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Biblioteken har varit snabba att ta till sig IT för att ge sina
användare så bra service som möjligt. Men når bibliotekens digitala material ut?

Nya tänkesätt om hur biblioteken ska fördela och organisera sina resurser krävs för att 24-timmarsbiblioteket ska
kunna förverkligas för medborgarna.

Hur används bibliotekens webbplatser? Hur hittar medborgarna till det material som inte syns i bokhyllorna,
utan lever sitt liv i cyberrymden, som e-böcker, databaser,
e-musik och andra nättjänster? För användarna är det inte
självklart vad som finns i det osynliga biblioteket – eller
ens att det finns ett virtuellt bibliotek.
LIMIT-projektet försökte fånga dessa frågor och
finna vägar för att öka medborgarnas tillgång till och användning av bibliotekens e-tjänster. Utgångspunkten för
projektet var att folkbiblioteken har möjligheter att bli de
24-timmarsbibliotek som behövs för att komma i takt med
vår tids digitala utveckling.

LIMIT-projektet som har sträckt sig över nio län och 110
kommuner i Mellansverige har syftat till att stödja bibliotekens webb- och itutveckling.

Den tekniska utvecklingen är snabb och inte alltid har
personalen vid våra bibliotek hunnit med i utvecklingen.
Att öka, sprida och upprätthålla kompetens på IT- och
e-medieområdet är en nödvändighet för biblioteken. Allt
för ofta har man lutat sig mot enstaka personer med kunskap och färdigheter inom IT. Risken är att detta område
förblir en mindre, isolerad del av bibliotekens verksamhet.

Efter tre år och många erfarenheter kan man konstatera att
nyckelorden för framgång på området är kompetens, användarorientering och samarbete. Denna rapport berättar
om idéer, lokala exempel och satsningar, tips, frågor och
tankar för framtiden. Det är vår förhoppning att LIMITprojektet har startat tillräckligt med lokala och regionala
initiativ för att biblioteken ska stå bättre rustade att fylla
sin viktiga roll som aktörer i det digitala samhället. De nio
länsbiblioteken som står bakom projektet vill gärna se en
fortsättning på det goda arbetet i form av lokala projekt,
e-kampanjer och nationella satsningar så att våra folkbibliotek blir tillgängliga mötesplatser så väl i den fysiska
världen som i den virtuella. Det gäller att inte bara synas
på webben, utan att existera på webben.
I maj 2008 för länsbiblioteken i Mellansverige

Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, Christina Svensson, Gotlands länsbibliotek,
Kerstin Olsson, Länsbibliotek Östergötland, Anneli Reinhammar, Länsbibliotek Sörmland,
Marja Östring, Länsbibliotek Västmanland, Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län,
Anna-Christina Rutquist, Länsbibliotek Värmland, Lisa de Souza, Länsbibliotek Dalarna,
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Uppsala

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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Användaren

LIMITRAP
Målet
Öka användningen av bibliotekens e-tjänster genom att:
• kartlägga nuläget och identifiera bristerna
• testa bibliotekens webbplatser och webbkataloger
i användning göra en vetenskaplig användarundersökning
• lära av användare
• sprida kunskap och höja kompetensen
• samarbeta med varandra
• kräva bättre webbkataloger av leverantörer

Deltagande länsbibliotek
Regionbibliotek Stockholm (projektägare), Gotlands läns
bibliotek, Länsbibliotek Dalarna, Länsbiblioteket i Örebro
län, Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Uppsala, Länsbiblioteket i Värmland, Länsbibliotek Västmanland och
Länsbibliotek Östergötland.
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Användaren

PPORTEN
Finansiering
Projektet finansierades av Statens Kulturråd och de deltagande
länsbiblioteken.

Projektledning
Styrgrupp: länsbibliotekarierna från de nio länen.
Projektledare: Gunilla Gustafsson (2004-2005) och Lousia
Hatamian (2005-2007).
Projektgrupp: bibliotekskonsulenter med IT- och mediaansvar från de nio länen.

Länsbibliotekens utgångsläge
• En omvärldsbevakning som pekade mot en ökning av
nätanvändare

• Uttalade behov av kompetensutveckling inom IT från
kommunbiblioteken
Teknikutvecklingens rasande fart och dess påverkan på
människors vardag utmanar biblioteken! Många tjänster är
tillgängliga hemifrån och mer kommer det att bli. Hur ska
biblioteken förhålla sig till det? Vad behövs, vad kan biblioteken
göra med egna resurser och var börjar man?
I ett tidigt stadium av projektet bestämde man sig för att göra
en kartläggning av bibliotekens webbtjänster i alla kommuner i
de nio länen, ca 110 folkbibliotek. Man ville då ta reda på vilka
e-tjänster biblioteken hade och hur webbplatserna såg ut. Kartläggningen visade situationen 2004. Två uppföljningar av kartläggningen gjordes 2006 och 2007. Mer om kartläggningen
finns att läsa på sidan 36.

• Bibliotekslagens text ”Folkbiblioteken skall verka för att
databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare”

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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”

Värdet av webbplatsen
därför utformas efter
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Användarundersökningen

Förberedelser och underlag

Hur fungerar bibliotekens webbplatser? Hur används de? Vad
förväntar sig användarna av bibliotekens webbplatser och hur
motsvarar webbplatserna användarnas förväntningar och
deras sätt att söka information? Detta var frågor som projektet
ville få svar på.
Genom att utföra användartester på ett antal biblioteks
webbplatser ville man belysa användarnas sätt att söka funktioner och tjänster på bibliotekens webbplatser. Syftet var att
ta fram ny kunskap som kan ge värdefull information vid
utformning av bibliotekens webbsidor. Projektet anlitade
docent Else Nygren vid Uppsala universitet, Institutionen
för Informationsvetenskap, Människa-datorinteraktion, för
genomförande av en användarundersökning

En kartläggning av webbtjänster och deras funktionalitet
användes som underlag för undersökningen. Kartläggningen
visar vilka tjänster biblioteken erbjuder. Man kan exempelvis
söka i katalogen, låna om, reservera medier eller boka dator,
kontakta bibliotekarie etc.
Funktionalitet och informationsinnehåll varierade mycket
mellan olika bibliotek. Därför bestämde man sig för att arbeta
fram en idealbild av vad bibliotekens webbplatser bör innehålla. Idealbilden skrevs av en grupp bibliotekarier (Nygren,
E. 2006, Bilaga 3: Idealbild).
En uppsättning av 61 frågor togs fram och delades in i
två kategorier: servicerelaterade frågor (t ex fakta om verksamheten, service till studerande), och frågor relaterade till

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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Användaren

uppstår i användningen och borde
användarens sätt att söka

kärnverksamheten (användning av bibliotekskatalog, hantering av reservationer, sökningar i databaser).
10 bibliotek inom LIMIT valdes som testbibliotek.

Hur ska vi mäta?
För att kunna mäta användbarheten bestämdes följande: Ju
fler sökuppgifter som en person lyckas genomföra under en
viss bestämd tid dessto bättre måluppfyllelse har webbplatsen.
Förutsättningen är givetvis att testpersonerna är representativa
för målgruppen och att sökuppgifterna är representativa för
den funktionalitet som biblioteken vill erbjuda.

Testpersoner
40 testpersoner i blandade åldrar mellan 20 och 73 år och
med olika bakgrund valdes till undersökningen. Alla fick
en biobiljett som ersättning. Könsfördelningen var jämn, 21
kvinnor och 19 män.
Testpersonerna fick svara på 61 frågor av olika svårighetsgrad under 50 minuter. Hela proceduren filmades. På
filmerna kan man se det som försiggick på skärmen.

Analys
Materialet har analyserats på två sätt. Svarsprotokollen har
kodats och bearbetats i statistikprogrammet StatView, filmerna har analyserats för att se speciella problem vid sökning
men också sökbeteende och strategier hos testpersonerna.
2440 frågor undersöktes totalt. Sammantaget för samtliga
testpersoner fick man ett resultat på 46% korrekta svar.
Om alla testpersonerna hade klarat alla frågor, skulle svarsprocenten ha blivit 100 procent. Det innebär att mer än hälften av frågorna, 54 %, inte kunde besvaras. Orsaken var dels
att det tog för lång tid för testpersonerna att leta fram svaret
och dels att man inte förstod det svar man fick.
Av analysen framgår att resultatskillnaden mellan könen
inte var signifikant men att det fanns en liten skillnad mellan
olika åldrar. De individuella variationerna var dock större än
skillnaden mellan grupper.

Länsbibliotek i Mellansverige IT

TIM9 IL

1

Användaren

”

Det handlar inte om att
synas på webben utan
att existera på webben

Sammanfattning av
användarstudiens resultat
• Stora variationer mellan personer, men nästan alla klarar enklare sökningar bra
• Svårare än väntat att hitta till bibliotekets webbplats
• Basfakta om biblioteket hittas, men man kan få leta längre än man skulle kunna tro
• Information om tillgänglighet och service kan bli bättre
• Användbara sidor är ”A-Ö lista”, ”FAQ” och ”Frågor och svar” samt ”Vad finns på biblioteket” och ”Medier”
• Testpersonerna söker efter tidskriftsartiklar i katalogen
• Reservationerna utgjorde ett stort problem
• Testpersonerna lyckas inte använda tidskriftsdatabaserna
• Katalogernas träfflistor är svåra att överblicka
• Google och bibliotekskatalogen används parallellt utan problem

10
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Det har vi lärt oss
Vi har fått svar på många av frågorna vi ställde oss inför
användarundersökningen om hur bibliotekens webbplatser
fungerar, vilka bristerna och förväntningarna är och hur
folk söker.
Genom att följa filmsekvenserna från undersökningen har
vi kunnat se de konkreta brister som med enkla ingrepp går
att rätta till. Vi har t ex sett ett visst mönster i sökstrategier
hos vana datoranvändare och hur stort inflytande sökmotorerna
har på deras sätt att söka. Många bibliotek i Mellansverige
har tagit till sig rekommendationerna som kom fram vid
konferensen i Stockholm i januari 2006 då användarundersökningen presenterades för första gången.

bibliotekens sätt att planera verksamhet, personalens arbete
och budget, eftersom det kostar både tid och pengar att ha ett
”nätbibliotek” värt namnet.
Arbetet för utveckling av bibliotekets webbsidor, webbkataloger och andra e-tjänster förutsätter att biblioteken ständigt
skaffar sig nya kunskaper om hur webbplatserna används och
vilka bristerna är i förhållande till förväntningarna.
En kvalitetshöjning av bibliotekens webbsidor och
webbkataloger, med innehåll och form, är avgörande för att
motsvara biblioteksbesökarens förväntningar både nu och i
framtiden.

Så går vi vidare
De flesta bibliotek i Sverige har i dagsläget en webbplats som
åtminstone innehåller information om bibliotekets tjänster
och allmän information om det fysiska biblioteket. Många
större bibliotek har kommit mycket längre och arbetar intensivt
med webbutvecklingsprojekt.
Ett samhälle med snabb förändringstakt och medborgare
med nya krav har tryckt på förändringarna i biblioteksvärlden.
Det handlar inte om att synas på webben utan att existera på
webben och utvecklas där. ”Webbiblioteket”, ”nätbiblioteket”
är ett nytt bibliotek som är öppet dygnet runt och bör erbjuda
en service så nära det fysiska biblioteket som möjligt.
För att kunna leva upp till de nya krav som ställs på
24-timmarsbiblioteket, krävs dock större förändringar i

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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Användaren

”

Dom har den, jag ser att
dom har den, men hur fan
laddar jag ner den?

Uppgiften var att söka fram ”Harry Potter och hemligheternas
kammare” samt att reservera den.
Det var många saker testpersonerna fick ta ställning till
innan de kunde välja rätt i den långa träfflistan med symboler
för olika medier.

En testperson försöker lösa uppgiften att ladda ner Liza
Marklunds bok ”Asyl” som e-bok. Han läser sig till att det
finns e-böcker till utlån på hemsidan. Klickar på olika länkar,
men kommer inte rätt. Letar i katalogen, och hittar till slut
titeln, försöker klicka på ikonen för ljudbok, som han tror är
e-boken, och blir mycket frustrerad över att det inte går. Han
utbrister:

Testpersonerna försökte reservera boken, men hade svårt att
tolka svaren. Varför blev det ”nej” till svar trots att de hade
försökt fylla i alla uppgifter rätt? Vad innebär det att det inte
går att reservera då ”mediet finns tillgängligt på enheten”?

”Dom har den, jag ser att dom har den, men hur fan laddar
jag ner den?”

Citat från användarundersökningen

”Va fan” utropar en testperson, som misslyckas med reservationen efter upprepade försök.
För testpersonerna var det svårt att förstå varför det blev så
många träffar på en titel i katalogen. Man hade också svårt
att tolka ikonerna för olika medietyper, om man ens såg dem.
En person funderade länge över ikonen för daisybok, som ser
ut som en halvmåne. Det var också tydligt att testpersonerna
hade svårt att skilja på e-bok, ljudbok, kassettbok, talbok etc.
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En person försöker envist lägga en reservation i en Libra-katalog.
Personen letar länge efter funktionen ”reservera”, hittar den
till slut, men misslyckas med datuminställningen och får
följande svar: ”Skillnaden mellan från och med och till och
med datum är mer än 365 dagar.”
En annan testperson, som efter flera misslyckade försök att
reservera boken, går in och ändrar biblioteksenhet och väljer
”alla bibliotek” får till svar att ”Reservationen kan ej skapas,
det saknas reservationsregler för enheten”.

1

Användaren

Därför lyckas grannen bättre
Hösten 2006 åkte projektgruppen i LIMIT till Århus och
Silkeborg för att ta del av hemligheten bakom framgångsrik
utveckling av biblioteken i Danmark.
Silkeborgs bibliotek var det första bibliotek i Danmark
som började använda sig av Internet för rådgivning. Webbplatsen har funnits sedan 1995.
Att planera utveckling är en självklarhet på Silkeborgs bibliotek.
Därför har man en utvecklingsgrupp som arbetar tillsammans
med webbredaktionen. Tre redaktörer, en systemutvecklare
och en konsult ingår i utvecklingsgruppen. Detta samarbete
har varit oerhört viktigt för utvecklingen av det digitala
biblioteket. Prioriteringen av webbarbetet är väldigt hög
likaså samarbetet mellan bibliotekarierna och ”webbfolket”.
Utveckling angår alla och hela personalen är inblandad i den
på ett eller annat sätt. Den lärande organisationen ger stor
frihet och stort ansvar till medarbetarna.

litteratursiden.dk är ett resultatav ett gediget samarbete mellan biblioteken i
Danmark. Flera hundra bibliotekarier från hela landet har byggt databasen som
är en samling av tips, artiklar, litteraturlistor och mycket mer.

Goda råd från Silkeborg bibliotek
• Starta från scratch, organisera
• Gör användartester
• Sätt mål och välj strategier
• Bjud in användarna i 1-timmestest

Viktiga hörnstenar:
• Användarvänlighet
• Tillgänglighet
• Dialog, användartester, workshop, fokusgrupp
• Keep it simple

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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”

Är det inte ”enkelt” och
går att göra ”direkt” så
är det ”värdelöst” och
”hopplöst” omständigt

Synpunkter från användarna
Om webbkatalogen BookIT
” Helt värdelös! Ta vilken internetbokhandel som helst
och deras söktjänst är årtionden före ert system. Bara
en sån enkel sak som att lista samtliga fantasyböcker på
engelska utgivna under det senaste året är hopplöst omständligt.”
  
” Själva katalogåtkomsten hemifrån är naturligtvis bra.
Men den fungerar mindre bra. Får man 20 sidor träffar
måste man bläddra sig fram sida för sida för att komma till
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mitten. Istället borde man självklart kunna gå direkt till
exempelvis sidan 10.”
  ”Skulle enkelt vilja kunna se vilka dvd-filmer som finns
att låna. Var hittar man en sådan lista/länk ”
  
” Inloggningsförfarandet med att behöva knappa in numret
ifrån bibliotekskortet är fruktansvärt irriterande. Jag vet inte
hur många gånger jag blivit stående vid utlåningsterminalen
på stadsbiblioteket och förbannat mig själv för att kortet ligger hemma framför datorn. Välkomna till 2000-talet där alla
andra använder e-postadressen som användarnamn. ”

1
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Sökning på ”Marklund”

Av 123 träffar visas tio
stycken på första sidan

Ingen möjlighet
att välja träffsida

Ingen ”Marklund” på
träfflistans första sida

Om att hitta till nätbiblioteket
”Det är smidigt att kunna låna om utan att fysiskt behöva
fara till bibblan. Däremot får man leta bra länge innan
man hittar sidan, eftersom man behöver gå via bibliotekets
katalog. Det är inte intuitivt och har man inte använt
bibliotekets sökdatorer (där ju katalogens söksida är den
man navigerar från och där ”min sida” är lättare att hitta),
då blir det jättesvårt att hitta!”
  
”Jag skulle vilja ha mer tydligt att gå in på mina lån och
tydligare när man är inloggad eller utloggad.”
  

”Biblioteket måste ha en egen direkt-knapp från kommunens hemsida! Det är första åtgärden, anser jag. Svårt att
hitta - t o m en så enkel funktion som att låna om en bok.
Alla de möjligheter och funktioner som biblioteket har att
erbjuda och som framkom i enkäten är ju en omöjlighet att
finna - även om man känner till dem och letar sig fram till
dem. Hur man ska hitta denna information utan förhandsinfo - förstår jag inte.”

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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Barn och bibliotekens
webbplatser
Många bibliotek strävar efter att skapa tilltalande webbsidor
som vänder sig till de yngre användarna. En del använder fler
bilder, andra försöker skapa tilltalande symboler och tipslistor.
Men någon bibliotekskatalog för barn finns inte.
För några år sedan erbjöd Axiell BarnOPAC som skulle vara
ett sätt att göra bibliotekskatalogen roligare och lättare för
barn mellan 6-13 år. Men BarnOPAC är inget mer än ett skal
med några symboler som i slutändan leder till samma gamla
OPAC med precis samma utseende.
Hur pass intressant är en bibliotekskatalog för barn under 10
år? Hur använder barn över 10 år bibliotekens webbtjänster?
Vilka strategier använder barn och hur tolkar de bilder och
symboler? Dessa var frågor som vi ville försöka få svar på.
LIMIT:s användarundersökning gjordes på vuxna och
därför ville vi också testa hur barn använder webbiblioteket.
Då Mallas mall är en samling av symboler som utnyttjas av
många bibliotek och dessutom en del av LIMIT-projektet bestämde vi oss för att försöka få svar på frågorna ovan genom
att testa mallen mot användare.
Älvdalens bibliotek som använder Mallas mall på webbplatsen blev testbibliotek.
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Mallas mall
Mallas mall är en lathund för mindre bibliotek för att göra
webbsidor som vänder sig till barn och unga. Målgruppen är
barn 7-12 år men också föräldrar och pedagoger som söker
information om barnbiblioteket inom olika områden.
Mallen utvecklades, inom ramen för LIMIT-projektet, av
Länsbibliotek Sörmland tillsammans med barnbibliotekarier
i tre kommuner (Knivsta, Strängnäs, Vallentuna) och Barnens Bibliotek. Mallen innehåller förslag på texter, bilder och
länkar, men det är meningen att innehållet ska anpassas av
det bibliotek som använder den. Innehållet ”paketeras” med
12 symboler som ska fungera som ingångar till olika avdelningar på webbplatsen för barn. Symbolerna har framställts
av illustratören Filippa Widlund. De får användas fritt inom
biblioteksverksamhet.

Så gjorde vi
För att undersöka barnsidorna på Älvdalens biblioteks webbplats, som använde Mallas mall, konstruerades ett upplägg
för användningstester med barn. För att finputsa testupplägget genomförde vi först ett par pilottester på biblioteket i
en skola i Idre i Älvdalens kommun.
Totalt deltog 19 barn ( 7-12 år) i testerna (11 pojkar, 8
flickor).
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Om biblioteket

Yngre: olika vägar, skoterled,
visar vägen, skyltar, pilar, visar
vart vägarna går, lära sig om
höger och vänster
Äldre: vägar, leder, sök, hjälp
att hitta på hemsidan, hitta
faktasidor, vägvisare, vet ej

Symbolen kunde identifieras som
en vägvisare av flertalet, men
inte alla i den yngre gruppen. Den
tänkta betydelsen var inte självklar för någon. Den ifrågasattes
av några av de yngre barnen även
efter datortesterna (där de fått använda mallen i praktiken och alltså
sett ”facit”) – de kunde fortfarande inte se någon koppling mellan
”pilar” och ”Om biblioteket”.

roligt

15 uppgifter och frågor användes för undersökningen.
Frågorna byggde på idéer och förslag från flera håll, däribland
Falu stadsbibliotek och projektmedlemmar inom LIMIT. Del
ett i testet bestod av bedömning av symbolerna och del två
att hitta svar på frågor på barndelen av bibliotekets webbplats
(öppettider, vem man kan ställa frågor till, hur få förslag på
böcker, hur låna datorer, mm).
Barnen fick först bedöma symboler på papper och därefter
lösa uppgifter på dator. Cirka 30 minuter avsattes per test.

Så här tyckte barnen om symbolerna
Barnen fick tolka symbolerna i Mallas mall. De fick se bilden
utan hjälptexter.
De yngre barnen gav ofta väldigt konkreta svar. På frågan
vad en bild ”betyder” beskrev de nästan alltid vad bilden föreställer. (Ett undantag var ”Vad händer”, där de flesta direkt
associerade till påsk.)
Vid diskussionen efteråt ansåg flera av de yngre barnen att
symbolerna var ”konstiga” eller ”knasiga”. En åsikt var att
”man ser att det är datagrejer”. Även bland de äldre barnen
sade flertalet att det var ”svårt att förstå vad bilderna betyder”, men en deltagare menade att det faktiskt var ”jättelätt”.
Flera menade att det inte går att förstå bilderna utan text,
men att det var lätt, eller åtminstone lättare, när man hade
texten till hjälp. En person sade att symbolerna ”påminner
om matteböcker”.

Yngre: sjöstjärna, titta på olika
stjärntecken, toppenböcker, vet
inte – svår

Ingen gissade rätt, men några noterade att stjärnan ser ”glad” ut.

Äldre: ingen aning, stjärnböcker, titta på olika stjärntecken,
gonattsagor, vet inte, rolig
lekpark… för barn

lokalt

Yngre: lingon? nej jordgubbe
- nej smultron, äta smultron,
sätta upp på strå, smultron,
böcker om olika bärsorter, lära
sig om växter, nyckelpiga, eller
jordgubbe

Svår att identifiera vad den föreställer och ingen deltagare var i
närheten av att gissa dess tänkta
betydelse. Ifrågasattes även efter
testerna – ett par ansåg fortfarande att den såg ut som ”en sorts
blomma”.

Äldre: sommar, naturen, smultron, kokböcker, flora… ser ut
som en sorts blomma

vad händer

Yngre: kyckling som kläcks,
påsk, handlar om hönor, påskpyssel, svår, vet ej

Ingen förstod den tänkta betydelsen. Majoriteten associerade till
”påsk”. Den ansågs vara ”extra
svår” av flera av de äldre barnen
Äldre: påsk, böcker för bebisar, efteråt.
barnböcker, överraskningar,
roliga böcker, vet ej
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”

Det var svårt att hitta

Om ikoner och symboler

Några fördelar med symboler är att de kan visa mycket info
på förhållandevis lite utrymme, de kan upplevas som mer
tilltalande än text, och de är oberoende av vilket språk användaren har. Den främsta nackdelen är kanske att de kan
vara tvetydiga – det är inte alltid självklart vad en viss symbol betyder. Och även om de är språkoberoende kan en och
samma symbol ha skilda betydelser i olika kulturer.

Enligt SJ Hirsts Hyperlib Deliverable 5.1: Evaluation of the Hyperlib Interfaces (1995) ska en bra ikon först och främst vara
lätt att identifiera. En bild av ett hus som är tänkt att ha betydelsen ”hem” måste alltså först gå att känna igen som ett hus.
Därefter ska man lätt kunna associera bilden med den tänkta
betydelsen. Man kan skilja mellan fyra typer av ikoner:
Likhetsikoner, som direkt representerar den underliggande betydelsen. (Exempel: vägskylt med fallande stenar =
”varning för fallande stenar”.)
Exempelikoner. (Exempel: kniv och gaffel = ”restaurang”.)
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Symbolikoner, som förmedlar något som ligger på högre
abstraktionsnivå än själva bilden. (Exempel: skadat vinglas =
”ömtålighet”.)
Godtyckliga ikoner. Eftersom de inte har någon egentlig
koppling till betydelsen måste de läras in. (Exempel: det
kringelformade vägmärket för ”sevärdhet”.)

Så här löste barnen uppgifterna på
webbplatsen
De flesta av uppgifterna gick till slut att lösa, men det var i
allmänhet mycket svårt för de yngre barnen. I båda grupperna
förekom väldigt mycket trial-and-error och rena gissningar.
Både de äldre och de yngre barnen verkade ganska ovana vid
att använda tangentbord, Trots att alla barnen använde datorer regelbundet var det tydligt att många var ovana vid att
besöka nya webbplatser.
Med något enstaka undantag i den yngre gruppen kunde alla
barnen googla för att hitta information. I båda grupperna var

1
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men ändå ganska kul

det vanligt med felstavningar – både äldre och yngre barn
sökte på ordet ”biblotek”. Felstavningar i sökmotorer var en
anledning till att det i flera fall blev svårt att överhuvudtaget
hitta till Älvdalens bibliotek. Det kan därför vara en god idé
att använda vanliga felstavningar som nyckelord i webbplatsens metadata.
Felstavningar i bibliotekskatalogen, där stavningskontroll
saknades, var extra tidsödande för barnen. Träfflistor i bibliotekskatalogen var svårbegripliga. Barnen kunde inte avgöra
vilka medier träffarna representerade, eller förstå skillnader
mellan träffarna utöver att vissa var på engelska.
Webbplatsens ordinarie textbaserade vänstermeny användes i
första hand för att lösa många uppgifter, snarare än den symbolmeny i Mallas mall som var avsedd för barnen. Ofta fanns
ungefär samma information (t ex om bibliotekens öppettider)
på båda ställena. De uppgifter som hade ett passande textalternativ var de som löstes snabbast. I några sådana fall bad vi

barnen att försöka lösa samma uppgift igen, men denna gång
via Mallas mall. Slutsatsen av resultatet är att det är olämpligt
att använda två parallella gränssnitt som ”konkurrerar” om
barnens uppmärksamhet.
Vid den allmänna diskussionen efteråt framkom att flera av
de yngre barnen hade velat ha större bokstäver i texten. Detta
gällde inte bara Älvdalens bibliotek, utan även andra webbplatser som de under testets gång hamnat på via länkar, som
Barnens Bibliotek.
Trots svårigheterna att lösa uppgifterna var barnen inte
särskilt negativt inställda. Av de äldre barnen var det flera
som tyckte att det var ”ganska kul” att använda webbplatsen, även om de flesta också ansåg att det var ”ganska svårt
att hitta”.
Ur rapporten Användningstester med barn av Niclas Siljedahl.
Läs hela rapporten på: www.ltdalarna.se/lansbibl
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”

Barnen håller sig inte

Slutsatser och konsekvenser
för Älvdalens bibliotek

Användningstesterna med barn öppnade våra ögon för hur vi
arbetar med vår webbplats. Vi har hittills gjort saker som vi
tror fungerar. Vi har alltså trott en massa och haft en del vaga
tankar om syftet med webbplatsen. Att arbeta med tester har
fått oss att arbeta mer evidensbaserat, vilket vi också kommer
att försöka fortsätta med i allt större utsträckning.
Vi tog fasta på de lärdomar testerna gav, och gjorde också
några konkreta förändringar på vår webbplats men även när
det gäller syftet med webbplatsen.

Vår startsida feltolkades
En av uppgifterna under testerna var att hitta till bibliotekets
webbplats. När vi gjorde pilottesterna på en skola i Idre, där
vi har ett filialbibliotek, hittade barnen till webbplatsen men
när de fick upp den utbrast de: ”det där är fel bibliotek”. Anledningen var att det på bibliotekets startsida stod ”Älvdalens
sockenbibliotek”, dvs huvudbibliotekets namn. Dessutom
fanns det ett fotografi av huvudbiblioteket. Vi har därför ändrat webbplatsen så att den mer är en sida för biblioteken i hela
kommunen och inte så huvudbiblioteksinriktad. Det fick oss
också att börja diskutera syftet med webbplatsen och hur vi
ser på vår samlade verksamhet. Just denna kommentar gjord
av ett barn gav oss ett helt annat perspektiv.
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Vi kan inte tävla med Hamsterpaj, SVT
och de andra…
…och behöver därför förankra oss lokalt, dels via eget deltagande och dels genom att använda oss av skola och förskola.
Inget av barnen som medverkade i testerna hade sett vår
webbplats tidigare. De använde den inte alls i skolarbetet. Vi
hade nog tänkt oss att vår webbplats skulle användas dels till
skolarbete, dvs egen forskning, dels som tips på läsning och
dels som ”kul”. Men här har vi tänkt om radikalt. De sidor
barnen använder sig av på Internet är t ex Hamsterpaj, SVT
och andra stora aktörer. Vi kan aldrig nå upp till deras kvalitet på spel och andra aktiviteter. För att barnen alls ska hitta
till våra sidor och använda dem, behöver vi arbeta tillsammans med personal inom skola och barnomsorg.
En av våra grundtankar med hela biblioteksverksamheten i Älvdalen är att förankra den lokalt så långt det går.
Därför engagerade vi dels en klass på högstadieskolan och
dels några privatpersoner. Högstadieklassen inspirerades att
med hjälp av medialäraren filma egna boktips, som biblioteket publicerade på sin webbplats. Vi själva filmade några av
våra låntagare, som berättar om böcker de tycker om i korta
filmsnuttar. Dessa har vi lagt på bibliotekets webbplats men
även på YouTube. Att låta kommuninvånarna synas och dela
med sig av sina läsupplevelser på vår webbplats är dels ett
sätt att arbeta uppsökande även i cybervärlden, dels ett
sätt att engagera ambassadörer för vår verksamhet och
webbplats.
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Fotograf: Björn Rehnström

inom ramarna!

Caroline Smids, Carina Persson, Catrine Fjellström och Karin Booberg. På datorn även
Niclas Siljedahl och Birgitta Winlöf.

Texten fungerade bättre än symbolerna,
även för mindre barn
Vi såg att barnen istället för att klicka på symbolerna använde
sig av texten vi hade i en spalt till vänster på sidan. Detta har
fått oss att fundera på hur vi använder symbolerna i Mallas
mall. Vi har haft en barnwebb där första sidan bestått av de
olika symbolerna i mitten och webbplatsens ordinarie ramar
runtomkring. Vi har då förväntat oss att barnen lätt ska kunna
klicka på rätt symbol för att få den information de söker. Vi
tycker fortfarande att bilderna är fina och ser inbjudande ut,
men vi är tveksamma till att använda dem som symboler. De
som fungerade bra, har vi tänkt behålla som illustrationer
men då tillsammans med text. Det gäller t ex symbolen för
kontaktuppgifter (telefon, e-post).

inte kvar där för att hitta annan information. När de t ex
sökte ett boktips klickade de istället på rubriken ”boktips” till
vänster på sidan dvs i ramen. Och den boktipslänken leder
till bibliotekets blogg om vuxenlitteratur. De stannade alltså
inte kvar inom de ramar vi tänkt oss för dem. Så vi skiljde på
ingångarna för barn och ungdomar och har nu en barnwebb
som öppnas i ett eget fönster, med egna ramar där allt som
står är riktat till barn.

Barn är mycket konkreta i sina tolkningar

Barnen håller sig inte inom sina ramar

Detta måste vi tänka på när vi gör barnsidor. Vi måste
också ta itu med OPAC och i görligaste mån se till att den
blir lite mer begriplig även för barn. När barnen sökte i
OPAC och såg att det på en post stod ”ej hemlån” trodde de
det betydde att boken ej var hemlånad! Här återstår mycket
arbete för oss.

När barnen väl hade klickat på någon symbol och hamnat på
en barnsida med information av olika slag, stannade de dock

Caroline Smids, älvdalens bibliotek
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”

Förebygg besvikelse med vackert
innehåll. Låt dem komma i mål

Att komma i mål!
Web 2.0 och alla roliga finesser och funktioner som biblioteken får möjlighet att erbjuda användare är naturligtvis
jättebra, men det är inte de nya tekniska finesserna som är
huvudsaken utan målgruppen och deras behov. Att web 2.0
tekniken öppnar många möjligheter till interaktion och gör
webbplatserna mycket tilltalande är sant.
Alla tre delarna, grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign är viktiga delar i webbplatsens gränssnitt. Graden
av nöjdhet ökar om det användaren ser tilltalar henne.
Den första cirkeln i modellen till höger, ”grafisk design” är
webbplatsens utseende som bör vara tilltalande och inbjudande.
Sedan ska man hitta och förstå informationen ”Informationsdesign”. Besvikelsen är något större om man lyckas
sämre här, man hittar till katalogen och söker fram en bok,
genom att skriva i en sökruta, det dyker upp en svårbegriplig
träfflista. Denna skall användaren tolka, ta ställning till nya
begrepp och symboler och fatta beslut om någonting som
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hon inte är säker på att hon uppfattat rätt. Informationsdesign
handlar om t ex hur en träfflista ser ut. Webbplatsen har en
dålig informationsdesign när träfflistan är svårtolkad och
termer och symboler är förvirrande.
Interaktionsdesignen är det mest avgörande i webbplatsens
gränssnitt, besvikelsen är störst om användaren inte lyckas
utföra en funktion som exempelvis ”reservation”. Om man
i en sökning följer instruktionerna och trycker på de rätta
knapparna och ändå får ett meddelande att man inte lyckats
blir man riktigt besviken. Det har tagit tid och möda för användaren att komma hit och ändå får hon inte komma i mål.
Alla tre delarna i webbplatsens gränssnitt är viktiga för
att användaren ska vara nöjd med sitt besök, men ju djupare
man kommer desto större blir besvikelsen när man inte
lyckas med att utföra sitt ärende. Hur ofta går du tillbaka till
webbplatser där du misslyckades sist med din bokning eller
köp? Och om du misslyckas mer än två gånger går du dit igen?
Dåliga webbplatser skadar varumärket bibliotek.

1

Användaren

utseende och begripligt
för det är det de vill.

Gränssnitt

att göra och handla

interaktionsdesign

Källa: InUse

grafisk
design

Att se och gilla

informationsdesign

att hitta och förstå
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Vilka är hindren?
Figuren nedan är hämtad från en dansk undersökning av
användbarheten i biblioteksdatasystem. I två av tre sökningar
hittar testpersonerna inte relevant material med hjälp av
bibliotekskatalogen. Träfflistan är svår att tolka och systemet
är intolerant mot felstavningar.

Besked om mange hits
3%
Link på
Lokalt problem
forfatternavn vildleder
3%
3%
Biblioteket har ikke
materialet
6%

Brugeren finder det
ønskede
36%

Søgefeltets
formål er uklart
9%

Teknisk fejl
10%

Intolerance over for
stavefejl
14%

Intet relevant i
søgeresultatet
16%

Figur 3: To ud af tre søgninger mislykkes for brugerne. De 25 brugerne udførte 125
søgninger i alt. Kun 36% af søgningerne medførte, at brugerne fandt noget relevant
eller fik reserveret et materiale. De mange søgninger, undersøgelsen er baseret på,
giver anledning til at konkludere, at bibliotekerns søgesystemer kan blive væsentligt mere brugervenlige.

Ur :Rapport baserad på usability-test af danske folkbibliotekers websteder 2003 Jens Madsen, Julia Gardner, Jens Hofman Hansen

24
LIMIT

Länsbibliotek i Mellansverige IT

1

Användaren

intervju:
Boris Zetterlund
Boris Zetterlund jobbar med utvecklingsfrågor på Axiell
Library Group, som utvecklar datasystem för biblioteken.
Han var inbjuden till konferensen med rubriken ”Webbkataloger i allmänhetens tjänst?”, som anordnades av
Limit-projektet under våren 2007.
Ett av syftena med konferensen var att få till stånd en dialog
med systemleverantörerna om hur webbkatalogerna kan göras
mer användarvänliga. Bakgrunden var den vetenskapliga
användarstudie som gjordes på Limit-projektets initiativ,
och som visat att användarna många gånger har svårt att
använda sig av webbkatalogernas tjänster.
På konferensen presenterades delar av undersökningen.
Publiken fick också se några av de filmsekvenser som ingår i
användarstudien.
Har du några kommentarer till innehållet i Limitprojekets användarstudie?
– Visst fokus har enligt projektets hemsida hamnat på en
reservationsrutin. Detta är olika från bibliotek till bibliotek.
Vi ser att genomförda reservationer på nätet ökar kraftigt
såväl i absoluta tal som i andel av totala antalet reservationer
i de siffror vi studerat (från 2003 framåt). Rapporten har lett
till att fler bibliotek nu tillämpar generösare reservationsrutiner, vilket ju är utmärkt!

Vad tror du att biblioteken behöver göra för att få en
bättre användbarhet av webbkatalogen / bibliotekets
webbplats?
– Verktyg i tiden, från oss och andra leverantörer, är naturligtvis viktiga. De skall underlätta och inspirera så långt som
möjligt. Bibliotekens erövrande av det virtuella rummet är
helt nödvändigt för att användarna skall uppmärksamma
bibliotekens kvaliteter.
Bibliotekariernas kompetens bör ut på nätet i mycket,
mycket hög grad. Det kommer att bli en del av så gott som
varje biblioteksanställds arbetsvardag. För många en mycket
stor del. Intressant vore också en livfull spegling av vad som
händer i bibliotekets lokaler och det som händer på nätet fram och tillbaka.
Hur ser framtiden ut för bibliotekens webbanvändare, som
du ser det?
– Tjänster är mobila och ”portabla”. Med ”portabla” menas
att de tjänster jag är intresserad av lägger jag på de sidor och
”skrivbord” där jag vill ha dem. Vill jag interagera gör jag det.
Bibliotekens tjänster kommer att dyka upp på miljöförvaltningens och fotbollsklubbens sidor liksom på företagets
Intranet. Nya metoder som mera passar den ”explorativa” än
den precisionsmässiga sökningen kommer att utvecklas.

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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Fotograf: Marie Wissting

Intervju:					
Mona Quick, bibliotekschef i Motala
– Det är bra att biblioteken går ihop och sätter press på leverantörerna, så vi får fram användbara webbkataloger.
Det säger Mona Quick, bibliotekschef i Motala, som tror
att Limit-projektets ”opac-uppror” blev ett chockartat uppvaknande för vissa av de stora systemleverantörerna.
Hon tycker att biblioteken har varit för ”flata” gentemot sina
leverantörer tidigare, de har inte förstått vilken kraft de har
om de agerar gemensamt och ställer krav.
Själv har hon ett förflutet som informatör och webbredaktör
på statliga Talboks- och punktskriftsbiblioteket, och har därför följt frågan om utveckling av tillgänglighet på offentliga
webbplatser genom alla år.
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Snäll som Bamse
Att det finns en systemleverantör som nästan helt dominerar
den svenska marknaden är förstås ett problem, men just därför måste biblioteken vara tydliga i sina krav.
Ett så stort och dominerande företag kan också ta fram de
resurser som krävs för att utveckla användbara och tillgängliga webbkataloger, menar Mona Quick, och citerar Bamse:
”Den som är stor måste också vara snäll!”

Måste följas upp
Kravlistan på tillgängliga webbkataloger, som undertecknades
av över hundra bibliotekschefer i Mellansverige, och som
överlämnades till systemleverantörerna i början på hösten
2007, måste nu följas upp med en tidsbestämd handlingsplan

1

Användaren

”Det är bra att biblioteken går ihop och
sätter press på leverantörerna, så vi
får fram användbara webbkataloger”

från leverantörernas sida. Mona Quick anser att det måste till
förändringar snabbt!
– Inom ett år bör de enklaste sakerna vara åtgärdade,
anser Mona, och pekar på några exempel:
• Att texten i BOOK-IT-katalogerna går att förstora
• Att det finns alternativtext till bilder, symboler och ikoner
• Att navigeringen i menyerna har förbättrats

Felstavningstolerans
Hon menar att stora användargrupper idag är utestängda
från att använda bibliotekens webbkataloger. Det gäller inte
minst personer med läs- och skrivsvårigheter. Även utan
dessa problem är det väldigt svårt att söka i katalogerna, då
det inte finns någon felstavningstolerans.
En dansk studie för några år sedan visade att den vanligaste orsaken till att folk inte hittade det de sökte i bibliotekskatalogerna var att de stavade fel.
– Det är oerhört viktigt att det införs en felstavningstolerans i katalogerna, som bygger på kunskap om hur människor
med läs- och skrivsvårigheter stavar ord, anser Mona Quick.
Hon hänvisar till att NE online har infört en sådan felstavningstolerans.
– Den fungerar utmärkt, och kommer att testas av Mik-

romarc i nästa version, berättar Mona, som jobbar på ett
”mikromarc-bibliotek” och därför driver på utvecklingen hos
sin systemleverantör.

EU-krav
Hon anser att katalogleverantörerna senast år 2010 ska kunna
presentera en lösning på stavningsproblemet.
– Då ska alla offentliga webbplatser i hela EU vara anpassade för alla människor, påminner hon om. Det gäller förstås
även bibliotekens webbkataloger!

EU 2010
IT ska komma alla medborgare till nytta genom att
förbättra de offentliga tjänsterna och göra dem mer
kostnadseffektiva och tillgängliga samt att förbättra
livskvaliteten.
EU:s medlemsländer har enats om att offentliga
webbplatser ska följa riktlinjerna för tillgänglighet
(WCAG, Web Content Accessibility Guidelines)
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i huvudet på en tekniker
Intervju: Abbas Al-janabi, IT-tekniker och guide vid Uppsala stadsbibliotek

Abbas har arbetat som IT-guide sedan 1997 på stadsbiblioteket i Uppsala. I över tio år har han arbetat nära bibliotekets personal och användare och därför har vi frågat
honom hur han har upplevt förändringarna när det gäller
IT-kompetens hos personal och allmänhet.
Vad är kompetens?
– Kompetens för mig är inte bara bibliotekspersonalens
kompetens utan också användarens. Den allt högre kompetensnivån hos användaren ställer högre krav på personalen.
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Med tanke på att biblioteken har stått för folkbildning,
nya kunskaper och informationsförsörjning tidigare, tycker
jag att bibliotekspersonalen har svårt att hävda sig numera.
Förr i tiden tänkte man Bibliotek så fort man sökte svar på
sina frågor, nu tänker man Internet, vilket leder till andra typer av frågor, t.ex. varför lyckades jag inte med nedladdning
av det här programmet, hur ändrar jag format? Har biblioteken kompetens för att svara på dessa frågor?
Jag märker en stor skillnad mellan datoranvändarna för
tio år sedan jämfört med nu. Då stod jag i IT-rummet eller

2

kompetensen

blev tillkallad för att hjälpa folk med att spara, skicka iväg
dokument eller visa var man skriver webbadressen. Men när
jag blir tillkallad idag så handlar frågorna om betydligt mer
avancerade saker.
Frågan är om vi fortfarande kan vara
centrum för folkbildning när mycket i folkbildningen handlar om avancerad teknik.
Hur tycker du att personalens IT-kompetens har förändrats under senaste tio
åren?
– Användningen av IT-resurser finns i
högre grad hos yngre medarbetare. De tar
till sig teknikens möjligheter snabbare, de
tycker inte det är konstigt att bibliotekets
användare behöver hjälp med att få utskrifter, ladda ner bilder etc.

Och framtiden?
– Det måste bli ännu fler webbtjänster. För framtidens
användare blir det inte acceptabelt att behöva ta sig till det
fysiska biblioteket för att söka i en databas. Fler databaser
får access hemifrån
(i dagsläget är det en
knapp tredjedel).
Det fysiska biblioteket kommer att ha
halverad besöksfrekvens, vilket inte behöver vara negativt.
Kostnaderna går
ner tack vare större
samarbete bibliotek
emellan.
Vi får högre kapacitet på nätverket.Det
betyder att en större
mängd information kommer att skickas snabbare. Vi tillåter
t.ex. inte on-line-spel med nuvarande kapacitet på nätverket,
men med högre prestanda löses problemet. Det betyder förhoppningsvis att yngre använder biblioteket mer aktivt.
Större mångfald bland personalen, men också nättjänsterna, jag tänker på tillgänglighet på olika språk, att samhället
består av många språk.  

”Frågan är om vi
fortfarande kan
vara centrum
för folkbildning
när mycket i
folkbildningen
handlar om
avancerad teknik”

Hur tycker du att vi ska arbeta med läsning och litteratur med hjälp av modern teknik?
– Jag har tänkt i många år på direktsändningar från biblioteket. Högläsning, författarbesök och andra program bör
göras tillgängliga via webbplatsen. Tänk på hur många äldre
användare det finns som inte kan eller vill ta sig till biblioteket på kvällstid och vill ha lite mer än bara DAISY.
Jag skulle uppskatta om mina barn fick lyssna på godnattsaga på ”ren” svenska via webben.
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Verva

verket för förvaltningsutveckling
Att arbeta för utveckling av bibliotekens e-tjänster innebar
för projektet bekantskap med en yrkesgrupp som vi inte
visste att den fanns! Användbarhetskonsulter. Under 2005
anordnade projektet seminarier i alla de deltagande länen
där statskontorets användbarhetskonsulter spred idéerna om
24-timmarsmyndigheter och 24-timmarsbibliotek. Idéerna
bygger på kraven att myndigheter och institutioner ska vara
tillgängliga för allmänheten via webbtjänster.

Lite historia
För några år sedan publicerade statskontoret Vägledningen
24-timmarswebben. När Nämnden för elektronisk förvaltning (e-nämnden) inrättades i januari 2004 tog de över
ansvaret för den nya upplagan av Vägledningen. 2006
bildades Verva, verket för förvaltningsutveckling som
har ansvaret för att vidareutveckla Vägledningen 24-timmarswebben.

Vilka är med i Verva?
I den strategiska styrgruppen för vägledningen ingår representanter för Handisam – Myndigheten för handikappolitisk
samordning, IT- företagen, Svenska W3C-kontoret och Sveriges Kommuner och Landsting. Riktlinjerna i vägledningen
har tagits fram av bl a användbarhetskonsulenter.
Vad är syftet med vägledningen? Att ge stöd och riktlinjer för
utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor. Anvisningarna är inte bindande utan rekommenderas.
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Stöd genom prioritering
Särskilt intressant för biblioteken är kapitel 2, 3, 6 och 8. De
handlar om ökad tillgänglighet och får konsekvenser för
utveckling av bibliotekens webbtjänster.
Vägledningens riktlinjer är indelade i prioritetsgrader.
Prioritet 1 betyder att riktlinjen bör prioriteras högre än riktlinjer med prioritet 2 eller 3. Att ha en tydlig och beskrivande
rubrik och att webbplatsen ska ha sökfunktion är exempel på
prioritet 1.
Att webbadressen ska vara bokmärkningsbar och att
lättläst information ska finnas är exempel på prioritet 2. Att
skapa snabbkomandon för viktiga funktioner är exempel på
prioritet 3.

Vervas tillgänglighetskrav och bibliotekssystemen
LIMIT-projektet gjorde en test av bibliotekssystemen, BOOK-IT,
LIBRA och Mikromarc för att se i vilken grad de uppfyller
Vervas krav och prioriteringar för tillgänglighet. Vi använde
Vervas checklista för grundläggande tillgänglighet (se rutan
till höger).
Resultatet var dåligt för Axiells bibliotekssystem medan
Mikromarc visade betydligt bättre resultat. De följande fyra
tillgänglighetskraven är den lägsta nivå av tillgänglighet man
ska begära av ett biblioteksystem.
Vägledningen 24-timmarswebben finns att
läsa och ladda hem på www.verva.se. Där
finns även länkar till gratisversion av webbverktyg
för test av webbplatser.

2
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Ett exempel på test om att ändra storleken på sidans text

Kan användaren ändra
storlek på sidans text?
Verva rekommenderar att använda
flexibla mått på webbplatsen. Då blir
det enklare för alla att förstora texten på
webbplatsen oavsett om man har hjälpmedel installerade eller ej.

Vervas Checklista för test av grundläggande tillgänglighet
1. Testa att rubriker används på rätt sätt
a. Öppna sidan i din webbläsare.
b. Välj menyn ”Structure” och alternativet ”Heading Structure”  WAT.
c. Kontrollera att rubriker finns och har en korrekt struktur.
2. Testa att sidan fungerar utan att bilder syns
a. Öppna sidan i din webbläsare.
b. Välj menyn ”Images” och alternativet ”Toggle Image/Alt” i WAT. Detta byter ut alla
bilder mot respektive alt-text.
c. Kontrollera att ditt innehåll är begripligt och att viktig information inte saknas.
3. Testa att användaren kan ändra storlek på sidans text
a. Öppna sidan i Internet Explorer.
b. Välj menyn ”Visa” och alternativet ”Textstorlek”. Välj ”Större”.
c. Kontrollera att textstorleken ändrades och att viktig information inte hamnar utanför
    sidan på en normalstor skärm.
4. Testa att det går att navigera utan mus
a. Öppna sidan i din webbläsare.
b. Använd tab-tangenten Navigera dig fram till några av posterna i en meny.
c. Aktivera länken med enter-tangenten. Kontrollera att sidan laddas.

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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Intervju:
Darja Isaksson
användbarhetskonsult
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LIMIT-projektet har haft kontakt med användbarhetskonsulter som har webbsidors tillgänglighet som specialkompetens. Ett av dessa företag är InUse där bland annat Darja
Isaksson arbetar med frågor som rör användbarhet och
nytta av IT. På projektets seminarium i Karlstad deltog hon
som specialist inom tillgänglighet och gav sina synpunkter
på användarstudien.

riktiga användare är det billigaste och bevisat bästa sättet
att mäta verklig kvalitet på webbtjänster såväl som program,
svarar Darja. Anledningen till det är att webbsajter och annan IT inte har något värde per se, utan bidrar bara när de
används. Så självklart tycker jag att det är superbra att biblioteken gör en så viktig aktivitet, och jag hoppas att det kommer att påverka deras sätt att jobba även i framtiden.

Vi har frågat Darja vad hon tycker om att biblioteken tog
initiativet att göra en användarstudie.
– Att utvärdera IT-lösningar i verklig användning med

På frågan vad biblioteken behöver göra för att få bättre användbarhet på katalogen och webbsidorna svarar hon att biblioteken behöver ställa krav på sina leverantörer på ett bättre

Länsbibliotek i Mellansverige IT
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”Folkbiblioteken har en UNIK
position i världen och kan
erbjuda något som ingen
annan konkurrent kan via
webben; möjligheten att
gratis låna böcker”

sätt. Arbeta med designen och uformningen av webbtjänster
på ett bättre sätt. Systematiskt utvärdera sina lösningar utifrån ett användarperspektiv och använda de insikter man får
för att prioritera framtida förbättringar, fortsätter Darja.
Hur ser framtiden ut för bibliotekens webbanvändare?
Darja fortsätter: Det är svårt att sia om bibliotekens framtida webbanvändare, men vi VET att användare förväntar
sig att göra mer och mer via webben. När det fungerar som
bäst leder det till både ökat läsarengagemang, bättre service
på grund av bättre tillgänglighet och minskade kostnader för
den organisation som annars måste finnas fysiskt tillgänglig

i större omfattning. Folkbiblioteken har en UNIK position
i världen och kan erbjuda något som ingen annan konkurrent kan via webben; möjligheten att gratis låna böcker. Min
förhoppning är att biblioteken fokuserar på det de är unika
på, och gör det bättre än någon annan. Dessutom hoppas jag
att webbanvändare kan få ännu bättre service av biblioteken
via några av alla de möjligheter som webben tillhandahåller.
Men som sagt, jag tror att folkbibliotekens viktigaste utmaning är att utnyttja sina unika egenskaper för att bygga större
förtroende och efterfrågan bland befolkningen på det som
bara bibliotek kan erbjuda!  
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Metoder och verktyg
I strävan mot LIMIT:s mål, att synliggöra och öka användandet av bibliotekens e-tjänster, är kompetensfrågan viktig. Därför var det viktigt att kartlägga vilken kompetens
personalen besitter och vad som saknas för att de ska kunna
använda bibliotekens e-tjänster själva. En osäkerhet om
hur man använder tekniken leder till att e-tjänsterna inte
marknadsförs mot biblioteksanvändarna på ett bra sätt. De
deltagande länen i projektet använde olika sätt för att höja
personalens kompetens i tekniska frågor.

Teknikdagar
I Värmland gjorde man en teknikutbildning som tog upp allt
från i vilka format bibliotekens e-tjänster erhålls till vilken
teknik man behöver för att tillgodogöra sig dem. Personalen
fick prova och laborera på handdatorer och mp3-spelare.
Utbildningarna hölls på plats i biblioteken och på sätt fick
hela personalstyrkan möjlighet att vara med. Länsbiblioteket
erbjöd samma utbildning till samtliga bibliotek inklusive
sjukhusbiblioteken.

Pedagogiskt bord
En metod för reflekterande samtal kring en bestämd frågeställning är ”pedagogiskt bord”.
Metoden är en tillämpning av Kolbs cirkel för erfarenhetsbaserat lärande, en cyklisk inlärningsmodell i fyra steg.

34
LIMIT

Länsbibliotek i Mellansverige IT

Den tar sin utgångspunkt i den konkreta erfarenheten, som
här är grund för reflekterande observationer vilket leder till att
man formulerar förståelsen i abstrakta begrepp från vilka problem kan lösas och nya tillämpningar prövas i aktivt experimenterande, som ger nya konkreta erfarenheter och så vidare.
Bibliotekspersonal samlas för att tillsammans reflektera över
en eller två frågeställningar.
Efter en kort inledning läggs en pedagogisk utmaning på
bordet och den diskuteras i grupper om max åtta personer med
en samtalsledare. Efter en paus reflekterar man vidare i grupperna och samtalsledarna summerar i en eller två slutsatser.
Metoden användes med personalen på Falu stadsbibliotek. Frågeställningen löd ”Hur blir webbplatsen ett verktyg
för alla? Metoden visade sig vara mycket framgångsrik och
resulterade i många idéer om vad som skulle kunna göras
och hur arbetet skulle bedrivas för att webbarbetet skulle ta
fart och utvecklas. Något som återkom flera gånger under
diskussionerna var att personalen upplever sig ha ont om
tid att jobba med sådant här och att behovet av utbildning
är stort.

Formatdagar
Formatdagar i Västmanland ordnades som ett samarbete
mellan Länsbibliotek Västmanland och Västerås stadsbibliotek med syfte att öka IT-kompetens bland biblioteksper-
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Webbanalyser
Regionbibliotek Stockholm startade hösten 2006 egna användarundersökningar, som en direkt
följd av LIMITs användarstudie.
Kommunbiblioteken erbjöds s.k.
webbanalyser, där användarstudiens metod användes för att ta
reda på besökarens sätt att söka på
webbplatsen. Principen var densamma, även om ingen vetenskaplig ambition ingick. I användartesterna fick testpersonerna 11 frågor
att lösa på den aktuella webbplatsen. Testpersonernas sätt att tackla
uppgifterna spelades in med både
bild och ljud. Frågorna handlade
om basfakta såsom öppettider, vägbeskrivning mm och om litteratursökningar och om användande av

bibliotekets e-resurser.
Till detta lades en checklista byggd
på Vervas krav på grundläggande
tillgänglighet, LIMIT-projektets
rekommendationer (se folder 1 och
2) samt aspekter på grafisk, interaktiv- och innehållsdesign. Utifrån
detta material gjordes analyserna.

Resutat och analys
En bild säger mer än tusen ord, och
en film säger mer än tusen bilder.
Testerna ger en tydlig signal om
användarnas nöjdhet. Information
om biblioteken har för det mesta
varit enkel att hitta, medan annat
mötts med frustration, ilska och
uppgivenhet. En svårighet är att
förstå skillnaden mellan webbplatsen och katalogen, en annan att

sonlen. All personal erbjöds utbildning i digitala format och
hanteringen av dem.
Det är viktigt att personalen känner sig hemma i den nya
terminologin och kan hantera bild-, ljud- och filformat som
jpg, mp3, Quicktime, Media Player, streaming audio, podtv och podradio, Daisy, Flash mm som används av en bred
allmänhet. Peter Sjödin som är ljudredaktör på tidskriften
M3 Digital World och matematiklärare ledde deltagarna in i
formatvärldens djungel.
Formatdagarna var ett gott exempel på samarbete där
både bibliotekspersonal och andra kompetenser delade

förstå vad som hör till biblioteket
kontra kommunen.
Checklistan ger struktur åt analysen och underlättar argumenten
för förbättringar. Förenklad text,
FAQ, A-Ö, sökruta till OPAC, kontaktuppgifter hör till funktioner
som har föreslagits som framgångsfaktorer. Webbanalysen har
varit ett enkelt och smidigt sätt att
ge bibliotekspersonalen och webbansvariga i kommunen nycklar till
att utveckla sin webbplats. Denna
metod kan användas direkt av
webbansvariga och redaktörer.
Checklista, länkar till Verva och
program som har använts ligger
på regionbiblioteket.stockholm.se.

med sig av sina kunskaper.
Att lära sig hantera den nya tekniken är bara början
på en lång process för vidare utveckling av bibliotekets
webbtjänster.
För många kommuner är detta sedan tidigare en självklarhet,
för andra är det nya insikter. För alla gäller att kompetens
och biblioteksförnyelse kostar tid och pengar. Gamla arbetsformer och rutiner måste ses över för att nya ska få utrymme
att utvecklas.
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LIM-länen: E-tjänster på webbplatsen
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Under LIMIT-projektets gång genomfördes årligen undersökningar av bibliotekens webbplatser utifrån ett tjugotal
olika kriterier. Dessa innefattade dels ”tillgänglighet och
service” (hur synlig och informativ webbplatsen var) och dels
”e-tjänster” (bibliotekskatalogen, databaser och länkar). Vid
de första två undersökningarna fanns inga gemensamma
definitioner av kriterierna, så de lämnade ett ganska stort
utrymme för tolkning. För år 2007 fastställde projektgruppen
de definitioner som beskrivs nedan.
Frånvaron av gemensamma definitioner från start gör direkta
jämförelser mellan åren osäkra, men vi kan konstatera att
samtliga staplar i diagrammet ovan har vuxit. Den procentuellt största förändringen är ”Länk till TPB/Handikat” (från
ca 20 % år 2005 till ca 67% år 2007). ”Karta/vägbeskrivning”
har fördubblats, så även ”Andra språk”. Båda dessa är ändå
förvånansvärt låga även för år 2007. Endast ca 14 % av
biblioteken hade information på andra språk än svenska
på sina webbplatser.
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Information om bibliotekets tillgänglighet har också nästan
fördubblats från 2005 till 2007, från en fjärdedel till drygt
hälften av biblioteken. I reella siffror är den största förändringen hur lätt bibliotekens webbplatser är att hitta via
Google, en ökning från 56 % till 91 %. Det är oklart i vilken
omfattning detta beror på bibliotekens eget arbete. Men att
allt fler bibliotek syns på sin kommuns startsida kan antagligen härledas till aktiva insatser.
Mer än tre fjärdedelar av biblioteken saknar en sökruta till
katalogen på sin webbplats. En tredjedel av biblioteken är
fortfarande ”anonyma” såtillvida att de inte tillhandahåller
någon form av kontaktuppgifter till individuella medlemmar
av personalen via webbplatsen. Allt fler bibliotek informerar
om vilka databaser som finns på biblioteket, men att det ofta
saknas länkar till dessa på webbplatsen visar att man inte
använder sig av webbplatsen som ingång till databaserna på
biblioteket.

2
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För att få jämförbara värden definerade
vi begreppen enligt följande:
Synligt på kommunen Ordet ”Bibliotek” förekommer på

Personalen uppdaterar själv Bibliotekspersonal

kommunens startsida, tillsammans med en länk som leder
till bibliotekets startsida (inte katalogen).
Lättgooglat Vid sökning på Google finns bibliotekets
startsida med bland de tre toppresultaten.
Startsida på publika datorer Bibliotekets webbplats
används som startsida i webbläsaren i de av bibliotekets datorer som är avsedda för besökare. (Undersöktes
2005-2006.)
Karta/vägbeskrivning Det räcker att det antingen finns
en karta eller en vägbeskrivning till huvudbiblioteket
Andra språk Det finns någon information, ej nödvändigtvis utförlig, på andra språk än svenska.
Tillgänglighet på biblioteket Det räcker med någon
info om lokalerna, t ex att ramp eller hörslinga nämns.
Datorbokning Det finns information om hur man kan
boka en dator.
Formulär för kontakt Kan vara funktionsbrevlådor
eller personliga.
Svarstider Det finns någon info, om svarstider vid kontakt via formulär eller epost.
Namn och kontakt till personal Hela personalen
nämns vid namn och det finns någon kontaktmöjlighet
(telefon, e-post, formulär) till var och en.

kan på egen hand lägga ut och redigera uppgifter på sin
webbplats, utan att behöva gå via t ex en IT-ansvarig på
kommunen. (Undersöktes 2005-2006.)
Sökbar katalog Det går att söka i bibliotekets katalog
via webben.
Sökruta till katalog Bibliotekets webbplats har
någonstans en sökruta som vid sökning leder direkt in i
katalogen.
Omlån Det går att låna om via webben. (Undersöktes
2005-2006.)
Reservationer Det går att reservera medier via webben.
(Undersöktes 2005-2006.)
Reservera innestående medier Det går att via webben
reservera medier som finns på plats på biblioteket. (Undersöktes endast år 2006.)
Länkar till databaser Databaser är synliga och länkade på webbplatsen, ej enbart i katalogen.
Databaser hemifrån Det finns minst en databas som
går att använda utanför bibliotekets lokaler.
Länkar till Libris, bibliotek.se, Tpb/handikat, samsök, Fråga biblioteket Det finns länkar till dessa olika

tjänster på bibliotekets webbplats. ”Samsök” avser en funktion för att samtidigt söka i flera katalogen i en region.
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Vår tid styrs av nya lagar
”minsta motståndets lag”
och ”radical trust”

Hårda domare granskar
bibliotekens webbkataloger
Låter det dramatiskt? Det sker dagligen på nätet. Webbanvändaren i dag är en hård domare, en webbplats får några
minuter på sig för att bevisa sin duglighet annars åker den ut.
Den domen går inte att överklaga!
Det var en av tankarna som lyftes på LIMIT-projektets
seminarier ”Webbkataloger i allmänhetens tjänst?” i Stockholm, Karlstad och Falun våren 2007.
Vår verklighet är fylld av interaktiviteter. Allt fler tillbringar
längre tid vid datorn och de sociala aktiviteterna ökar på
nätet. Det är en mängd olika aktiviteter som är intressanta
för nätfolket.
I vår tid:
• positionerar sig stora sökmotorer och de erbjuder 		
tjänster som biblioteken stod för tidigare.
• loggar miljoner in på YouTube dagligen.
• får man boktips, musiktips etc. av varandra eller
andra aktörer på nätet.
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• ”recenserar” 860 000 människor mascara och
smink.
• är det inte hög kvalité på sökresultatet som
efterfrågas längre, utan det duger med ”tillräckligt
bra” både för studenter, forskare och allmänheten.
• är nätmedborgarna smarta och inte lika snälla som
besökare på det fysiska biblioteket. De dömer oss
hårdare på webben.
• styrs vi av nya lagar, ”minsta motståndets lag” och
”radical trust”.
       

Det här kan biblioteken göra
• Samarbeta med varandra och ta plats på webben, skaffa
oss ”centralt belägna lokaler” i den virtuella världen,
flytta in i andras ”lokaler” och göra oss synliga.         
• Lära oss att ställa krav och bli ”duktigare” kunder till
leverantörerna.
• Inse att vi har konkurrenter men vi har fortfarande en
unik produkt, vi lånar ut GRATIS.
• Få in fler nya yrkeskategorier på biblioteken, utöka samarbete med interaktionsspecialister, webbdesigners m.fl.

3
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Tankar från projektledaren

Det vackra med granatäpplet är inte
den enda röda kärnan utan alla kärnor
tillsammans
Den här fascinationen över granatäpplet kommer från min
barndom. Vi satt runt bordet med en hel låda granatäpplen
och verkligen diskuterade färg, form, antalet kärnor i varje
hus och hur de trängdes ihop och formade varandra, och det
fantastiska med att vi inte kunde hitta två kärnor som var
identiskt lika. Ingen kärna var rund heller, men deras sammansatta form- en rund vacker och god frukt.
Vad har det med LIMIT att göra? Jag kommer till det!
LIMIT- projektet delade under det tredje och sista projektåret ut medel motsvarande 20 000 kronor per län. Syftet
var att uppmuntra och stödja kommunbiblioteken i arbetet
med utveckling av webbplatser och webbkataloger.
Resultatet av dessa projekt presenterades i Örebro den
12 september 2007. ”Många bäckar små” var det verkligen.
Filmer på teckenspråk om bibliotekets tjänster, förändring
av webbkatalogens utseende, mindre text och mer bilder och
många fler spännande förändringar har biblioteken i Mellansverige åstadkommit.
Elva bibliotek presenterade delprojekt som de hade arbetat

med under LIMIT-projektets sista år. Alla deltagarna önskade ett bredare samarbete om bibliotekets webbtjänster både
regionalt och nationellt. Biblioteken i bland annat Värmland
och Östergötland visade att de har upptäckt fördelarna med
regionalt samarbete.
Så här skriver Klas Bergquist från Grums bibliotek om
pilotprojektet inom LIMIT i Värmland:  

– Vi valde, att som pilotprojekt, erbjuda biblioteken hjälp att
utveckla sina kataloger på nätet. Vi ville att många skulle få
omedelbar nytta av projektet. Först hade vi en gemensam
introduktion, halvdag. En IT-pedagog på länsbiblioteket och
en bibliotekarie i Grums åkte sedan runt till biblioteken och
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hjälpte till att utveckla OPAC i den riktning man själv hade
valt. Vi är nöjda med det resultatet. 11 bibliotek i Värmland
har nu bibliotekskataloger med stark koppling till webbsidesuppgifter och med Vervas tillgänglighetsregler tillämpade (så
långt vi förmått). Problemet kommer att bli att biblioteken
kanske inte orkar underhålla sina OPACar. Med mer resurser
hade projektet kunna utbilda bibliotekens personal mer, så att
underhållet kan skötas. En bra sak som uppnåtts är att alla
inser att webbarbete kräver kompetens och tid och att vi
har allt att vinna på samarbete. I Värmland strävar vi efter
att på sikt kunna skapa en gemensam webbkatalog och
webbplats.
Så här skriver Marie Eriksson och Annika Holmén från
Söderköping om samarbetet i Östergötland:
– Vi har skaffat ett skelett till en ny webbsida,
tillsammans med övriga
bibliotek i Östergötland
genom Östgötaportalen.
Nu gäller det att ge den
kött på benen, snygga
former och utbuktningar
på de rätta ställena.”
Efter den senaste tidens frammarsch av Web
2.0 funktioner, använMarie Eriksson
darnas lästips, betygsättning av media,
diskussionsgrupp och interaktivitet, som tilltalar många
bibliotek faller tankarna naturligt på de mer bekanta orden
”nätverk och samarbete”.
Webb 2.0 funktioner bjuder till delaktighet och interagerande med nätanvändarna av bibliotekets tjänster. Detta
kräver större insats av personalen, någon måste ta hand om
frågorna som ställs via webben, någon måste skriva lästipsen
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och publicera användarnas alster.
Doris Lessing fick Nobelpriset i litteratur hösten 2007. På bibliotekens webbplatser fanns över 20 olika texter med länkar
till andra webbplatser eller lokala kataloger. Alla hade nästan
samma innehåll och vände sig till biblioteksanvändare oavsett ort. Hur många arbetstimmar kan det handla om?
Detta aktualiserar ett behov av effektivisering som kan
uppnås genom samarbete. I stället för att lägga ner hundratals timmar på att skriva boktips var och en kan vi samla allt
på ett och samma ställe och marknadsföra som bibliotekens
nya produkt, boktips.net är ett bra exempel. Vi måste stärka
bibliotekens ställning tillsammans. Vi har mycket att vinna
på en samordning biblioteken emellan. Vi har fungerande
nätverk som vi bör utnyttja, utveckla och synliggöra.
Tänk om alla små steg som redovisades på slutkonferensen ”Många bäckar små....” kunde bli till en stor flod (istället
för å). Vi var alla överens om att material producerat på olika
håll kan vara en stor gemensam tillgång för alla.
Det är över hundra olika bibliotek i Mellansverige som
dagligen brottas med IT-samordnare, informationschefer och
tekniker i sina kommuner. Mycket kraft går åt att få kommunikationen att fungera och inte alla gånger lyckas man få
lösningar till bibliotekens fördel. En och annan gång fungerar det bra och då händer det saker.
Tanken om större gemenskap mellan biblioteken är svår
att släppa för oss i LIMIT-projektet.
Drömmer om en biblioteksorganisation med biblioteksstyrelse, egna databaser som biblioteken tillsammans bidrar
till att utveckla och underhålla, gemensam marknadsföring av alla bibliotekens tjänster. Väck mig inte!
Åter till granatäpplet - Jag glömde skriva att om man äter
kärnorna en och en så är smaken ganska syrlig. Men om man
äter många på en gång så smakar det mycket sött.
Eftersmaken av slutkonferensen den 12 september
2007 var SÖT.
Lousia Hatamian
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Intervjuer:
Lena Gustafson Randau och Karin Hane

Intervju med Karin Hane, bibliotekschef Falu stadsbibliotek

Hembygdsportalen
Lena Gustafson Randau från Märsta berättar hur de arbetade
med Hembygdsportalen inom limit-projektet.
– Vi återupplivade en gammal tanke om att utveckla vårt
hembygdsrum och insåg att internettekniken är ett utmärkt
verktyg för detta material. Kontakt och samarbete var redan
upprättat med några mycket engagerade hembygdsforskare
vilket har varit en enorm tillgång i arbetet. På biblioteket har
tre personer varit involverade i projektet som beställare, projektledare och webbansvarig.

Vad tycker du om att gå ihop och försöka påverka?
– Att samarbeta flera län tillsammans är en bra
form. I vissa frågor är Falu kommun för liten för att
kunna påverka. Biblioteksbranschen skiljer sig inte
så mycket åt från län till län, kommunbiblioteken har
troligen samma sorters problem som skulle kunna
avhjälpas med samarbete.
Risken finns dock att det blir långa avstånd mellan
de som samverkar i ett så stort område som LIM.
Tror du att det här är ett bra sätt att samarbeta
kring andra frågor också?
– Ja, det tror jag. Det är viktigt att visa på enighet
i en viss fråga. Det visar att biblioteken har ”muskler”
vid krav på företag t.ex. Jag tror också att det ligger en
hel del ekonomi i att vi samarbetar flera län. T.ex. vid
anlitande av externa föreläsare.
Det är dock viktigt att vi definierar vilka roller de
olika parterna har i samverkan.
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Intervju:
Nina halden rönnlund

enköpings kommunbibliotek
Vad är ni mest nöjda med?
– Det som jag ser som den största vinsten är att processen
påbörjats och att det nu finns något att utgå ifrån. Idag finns
det ett par webbsidor som vänder sig till barn mellan 7-12 år.
Utifrån dessa är det bara att arbeta vidare…
Vad hade kunnat bli bättre med mer resurser?
– Om utgångspunkten hade varit en STOR BUDGET
så hade vi valt att anlita en professionell webbdesigner för
utformning av själva webbplatsen. Möjligheterna att fokusera på innehållet hade också ökat. Och en ÄNNU STÖRRE
BUDGET hade kanske gett oss möjligheten till ett länsövergripande samarbete med lokala ingångar?

Hur tänkte ni när ni valde projektområde?
– Valet av projektområde var lätt. Vår webbplats vände
sig enbart till vuxna. I vår ambition att prioritera barn och
unga föll det sig naturligt att skapa en digital kanal till denna
målgrupp.
Hur gick ni tillväga och vad har projektet haft för betydelse
för arbetsgruppen?
– Den nuvarande strikta kommunala policyn avseende
webbplatsens utformning samt begränsade resurser medförde att jag beslöt att använda Mallas mall. Genom att integrera
mallen på vår webbplats erhöll vi på ett enkelt sätt ikoner och
annat användbart material avpassade för målgruppen.
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Vad är nästa steg?
– Nästa steg är att i samarbete med en referensgrupp med
barn diskutera webbsidornas innehåll och utformning. De
måste ju vara lockande och fyllda med intressant innehåll,
gärna med lokal karaktär! Det nuvarande webbverktyget begränsar våra möjligheter att utforma en attraktiv webbplats.
Med utgångspunkt i barnens önskemål hoppas vi kunna
påverka våra möjligheter genom att påbörja en dialog med
berörda kommunala tjänstemän.
Bibliotekens webbplatser har en stor betydelse i förhållande till våra låntagare.
Det handlar om utformningen, men också om innehållet.
För att kunna skapa ett attraktivt innehåll för barn och unga
krävs ett kontinuerligt arbete. Nästa steg är att integrera detta
i barnbibliotekariernas arbetsuppgifter.

3

samarbetet

universitetsbibliotek är med i samarbetet.
Biblioteksportalen är ett tydligt bevis för att samverkan
mellan biblioteken i Östergötland har gett resultat. Målet
med samarbetet är att sätta brukaren i centrum och ge alla
östgötar en likvärdig tillgång till biblioteksservice, oavsett
var man bor i länet.
– Jag tror starkt på idén med en gemensam portal. Vi blir
slagkraftigare när vi gör något ihop, säger Mona Quick, bibliotekschef i Motala.

Handlingsplan för 24-timmarsbiblioteket

Fotograf: Steffan Gustafson

Biblioteken i länet har enats om en handlingsplan för att
utveckla 24-timmarsbiblioteket, där målet är att öka användningen av bibliotekens tjänster på nätet. Den regionala
24-timmarsplanen kom till som en del av Limit-projektet,
för att biblioteken såg vinster i att samarbeta kring frågor
som rör bibliotekens tjänster på nätet.
24-timmarsplanen gick ut på remiss till biblioteken och
där var man överlag positiv till att det görs en gemensam
handlingsplan för att utveckla 24-timmarsbiblioteket.

Lång resa…
Men att riva väggarna, och erbjuda en gränslös service, är
inte lätt. Det har varit en lång resa, med många hinder på
vägen som måste undanröjas för att komma vidare. För det
lokala biblioteket är det inte självklart att tänka ”regionalt”
för man uppfattar sig själv först och främst som ett bibliotek
som verkar lokalt.

Östgötabibliotek i samverkan
– mot ett gränslöst bibliotek

Framtidens bibliotek är redan här – i din dator! Biblioteken i
Östergötland har rivit väggarna och gått ihop om en gemensam webbplats, ostgotabibliotek.se som erbjuder en rad nya
tjänster till östgötarna.
Så lät det i pressinbjudan inför lanseringen av den nya
biblioteksportalen i Östergötland i december 2007. Bakom
den nya webbplatsen står Länsbibliotek Östergötland, som
är en del av regionförbundet Östsam, i samarbete med kommun- och gymnasiebiblioteken i regionen. Även Linköpings

Frågorna har varit många kring hur det ”friare flödet” av
medier i länet skulle utformas – ett av de ben som biblioteksportalen vilar på. Det andra benet handlar om att marknadsföra de gemensamma nättjänsterna och e-medierna som man
kommer åt hemifrån.
Innan östgötabiblioteken uppnådde enighet om att tillåta
utlån av alla medier inom länet, var det många och långa
diskussioner om hur samarbetet skulle se ut.
Man frågade sig om det var vettigt att ett annat bibliotek
skulle kunna lägga vantarna på en nyinköpt bok som var
ämnad till ens egna kunder? Och ska verkligen ett bibliotek
som inte har musik-cd få låna in det från ett annat bibliotek?
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Och blir det inte kaos om vi tillåter brukarna att använda
samsöken och göra dessa beställningar själva?

Göra det enkelt
Man var också tvungen att komma överens om vilket beställningsformulär som skulle användas på portalen. Vissa bibliotek var rädda för att skapa nya rutiner och ville att portalen
skulle länka till webbkatalogens fjärrlåneformulär, medan
andra ville ha ett enklare formulär, och även öppna tjänsten
för icke-låntagare för att på så sätt värva nya låntagare när de
kom för at hämta sin beställning.
Det blev till slut ett enkelt beställningsformulär på portalen, som skickas till det bibliotek där man vill hämta ut beställningen. Även den som inte är låntagare kan använda sig
av tjänsten, och får då ett lånekort när beställningen hämtas ut.
För att beställningstjänsten skulle kunna marknadsföras fullt
ut var biblioteken också tvungna att tillåta reservationer av
medier som står inne, eftersom den som sitter hemma vill
kunna planera sitt biblioteksbesök och lägga undan de böcker
som man vill låna. Många tvekade inför att göra om rutinerna och införa plocklappar, men nu är det genomfört på
alla bibliotek i länet!

Avgifterna skiljer
Däremot har östgötabiblioteken inte lyckats enas om en gemensam linje när det gäller avgifter för reservationer och
beställningar. Tio bibliotek har slopat sina beställningsavgifter helt, och vill absolut inte återinföra några avgifter. Kvar
finns Mjölby, Linköping och Norrköping som fortfarande tar
ut avgifter för reservationer och beställningar, något som har
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orsakat en hel del frågor från besökarna på portalen. De undrar varför det kostar att beställa hem en viss bok i Linköping,
Norrköping och Mjölby, medan det är gratis att beställa hem
samma bok till andra bibliotek i länet.

Inget kaos
Något kaos har inte utbrutit! Biblioteken väntar fortfarande
på ”explosionen” av beställningar som man trodde biblioteksportalen skulle orsaka, men den har uteblivit. Idag gläds man
istället åt de beställningar som kommer in via portalen, och
tycker också att det är roligt när folk hör av sig via ”tyck-tillformulär” som ligger på portalen.
Framför allt de mindre biblioteken i länet känner sig stolta över att få låna ut sina medier till andra bibliotek i länet.
”Roligt att man efterfrågar det som finns hos oss”, säger en
bibliotekarie på ett mindre bibliotek.
Under de första tre månaderna hade biblioteksportalen ca
150 besök per dag, totalt ca 13 500 besök. Antalet unika besökare under perioden var 6 300 personer. Drygt 60 000 sidvisningar gjordes, och de sidor som förutom startsidan hade
flest besök var ”Sök och beställ” och ”Lyssna och ladda ner”.
Målet under 2008 är att fördubbla antalet besök på biblioteksportalen. Det kommer att kräva olika marknadsföringsinsatser, däribland en gemensam e-kampanj i länet. Det är
också viktigt att personalen använder den och visar den för
besökarna, och att andra webbplatser länkar dit.
Det är viktigt att hela tiden utveckla nya tjänster på portalen, och att de stämmer med brukarnas behov. Under året
ska därför användartester på portalen genomföras, och nya
tjänster utprovas.
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Röster om
”Vi är mycket glada för denna webbplats och kommer att låna många, både
ljud- och e-böcker. Något av det bästa
som hänt på nätet.”

”Fantastiskt att kunna sitta hemma och
lyssna på när författaren (i detta fall
Kay Pollak) läser ur sin bok ”Att välja
glädje.”

Kanonbra tjänst - mycket positivt
att bara behöva ha ett lånekort.”

”Om man bor långt från ett
bibliotek är denna möjlighet
att informera sig ovärderlig.
Man slipper fara till biblioteket
på vinst och förlust.”

”Sitter vid datorn och handarbetar,
samtidigt som jag lyssnar på en
e-ljudbok. Kan man ha det bättre?!!?
Mer sånt här för folket!!”

Fotograf: Staffan Gustavsson, Redakta

Judit gillar e-ljudböcker
– Jag älskar ljudböcker, och tycker det är toppen att man nu
kan lyssna direkt på nätet. Det säger Judit Rogulla, som bor i
Sturefors utanför Linköping.

Judit Rogulla sitter vid datorn och handarbetar, samtidigt som hon lyssnar på en
ljudbok online. Kan man ha det bättre, frågar hon sig.

Hon har lyssnat på böcker sedan studenttiden på 70-talet, då
hon läste in studentlitteratur för synskadade. Hon minns hur
glad hon blev då biblioteket började låna ut kassettböcker.
– Jag lånade rubbet!
Sen blev de cd-böcker – och nu e-ljudböcker. Hon tycker
att det är så smidigt att man kan lyssna på ljudböcker online,
direkt i sin dator.
– Man slipper hantera alla cd-skivor, utan klickar bara
igång boken i datorn.
Hemma har hon en bärbar dator, som hon använder som
cd-spelare när hon lyssnar på ljudböcker online. Hon har
också trådlöst Internet i hemmet, så det är lätt att placera
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datorn där hon vill ha den.
Judit berättar att hon jämt lyssnar på ljudböcker. Både när
hon diskar och lagar mat eller vilar. Hon är speciellt förtjust
i författaruppläsningar; en favoritförfattare som hon gärna
lyssnar till är Torgny Lindgren.
Judit gillar också att brodera – en hobby som går utmärkt
att förena med bokläsning.
Det hon saknar är möjligheten att lägga bokmärken i onlineljudböckerna. Dessutom önskar hon sig ett större urval av
ljudböcker på engelska.

E-böcker passar mig perfekt

Hon är en snabbläsare som klämmer flera böcker i veckan,
både e-böcker och vanliga pappersböcker, men tycker att det
är bekvämt att kunna ladda ner böckerna direkt från nätet.
– Det är enkelt, du slipper köa och behöver inte tänka på
att återlämna böckerna.

Läser i sängen
Lina laddar ner böckerna till sin laptop som hon nästan alltid
bär med sig, eftersom hon också använder den i jobbet. Hon
tycker inte att det är några problem att läsa böckerna i datorn.
– Jag var lite skeptisk i början, medger Lina, som tycker
att det går bättre än hon trodde. Man blir van vid att läsa på
det sättet. Lina berättar att hon till och med har hittat ett sätt
att läsa med datorn i sängen.
– Jag ligger på mage med datorn på huvudkudden, det
fungerar fint!

Önskar sig en handdator

Lina tillhör generationen teknikvana småbarnsföräldrar med ständig tidsbrist

– E-böcker passar mig perfekt, säger Lina Alm Mäntyniemi,
28, från Krokek, utanför Norrköping.
Själv tycker hon inte att hon hinner gå på biblioteket. Så
att utnyttja bibliotekets e-tjänster och ladda ner e-böcker passar
henne perfekt.

Enda problemet är att det inte går att läsa i datorn på pendeltåget, tycker Lina, som reser mellan Norrköping och Linköping flera gånger i veckan. Laptopen är för stor att ha i knät,
när det är trångt på tåget.
– Så jag skulle vilja ha en liten handdator, det tror jag
skulle fungera fint på resorna, säger Lina.
Hon är förvånad över att biblioteket inte gör mer reklam
för sina e-böcker.
– Det måste lyftas fram bättre, hur ska man annars få reda
på att möjligheten finns? undrar Lina.

”Biblioteksutveckling är
ett permanent tillstånd”
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Det viktigaste är:
Utvecklingsplanering. Det saknas en beredskap i
biblioteken för snabbare anpassning av bibliotekets tjänster till efterfrågan. Biblioteksutveckling
är ett permanent tillstånd därför behövs en permanent utvecklingsgrupp. Vi är duktiga på att inse
behovet av utveckling många gånger men det tar
oerhört lång tid från insikten tills vi faktiskt agerar. En sådan planering sker i direkt kontakt med
användare. I stället för att tycka och tro bör vi få
användarperspektivet i ryggmärgen. Vi måste bli
bättre på att ta reda på, fråga och undersöka mera
och sen dra slutsatser. Ha en tillåtande attityd
gentemot varandra och våga testa i användning.
Vi måste bli bättre på att agera snabbare i stället
för att tänka länge innan vi fattar beslut om vi ska
agera eller inte! Vi är inte i takt med den tekniska
utvecklingen som berör oss i väldigt hög grad.

Därför måste vi ständigt ändra attityd. Vi har
konkurrenter.
Många har varit med om att diskutera på sina
bibliotek om att ”vi måste göra någonting”, det
är så mycket vi har pratat om: lästips, A-Ö lista,
bild på personal på webben, roligare webbsidor för
barn. Många tycker att man borde göra någonting,
men så länge det saknas en organisering av arbetet
kommer inte mycket att hända.
En enad front för tillgängliga kataloger. De
kommersiella företagen som äger bibliotekens
datasystem försäkrar sina ekonomiska vinster
genom att binda oss till system och mjukvaror som de inte känner behov av att utveckla
så länge vi inte protesterar och kräver mer för
pengarna.
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LIMIT som 2.0
LIMIT-projektet låg rätt i tiden. I oktober 2004 hade
Tim O’Relley myntat begreppet web 2.0 för att beskriva
trender och tendenser på Internet när den nya generationen av webbtjänster började ta fart och utvecklas. Enligt
O’Reillys definition kännetecknades web 2.0 av stor interaktion mellan tjänsteproducent och brukare. I de nya
webbtjänsterna var användaren viktig för att ge aktivt
bidrag till webbplatsens innehåll. Användaren skulle få
kontroll över sin information. Designen på en 2.0-webbplats skulle kännetecknas av att den var fyllig, interaktiv
och användbar.
Det som O’Reilly formulerade för sociala nätverk som
Flickr, YouTube och del.icio.us formulerade Michael
Casey i september 2005 för bibliotek under begreppet
Library 2.0.
Samtidigt som länsbiblioteken i Mellansverige låg i
startgroparna med LIMIT-projektet började man således
internationellt definiera förutsättningarna för nästa generation av bibliotekstjänster. I floran av definitioner fanns
uttryckssätt med nära släktskap till vårt projekt:
• Bibliotekskatalogen är en interaktiv tjänst som
ska sammanföras med andra söktjänster.
• Användarnas roll är viktig i processen när man
planerar biblioteken – oavsett om det är webbsidor och webbtjänster eller om det handlar om
det fysiska biblioteket.
• Synsättet på evig förändring och ”evig beta” gäller
även biblioteksdatabaser och bibliotekswebbar.
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• Idéer och produkter från områden långt utanför
bibliotekssfären kan med fördel användas även
hos oss.
• Andra sektorers webbtjänster kan korsbefruktas
med bibliotekens elektroniska tjänster.
• Osmidighet föder misslyckanden.
Man måste komma ihåg att ett utvecklat Bibliotek
2.0-tänkande inte enbart har med tekniska lösningar att
göra eller enbart med bibliotekens webbtjänster. Bibliotek
2.0 handlar mer om ett förhållningssätt till biblioteksanvändarna. Dessa ska göras delaktiga i bibliotekens
verksamhet och utvecklingsprocesser. Det handlar lika
mycket om verksamheten på det fysiska biblioteket som
det virtuella. I grunden är 2.0-rörelsen en fråga om att
bibliotekspersonalen släpper ifrån sig lite av sin makt,
makten över samlingarna, makten över rätten att förklara
världen – utifrån ett förlegat uppställningssystem, makten att avstå från att prioritera servicen till bibliotekspersonalens egna likar och i stället fokusera på grupper som
ofta glöms bort.
I mångt och mycket handlade LIMIT-projektet om att
marknadsföra ett förändrat förhållningssätt. Det handlade om att medvetandegöra bibliotekspersonalen på folkbiblioteken om möjligheter och hinder kring bibliotekens
e-tjänster och webbplatser. Några av projektets viktigaste
inslag blev därför utbildningarna i tillgänglighet som
gjordes i samverkan med Verva. Else Nygrens användar-
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undersökningar av bibliotekens hemsidor och kataloger
på nätet blev en ögonöppnare för att allt inte stod rätt till.
Det gav en tydlig bild av hur bibliotekens slutanvändare
allt som oftast misslyckas med att ta sig in i bibliotekens
kataloger på nätet.
Denna kunskap öppnade för en dialog mellan länsbiblioteken och kommunbiblioteken å ena sidan och leverantörerna av biblioteksdatasystem å den andra. En dialog
som vi hoppas ska fortsätta efter projektets slut. Det här
är en dialog som kan föras på ett annat sätt än den som
sker på leverantörernas användarmöten, som ofta har mer
karaktären av att bekräfta leverantörernas idéer än att
utmana dem. Vi på länsbiblioteken har inget egenintresse
i dialogen med systemleverantörerna, vi vill att det ska
fungera för kommunbiblioteken och för deras brukare.
LIMIT-projektet fungerade alltså parallellt med Bibibliotek 2.0-rörelsen. Ju längre tiden gick i projektet desto
tydligare blev det en del av rörelsen. Från att ha varit ett
projekt som fokuserat på att lösa regionala biblioteksproblem, som handlade mer om att få tillbaks det länsbiblioteken investerat i kommunbiblioteken i form av ökad
användning av databaser och e-böcker, förändrades fokus
till att bli mer användarinriktat. Projektgruppen arbetade
mer för att verka för att folkbibliotekens tjänster verkligen
blev möjliga att använda för bibliotekens slutanvändare.
På projektets avslutningskonferens kunde en lång rad
exempel på lyckade satsningar presenteras. Många av dem
med tydligt 2.0-perspektiv.

LIMIT låg alltså rätt i tiden. Projektet gav oss nya kunskaper och idéer. Det gav en vision om hur folkbiblioteken
kan och bör arbeta för att svara mot de nya krav och önskemål som ställs. Det gav oss på länsbiblioteken en metod
där vi kunde se att små bidrag kunde skapa stora förändringar på lokal nivå. På regional nivå kunde vi tillsammans med folkbiblioteken skapa förändringsprocesser
utifrån biblioteksanvändarnas uttryckta behov.
Perspektivet med interaktion på lika villkor, mellan
länsbibliotek och kommunbibliotek, mellan kommunbibliotek och brukare, mellan biblioteket och it-avdelningen
och mellan folkbiblioteken och leverantörerna var en
förutsättning för projektets framgång. I några fall skapade det perspektivet nya kunskaper och nya relationer,
som i sin tur startade oväntade och oförutsägbara processer. Några av de processerna, men inte alla, har inneburit ett nytt sätt att förhålla sig till teknik, brukare och
samhällsförändringar. Andra processer har inneburit att
biblioteken vågat sig på verktyg som man tidigare inte
haft erfarenheter av eller kunskap om.
Någon process har till och med gett syre till en diskussion
om innehållet i framtidens bibliotek; tjänsterna, medierna,
kompetenserna och lokalerna. LIMIT låg rätt i tiden.
Peter Alsbjer
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Nöjda är vi allihop!

Mats Hernvall om webb 2.0

Drygt 150 personer har svarat på enkäten för utvärderingen
av LIMIT-projektets aktiviteter för kompetensutveckling.
Tre av fyra (77%) är nöjda eller mycket nöjda med LIMITprojektets aktiviteter i sin helhet.

Knappt 90 procent av dem som var på studiedagen om webb
2.0 och nya stockholmswebben tyckte att det var bra eller
ganska bra. Av dem tycker ca 40 procent att de har haft nytta
av det i sitt arbete. Ingen person (av 76) tyckte det var dåligt.

Seminariet 24-timmarswebben

Seminariet om webbkataloger i allmänhetens tjänst

Drygt 90 procent av dem som var på seminariet om 24-timmarswebben tyckte att det var bra eller ganska bra. Av dem
tycker drygt hälften att de har haft nytta av det i sitt arbete!
En person (av 64) tyckte det var dåligt.

Konferensen om användarstudien
Drygt 90 procent av dem som var på konferensen tyckte att
det var bra eller ganska bra. Av dem tycker drygt 60 procent
att de har haft nytta av det i sitt arbete! Två personer (av 71)
tyckte det var dåligt.

Cirka 85 procent av dem som var på seminarium om webbkataloger tyckte att det var bra eller ganska bra. Av dem tycker
drygt hälften att de har haft nytta av det i sitt arbete! Ingen
(av 50) tyckte det var dåligt.

Slutkonferensen Många bäckar små...
Cirka 95 procent av dem som var på konferensen ”Många
bäckar små...” tyckte att den var bra eller ganska bra (nästan
80 procent ”mycket bra” och ”bra”). I stort sett alla räknar
med att ha nytta av konferensen i sitt arbete ! Ingen (av 37)
tyckte det var dåligt eller mindre bra.

Litteraturlista:
Läs mer om Mallas mall:
www.barnensbibliotek.se/Malla/Lathund
www.barnensbibliotek.se/Malla/vadarmalla
Madsen, Jens mfl (2003). Sådan bliver det elektroniske bibliotek brugervenligt: best practice rapport baseret på
usability-test af danske folkebibliotekers websteder: samlet rapport 2003. Åhus: UNI-C Usability.
Nygren, Else (2006). Limit-projektet, användarundersökning av bibliotekens hemsidor
Vägledningen 24-timmarswebben : effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor
(Vägledningen 24-timmarswebben 2006:5)
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