie Användarnas behov i det 

digitala bilioteket. Samtliga rekommendationerna kan kopplas till behovskategorierna Innehåll eller 

Funktioner/Tjänster och är grupperade till den målgruppskategori vars behov de är tänkta att stödja. 

Bokälskaren (DB1) 
(Personas: topplisteläsaren, nischläsaren, stickspårsläsaren) 

 Lyfta fram e-böcker med populära titlar 

 Ge tips om vad som är hett just nu (senast inköpt/utkommet, länka in recensioner och bloggar) 

 Uppmuntra diskussioner (bokcirklar på nätet, användarnas omdömen/betyg) 

 Tipsa om liknande genrer, motiv, tidsepok, författare 

 Stödja egengenererade kategoriseringar 

 Tillhandahålla prenumerationer på nya böcker av författare X eller evenemang 

 Lyfta fram obskyra titlar och föreslå oväntade böcker 
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 Lyfta fram möjligheten att lämna inköpsförslag 

 Göra all metadata klickbar som på IMDB 

 Motivera rekommendationer genom att sätta in dem i ett sammanhang 

Den uppgiftsfokuserade (DB2) 
(Personas: distanslånare, gymnasieeleven, studenten, forskaren) 

 Göra det möjligt att beställa böcker från magasin direkt på webbplatsen 

 Göra det enkelt att direkt se om en bok är inne – här och nu 

 Göra det möjligt att reservera en bok utan lånekort och utan inloggning 

 Låta den digitala besökaren chatta direkt med bibliotekarien för att få svar på konkreta frågor 

om böcker 

 Göra det enkelt att söka på olika kriterier 

 Erbjuda länk till databaser som man kan nå hemifrån 

 Göra det möjligt för lärare och andra att dela med sig av läslistor med lärarens kommentarer 

direkt på webben 

 Göra det enkelt att söka på olika kriterier 

 Erbjuda länk till databaser som man kan nå hemifrån 

 Ge möjlighet att läsa en viss sida direkt på webben 

 Göra det möjligt att skaffa lånekort med hjälp av e-legitimation 

 Göra det möjligt att ladda ner och lyssna strömmande direkt på ljud- och talböcker 

 Göra det möjligt att provlyssna på ljud- och talböcker 

Den intressedrivna (DB3) 
(Personas: ämnesspecialisten, musikintresserade) 

 Göra det enkelt att söka på olika kriterier 

 Erbjuda länkar till databaser man når hemifrån 

 Göra det möjligt att beställa böcker direkt från magasin 

 Anpassa kategorisering/taggning så att den passar film och musik 

 Göra det möjligt att söka på olika medier 

 Göra det enkelt att ladda hem från sajten 

 Göra det enkelt att bevaka ett ämne 

 Inspirera till utforskande beteende 

 Lista nyinköp per område 

 Göra det lätt att lämna inköpsförslag 
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Fysiska biblioteksbesökaren (DB4) 
(Personas: den effektive, den studerande, strosaren) 

 Ge tydlig information om öppettider 

 Ge tydlig information om tjänster och service på respektive bibliotek 

 Förmedla mysfaktorn av det lokala biblioteket med interiörbilder och genom att lista servicen (t 

ex kafé) 

 Inspirera till läsning genom att tillhandahålla omdömen och boktips 

Barn och unga (DB5) 
(Personas: Mimmi Minsting, Nina Nybörjare, Lasse Läsvan, Sociala Sanna, Förmedlande Fredrik) 

 Presentera information som riktar sig till barn på ett tydligt sätt: 

- Visa utdrag ur bok som visar hur den ser ut inuti 

- Kort sammanfattning riktad till barnet 

- Visa omslagsbilder och andra bilder 

 Göra det möjligt att söka på genre eller ämne eller serie 

 Presentera information om innehåll, t ex genom provläsning eller beskrivningstexter 

 Ge möjlighet att bidra, synas och få feedback 

 Göra det möjligt att söka på genre eller ämne eller serie 

 Tillhandahålla verktyg att sålla och göra ett urval att presentera för barn 

 

4.3 Åtgärder i nuvarande webben 

Vissa av de svagheter som beskrivs i nuvarande webben bedöms kunna åtgärdas med riktade 

åtgärder till rimlig insats. Dessa kan ses som lågt hängande frukt som inte nödvändigtvis behöver 

vänta på en ny webb för att plockas. De föreslagna åtgärderna i nuvarande webben bör prioriteras 

mot varandra genom nyttovärdering. En enkel mall för bedömning finns i bilagan Åtgärder i 

nuvarande Götawebben. Åtgärderna presenteras grupperade i kategorierna som beskrivs i stycke 3. 

Innehåll 
(2.4, 2.5, 2.6, 2.9) Varje fysiskt bibliotek ska specificera vilka hjälpmedel som finns att låna, vilken 

specialistkunskap som finns på plats (ex teckenspråk, teknikhjälp), vilka tjänster som kan erbjudas 

samt om det finns telefontider för rådgivning. 

 (1.2) Ta fram en sammanställd förteckning över alla tillgängliga databaser inom Götabiblioteken och 

beskriv hur de kan nås. Både integrerade och externa. 

(8.2) Genomför en genomgång och rensa bort gammalt inaktuellt material. 

(8.3) Tydliggör medieflödet för låntagaren. Utgångspunkt i frågor såsom ”Kan man lämna tillbaka en 

bok i Norrköping om man lånat den i Linköping?” och ”Boken finns i XXX, kan ni ta in den till 
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Linköping? ” 

(1.13) Låt skyltningen på webben synas i biblioteksrummet i högre grad och vice versa. Arbeta 

parallellt med båda kanalerna och dra nytta av potentialen i samspelet. 

Katalog/Sök 
(5.1) Presentera på ett tydligare sätt i sökresultatvyn om en titel finns inne eller ej. 

(5.2) Gör en översyn av vilken metadata som bör presenteras direkt i sökresultatöversikten 

respektive i katalogposten. 

(5.3) Ta fram enkla instruktioner för effektiv sökning (kopplat till 2.1) 

(2.1) Vid sökning måste söktermen vara exakt angiven. Beskriv (enkel hjälptext) hur fler träffar kan 

fås med hjälp av trunkering, eventuellt även andra sökoperatorer (kopplat till 5.3). 

Konto/Inloggning 
(4.2) Rutan ”Logga in” ska försvinna när man är inloggad. 

(4.9) Visa på ett tydligare sätt för användaren att hen är inloggad (även kopplat till 4.2). 

(4.5) Ta fram ett automatiskt bekräftelsemail som skickas när en användare ansökt om att bli 

låntagare via webbformuläret. 

(4.8) Bygg bort beroendet till ”dubbla konton”. (Planerat att åtgärdas i nästa uppgradering av 

Arena.) 

Tillgänglighet 
(4.10) Anpassa formuläret för att skapa nytt lånekort så det blir enklare att fylla i för användare med 

annat modersmål än svenska. 

Struktur/Navigering 
(3.3) Gör det enkelt att hitta hem/tillbaka från alla underavdelningar. Idag är det lätt att gå vilse. 

Lån/Reservation 
(4.6) Förenkla reservationsförfarandet till ett klick. 

(4.7) Förenkla omlåningsförfarandet till ett klick. 

Administration 
(9.10) När man ska lägga till telefonnummer på Götawebben måste man skriva riktnummer men det 

man skriver i det fältet sparas inte. Se över om fältet behövs. 
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5 Vägen framåt 

5.1 0-alternativ 

0-alternativet beskriver konsekvenser av inte genomföra några åtgärder, att inte initiera ett projekt 

och istället leva kvar i nuvarande Götawebben. 

Även om samarbetet inom Götabiblioteken kommit långt på flera områden finns en upplevelse av att 

arbetet med webben ligger efter. Användare har länge beklagat sig över röriga sidor med omodern 

design och tröga icke-intuitiva funktioner. Webbredaktörer upplever administrationen som 

betungande och bibliotekspersonal tycker webben är hopplöst långsam vilket gör att de istället väljer 

att använda andra verktyg i dialogen med låntagare. Götawebben inte är anpassad efter dagens 

brukarmönster och saknar responsiv design för att fungera väl på mobila enheter. 

Om ingenting görs riskerar webben få svårt att locka nya användare framöver. Användare som är 

vana vid användarcentrerade tjänster som kan konsumeras intuitivt oavsett vilken typ av enhet som 

används. Det finns även risk för att mål kring läsfrämjande och nya lagstadgade krav med avseende 

på tillgänglighet inte kan uppnås. 

5.2 Handlingsplan 

Vid styrgruppsforum 2015-11-25 diskuterades de tre utredningsfrågorna som beskrivs i stycke 4.1.1 

och som berör övergripande förutsättningar för samarbetet kring en gemensam webb. 

Styrgruppen känner igen sig i problembilden som målas upp och är eniga om att förankringen av 

samarbetet kring Götawebben inte lyckats fullt ut. Det förekommer en upplevelse av att vi har halkat 

efter i arbetet med webben. De åtgärder som förstudien rekommenderar uppfattas som rimliga och 

relevanta, det och dock viktigt att de utförs i rätt ordning. Diskussionerna landade i en handlingsplan, 

ett ”åtgärdspaket” med stegvisa insatser. Utkomsten blir mycket viktig då den kommer att vara 

avgörande för ambitionsnivån framöver och utgöra ramarna för ett kommande projekt.  

 

 

Figur 6 - Handlingsplan för övergripande utredningsfrågor 

DEFINIERA 
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5.2.1 Definiera samarbetet 
Målet med nuvarande Götawebben har tolkats olika hos olika kommuner. Medan vissa kommuner 

använt den som en ”total bibliotekswebb” har den hos andra enbart fungerat som katalog som 

kompletterar en kommunal bibliotekswebb. I handlingsplanens första steg behöver styrgruppen enas 

om målbild, omfattning och avgränsningar för Götawebben och samarbetet kring den. En målbild 

som är grundad i uppdaterade användarmönster med allt högre grad av mobil konsumtion. 

Målbilden bör innehålla riktlinjer för vilket innehåll och vilka tjänster i Götawebben som ska vara 

gemensamma och vad som får vara lokalt unikt. Samtidigt som hög grad av gemensamhet är 

eftersträvansvärd är det viktigt att kommuner som har större resurser och jobbar mycket med eget 

lokalt material inte känner sig begränsade i samarbetet och därmed istället väljer att lägga resurserna 

på en parallell kommunal bibliotekswebb. Eventuella lokala sektioner i en ny webb bör sannolikt vara 

skalbara för att kunna passa respektive kommuns olika behov. 

I Digitala Bibliotekets rapport Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler beskrivs hur 

ökad samverkan kan stärka det lokala perspektivet. Det handlar om ett effektivare nyttjande av 

webbredaktörsresurserna. Med en centraliserad redaktion som ansvarar för allt generellt och 

gemensamt innehåll bör utrymme kunna skapas för de lokala organisationerna att arbeta med 

specifikt lokalt innehåll. En gemensam redaktion kan organiseras centralt eller i form av ett nätverk. 

Slutsatsen är att det inte behöver finnas ett motsatsförhållande mellan en samordnad hantering av 

innehåll och en tydlig lokal prägel. 

Utöver ovan behöver det säkerställas att gemensamma arbetsprocesser kopplade till samarbetet 

finns beskrivna och dokumenterade. Dessutom är det viktigt att alla befintliga beslut rörande 

samararbetet lyfts upp och görs kända i hela styrgruppen. 

5.2.2 Ta fram kommunikationsplan 
I nästa steg ska en kommunikationsplan för varumärket Götabiblioteken tas fram. Webben sätter 

fokus på frågeställningar kring vem biblioteken pratar som och vem användaren pratar med. Ska 

låntagaren i webben ses som en ”Götalåntagare” där Götawebben är ett digitalt bibliotek med en 

gemensam lånedisk alternativt en ”kommunlåntagare” där Götawebben endast utgör en tjänst för 

utlåning som det kommunala biblioteket nyttjar. 

Vissa kommuner som arbetat mycket med sitt kommunala varumärke ser en risk för konflikt i 

relationen till varumärket Götabiblioteken där en ordentlig kommunikationsplan hittills saknats. Det 

finns också tydliga skillnader i uppfattningen av de lokala bibliotekens identitet i relation till 

Görabiblioteken och hur innehåll på Götawebben står i relation till innehåll på de kommunala 

webbarna. Skillnaderna upplevs vara tydligast mellan större och mindre kommuner och det är viktigt 

att styrgruppen kan enas om en balanserat synsätt som kan godtas av alla intressenter.  

Inspiration bör hämtas från andra aktörer. Några förslag som nämnts i styrgruppen är 1177, Region 

Östergötland och andra biliotekssamarbeten. Det kan även vara intressant att inspireras av olika 
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privata aktörer. Mia Moberg har etablerad kontakt med en reklambyrå som kan erbjuda föreläsning 

om varumärken samt tekniker för att ta fram en kommunikationsplan. Det bör även undersökas 

vilket stöd som kan erhållas från Kommunikationsenheten inom Region Östergötland. 

Styrgruppen anser att arbetet med att framställa en kommunikationsplan ska ledas från styrgruppen 

men med delaktighet av webbredaktörerna där workshops föreslås som arbetsform. En viktig 

förutsättning att förhålla sig till är vilken bild och vilka förväntningar som finns hos användarna. Att 

involvera en referensgrupp i arbetet är därför en god idé. Något positivt som framhålls från flera 

kommuner och som bör tas vara på är att varumärket Götabiblioteken och samarbetet är något som 

politikerna är stolta över och gärna lyfter fram.  

5.2.3 Uppdatera rollbeskrivning webbredaktörer 
I det sista steget i handlingsplanen ska en uppdaterad rollbeskrivning för webbredaktören tas fram. 

Rollbeskrivningen utgår från den överenskomna definitionen av samarbetet och kommunikations-

planen och beskriver former och fokus för det redaktionella arbetet. Rollbeskrivningen tydliggör 

också det mandat och det ansvar som ligger i rollen. 

I stycke 5.1.1 refereras till en undersökning av användet av Götawebben vilken pekar på att 90 % av 

användarna endast nyttjar katalogfunktionen. Delar av styrgruppen känner igen siffrorna men 

misstänker att de kan ha ett par år på nacken. Då konsumtionsmönstren till viss del ska utgöra grund 

för hur det redaktionella arbetet bör fokuseras föreslås att nya siffror tas fram med hjälp av 

tillgängliga statistikverktyg. 

5.2.4 Etablera samarbetsyta 
En nyckel till förankring är förstås att beslut och riktlinjer tillgängliggörs på ett tydligt sätt för alla 

intressenter och medarbetare. I dagsläget saknas en samlad plats för att ta del av den typen av 

information. Det är en brist som tydliggjordes inte minst av att det inom styrgruppen rådde viss 

osäkerhet kring vart tidigare beslut kopplade till samarbetet kan hittas. Situationen kan av 

medarbetare uppfattas som en brist på insyn i styrgruppens arbete och avståndet till styrgruppen 

riskerar därmed upplevas som långt. Samtidigt lyfts bland webbredaktörerna ett behov av någon 

form av intranät för ett dela information och stärka samarbetet i webbgruppen. 

Styrgruppen gillar förstudiens förslag om att etablera en gemensam samarbetsyta som i sin 

grundform skulle kunna vara en enkel webbsida eller blogg där styrgruppen beskriver samarbetet, 

informerar om pågående aktiveteter och publicerar mötesprotokoll. Det skulle bli en tydlig 

kontaktyta och möjlighet för medarbetare att hålla sig uppdaterade och komma med synpunkter och 

förslag. Andra önskvärda funktioner skulle kunna vara diskussionsforum och möjlighet att dela 

material. En riktlinje för etablering bör dock vara att fokusera på att få upp en enkel variant snabbt 

och att se ytterligare funktionaliteter som en vidareutveckling. Frågor som behöver besvaras innan 

etablering kan påbörjas är vem som ska ansvara för samarbetsytan, vilket syfte den ska fylla och 

vilken teknisk plattform den ska ligga i. Styrgruppen har diskuterat möjliga plattformar och aktuella 

förslag presenteras nedan.  
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Göta Petter (https://librisprojektet.wordpress.com) 

Göta Petter är en WordPress-blogg som startades i samband med Librisprojektet. Vid projektets slut 

anpassades Göta Petter till allmän kommunikationskanal för Götabiblioteken. Metadatagruppen 

använder den exempelvis för sina nyhetsbrev som ibland berör allmänna rutiner. Bloggen är 

fortfarande igång och administreras av Mia Moberg och Elisabeth Cserhalmi i Metadatagruppen. 

Zoho Project  

Zoho Project är en annan plattform som användes i samband med Librisprojektet. Där kunde 

projektgruppen följa projektets gång, dela dokument, diskutera i forum med mera. Prenumerationen 

löpte ut november 2015 och var licensierad till RBÖ till en kostnad av $199/år. 

Arena 

I Arena finns en funktion som kallas för intranät. Funktionen har varit uppe för diskussion vid flera 

tillfällen men aldrig tagits i bruk av Götabiblioteken. En anledning är att strukturen och underhållet 

bedöms vara lite för komplicerat. Dessutom upplevs Arena generellt långsamt varför lämpligheten till 

att bygga upp ett intranät i plattformen kan ifrågasättas. 

Regionbibliotekets webbplats (http://regionbibliotekostergotland.se/) 

Ett förslag som nämnts är att utnyttja Regionbibliotekets befintliga webbplats som plattform. 

Webbplatsen skulle som informationskanal, kontaktyta och hemvist för dokumentbibliotek kunna 

utgöra grunden i en gemensam samarbetsyta. Eventuellt kompletterad med en Facebook-grupp för 

dialog och diskussion. Styrgruppen tror det är viktigt att ett eventuellt intranät placeras på ”neutral 

mark”. Om Regionbibliotekets webbplats är en kandidat bör det därför säkerställas att den uppfattas 

som sådan. 

5.3 Roadmap 

Här presenteras ett förslag på hur resultatet från förstudien kan tas vidare – en översiktlig roadmap 

för vägen framåt mot en ny webb. Roadmapen är indelad i tre faser (se figur på sidan 28) där denna 

förstudie utgör den första fasen. 

Fas 1: Förstudie 

Förstudiefasen vars leverans presenteras i denna rapport påbörjades i september 2015 och 

avslutades i januari 2016. Utkomsten från förstudien utgör ingångsvärden till nästa fas.  

Fas 2: Förankring och förberedelser 

Efter förstudien följer en fas av förankring och förberedelser. Under denna fas hanteras de åtgärder 

som beskrivs i stycke 5.2. Grundläggande förutsättningar för det fortsatta arbetet reds ut och 

förankras och vägen banas för ett kommande projekt. Sista delen i fasen består i att ta fram ett 

direktiv för ett kommande projekt där ambitionsnivån avgörs av utkomsten från de tidigare 

aktiviteterna. Direktivet bör vara skrivet i enlighet med Region Östergötlands projektmodell och 

https://librisprojektet.wordpress.com/
http://regionbibliotekostergotland.se/


 

Förstudierapport 
Nya Götawebben 

27(29) 

Diarienr:  

Dok.nr:  

 

Framtagen av: Björn Dahlqvist 
Godkänd av: <Namn> 

Datum: 2016-02-03 Version:1.0  
 

 

 

förstudien rekommenderar därför att stöd tas av CMIT Projektkontor vid framställandet. Ett komplett 

och väl formulerat projektdirektiv borgar för en smidig beställnings- och initieringsprocess. 

Om förankrings- och förberedelsefasen kan inledas under tidigt Q1 2016 bedömer förstudien det 

som möjligt att fasen skulle kunna vara avslutad och ett projekt beställt till sommaren 2016. 

Fas 3: Projekt 

Innan ett projektdirektiv är formulerat är det förstås svårt att resonera om processen för ett 

kommande projekt på någon mer detaljerad nivå. Men en ingående aktivitet bör hursomhelst vara 

att ta fram en teknisk kravspecifikation inför en eventuell upphandling. Till grund för 

kravspecifikationen ligger de krav och riktlinjer för en ny webb som presenteras i denna rapport. 

Förstudien rekommenderar att hjälp tas av Region Östergötland Upphandlingscentrum som kan bistå 

med stöd och mallar. 

Beroende på hur ambitionsnivå, tidsramar och budget stipuleras i direktivet kan projektet komma att 

ta olika riktning och form. Även om en upphandling upplevs som den primära arbetshypotesen ska 

inte alternativa vägar uteslutas. 

Ett alternativ vid snävare ramar och ambitionsnivå skulle kunna vara att uppgradera den nuvarande 

webbplattformen. Alternativet behöver dock utredas då genomförbarheten är avhängig av vilka 

planer leverantören har för produkten. I dagsläget stöds exempelvis inte responsiv design vilket är 

ett av de tydligaste kraven för en ny webb. 

Ett annat alternativ är att se över potentialet i och möjligheten att ansluta sig till något av de 

existerande nationella samarbetena, då primärt med Digitala Bibliotekets satsning i åtanke. Det har 

förekommit uppgifter om att Digitala Biblioteket satt stopp för fler parter i samarbetet, det är dock 

en uppgift som behöver bekräftas. Likaså behöver aktuell status och tidplan för satsningen inhämtas 

för att kunna bedöma alternativets genomförbarhet. 

Det kanske mest ambitiösa alternativet är att med hjälp av teknisk kompentens utveckla en egen 

lösning på samma vis som gjordes i Digitala Bibliotekets satsning. Det skulle kunna resultera i en 

skräddarsydd lösning med hög kravuppfyllnad men samtidigt sannolikt vara väldigt resurskrävande 

och behöva en längre tidshorisont.  

Observera att förstudien på grund av den begränsade tiden inte omfattat någon komplett 

omvärldsanalys i syfte att identifiera och bedöma potentialen i alla möjliga alternativ. De alternativ 

som redogörs för ovan är de som omnämnts under förstudiearbetet. Förstudien har heller inte 

omfattat någon jämförelse mellan alternativen, detta då en sådan får anses vara färskvara och risk 

föreligger att den inte längre skulle vara relevant då ett kommande projekt startar. 

Under förutsättning att en projektbeställning gjorts innan sommaren är det rimligt att anta att ett 

projekt kan initieras under Q3 2016.  
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Figur 7 – Roadmap för nya Götawebben 
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