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Introduktion
Bakgrund
Webbplatsen är ett av Linköpings universitetsbiblioteks (LiUB) viktigaste verktyg för att presentera
och tillgängliggöra vetenskaplig information. Den är därför även ett centralt redskap i fullgörandet av
bibliotekets uppdrag att svara för universitetets försörjning av vetenskaplig information.
På Linköpings universitet pågår projektet Ny LiU-webb 2015 som syftar till att ta fram en ny extern
webbplats för universitetet. Projektet är prioriterat och utgångspunkten är att den befintliga
webbplatsen inte skall migreras till en ny miljö. Den nya webbplatsen skall istället byggas från
grunden. Detta kommer att ställa krav på institutionerna, däribland biblioteket, att de förmår välja
vad som skall finnas på den nya webbplatsen och hur detta skall prioriteras och organiseras. Ny LiUwebb 2015 utreder även hur webborganisationen på universitetet kan professionaliseras, vilket utgör
ett incitament för att definiera ansvar och roller inom webbarbetet på institutionerna.
I ljuset av ovanstående har ett webbstrategiprojekt initierats och genomförts på Linköpings
universitetsbibliotek under vårterminen 2014.

Syfte
Syftet med webbstrategin på ett övergripande plan är att den ska fungera som en kompass i strävan
efter att uppfylla LiUB:s mål på webben. Den skall underlätta val och prioriteringar i webbarbetet,
genom att placera webbplatsen i ett helhetsperspektiv. En strategi möjliggör en fokusering och
effektivisering av webbarbetet.
Webbstrategin ska utifrån uppdrag, strategier och visioner för biblioteket och universitetet klargöra
grunden och målen för webbarbetet, och samtidigt säkerställa att detta arbete stödjer uppfyllelsen
av samma uppdrag, strategier och visioner. Den fastställer även hur och av vem detta arbete ska
utföras.
Webbstrategin omfattar i denna första version bibliotekets webbplats (www.bibl.liu.se) och de
gränssnitt för informationssökning som vi tillhandahåller via webbplatsen, till exempel
bibliotekskatalogen och discovery-systemet EDS (lokalt benämnt UniSearch). Webbstrategin omfattar
alltså inte LiUB:s verksamhet i sociala medier. Detta för att göra projektet hanterbart men också
eftersom förutsättningarna för arbetet med sociala medier skiljer sig ganska mycket från arbetet med
den egna webbplatsen (inklusive sökgränssnitten), både praktiskt och organisatoriskt. På sikt skulle
man dock kunna tänka sig att LiUB tar fram en digital strategi, som inbegriper alla LiUB:s aktiviteter i
digitala miljöer.
Ett delsyfte med webbstrategiprojektet har varit att öka kännedomen om bibliotekets användare.
Detta gagnar biblioteket, dels därför att det underlättar arbetet med att skapa en tillgänglig webb i
enlighet med ambitionen i den strategiska planen, dels i utvecklingen av bibliotekets användarmöte
och tjänster i stort.

Mål
Målet för projektet är på kort sikt att ta fram en webbstrategi som underlättar processen fram till en
ny webbplats (preliminär lanseringstidpunkt är försommaren 2015), en webbplats som speglar
bibliotekets vision om ”lärande och information utan begränsningar”.
Målet på lång sikt är att etablera strategin som ett levande ramverk för ett webbarbete som praktiskt
och organisatoriskt utgör ett ändamålsenligt och professionellt verksamhetsstöd, i linje med
målsättningen i LiU:s strategikarta.
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Metod
Vi utgick i huvudsak från boken Webbstrategi1, skriven av Rasmus Sellberg, när vi planerade och
organiserade projektet. En webbstrategi är enligt baksidestexten på Sellbergs bok ”en övergripande
plan för hur man gör rätt saker – på rätt sätt – i rätt ordning – i digitala kanaler”, och boken besvarar
frågor som:




Vad innehåller en webbstrategi?
Vilka frågor ska den besvara?
Hur använder man strategin som ett styrverktyg?

Vi har försökt att anpassa den process för att skapa webbstrategier som förespråkas i boken till
behoven och förutsättningarna på LiUB och i projektet, så att arbetsmängden blir rimlig och
hanterbar i förhållande till tidsramarna för projektet. Detta resulterade i ett antal aktiviteter,
placerade längs en tidslinje för projektet, och en indelning av projektet i tre övergripande
analysblock.
Projektgruppen har utgjorts av Gustav Bolin, webbmaster, Eva Sejmyr, systemspecialist och Anneli
Friberg, funktionsansvarig för kundmötet. Lena Hagberg från avdelningen för mediaförsörjning har
inledningsvis fungerat som referensperson i projektet. Gustav Bolin har varit projektansvarig för
webbstrategiprojektet som helhet och även fungerat som huvudansvarig för analysblocket
Invärldsanalys. Eva Sejmyr har haft huvudansvar för blocket Omvärldsanalys och Anneli Friberg för
blocket Användaranalys.
Ledningsgruppen har utgjort styrgrupp för projektet. De har kontinuerligt informerats om projektets
framåtskridande och diskuterat resultaten från de olika analysrapporterna. De har även deltagit i ett
antal av projektets researchaktiviteter.
Föreliggande text utgör en slutrapport för webbstrategiprojektet och innehåller en första version av
webbstrategi för LiUB. Efter projektets slut kommer webbstrategiarbetet att gå in i en förvaltningsoch utvecklingsfas. En strategi behöver med nödvändighet vara flexibel och levande,
omarbetningsbar i förhållande till ett föränderligt landskap. Webbmaster kommer i samråd med
webbrådet och överbibliotekarien att vara huvudansvarig för det vidare webbstrategiska arbetet
inom LiUB.

1

Sellberg, R 2012
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Analys och resultat
Vi har för översikts och hanterbarhets skull, och för att kunna ansvars- och arbetsfördela, delat in
analysen i tre block:




Invärldsanalys
Omvärldsanalys
Användaranalys

Denna indelning är förstås något konstruerad; i praktiken har arbetet med blocken glidit in i
varandra. Fynden och resultaten från de olika analysblocken har naturligtvis även utövat ömsesidig
påverkan på varandra.

Invärldsanalys
Invärldsanalysen syftar till att kartlägga LiUB som organisation och dess unika förutsättningar, och
består i sin tur av ett antal analyser, vars resultat återges nedan.

Intressentanalys
I inledningen av projektet och som en del av planeringen genomfördes en intressentanalys som
resulterade i en lista över olika organisationsinterna intressehavare, så kallade ”stakeholders”, i
projektet. Däri beskrevs också hur och när de skulle involveras, för att säkerställa en allsidig och
välförankrad strategi. Efterhand som nya projektaktiviteter tillkom kompletterades och reviderades
listan över intressenter.

Nulägesanalys
För att beskriva LiUB:s nuvarande situation och specificera bibliotekets mål och drivkrafter
genomfördes en nulägesanalys. I nulägesanalysen utreddes även vilka problem, utmaningar och
möjligheter som LiUB står inför i den digitala närvaron. Syftet med nulägesanalysen var också att
förankra en gemensam bild i organisationen av utgångspunkten och förutsättningarna för
webbstrategiprojektet.
I nulägesanalysens definieras LiUB:s webbplats syften. Den ska:




tillgängliggöra vetenskapliga resurser för våra användares informationsbehov på bästa sätt
stärka informationskompetensen hos våra användare
underlätta användarnas resa, på webbplatsen såväl som i det fysiska biblioteket

Förbättring inom ett antal områden när det gäller webbplats och webbarbete bedömdes i
nulägesanalysen vara nödvändigt för att kunna uppnå ovanstående syften. Därför fastslogs ett antal
uppgifter som webbstrategin ska bidra till att uppfylla:






Definiera webbarbetet. En otydlig beslutsprocess och en oklar ansvarsfördelning, kombinerat
med förändringar av sammansättningen hos och organiseringen av personalstyrkan, har
bidragit till en inkonsekvent och oenhetligt utformad webbplats, och ett långsamt
webbarbete. En kartläggning och omorganisering av webbarbetet skulle förhoppningsvis
också minska sårbarheten inom webbarbetet på LiUB.
Höja informationskvaliteten och förbättra målgruppsanpassningen. Inadekvat strukturerad
information i kombination med stor informationstäthet och bristfällig målgruppsanpassning
på webbplatsen gör det svårt för våra användare att hitta det de letar efter.
Förbättra sökupplevelsen. Vi behöver lära känna våra användares behov och sökprocesser för
att kunna stödja dessa på bästa sätt. Vi behöver också definiera vilken typ av
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”informationssökningsupplevelse” vi kan och ska erbjuda dem, för att kunna skapa tydliga
och användbara tjänster, oberoende av vilka system vi för tillfället använder.
Utvidga bilden av biblioteket. LiUB:s webbplats bör, utöver den vedertagna bilden av
bibliotek, göra rättvisa även åt forskningsbibliotekens samtida roll och betydelse som
specialister inom information och som stöttepelare inom den digitala informationsinfrastrukturen.
Avgränsa och fördela innehåll. LiUB har idag flera olika digitala kanaler att förhålla sig till
utöver den egna webbplatsen. Inom ramen för webbstrategiprojektet är det därför önskvärt
att övergripande formulera vilken typ av innehåll som passar i vilka kanaler, framförallt med
tanke på universitetets interaktiva lärmiljö, Lisam.

Researchområden
Ett antal fokus-researchområden bestämdes sedan utifrån dessa identifierade uppgifter. De olika
aktiviteterna som har genomförts inom respektive analysblock svarar alla mot något av ovanstående
researchområden:








Sökprocesser. För att kunna tillhandahålla en så bra sökupplevelse som möjligt är det av
största vikt att vi lär känna våra målgrupper, deras behov och sökprocess, för att kunna
stödja dessa på bästa sätt, i det fysiska såväl som det digitala rummet. Uppgift: förbättra och
definiera sökupplevelsen.
Informationsbehov. För att skapa en användbar och tillgänglig webb, i enlighet med
ambitionen i den strategiska planen, behöver vi undersöka hur våra användare använder vår
webbplats och vad de letar efter på den, för att kunna förenkla och förtydliga deras resa på
vår webbplats. Uppgift: höja informationskvaliteten och förbättra målgruppsanpassningen
och avgränsa och fördela innehåll.
Profilering. För att kunna kommunicera önskad bild av forskningsbibliotek i allmänhet och
LiUB i synnerhet behöver vi mer exakt definiera vad denna bild ska bestå av. Uppgift: utvidga
bilden av biblioteket.
Intern organisering. För att höja kvaliteten på vårt webbarbete och i slutänden webbplatsen
behöver vi kartlägga och organisera det tydligare. Uppgift: definiera webbarbetet och
minska dess sårbarhet.

Identitet- och egenskapsanalys
Identitet- och egenskapsanalysen som har genomförts inom webbstrategiprojektet syftar till att
definiera LiUB:s ”personlighet” i relation till användarna. Inom marknadsföringsområdet benämner
man vanligtvis denna företeelse ”varumärke”. Det är inte bara en bild eller en logotyp som åsyftas,
utan ett uttryck för den helhetsupplevelse vi vill förmedla till våra användare. Denna identitet och
dessa egenskaper ska uttryckas även på webben, och ger oss möjlighet att utveckla och befästa
relationen till våra användare.
LiU:s varumärke och grafiska profil omfattar även LiUB:s webbplats. LiUB:s uttryck och personlighet
får således inte stå i motsättning till universitetets. På samma sätt ska LiU:s kärnvärden genomsyra
webbarbetet på LiUB. Dessa kärnvärden är nytänkande, gränsöverskridande, resultatorientering och
konkurrensmedvetenhet.
LiUB:s vision är ”lärande och information utan begränsningar”. Det är en positiv, humanistisk vision
som bygger på ett bildningsideal och ett grundläggande försanthållande inom biblioteksfältet: värdet
av fri tillgång till information. Visionen ringar även in LiUB:s primära uppgifter, att leverera
vetenskaplig information och att medverka till att göra våra användare informationskompetenta.
Tillgänglighet är en förutsättning för att visionen skall kunna uppfyllas och detta gäller såklart även
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för webbplatsen. Ett tillgängligare bibliotek och en tillgängligare webbplats innebär också en
kvalitetshöjning, för alla våra användare.
LiUB:s kommunikation på webben skall också utgå från den designpersona som har tagits fram
internt. Skapandet av designpersonan föregick webbstrategiprojektet. Designpersonan skapar
förutsättningar för biblioteket att kommunicera på ett konsekvent, professionellt och samtidigt
personligt vis, för att på bästa sätt möta och engagera användarna. Kärnan i designpersonan är dess
egenskaper vilka också fungerar som ledord i webbkommunikationsarbetet. Ledorden, som även kan
ses som en slags värdegrund, är:








Trovärdig
Tillmötesgående
Kompetent
Pedagogisk
Vänlig
Engagerad
Personlig

Utöver det ovanstående definierades i identitets- och egenskapsanalysen ett antal egenskaper som
den interna webbarbeteskulturen på LiUB ska kännetecknas av: produktivitet, progressivitet och
proaktivitet. Produktivitet ska i det här sammanhanget förstås som att arbetet är flexibelt och rörligt,
med kort väg från idé till resultat. Förnyelse och progressivitet är ett signum för Linköpings
universitet, och bygger på handlingskraft, en egenskap som bör bejakas även i LiUB:s webbarbete.
Proaktivitet är en nyckelförmåga, dels inom forskningsbibliotekssektorn, som befinner sig i ett
förändrings- och omvandlingsskede, dels inom det ständigt rörliga webbområdet.
Profilering
Som en del av webbstrategiprojektet arrangerades en workshop med deltagare från projektets
styrgrupp då vi diskuterade och arbetade fram vad som är unikt med universitetsbiblioteket och dess
tjänster. Detta för att kunna profilera en kommande webbplats och genom den kommunicera och
utnyttja våra konkurrensfördelar. Det skapar också en möjlighet att vara tydlig gentemot våra
målgrupper angående vad vi kan (och inte kan) erbjuda. Råmaterialet från workshoppen har
sedermera bearbetats i LiUB:s ledningsgrupp och resulterat i följande formulering:
”Som universitetsbibliotek erbjuder vi våra målgrupper ett spektrum av högkvalitativa och professionella
informationstjänster. Tack vare vår närhet till målgrupperna kan vi skräddarsy tjänster efter behov. Vi ger god
och bred service, och vänder man sig till biblioteket i någon fråga så kan man vara säker på att vi gör vårt
yttersta för att kunna ge ett bra svar. Vår position som en relativt neutral aktör på universitetet gör att vi kan
bygga öppna och tillitsfulla relationer till våra målgrupper. Neutraliteten, tillsammans med vår
specialistkompetens, bidrar till bibliotekets höga trovärdighet.”

Närheten till de primära målgrupperna ger alltså möjlighet till ett personligt möte som få andra
aktörer kan erbjuda. Detta är naturligtvis en fördel i utformningen av tjänster, om vi kontinuerligt kan
stämma av utvecklingen av dem i direktkontakt med våra användare. LiUB:s relativa öppenhet och
neutralitet, att vi så att säga är på våra användares sida, är också en unik konkurrensfördel. Inte
minst i förhållande till kommersiella aktörer eftersom LiUB, lite hårdraget, ”bara” är ett
verksamhetsstöd utan andra intressen än att göra arbetsvardagen enklare för sina primära
målgrupper. För att kontrastera så har ju till exempel privata företag i regel vinst som ett överordnat
ändamål med sin verksamhet.
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Målgruppsprioritering
För att kunna skapa en fokuserad webbplats och för att kunna målgruppsanpassa den på ett
tillfredsställande vis genomfördes en målgruppsprioritering med styrgruppen för
webbstrategiprojektet. För ändamålet användes en metod som går ut på att man bedömer en
webbtjänsts nytta, ur avsändarens (i detta fall LiUB:s) perspektiv respektive ur användarnas
perspektiv (de olika målgrupperna). Man gör även en bedömning av hur många som ingår i
respektive målgrupp (kolumnen ”Mängd”) och hur ofta målgruppen kommer att använda tjänsten
(”Frekvens”). Poängen i kolumnerna för en målgrupp multipliceras med varandra och ju högre
totalpoängen är för en målgrupp desto viktigare och mer prioriterad skall den vara vid framtagandet
av tjänsten. Modellen används av och hämtades från webbyrån Metamatrix. Målgrupperna
hämtades från Vadstena-materialet, ett resultat av bibliotekspersonalens arbete under en av de så
kallade UB-dagarna. Målgrupperna ”Lärare vid LiU” och ”Forskare vid LiU” ska i praktiken förstås som
”Anställda vid Linköpings universitet i rollen som lärare” och ”Anställda vid Linköpings universitet i
rollen som forskare” då man aldrig kan anställas som enbart forskare; undervisning är alltid en del av
anställningen. Men som ett arbetsredskap för att kunna anpassa webbplatsen till olika behov och
processer kan det ändå vara fruktbart att emellanåt skilja dessa roller åt.
På den aktuella workshoppen, där delar av styrgruppen utgjorde deltagarna, var den tänkta tjänsten
LiUB:s nya webbplats. Resultatet visar att högst prioriterade vid framtagandet av en ny webbplats
skall målgrupperna studenter, anställd i rollen som lärare, doktorander, och anställd i rollen som
forskare vara, i nämnd ordning. Studenter är den målgrupp som bedöms ha överlägset störst nytta av
bibliotekets webbplats, sett både ur användar- och avsändarperspektiv.
Redan idag är LiUB:s webbplats i praktiken utformad efter studenter som viktigaste målgrupp, men
på ett delvis oreflekterat och osystematiskt sätt. En viktig uppgift i arbetet inför den nya webbplatsen
är därför att reda ut vilket innehåll som riktar sig till vilken målgrupp, och markera och strukturera
detta på ett tydligt och användarvänligt vis. Framför allt är det de övriga primära målgrupperna,
förvisso lägre prioriterade än studenterna, som LiUB:s webbplats i dagsläget inte är ändamålsenligt
anpassad till. En bättre anpassning till forskarnas behov ligger även i linje med LiUB:s fokus på
forskarservice under innevarande år. Målgruppsanpassningsfrågan kommer bland annat att
adresseras i den innehållsinventering som kommer att genomföras under höstterminen 2014.
Prioritering av målgrupper för bibliotekets webbplats
Målgrupp
Studenter vid LiU
Lärare vid LiU
Doktorander vid LiU
Forskare vid LiU
Anställda på Landstinget i Östergötland
Andra bibliotek
Allmänheten ("Vita lånekort")
Övriga anställda på LiU
Gymnasieelever
Företag/ privat näringsliv (samverkan)

Användarnytta
10
8
9
7
5
6
4
3
2
1

Avsändarnytta
10
8
7
9
6
4
3
5
2
1

Poäng
100
64
63
63
30
24
12
15
4
1

Mängd
10
9
7
8
5
3
4
6
2
1

Frekvens
10
9
8
6
4
5
7
2
3
1

Poäng
100
81
56
48
20
15
28
12
6
1

Totalpoäng
10000
5184
3528
3024
600
360
336
180
24
1

Målgrupperna skall alltså inte ses som helt statiska kategorier, då en och samma användare kan
tillhöra flera målgrupper och glida emellan dessa. Exempelvis kan en användare som vid ett tillfälle
besöker LiUB:s webbplats i egenskap av doktorand vid ett annat tillfälle göra det i egenskap av lärare,
beroende på vilken arbetsprocess denne befinner sig i. På motsvarande sätt kan man vid ett
besökstillfälle tillhöra målgruppen lärare, och vid ett annat tillfälle målgruppen forskare.
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Nämnas kan även, att många i målgruppen ”Anställda på Landstinget i Östergötland” är
forskare/lärare och doktorander (anställda av landstinget istället för av universitetet). Delar av den
målgruppens siffra kan man väl därför med viss rättvisa ”tänka in” som en liten ökning av poängen
för målgrupperna ”Doktorander vid LiU”, ”Forskare vid LiU” och ”Lärare vid LiU”. En sådan
omfördelning av poäng innebär dock i praktiken ingen betydande förändring av balansen mellan, och
därmed prioriteringen av, målgrupperna.

Intern omorganisering av webbarbetet
Under våren 2014 har webbarbetet på LiUB genomgått en omorganisering för att komma till rätta
med de brister som bland annat identifierades i nulägesanalysen. Ett webbråd har inrättats.
Webbrådet fungerar som rådgivande organ för webbmaster, som är beslutande i frågor som rör
utveckling, förbättring och förvaltning av LiUB:s webb. Rådets medlemmar representerar olika
målgruppsperspektiv och/eller webbkompetenser. Det är i normalfallet webbmaster som med stöd
av webbrådet avgör vad som ska finnas på webben och var det ska finnas. Webbrådet bevakar att
LiUB:s webbutveckling följer webbstrategin och prioriterar webbfrågor utifrån samma strategi.
Webbrådet kommer även att arbeta med utveckling av webbstrategin i sig.
Webbfrågor kan vara vittomfamnande och ha effekt både på bibliotekets dagliga verksamhet och
dess strategiska inriktning. I ljuset av detta är det viktigt att webbmaster för en kontinuerlig dialog
med webbrådet och överbibliotekarien.
Vardagliga webbfrågor kan hanteras direkt av webbmaster. I större frågor konsulterar webbmaster
webbrådet för att diskutera och ta fram en handlingsplan. Om det i webbrådet, efter en
genomgående diskussion och beredning av frågan, finns åsikter att de föreslagna förändringarna är
betydande, till exempel att de kan innebära en förändring av inriktningen på eller karaktären hos
webbplatsen, remitteras ärendet med beslutsunderlag till överbibliotekarien för beslut.
Redaktionen huvudansvarar framledes för att förse LiUB:s webbplats med redaktionellt material
(text, bild och ljud) och underhåller detta. Uppgifter som faller inom Redaktionens ansvarsområde
inbegriper därför att lägga till, uppdatera och ta bort sidinnehåll, publicera nyheter och genomföra
språkgranskningar av redaktionellt material. Redaktionen ser även till att LiUB i praktiken följer
grafisk profil, designpersona och språk- och skrivriktlinjer.
En systemgrupp har inrättats. Systemgruppen ansvarar för att utveckla användandet av och
samverkan mellan bibliotekets informationsförsörjningssystem. Mer konkret så ska den utveckla,
utvärdera och förbättra söktjänster och informationsförsörjningen, samt se till att LiUB:s system
integreras på bästa sätt med varandra och med webbplatsen.

Sammanfattning av invärldsanalysen
Invärldsanalysen har inom webbstrategiprojektet bestått av följande delar:






Intressentanalys
Nulägesanalys
Identitets- och egenskapsanalys med tillhörande profilering
Målgruppsprioritering
Intern omorganisering av webbarbetet

Dessa aktiviteter har bland annat resulterat i att syftena med LiUB:s webbplats har definierats.
Brister med den nuvarande webbplatsen och webbarbetet har identifierats och ett antal uppgifter
för att åtgärda bristerna har bestämts.
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Utifrån dessa uppgifter har vi undersökt och definierat hur vi vill kommunicera med och framstå för
våra användare. Vi har vidare definierat vilka LiUB:s unika styrkor är, i egenskap av
universitetsbibliotek, något som får konsekvenser för hur vi väljer att utforma våra tjänster och
kommunicera dem till våra användare. Det finns nu även ett antal primära målgrupper fastslagna,
och det har gjorts en inbördes prioritering mellan dem i förhållande till LiUB:s webbplats. En intern
omorganisering av webbarbetet har ägt rum, bland annat för att förtydliga mandat och
ansvarsområden.

Omvärldsanalys
I omvärldsanalysen har vi valt att fokusera på webbplatser och primära söktjänster (i LiUB:s fall
UniSearch).
Drygt en miljon unika besök gjordes på bibliotekets webbplats under hela 2013, vilket ska ses i
relation till att LiU:s webb i dagsläget omfattar omkring tre miljoner sidor, med 16.4 miljoner unika
besök per år. Webbplatsen är bland de mest besökta underwebbplatserna på LiU:s webb i sin
helhet.2 Under första halvåret 2014 har besöksfrekvensen på LiUB:s webbplats varierat mellan
36 200 (juni) till 108 700 (mars) besök per månad.3

Användning av webbplats
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Januari

Februari

Mars

Antal besök

April

Maj

Juni

Antal användare

UniSearch baseras på EBSCO Discovery Services (EDS) och vårt avtal med EBSCO gäller ett år till och
kan sedan förlängas med ytterligare ett år. Därefter måste en upphandling genomföras. Ett flertal
andra svenska bibliotek har ungefär samma tidsplanering och utvärderingsarbete pågår vid flera
lärosäten, bland annat på Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) och Lunds
Universitetsbibliotek (LUB). KIB använder discovery-systemet Summon från Serial Solutions (lokalt
namn är reSEARCH). LUB har samma system som LiUB (på LUB benämnt LUBsearch).
Vid Stockholms universitetsbibliotek (SUB) pågår ett strategiskt arbete kring bibliotekets webbplats,
vilken inriktning den ska ha och hur de ska agera och prioritera beträffande sina söktjänster. SUB
genomförde sin discovery-upphandling tillsammans med LiUB och har följaktligen samma tidsramar
som vi. I SUB:s verksamhetsplan för 2014-2016 fastslås att bibliotekets infrastruktur och organisation
ska stödja användarna i att hitta relevanta resurser och ge snabbåtkomst till dem.4 Anders Söderbäck
höll vid EDS Nordic User Group en presentation om SUB:s strategiarbete angående bibliotekets
förhållningssätt till olika sökverktyg. Han betonade SUB:s målsättning att bibliotekets infrastruktur
och organisation ska hjälpa användarna att hitta relevanta resurser oavsett var användarna är och
inte bara via bibliotekets webbplats. SUB behöver anpassa sig till hur användarna de facto söker och
2

Det är vanskligt att tolka och dra några säkra slutsatser kring besöken på LiU:s webb. För mer information om
och visualiseringar av detta, se webbplatsen för projektet Ny LiU-webb 2015
3
Källa Google Analytics
4
Stockholms universitetsbibliotek 2014 s. 5
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hittar information. Biblioteket behöver släppa tanken på ”egna” söktjänster, och de tjänster som inte
ger mervärde i förhållande till Google eller andra liknande tjänster bör läggas ner.5
Jonas Fransson, LUB, resonerar kring bibliotekens vägval och prioriteringar i Discoverysystem i en
ekologisk kontext. Det finns flera möjliga vägval. Biblioteken kan till exempel välja att inte använda
sig av discovery-system och i stället förlita sig på de andra delarna av det som Fransson kallar
discovery-ekologin, det vill säga länkserver, bibliografiska databaser, Google Scholar och Google. En
annan möjlighet är att välja helhetslösningar från enskilda innehållsleverantörer som till exempel
Elseviers Clinical Keys, vilket skulle innebära att man får innehåll och avancerade sökmöjligheter,
men bara inom ett avgränsat ämnesområde.6 Ett flertal sådana helhetslösningar skulle krävas för att
täcka ett så brett spektra av forskningsområden och undervisning som LiU omfattar.
Enligt enkätundersökningen, Ithaka S+R US Library Survey 20137, som genomfördes bland
bibliotekschefer vid amerikanska ”not-for-profit four-year academic institutions”, finns det en
internationell trend att biblioteken blir allt mindre intresserade av att investera i discovery-system,
samtidigt som det ännu finns en intention hos flertalet att fortsatt försöka vara utgångspunkten för
användarnas informationssökning:
Even while there is less interest in investing more funds in discovery, most library directors continue to
agree that it is important to be perceived as the starting point in their users’ search for information.
At the same time, a smaller number agree that their library is in fact always the best place for researchers
to start. Directors’ opinions about these issues appear to be changing gradually over time, with some
indications of a growing willingness to give up efforts to control users’ discovery experiences.8

Biblioteken kan givetvis fortsätta att använda discovery-system kompletterat med ämnesdatabaser
med målsättningen att täcka så mycket som möjligt av informationsbehoven där igenom. Det innebär
att vi fortsätter att erbjuda våra resurser genom ett flertal olika gränssnitt. En fråga som då
uppkommer är: När blir antalet valmöjligheter bara blir förvirrande? Vi har idag begränsad kunskap
om hur våra användare upplever våra system och dess olika gränssnitt. Är mångfalden ett problem
som upplevs som förvirrande och svårt att förstå? Eller är det positivt att kunna välja det som passar
en specifik användare och dennes ämne?
En av intervjupersonerna i KIB:s observationsstudie fällde en kommentar, angående en av
kringtjänsterna till discovery-systemet, som nog kan sägas karaktärisera en hel del av problematiken
med biblioteks webbplatser i allmänhet.
”Det där var ju en skitbra, smart funktion – när jag väl såg den!”9

Det har länge varit LiUB:s strävan att tjäna och tillfredsställa alla målgruppers informationsbehov
genom en mångfacetterad webbplats. Det har fått till följd att bibliotekets webbplats ofta upplevs
som svår att överblicka med sitt rikliga utbud av tjänster och verktyg för informationssökning och hantering.10 Ett sätt att komma tillrätta med problematiken skulle kunna vara att välja att fokusera på
en primär målgrupp och därmed skapa en tydlighet som även gynnar de övriga målgrupperna.
Ambitionen att vi ska vara där användarna är, eller att bibliotekets resurser ska vara tillgängliga via
den söktjänst som användarna väljer att använda, är logisk och ganska självklar, men inte så lätt att
5

Söderbäck, A 2014
Fransson, J 2014 s. 16f
7
Long, M P 2014
8
Long, M P 2014 s. 50
9
Universitetsbiblioteket Karolinska Institutet 2014 s. 12
10
Jansson, O 2013, Användbarhetsutvärdering av bibl.liu.se, s. 19
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uppfylla. Ett grundläggande problem är att vi inte vet var de är, vilken söktjänst de föredrar och
varför.

Sökmönster
Vi har främst använt oss av kvantitativa analyser av olika former av sökstatistik för att försöka få en
uppfattning om hur våra system används. Fokus har legat på sökningar i UniSearch som är vår
primära söktjänst. Dels via sökrutan på vår startsida, dels direkt i UniSearch. Vi har även tittat på
statistik från länkservern för att kunna se via vilka söktjänster, interna och externa, som användarna
når våra e-resurser. Det är dock viktigt att komma ihåg att det vi har gjort är att samla in ett antal
stickprov, eller ögonblicksbilder, av hur våra söktjänster används och inte på något sätt en
systematisk analys av den samlade användningen.
Vi har valt att jämföra våra resultat med två användarundersökningar. Den första genomfördes vid
KIB hösten 2013 och presenteras i rapporten, reSEARCH – en användarundersökning. På spaning
efter den sökning som sker.11 Den andra genomfördes vid LUB våren 2014 och resultatet kommer att
presenteras i en rapport med arbetsnamnet LUBsearch – en användarstudie. Eller svårigheten att
kalla saker vid deras rätta namn, under hösten 2014.12
Via djupintervjuerna i projektet har vi även samlat kvalitativa data om hur intervjupersonerna
resonerar kring sina val av söktjänster och eventuell användning av UniSearch. Det vi kan se utifrån
det relativt begränsade underlaget är att inställningen till, och användningen av, bibliotekets
söktjänster är mycket varierad.
En del använder Google till allt och går endast via bibliotekets webbplats om de inte kan nå
fulltextdokument på något annat sätt. Det tillvägagångssättet beskrivs även av en av KIB:s
respondenter:
”Det är bra att artiklarna oftast finns att läsa i fulltext. Jag brukar söka med google scholar och sedan kopiera
över intressanta sökresultat till Re-search för att kunna läsa artikeln.”13

En av intervjupersonerna vid LiU beskriver att hen söker all sin information via Google, och de av våra
tjänster som hen använder hittade hen likaledes via Google. Valet av Google motiveras med
tidsvinsten; det går snabbare och innebär färre klick. Även webbsidor/forum som hen känner till och
ofta använder sig av googlar hen fram, istället för att behöva komma ihåg och skriva in
webbadressen, eller klicka sig fram via menyer. Det enda man behöver känna till, enligt hen, är
Google.se.
Bland intervjupersonerna finns även de för vilka UniSearch är förstahandsvalet vid
informationssökning. ”Jag har mer och mer börjat använda UniSearch. Det är en fantastisk funktion.”
berättar en av personerna. Vidare beskriver hen att hen tidigare använde flera olika databaser och
understryker fördelarna med att i UniSearch kunna hitta både böcker och artiklar via en och samma
sökning.
Vi ser en tendens att doktoranderna söker bredare och i högre grad använder sig av UniSearch än
forskarna. Doktorandernas sökbeteende påminner mer om studenternas än om forskarnas. De som
har kommit längre i sin forskning och som har byggt upp en kunskap om sitt ämne utgår mer från ett
specifikt spår som till exempel referenser (så kallade bakåtsökningar), eller konferenser och kollegor.
En av intervjupersonerna uppger att hen undviker UniSearch eftersom ”man får så många träffar
11
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vilket innebär fler knapptryckningar för att komma till artikeln än om jag går direkt till databasen”.
Resultaten från LUB:s enkät visar att användningsgraden är störst bland studenter på avancerad nivå
och lägst bland seniora forskare.14
I KIB:s användarstudie finns två talande citat som visar variationen i inställning till discoverysystemen. En respondent skriver angående nöjdheten med söktjänsten:
”Man kan snabbt översiktligt hitta det man söker eller få en blick över alternativen och utifrån sökträffarna
sedan fördjupa sig och specificera sin sökning ytterligare efter man fått sig en bild av vad som finns över det
man letar efter. Research förenklar sökandet efter nålen i höstacken så att säga” 15

På samma fråga svarar en annan respondent.
”Det går fortare att söka direkt i olika databaser än att leta sig igenom träffarna på reSEARCH efter en nål i
höstack”.16

Generellt används Google mycket. Troligtvis är användningen betydligt större än vad
länkservertrafiken, det vill säga inflödet till vår länkserver från olika källor, visar nedan.

Links by Source March 2014
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Allt fler leverantörer, som till exempel Springer och Elsevier, och databaser som Web of Science
tillåter idag direktlänkning från Google. Det innebär att en person som är uppkopplad via
universitetets nät får tillgång till fulltexterna direkt i Google utan att gå via vår länkserver. Tyvärr vet
vi inte hur stor andel som använder våra resurser den vägen då leverantörerna bara uppger den
totala nedladdningen och inte vilken väg som användes för att nå resursen. Som exempel kan
nämnas att förlaget Springer vid en mindre presentation på Liber-konferensen i Riga i juli visade
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anmärkningsvärda siffror över vilka vägar som används för att ladda ner deras material. 50 % av
trafiken kom från Google, 25 % kom från förlagets egna sidor och 12 % kom från bibliotekssidor.
Sökrutestatistik
Cirka 70 % av sökningarna via sökrutan på vår startsida görs i UniSearch. Sedan ett tag tillbaka sparar
vi sökorden från sökningarna, både de som görs i UniSearch och i katalogen. Genom att analysera
och jämföra loggfilerna med sökord kan man se följande sökmönster som vi bör reflektera över.


Relativt många sökningar sker på mer eller mindre fullständiga titlar, till exempel ”The
individual in the changing working life” eller ”Lung function decline in relation to mould and
dampness in the home: the longitudinal European Community”. Detta ställer stora krav på
söktjänsternas relevansrankning.



Det är vanligt att man söker på databasnamn, främst Scopus och PubMed. I och med att
databaserna finns med i katalogen kommer de upp som första post i träfflistan i UniSearch
och användaren kan lätt ta sig vidare, men det är inte en optimal lösning.



Många klistrar in hela referenser – rakt upp och ner. Det kan till exempel se ut så här,
“Krueger R A, Casey M A. (2009) Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research (4th
edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.” eller ”Abrahamsson, B. & Andersen, J. A,
Organisation - att beskriva och förstå organisationer, Malmö, Liber-Hermods., senaste
upplagan.” Denna form av sökning fungerar oftast inte. Artiklar kan fungera, men böcker gör
det i regel inte, trots att vi har böckerna. Gissningsvis kopierar man referenserna ur till
exempel kurslitteraturlistan, vilket kan fungera i Google men inte i bibliotekets söktjänster.
Google gör en, mer eller mindre, semantisk analys av sökfrågan till skillnad från våra
söktjänster
som
gör
en
mer
exakt
sökning
på
alla
söktermer.



Syftet med sökningen verkar ofta vara att lokalisera en känd referens, särskild författare, bok
eller artikel. Friare ämnessökningar förefaller vara mindre vanliga.

Även i andra mer omfattande undersökningar, som till exempel i Lunds ännu ej publicerade studie,
kan man se samma tendenser. Google är den mest använda källan i alla situationer, men andelen
som föredrar bibliotekssystemen är högre när man letar efter redan kända referenser än när man till
exempel ska läsa in sig på ett nytt ämnesområde. 17
Tendensen är oroväckande i och med att discovery-systemens största fördelar, enligt
respondenterna i Ithaka-rapporten, är just systemens förmåga att hjälpa användare att hitta nytt
material som de inte känner till, och kopplingen till bibliotekets elektroniska resurser. Vidare anses i
rapporten att ”discovery services are improving users’ pathways to finding content in many key
areas”.18 Systemen är mindre bra på att hjälpa användarna att hitta material som de redan känner till
och på att locka fler användare till bibliotekens webbplatser, samt att uppfylla specialisternas
informationsbehov inom sina ämnen.19
Andelen sökord på svenska är större i katalogen än i UniSearch, vilket tyder på aktiva val beträffande
var man väljer att göra sin sökning. Nedan finns en sammanställning av de sökord som använts i
UniSearch via sökrutan 18 juni till 25 juni 2014.

17
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Nedan visas motsvarande sökord som använts i katalogen via sökrutan under samma period.

Sökmönster i UniSearch
Genom att undersöka sökloggen i UniSearch under perioden 2014-03-09 till och med 2014-04-05 har
vi försökt att kvantitativt spåra mönster och sökbeteenden hos våra användare.
Under denna period gjordes det 120 143 sökningar i UniSearch. I den siffran ingår både ”nya”
sökningar, så kallade initialsökningar, och modifierade sökningar via begränsningsfunktionerna. Den
13

omfattar alla sökningar oavsett vem som har gjort dem, det vill säga även bibliotekspersonalens
användande av tjänsten inkluderad. Cirka 50 % av sökningarna kom från sökrutan på bibliotekets
startsida, vilket inte ger möjlighet att använda begränsningsfunktionerna, som till exempel att välja
att söka endast i titelfältet.
Val av sökfält
I UniSearch är fritextsökning default men användaren kan aktivt välja att söka i titel- eller
författarfältet istället. Av de sökningar som gjordes direkt i UniSearch var drygt 90 % fritextsökningar.
Bland de som valde att ändra sökfält använde de flesta titelsökning och något färre sökte på
författare.
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Val av sökformulär
Av sökningarna i UniSearch gjordes majoriteten, cirka 74 %, via det enkla sökformuläret som också är
default. (Om sökningen sker via sökrutan på bibliotekets startsida blir gränssnittet ”Unknown” i
statistiken.)
Lite förvånande är att så många som 17 % av sökningarna gjordes via det utökade sökformuläret. Den
relativt höga användningen styrks dock av att en av forskarna som intervjuades, som är en flitig
användare av UniSearch, nämner att hen ofta använder utökad sökning.
Även KIB:s undersökning visar en relativt hög användning av utökad sökning. Cirka 25 % av
studenterna som svarat på enkätundersökningen angav att de i ganska hög grad använder utökad
sökning.20
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Användning av avgränsningsfunktioner
I UniSearch finns möjlighet att avgränsa sina resultat på Available in Library Collection, Scholarly
(Peer Reviewed) Journals, Catalog Only, Publication Date, Language och Location med mera. Vid 80 %
av sökningarna användes inte några avgränsningar. När avgränsningar gjordes så var det populärast
att avgränsa till peer review och på publiceringsdatum. Relativt ofta kombineras även dessa två
avgränsningar.
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Det kan värt att fundera på varför så få använder avgränsningsfunktionen då den är en av de stora
fördelarna med den här typen av system. En av intervjupersonerna nämner att hen tycker att
UniSearch inte är ”jätteenkelt att använda” och efterfrågar en tydlig instruktion för hur man ska leta
och avgränsa.
KIB ställde i sin enkät frågan ”Stämmer det att du ofta använder avgränsningarna i vänstermeny?”. I
snitt 45 % av respondenterna använde i ganska eller mycket hög grad avgränsningarna för

15

publikationstyp, ämnesord och fulltext.21 En siffra som är betydligt högre än den faktiska
användningen hos oss. En förklaring till skillnaden kan vara de olika analysmetoderna. Vi har tittat på
den faktiska användningen, KIB å andra sidan undersökte användarnas uppfattning om deras
användning.
Ett generellt önskemål som har framkommit i vårt, LUB:s och KIB:s material är efterfrågan på mer
information om och handledning i hur man söker i söktjänsterna samt lättillgänglig information om
vad de innehåller. LUB har byggt upp en omfattande informationssida kring LUBsearch. Syftet är att
sprida information på ett lättillgängligt sätt både till studenter och anställda, men även internt till
bibliotekarierna. Det är dock ännu för tidigt att avgöra vilka effekter sidan har haft.

Benchmarking av webbplatser
För att placera LiUB:s webbplats i en större kontext har en benchmarking av andra högskole- och
universitetsbiblioteks webbplatser genomförts inom projektet. En benchmarking innebär att man
analyserar och jämför sig med andra aktörer inom samma område och hur de presterar. Detta har
resulterat i ett referensmaterial innehållande korta genomgångar av respektive webbplats, med
exempel på och kommentarer kring valda lösningar, för att kunna dra lärdomar inför skapandet av en
ny webbplats.

Sammanfattning av omvärldsanalysen
Kvantitativ data ger oss en uppfattning om den faktiska användningen av vår webb och våra
söktjänster, men för att vi ska kunna se hela bilden behöver vi veta mer om hur användarna
uppfattar desamma. Vi behöver genomföra observationsstudier för att se och höra hur användarna
tänker när de använder systemen. Hur resonerar de när de gör sina val och blir resultatet det som de
förväntar sig? Vad upplever de som svårt och förvirrande? Vad fungerar redan bra?
Målgruppernas sökbeteende skiljer sig åt. Att anpassa söksystemen så att de passar optimalt för alla
är svårt. Kanske är lösningen att, i möjligaste mån, möta den högst prioriterade målgruppens behov
och hoppas att man på så sätt får ett tydligt och lätthanterligt system som även är användbart för de
andra målgrupperna.
Den låga användningen av begränsningsfunktionerna i UniSearch är anmärkningsvärd. Erbjuder vi
något som inte efterfrågas eller beror den begränsade användningen på bristande kunskap om eller
förståelse av systemets möjligheter? Mer information och handledning kring (och anpassning av)
systemet behövs.
Vi behöver skapa tekniska förutsättningar för att göra det enklare att hitta kända referenser oavsett
hur dessa är utformade.

Användaranalys
Ett av webbstrategiprojektets analysblock har haft fokus på bibliotekets användare. För att vi ska
kunna utforma bibliotekets webbplats och våra tjänster så att de på bästa sätt stämmer överens med
användarnas behov, behöver vi lära oss mer om deras drivkrafter och önskemål. Vi behöver öka vår
kunskap om hur de använder våra befintliga tjänster och hur de rör sig mellan det digitala och det
fysiska biblioteket.22 Inom ramen för projektet har därför en rad olika aktiviteter genomförts. Syftet
med aktiviteterna har dels varit att få en bättre bild av vilka våra användare är, dels att konkretisera
när, var och hur vi möter dem.
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Vilka är då våra användare? I Instruktion för universitetsbiblioteket (Dnr LiU 1003/07-10) nämns vid
ett tillfälle ”studenter, lärare/forskare och andra intressenter” och vid ett annat tillfälle ”studenter,
lärare/forskare och andra kundgrupper”. De som döljer sig bakom benämningarna ”andra
intressenter” respektive ”andra kundgrupper” kan till exempel vara: övriga LiU-anställda, studenter
vid andra lärosäten, landstinget, företag, andra bibliotek, gymnasieelever och den så kallade
allmänheten.
Tidigt i projektet enades vi om att fokusera på studenter, lärare, doktorander och forskare. Det var
dessa målgrupper som vi primärt ville öka vår kunskap om genom djupintervjuer. Under projektets
gång har bilden av våra användare nyanserats något då vi har kommit till insikt om att det inte alltid
är så enkelt att kategorisera LiU-anställda. I själva verket rör de sig på en glidande skala mellan
undervisning och forskning. Detta avspeglas också i den strategiska strävan som LiU har, vilken
sammanfattas i Forsknings- och innovationsstrategi för Linköpings universitet 2013 – 2016 med att
”de som är anställda på lärartjänster ska vara undervisande forskare och forskande undervisare”.
Därför har vi valt att dela in våra användare i olika segment, baserat på deras förhållningssätt till, och
användande av, biblioteket och dess resurser – både de fysiska och de digitala. Mer om detta i
avsnittet om användarpersonor.

Kundresa
En av drivkrafterna som identifierades i nulägesanalysen är vår strävan att utvidga bilden av
biblioteket. För en del av våra användare är de digitala kontaktytorna den enda kontakten de har
med biblioteket. Målet är att webbplatsen ska bidra till att på ett tydligt sätt visa sambandet mellan
biblioteket och de resurser vi tillhandahåller. Lite förenklat skulle man kanske kunna säga att webben
utgör gränssnittet till de digitala resurserna, och att biblioteksrummet utgör gränssnittet till de
fysiska resurserna. Det väsentliga är att allt hänger ihop, och att vi därför behöver frambringa en
gemensam bild av helheten.
En kundresekarta23 är ett strategiskt verktyg vilket ger en helhetssyn på de olika processer där vi som
organisation interagerar med våra användare. En helhetssyn som kan, och rimligtvis bör, främja ett
effektivt samarbete mellan de olika delarna av verksamheten.
I LiUB:s bemötandepolicy fastslås att våra användare kan förvänta sig ”engagemang, kompetens,
professionalism och vänlighet” i alla kontakter med oss, ”fysiska såväl som virtuella”. Ett stort antal
av dem kommer i kontakt med oss i en mängd olika sammanhang. Därför är en nära samverkan
mellan de olika delarna av verksamheten en förutsättning för att den totala användarupplevelsen ska
bli så bra som möjligt. Kundresekartan kan vara ett av de redskap som hjälper oss att ha ett tydligt
”utifrån-och-in-fokus”. Den består av olika komponenter och vi har inom ramen för projektet primärt
arbetat med tre av dessa: context map, personor och experience maps.
När vi har en uppfattning om hur kundresan ser ut för våra olika användare, underlättar det arbetet
med att utveckla och förbättra de olika delarna av vår verksamhet. Delar som, enskilt eller sammantaget, mynnar ut i en användarupplevelse av en tjänst eller ett bemötande.

Context map
Vi har inte hittat någon bra svensk definition av begreppet context map men i praktiken handlar det
om en kartläggning av olika gränssnitt och kontaktytor där vi möter våra användare. Genom att börja
med att göra en förteckning över alla de olika kontaktytor som LiUB erbjuder användarna, fick vi en
helhetsuppfattning om i vilka sammanhang och på vilka sätt vi interagerar med dem. Vi skiljde de
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fysiska kontaktytorna från de digitala. När detta var gjort, utkristalliserade sig fem olika kategorier av
gränssnitt: personlig kontakt, systemgenererad kontakt, biblioteksrummet, webbplatsen, samt
sociala medier. Dessa gränssnitt genererar i sin tur en mängd olika kontaktytor, vilka vi har
visualiserat i en context map:

Användarpersonor
En generell kundresekarta säger i regel inte så mycket. Istället bör man göra olika kundresor för olika
aktiviteter. När man ska göra en kundresekarta behöver man dessutom veta vems karta man ritar,
det vill säga vems perspektiv man intar. Den viktigaste komponenten i en kundresekarta blir då
följaktligen användaren. Eftersom det är praktiskt omöjligt för oss att träffa alla våra användare har vi
använt oss av personasmetoden för att få en uppfattning om våra olika typer av användare, deras
skiftande behov och varierande förutsättningar.
Personasmetoden är en metod som initialt syftade till att kategorisera kundsegment inom
marknadsföring. Metoden skulle ge en större kännedom om kundernas behov och drivkrafter än den
information man kunde få fram via demografiska data. Idag är det en vanlig metod inom
interaktionsdesign, inte minst när det gäller webbutveckling då fokus ligger på nytta och
användbarhet. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna använda våra personor även när det
gäller verksamhetsutveckling som inte är direkt kopplad till webben.
En persona är en gestaltning av en ”typanvändare” i förhållande till ett företag eller en organisation.
Det är en vanlig föreställning att personor är helt påhittade karaktärer men i själva verket bygger de
på faktisk data om användarna. Data som har samlats in genom till exempel observationer och
intervjuer. Genom att intervjua och/eller observera ett urval av en större population kan man se
vissa mönster och urskilja olika segment när det gäller behov, drivkrafter och beteenden.
Datainsamlingen har skett genom djupintervjuer med sju studenter och tio anställda vid Linköpings
universitet. Urvalet när det gäller studenterna har varit helt slumpmässigt. När det gäller de anställda
har vi haft som ambition att få en spridning mellan olika befattningar fördelade över fakultets- och
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institutionsgränserna. Det har dock blivit en tonvikt på studenter och anställda på Campus Valla
respektive Campus Norrköping. Minst representerat är Hälsouniversitetet. Nedan följer en
presentation av de personor som projektet hittills har resulterat i.
Personor för målgruppen anställda
Henrik – den etablerade
Ett av de segment som vi har kunnat urskilja bland de anställda representeras av personan Henrik.
Han är anställd som universitetslektor på LiU och har fullt upp med att fördela sin tid mellan den
egna forskningen (60 %) och en relativt hög andel undervisnings- och handledningstimmar (40 %).
När han behöver en paus från den hektiska tillvaron på institutionen väljer han ofta att gå till
biblioteket för att få arbeta ostört. Ibland går han dit enbart för att koppla av. Därför händer det att
han blir irriterad över att det inte är lika självklart för alla att det ska vara tyst på biblioteket. Han
menar att ”det skulle vara bra att kunna vistas på biblioteket utan att behöva vara i den tysta
läsesalen”.
Henrik nyttjar biblioteket i relativt stor utsträckning, men endast ett fåtal tjänster. Han använder inte
bibliotekets söktjänster i första hand, utan föredrar Google Scholar eller någon specifik databas som
till exempel Scopus. Henrik betonar värdet av den personliga kontakten med biblioteket via ”sin”
kontaktbibliotekarie och han betraktar biblioteket som en bra och användbar resurs. Hans kunskap
om biblioteket är hög.
Lovisa – upptäckaren/utforskaren
Ett annat segment som vi kan skönja bland våra användare från gruppen anställda representeras av
personan Lovisa. Hon är nybliven doktorand och fördelar sin tid mellan institutionstjänstgöring (20
%), främst undervisning, och forskning (80 %). Lovisa använder också biblioteket mycket, men i
motsats till Henrik har hon ett betydligt bredare och mer varierat användande av biblioteket och dess
tjänster.
Hon uppskattar självbetjäningstjänsterna, eftersom hon gärna vill klara sig på egen hand. Böcker
söker och beställer hon alltid via webben för att sedan låna och återlämna på biblioteket. Hon tycker
att kontakten med biblioteket fungerar enkelt och smidigt och att personalen har hög kompetens och
ger ett gott bemötande: ”man får alltid väldigt bra hjälp”.
Lovisa utgår i princip alltid från bibliotekets startsida och UniSearch när hon skall söka information,
och hon lägger gärna tid på att fördjupa sig i och försöka förstå informationsprocessen. Fastän hon
gärna vill klara sig själv drar hon sig inte för att ta kontakt med personalen på biblioteket när hon
upplever att det behövs. I perioder har hon ofta personlig kontakt med biblioteket, särskilt när det
gäller konkreta frågor kring till exempel referenshantering.
Jens – den självgående
Det tredje segmentet vi kan märka bland de LiU-anställda sammanfattas i personan Jens. Hittills har
han har tillbringat sitt yrkesverksamma liv inom akademin, dock på ett annat lärosäte fram tills för ett
par år sedan då han fick en anställning som universitetslektor på LiU. Han fördelar i dagsläget sin tid
mellan undervisning (70 %) och forskning (30 %). Inriktningen på hans forskning är teknisk/naturvetenskaplig. Fakultetens kultur och arbetssätt medför att det inte finns något upplevt behov av
bibliotekets tjänster. Jens nöjer sig med tillgången till de olika informationsresurser som krävs för att
han ska kunna bedriva sin forskning.
Han använder sällan bibliotekets webbplats. Hans uppfattning om och erfarenhet av biblioteket är
begränsad – han minns inte ens sin senaste kontakt med biblioteket, men ”med stor sannolikhet kom
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ett antal av de artiklar jag använde vid ansökningsförfarandet för några veckor sedan från
biblioteket". Jens är välvilligt inställd till biblioteket i allmänhet men ganska ointresserad av det,
eftersom det i hans arbetsvardag till stor del befinner sig utanför hans synfält. Så länge tillgången till
e-resurser fungerar så är han nöjd.
Jens smala ämne och forskningsområde, samt hans avgränsade behov, gör att han i första hand
använder sig av specifika databaser när han söker vetenskaplig information. I anknytning till sin
undervisning använder han Google eller Wikipedia för att hitta lämpligt material till sina studenter
eftersom han då primärt är ute efter sekundärkällor.
Personor för målgruppen studenter
Karl
Personan Karl representerar ett av segmenten inom målgruppen studenter. Idag använder han
biblioteket som sin huvudsakliga arbetsplats men när han började studera på LiU kände han inte till
biblioteket alls. Det tog ett tag innan han började använda biblioteket och dess resurser fullt ut,
framför allt innan han började ta kontakt med personalen. Men nu, när han har tagit sig över den
tröskeln, tycker han att bibliotekets personal ”sitter på mycket kunskap och värdefulla tips”. Ibland
behöver han hjälp att formulera sitt informationsbehov.
Nu läser han termin 4 och använder biblioteket i väldigt hög grad – både det fysiska och det digitala.
UniSearch är hans primära informationskälla. Han är positivt överraskad av bibliotekets servicenivå
och personalens kompetens. Han har använt chatten vid ett antal tillfällen och tycker att den är ”ett
guldverktyg”. Självbetjäningstjänsterna uppskattar han också och han använder dem i stor
utsträckning. Han är en flitig användare av bibliotekets kursreferenslitteratur. Karl uppskattar
biblioteket i egenskap av den lugna platsen på Campus och tycker att zonindelningen och det
varierade utbudet av studieplatser är en stor tillgång. Hans kunskapsnivå om biblioteket är hög.
Stina
Stina, vår andra studentpersona, har en kandidatexamen i bagaget och är nu inne på sin andra
utbildning. Hennes erfarenhet bidrar till att hon känner sig både trygg och säker i studentrollen. Hon
är informationskompetent, vilket bland annat yttrar sig i att hon har förmåga att behovsanpassa sitt
val av informationsresurser. Hon använder både fysiska och digitala medier i stor utsträckning.
Däremot använder hon inte det fysiska biblioteket som sin arbetsplats då hon föredrar att sitta
hemma och studera. Det är endast i samband med grupparbeten som hon använder biblioteket som
arbetsplats. I övrigt uträttar hon mest ärenden där, såsom att låna och lämna böcker.
Stina förväntar sig inte att bli curlad. Om någonting krånglar blir hon inte upprörd över det. Oavsett
om det gäller trasiga länkar eller utskriftssystemet så är hon är van vid att det kan inträffa. Hon har
över tid lärt sig att förhålla sig till, och parera, de vanligaste problemen.

Protopersonor
Att kategorisera sina kunder/användare/besökare är ett sätt att göra mötet med dem hanterbart.
Det är dock viktigt att vara medveten om att man tenderar att utgå från sig själv i mötet med andra.
Därför är det nödvändigt att ibland reflektera över sina egna normer och erfarenheter. Om
kategoriseringen inte ifrågasätts finns det risk att fördomar och ogrundade uppfattningar uppstår.
Parallellt med de externa intervjuerna genomförde vi därför tre interna workshopar där sammanlagt
tretton kollegor deltog. Syftet med dem var att försöka åskådliggöra den bild vi har av våra
användare. Om en persona bygger på verklig data om användarna, kan man säga att en protopersona
bygger på våra föreställningar, antaganden och förutfattade meningar om desamma. En
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protopersona blir således den hypotes som vi sedan ”testar”, validerar och reviderar genom
intervjuerna.
Ambitionen var att samla in underlag till en eller flera student- respektive anställdprotopersonor.
Redan under pilotworkshopen blev det dock tydligt att den bild vi har av studenterna var enklare att
fånga än den vi har av LiU-anställda – trots att varken studenter eller anställda är homogena grupper.
Beror det på att vi har för dålig kunskap om våra kollegor inom akademin?
Uppgiften som workshopdeltagarna fick gick ut på att beskriva våra användare (student respektive
anställd) utifrån hur de tror att de är; vilka deras egenskaper och karaktärsdrag, mål och drivkrafter,
frustrationer och hinder är. Själva upplägget växlade något vid det tre workshoparna, men metoden
var densamma: först fick deltagarna fundera och skriva ner lite ledord på egen hand. Därefter fick de
redovisa ”sin bild” i tur och ordning. Råmaterialet från workshoparna har syntetiserats, och resultatet
blev Jenny:

Experience maps
En del av kundresan kan illustreras med så kallade experience maps. Experience maps belyser
faktiska användarupplevelser. Syftet med en experience map är att kartlägga och visualisera
användandet av en tjänst eller funktion kopplad till ett särskilt mål – ur användarens perspektiv.
Nedan illustreras på ett tydligt sätt användandet av biblioteket i ett specifikt syfte som är särskilt
viktigt för ett av våra segment (personan Karl), nämligen biblioteket som arbetsplats.
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En experience map kan också bidra till att visa sambandet mellan olika delar (kontaktytor) i
verksamheten. Den kan hjälpa oss att identifiera problemområden i en tjänst eller process. Nedan
visas en aktivitet som är representativ för det segment som Stina personifierar, nämligen de
användare som primärt uträttar ärenden på biblioteket.

Genom att komplettera med känslor kan man komma åt själva upplevelsen av tjänsten och/eller
funktionen. På kartan ovan har vi ringat in de kontaktytor som ger upphov till frustration för
användaren. På så vis får vi en tydlig bild av vilka delar vi behöver förbättra/utveckla för att
användaren ska få en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt.

Extern webbplatsutvärdering
För att komplettera djupintervjuerna med kvantitativ data, och för att få en tydlig koppling till LiUB:s
webbplats, genomförde vi en webbaserad enkätutvärdering av den befintliga webbplatsen.
Ambitionen är att genomföra uppföljande utvärderingar med jämna mellanrum för att kunna spåra
eventuella förändringar i våra användares uppfattningar om LiUB:s webbplats och därmed kunna
avgöra om vår webbutveckling går i rätt riktning eller ej.
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Enkäten informerades om via en banner på LiUB:s webbplats, det egna nyhetsflödet på webbplatsen,
Insidan på LiU:s webbplats, LiU Student-webben, studentnyhetsbrevet, samt via e-post till LiU:s
nystartade doktorandnätverk. Det var möjligt att svara på enkäten under två veckor i slutet av maj,
och man kunde vara anonym. För att locka till deltagande i undersökningen hade man om man
svarade möjlighet att delta i en utlottning av laptop-fodral (om man ville göra det kunde man inte
fortsatt vara anonym).
Detta sistnämnda är förstås inte riskfritt; det kan ge upphov till ”glädje-svar” om enkätdeltagaren
tror att positiva omdömen om webbplatsen ger denne större chans till vinst. Men vi bedömde att
fördelarna med ett högt deltagande, vilket ger större möjligheter att se tendenser och mönster,
vägde tyngre än riskerna. I den användbarhetsundersökning som Ove Jansson genomförde åt LiUB
våren 2013 var tendensen generellt att LiUB:s webbplats presterade sämre än
genomsnittswebbplatsen.24 I den aktuella enkätundersökningen sker ingen direkt jämförelse med
andra webbplatser men noteras kan, att omdömena som ges av de svarande är övervägande (och
kanske förvånansvärt) positiva inom de flesta bedömningsområden. Detta står alltså lite i kontrast till
ovan nämnda användbarhetsundersökning, vilket kan vara värt att ta med sig in i tolkningen av
resultatet. Med det konstaterat är det förstås ändå glädjande att våra användare verkar vara relativt
nöjda med vår webbplats.

Enkäten skapades med hjälp av en onlinetjänst, Wufoo, som vi köpte tillgång till under begränsad tid.
Tjänsten var lätt att använda samtidigt som den gav många möjligheter till analys och visualisering av
svaren. Det fanns heller ingen bindningstid för tjänsten, vilket var bra för oss, då vi för det här
projektets räkning behövde tillgång till den endast under en begränsad tidsperiod.
Enkäten bestod av tre huvuddelar. Den första delen fokuserade på uppgifter om den svarande; ålder,
kön, institutionstillhörighet med mera. Den andra delen innehöll frågor om användning av
webbplatsen; hur, var och till vad den används, och av vem. Den tredje delen uppmanade den
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svarande att betygsätta och ge omdömen om webbplatsen. I genomgången nedan kommer vi inte att
gå igenom resultatet i detalj utan endast uppehålla oss vid de viktigaste tendenserna och mönstren.
Vi fick in 116 fullständigt ifyllda utvärderingar (128 totalt). Eftersom studenter, doktorander och
forskare är våra primära målgrupper var det svar från dessa grupper som vi var mest intresserade av.
Av de svarande angav 100 att de var studenter vid LiU, tio att de var doktorander vid LiU och endast
fyra att de var forskare vid LiU. Därför blev enkätutvärderingen i praktiken mest en
studentenkätutvärdering, då det är omöjligt att dra några slutsatser om forskare och doktorander
som kollektiv med utgångspunkt i svarsmaterialet. Det är därför viktigt inför framtida undersökningar
att fundera på hur vi kan få ett större deltagande från forskare och studenter. Dessa proportionerliga
olikheter kan dock i sig antyda att det är studenter som använder sig mest av LiUB:s webbplats.
Andra faktorer kan också spela in, till exempel att vinsterna i lotteriet i första hand tilltalade
målgruppen studenter, att forskare lider av större tidsbrist och därför upplevde att de inte hann
delta, med mera.
På påståendet ”Det är lätt att hitta till det material (artiklar, böcker, tidskrifter etcetera) som jag
behöver för mitt arbete via webbplatsen och de sökverktyg som finns på den” (se figur nedan) så är
det förhållandevis många, fler än 25 % av alla svarande, som har angett svaren ”Instämmer inte”
respektive ”Instämmer inte alls”, vilket är mer än för något annat påstående. Detta är förstås
bekymrande eftersom det ju är en av våra huvuduppgifter att vägleda våra användare till den
vetenskapliga information de behöver. Samtidigt vet vi inte vilka omdömen andra högskole- och
universitetsbibliotek, eller Google för den delen, skulle få om motsvarande fråga ställdes till deras
användare. Vi kan alltså inte dra några slutsatser kring om vi presterar bra eller dåligt i förhållande till
andra aktörer som erbjuder liknande tjänster utifrån detta svar, endast att vi presterar sämre på
detta område i förhållande till de andra områden vi frågade om i enkäten. Denna iakttagelse stärker
hur som helst antagandet i nulägesanalysen, att vi behöver förbättra sökupplevelsen för våra
användare.

Enkäten visar att av alla svarande så är det mindre än 10 % som besöker LiUB:s webbplats mindre än
en gång i månaden eller ännu mer sällan, så för många är den ett viktigt arbetsredskap i vardagen.
Figuren på nästa sida visar svaren (för alla svarande) på frågan ”Vad brukar du vanligtvis använda
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LiUB:s webbplats till?” och bland dem intar alternativet ”Söka efter artiklar, böcker, tidskrifter
etcetera” (tillsammans med ”Låna om böcker”) en överlägsen tätposition, vilket med all önskvärd
tydlighet visar att söktjänsterna (åtminstone för studenter, men troligtvis för alla våra primära
målgrupper) är våra viktigaste tjänster och därmed det område inom webbarbetet som vi bör lägga
mest tid och arbete på att underhålla, förbättra och utveckla.
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Det fanns även möjlighet att lämna förbättringsförslag och synpunkter i fritextform. Ett
återkommande irritationsmoment bland svarande var att bibliotekskatalogen upplevs som
ålderdomlig. Flera stycken påpekar till exempel att det inte går att använda bakåtknappen i
webbläsaren i katalogen. Det finns också en tendens (bland de som har lämnat fritextsynpunkter) att
man inte gör skillnad på bibliotekskatalogen och resten av webbplatsen, de upplevs som en och
samma lösning. Detta är positivt i den bemärkelsen att det antyder att vi har lyckats ganska väl med
att anpassa bibliotekskatalogen till den grafiska profilen. Det blir ju dock bekymmersamt av samma
anledning, eftersom kritiken mot bibliotekskatalogen spiller över på webbplatsen i sin helhet. Vi har
inte alls samma möjlighet att anpassa och förbättra bibliotekskatalogen gränssnittsmässigt, dels då
vissa delar av den helt enkelt inte går att påverka, dels då de påverkbara delarna av systemet ofta
bygger på svårbearbetad kod. Flera svarande anger dessutom att de hellre använder LIBRIS än
bibliotekskatalogen.
Relevansrankning (även om själva uttrycket inte används av de svarande) är ett annat återkommande
problem vid sökning efter specifika titlar. Flera svaranden uttrycker irritation över att rätt resurs
hamnar för långt ner i resultatlistan. Det är tyvärr inte alltid klart vilket av våra sökgränssnitt kritiken
gäller, om det till exempel rör bibliotekskatalogen eller UniSearch (eller båda två).
Svaren på två andra bedömningspåståenden skiljer också ut sig i negativ bemärkelse. Det gäller
påståendena ”Det är lätt att navigera på webbplatsen” och ”Webbplatsen har ett tilltalande
utseende”. Det är dock värt att notera att majoriteten av de svarande svarar positivt även på dessa
påståenden, men det är fler negativa svar än för de flesta andra bedömningspåståendena. Att det är
svårt att navigera på webbplatsen återkommer även i fritextsvaren, då flera upplever att det är ”för
många klick” för att nå dit man vill komma. Som det konstateras i nulägesanalysen är det därför
viktigt att vi när vi bygger en ny webbplats prioriterar att strukturera information och innehåll på ett
mer användarvänligt vis än i dagsläget. Detta är också ett problem för LiU:s befintliga webbplats i
stort, eftersom navigeringen inte tillåter användaren att se underliggande nivåer från toppnivån;
denne måste flytta sig till underliggande navigeringsnivåer för att kunna se vad som finns på dessa.
Det gör att man tvingas navigera tillbaka uppåt i hierarkin om man inte hittar rätt från början, vilket
kan resultera i många klick.
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Att webbplatsen ska vara estetiskt tilltalande är en komplicerad fråga eftersom det i högsta grad är
en fråga om tycke och smak. Men att vi nu har en designpersona på plats hjälper oss förhoppningsvis
på sikt att nå till det formmässiga uttryck vi vill förmedla till våra användare. I stor utsträckning är ju
detta även en fråga som styrs av universitetets grafiska profil och av den övergripande designen för
LiU:s webb.

Sammanfattning av användaranalysen
Inom ramen för projektet har vi lagt grunden till något som förhoppningsvis kan leda till ett mer
strukturerat sätt att arbeta på i syfte att förbättra användarupplevelsen. Det har varit värdefullt att
kunna lägga koncentrerad tid på att intervjua våra användare. Intervjuerna har i sig gett värdefulla
insikter om våra användare. Insikter och kunskap som sträcker sig utanför en webbkontext. Vi har
skapat ett antal personor, som baseras på intervjuerna. Dessa kan vi använda som verktyg när vi vill
”kliva i våra användares skor” och utveckla olika aktiviteter och/eller tjänster, både i det fysiska
rummet och på webben. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan användarnas behov och
önskemål å ena sidan, och bibliotekets resurser, uppdrag och vision å andra sidan.
Analysresultaten när det gäller sökbeteende och användande av det digitala biblioteket återfinns i
omvärldsanalysdelen. I det här avsnittet fokuserar vi på slutsatser som rör användarna och det
fysiska rummet.
Bilden av användarna är mer nyanserad nu, än den var innan projektets genomförande. Vi kan
konstatera att det inte alltid fungerar att dela in gruppen anställda i kategorierna lärare, doktorand
respektive forskare. Verkligheten är mer komplex än så. Det har visat sig att synen på och
användandet av biblioteket är mer relaterat till behov, drivkrafter och beteenden än till
anställningsform och akademisk titel. Därför kan det vara bättre att dela in användarna i olika
segment. Genom att skapa personor kan man göra segmenten mer levande.
Vi har gjort en kartläggning av de gränssnitt och kontaktytor där användarna möter biblioteket, vilket
illustreras i en context map. Den synliggör på ett övergripande plan de olika relationer vi har med
våra användare.
Genom experience maps har vi visualiserat specifika processer ur ett användarperspektiv. Dessa ger
oss värdefull information om hur användarna nyttjar och upplever de tjänster och funktioner som
biblioteket erbjuder.
När det gäller biblioteksrummet kan vi urskilja tre huvudsakliga användningsområden:




Biblioteket som arbetsplats
Biblioteket som en plats där man uträttar ärenden
Biblioteket som retreat

Biblioteket som arbetsplats
Biblioteket som arbetsplats spelar betydligt större roll för studenterna än för de anställda, vilket inte
är så överraskande med tanke på att de anställda har tjänsterum till sitt förfogande. Våren 2010
genomfördes en observations- och intervjustudie25 på LiUB och även i den ser vi som ett tydligt
mönster att många studenter har biblioteket som sin arbetsplats. På frågan ”Vad har du gjort på
biblioteket idag?” svarade 42 % (CNB), 55 % (HumSam), 64 % (HUB) och 55 % (TekNat) att de hade
grupparbetat, studerat eller studerat enskilt.
25

Vad gör våra användare på LiUB? En observations- och intervjustudie av Marie-Louise Axelsson, Christina
Brage, Kajsa Gustafsson Åman, Joakim Westerlund, Magdalena Öström (UPP-gruppen) samt Mikael Rosell
(intervjuer)
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Tillgången till kursreferenslitteratur är en bidragande orsak till att man väljer att sitta och studera på
biblioteket. Ett annat värde med att sitta på biblioteket är, som en student nämner, ”tillgången till
kringlitteratur”. Flera av studenterna lyfter i samband med djupintervjuerna fram bibliotekets olika
ljudzoner och det varierade utbudet av studieplatser som någonting positivt.
Även bland de anställda finns några som aktivt väljer biblioteket som sin arbetsplats. En
universitetslektor berättade att hen brukar sitta på biblioteket då hen vill jobba ostört. Hen väljer då
läsplatserna framför den tysta läsesalen.
Biblioteket som en plats där man uträttar ärenden
Ett av bibliotekets användarsegment tenderar att använda det fysiska biblioteket primärt som en
plats där de uträttar ärenden. Vi ser detta både hos studenter och anställda. Några berättar att de
ibland passar på att hyllbrowsa när de befinner sig på biblioteket men att de i första hand går dit för
att låna och/eller lämna böcker och skriva ut (det sistnämnda gäller dock endast studenterna).
Biblioteket som retreat
Både bland studenter och anställda finns det segment som betonar värdet av det fysiska biblioteket
som en tyst och lugn plats. Det är tydligt att biblioteket är en mötesplats, men det är flera av de
intervjuade personerna som på olika sätt ger uttryck för att det ska vara tyst på biblioteket.
En student önskar att ”biblioteket kunde få vara det tysta stället på campus” och en annan student
säger att även om hen personligen inte studerat så mycket på biblioteket så är det många av hens
kamrater som sitter där ”på grund av den tysta miljön”. En doktorand som sällan besöker biblioteket
säger att flera av hens kollegor, både juniora och seniora, gärna går till biblioteket för att få lugn och
ro: ”om de behöver läsa något och inte vill bli störda väljer de ofta att sitta på biblioteket”.
Inför planerna på ett nytt bibliotek på Campus Valla är det en anställd som menar att funktionalitet
är en viktig aspekt, men att det är minst lika viktigt att skapa en god atmosfär: ”låt det fortfarande
vara ett ställe man kan gå till för att läsa och få lugn och ro”.

Sammanfattning av analys och resultat
Flera uppgifter för webbstrategin fastslogs i nulägesanalysen. Den ska syfta till att:






Definiera webbarbetet
Höja informationskvaliteten och förbättra målgruppsanpassningen
Förbättra sökupplevelsen
Utvidga bilden av biblioteket
Avgränsa och fördela innehåll

Under projektets gång har vi genomfört ett antal aktiviteter och analyser för att lägga grunden för
detta webbstrategiska arbete. Webbarbetet på LiUB har omorganiserats och ansvar och roller har
förtydligats. Webbrådets arbete har påbörjats och en mötesstruktur har bestämts.
I syfte att höja informationskvaliteten och förbättra målgruppsanpassningen har vi först bestämt
vilka målgrupper vi ska prioritera i förhållande till LiUB:s webbplats. Vi har på olika vis undersökt
behoven och drivkrafterna hos våra användare, till exempel genom djupintervjuer och en
enkätundersökning. Djupintervjuerna och efterföljande bearbetning av dem har resulterat i ett antal
personor som kommer att fungera som ett stöd för målgruppsanpassningen på webbplatsen.
För att kunna förbättra sökupplevelsen för våra användare har vi tittat närmare på hur de använder
bibliotekets primära söktjänster idag, både på LiUB och på andra lärosäten. Det har genererat ett
antal värdefulla insikter som behöver följas upp med lokala användarobservationer. Systemgruppen
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har skapats, en grupp som bland annat kommer att ha som sin uppgift just att förbättra
sökupplevelsen.
Att utvidga bilden av biblioteket har inom projektet inneburit att ta reda på vad ett
universitetsbiblioteks unika styrkor är och även, mer specifikt, vad vi på LiUB är och vill vara. Och hur
vi vill kommunicera med och framstå för våra användare. I detta har även ingått att definiera syfte
och uppdrag för webbplatsen, som ett uttryck för LiUB:s och LiU:s visioner och strategier.
Parallellt med webbstrategiprojektet har ett arbete med att etablera LiUB i Lisam pågått inom
arbetsgruppen BiLiWe på biblioteket. Gruppen har bland annat diskuterat utformningsmöjligheter
för LiUB:s roll och plats i Lisam med drift- och utvecklingsansvariga för denna interaktiva lärmiljö. På
så vis har vi fått en uppfattning om vilka typer av innehåll som skulle kunna vara lämpligt att
lokalisera till Lisam.
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Webbstrategi för Linköpings universitetsbibliotek
Webbstrategin ska fungera som en kompass i strävan efter att uppfylla LiUB:s mål på webben och ska
underlätta val och prioriteringar i webbarbetet genom att placera webbplatsen i ett
helhetsperspektiv.
De kanaler som i nuläget omfattas av webbstrategin är LiUB:s webbplats (www.bibl.liu.se) och de
gränssnitt för informationssökning som vi tillhandahåller via webbplatsen, till exempel
bibliotekskatalogen och discovery-systemet EDS (lokalt benämnt UniSearch).
LiUB:s webbplats och -arbete ska följa rådande visioner och strategier för såväl Linköpings universitet
som helhet, som Linköpings universitetsbibliotek. Visionen för LiUB, och därmed LiUB:s webbplats, är
”lärande och information utan begränsningar”. Vidare ska vi på LiUB efterleva de riktlinjer och regler
som gäller för webb- och kommunikationsarbete på universitetet i stort. Utöver dessa ska vi följa den
vägledning för kommunikation på webben som ges i LiUB:s designpersona. I den framgår att LiUB:s
webbplats skall kommunicera att vi är:








Trovärdiga
Tillmötesgående
Kompetenta
Pedagogiska
Vänliga
Engagerade
Personliga

Den interna webbarbeteskulturen på LiUB ska kännetecknas av:




Produktivitet
Progressivitet
Proaktivitet

De primära målgrupperna för LiUB:s webbplats är, i prioritetsordning:





Studenter vid Linköpings universitet
Anställda vid Linköpings universitet i rollen som lärare
Doktorander vid Linköpings universitet
Anställda vid Linköpings universitet i rollen som forskare

LiUB:s främsta uppgift är att försörja universitetet med vetenskaplig information och att främja
uppfyllelsen av denna uppgift är den viktigaste funktionen hos LiUB:s webbplats; både för oss och
våra primära målgrupper. Av denna anledning är informationsresurserna och de gränssnitt som ger
tillgång till dem det högst prioriterade området inom webbarbetet på LiUB. LiUB:s webbplats ska för
våra primära målgrupper vara det naturliga valet för sökning efter vetenskaplig information när dessa
vill vara säkra på att få ett trovärdigt, relevant, uttömmande och lättillgängligt sökresultat, med
informationskompetent hjälp nära till hands.
Utöver detta är det även prioriterat att genom webbplatsen stödja arbetet med att öka
informationskompetensen hos våra användare, och att underlätta användarnas resa i såväl det
digitala som det fysiska biblioteket.
Användbarheten och nyttan för de primära målgrupperna ska stå i fokus för arbetet med webben på
LiUB. För att kunna skapa en användarcentrerad webbplats innebär det att vi ska involvera dessa
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målgrupper i, och göra dem till en integrerad del av, utvecklingen av webblösningar, bland annat
genom regelbundna användartester och -undersökningar.
Webbmaster är i det dagliga arbetet huvudansvarig för webbplats och webbarbete på LiUB, i samråd
med webbrådet och överbibliotekarien. Webbmaster är normalt beslutsfattande i webbfrågor men i
vissa fall kan frågor vara av så pass betydande karaktär att de bör hänskjutas till överbibliotekarien
för beslut, efter diskussion och beredning i webbrådet. Redaktionen är huvudansvarig för skapande
och underhåll av redaktionellt material på LiUB:s webbplats.

Handlingsplan
I ljuset av ovanstående insikter och resultat ser vi ett antal taktiska aktiviteter på kort och lång sikt
som önskvärda att genomföra för att kunna skapa strategiska effekter inom webbarbetet.

Aktiviteter på kort sikt
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En innehållsinventering26 av den befintliga webbplatsen kommer att genomföras i början av
höstterminen 2014. Innehållsinventeringen syftar till att kartlägga och kritiskt granska
nuvarande innehåll på LiUB:s webbplats för att kunna bygga en välstrukturerad och
användarvänlig webbplats inom ramen för Ny LiU-webb 2015-projektet.
I och med att Redaktionen tar över huvudansvaret för arbetet med innehåll på webben bör
en innehållsstrategi27 tas fram. Några av de delar som vanligtvis ingår i en innehållsstrategi
har redan tagits fram i och med detta övergripande webbstrategiprojekt och ett huvudsyfte
för arbetet med en innehållsstrategi i det aktuella fallet skulle därför vara att ange robusta
processer och rutiner för skapandet och underhållandet av webbinnehåll på LiUB.
Vi bör utforma processer och rutiner för regelbundna och integrerade användartester, i
utvecklingen av webblösningar generellt och för framtagandet av en informationsstruktur för
den nya webbplatsen.
Under hösten bör vi därför genomföra en observationsstudie för att ta reda på hur
användarna uppfattar våra söktjänster. Denna kan eventuellt behöva kompletteras med en
mindre enkätundersökning.
Vi behöver också se över vår närvaro i Google. Finns det fler sätt att öka tillgängligheten till
våra resurser via Google?
Det är likaså önskvärt att vi skaffar oss en större kompetens inom Google Analytics för att
mer effektivt kunna följa upp och dra slutsatser kring våra webbsatsningar utifrån kvantitativ
data.
Innan avtalet för EDS går ut bör vi ha utökat vår kunskap om hur användarna upplever
systemet och vad de saknar i det. Detta för att vi ska kunna ställa ”rätt” krav vid nästa
upphandling.
Informationsmaterialet kring UniSearch är begränsat. Mer lättillgänglig information om de
viktigaste funktionerna behövs och om vilka resurser som är sökbara via UniSearch.
Systemgruppens arbete behöver planeras och organiseras på en mer detaljerad nivå så att de
kan påbörja sitt arbete under höstterminen 2014. En viktig uppgift för gruppen blir att med
utgångspunkt i våra användares behov utreda hur sökrutan på startsidan skall se ut och vara
uppbyggd på den nya webbplatsen.
Vi behöver komplettera vår empiriska användarundersökning med djupintervjuer av framför
allt nybörjarstudenter. Det är rimligt att anta att nya studenter (termin 1 – 3) har andra
drivkrafter och behov än de som har studerat längre (termin 4 eller längre), och dessa

Läs mer om vad en innehållsinventering innebär i Jones, C 2012
Läs mer om vad en innehållsstrategi innebär i Halvorson, K och Rach, M 2012
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antaganden behöver vi få verifierade. Rent konkret föreslår vi därför att det görs en
uppföljning av vårens användarintervjuer, med särskilt fokus på studenter som går termin 1 –
3.
Vi behöver också komplettera vår undersökning genom att intervjua fler studenter och
anställda från Hälsouniversitetet, eftersom de är underrepresenterade i de undersökningar vi
gjort hittills.
Vi kommer att genomföra ytterligare två interna workshops under augusti/september; en på
CNB och en på HUB.
Vidareutveckling och implementering av personorna.

Aktiviteter på lång sikt
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För att ytterligare kvalitetssäkra webbarbetet på LiUB vore det önskvärt att en så kallad
ansvarsmatris28 tas fram. Ansvarsmatrisen anger scenarios, uppgifter, roller och ansvar inom
ett område (vilket arbete det gäller, vem som ska genomföra det, vem som ansvarar för det,
vem som ska rådfrågas om det, vem som ska informeras om det etcetera).
Om LiUB:s webbplats skall vara trovärdig och tillförlitlig behöver vi säkerställa en hög
kvalitetsnivå. Av denna anledning är det önskvärt att vi utformar en utvecklingsstandard för
våra webblösningar, i vilken det fastslås vilka kriterier som för varje lösning behöver vara
uppfyllda; etablera en lägstanivå. Detta kan till exempel ta sig uttryck i form av en checklista.
Elektroniska resurser blir en allt viktigare del av den vetenskapliga information som LiUB
tillhandahåller. Försörjningen av vetenskaplig information är i sin tur ett av fundamenten för
universitetsbibliotekets verksamhet. Det är därför önskvärt att våra användare ser och
förstår kopplingen mellan de elektroniska resurser som de har tillgång till och bibliotekets
verksamhet. En viktig fråga blir då hur vi på ett pedagogiskt vis kan synliggöra den kopplingen
på webben utan att det stör eller försvårar för våra användare. De djupintervjuer som har
gjorts inom ramen för projektet indikerar dock att medvetenheten om att det är biblioteket
som ger tillgång till många av de elektroniska resurserna trots allt ser ut att vara relativt hög
hos våra användare. Detta manar till viss försiktighet när vi funderar över hur vi kan höja den
medvetenheten ännu mer, då vi inte vill göra tillgången till elektroniska resurser mer
komplicerad än nödvändigt.
På lång sikt bör biblioteket sträva efter att skapa en webbplats som tydligare är anpassad
efter primära och sekundära målgrupper. Därigenom skapas förutsättningar för att
webbplatsen blir tydligare och mer lättanvänd för alla. Bibliotekets personor blir ett
värdefullt verktyg i den processen.
Vi behöver fatta strategiska beslut huruvida vi ska fokusera på egenutveckling av gränssnitt,
anpassning av externa gränssnitt till befintlig webbmiljö (för att skapa enhetlighet), eller
använda oss av ”out of the box”-gränssnitt med begränsad anpassning till övrig webbmiljö.
Systemens livslängd blir på grund av teknisk utveckling så väl som upphandlingsregler allt
kortare. Var skapas den största nyttan av bibliotekets resurser?
Vi behöver fundera vidare över vilka kontaktytor som påverkar användarupplevelsen mest,
och om det finns några kontaktytor som är viktigare än andra.

Läs mer om vad en ansvarsmatris innebär i Boag, P 2012
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