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Systemarkitekturutbildningen är  en  kandidatutbildning  med  fokus  på  programutveckling. 
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt  
en spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en 
tekniskt skicklig och mycket  bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare 
och  lösningsarkitekt.  Styrkan  hos  utbildningen är  främst  bredden på de mjukvaruprojekt  den 
färdige  studenten  är  förberedd  för.  Efter  examen  skall  systemarkitekter  fungera  dels  som 
självständiga programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket 
innebär förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling. 

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna.  Tillsammans  med  ovanstående teoretiska  grund innebär  detta  att  systemarkitekter 
skall vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för  
en  nyutexaminerad  systemarkitekt  att  arbeta  som programutvecklare  på  ett  stort  företags  IT-
avdelning, som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och 
idédrivna  verksamheter,  vilka  till  exempel  kan  vara  spelutveckling,  webbapplikationer  eller 
mobila tjänster. 

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att  
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom 
ämnet och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha 
tillräcklig  vetenskaplig  och/eller  innovativ  höjd  för  att  generera  ny  och  generellt  intressant  
kunskap. 

Examensarbetet  genomförs  vanligen  i  samarbete  med  en  extern  uppdragsgivare  eller 
forskningsgrupp.  Det  huvudsakliga  resultatet  utgörs  av  en  skriftlig  rapport  på  engelska  eller 
svenska,  samt  eventuell  produkt  (t.ex.  programvara  eller  rapport)  levererad  till  extern 
uppdragsgivare. I examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig 
opposition på ett annat examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms 
och betygssätts  baserat på delarna ovan, specifikt  tas även hänsyn till  kvaliteten på eventuell  
framtagen mjukvara.  Examinator  rådfrågar handledare och eventuell  extern kontaktperson vid 
betygssättning. 
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Abstract
This  report  deals  with  the  introduction  of  a  mobile  catalogue  service  for  a  Swedish 
university library: the Library and Learning Resources (LLR) at the University College of 
Borås.  The purpose of the report  is  to  examine how a mobile  catalogue service  at  a 
university  library  can  be  introduced,  by  studying  what  services  can  be  considered 
possible and desirable for mobile phones in order to improve usefulness of the library 
service for the users. The question is operationalised by three research questions: 

• What services are included in LLR's current OPAC, especially for information 
retrieval?

• What  of  the  services  in  the  LLR's  current  OPAC are suitable  for  adaption  to 
mobile phones?

• How can current services be adapted to mobile phones?

The report basically consists of three parts that correspond to the research questions. The 
first one is the inventory of services that LLR's current OPAC provides, the other deals 
with  today's  mobile  phones  in  particular  concerning  Internet  use  and  mobile  web to 
examine what activities are suitable for mobile phones, and the final section presents a 
proposal of mobilization, a prototype of LLR's mobile catalogue service.

The inventory shows that the OPAC offers different search options, both for document 
search with correct biographical data and cognitive information seeking where the user 
first  must  identify  his/her  information  needs  and then  find  the  proper  keywords  that 
describe  these  needs,  and other  tools  to  facilitate  the search,  especially  the cognitive 
information seeking, and management of the user's library account.

Mobile  phone  features  are  briefly  summarized  as  small  screens,  cumbersome  input, 
comparatively  slow and  expensive  data  traffic,  mobility  and  push.  It  is  necessary  to 
reduce functionality and design for mobile services and it is not reasonable to perform the 
cognitive information retrieval on mobile phones.

The  prototpe  offers  services  for  simple  search,  management  of  search  results  and 
overview  of  the  library  account  with  the  possibilities  to  renew  loans  and  to  cancel 
reservations. Features which the author and the BLR have judged to be less appropriate 
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for  mobile  use  are  removed  and  graphic  design  is  much  simplified.

Despite its additional status compared to the traditional PC-based web services, mobile 
services can offer what the original cannot, thanks to the mobilephone's other properties. 
The prototype only took into account mobility but mobile catalogue service can create 
new use situations and opportunities. Together with the PC-based OPAC a mobile service 
can expand the entire catalogue service and increase its quality.

Keywords: mobile  websites,  mobile  web design,  mobile  services,  university library, 
OPAC, library catalogue
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Sammanfattning
Denna  rapport  handlar  om  införandet  av  en  mobil  katalogtjänst  för  ett  svenskt 
högskolebibliotek, nämligen Bibliotek och lärande resurser (BLR) vid Högskolan i Borås. 
Syftet  med denna rapport är att  utreda hur införande av mobila  katalogtjänster  på ett 
högskolebibliotek  kan ske,  genom att  studera vilka  tjänster  som är  mest  lämpliga  att 
”mobilisera” för att ge en förbättring av bibliotekstjänster gentemot användarna. Detta 
operationaliseras genom tre forskningsfrågor:

• Vilka  tjänster  levererar  BLR:s  nuvarande  OPAC,  särskilt  avseende 
informationssökning? 

• Vilka  av  tjänster  i  BLR:s  nuvarande  OPAC  är  lämpliga  att  anpassa  till 
mobiltelefoner?

• Hur kan de nuvarande tjänsterna anpassas till mobiltelefoner?

Rapporten består i stort sett av tre delar som motsvarar forskningsfrågorna, den första 
som är en inventering av tjänsterna som BLR:s nuvarande OPAC levererar, den andra 
som handlar om dagens mobiltelefoner särskilt avseende Internetanvändning och mobila 
webbutveckling för att se vilka aktiviteter en mobiltelefon är lämplig att utföra, och den 
sista  delen  som  presenterar  ett  förslag  för  mobilanpassning,  en  prototyp  av  BLR:s 
mobilkatalogtjänst.

Resultatet  av inventeringen visar att  OPAC:en erbjuder olika sökmöjligheter,  både för 
enkel  sökning  med  korrekta  bibliografiska  uppgifter  och  för  kognitiv 
informationssökning där användaren måste  identifiera  sitt  informationsbehov och hitta 
rätt  sökord  som beskriver  informationsbehovet,  och  andra  verktyg  för  att  underlätta 
sökning, särskilt den senaste sorten och hanteringen av användarens bibliotekskonto med 
möjligheter att aktivt arbeta med dem.

Mobiltelefonens egenskaper sammanfattas kort som liten skärm, omständlig inmatning, 
jämförelsevis långsam och kostsam datatrafik, mobilitet och push. Pga. mobiltelefonens 
begränsande  egenskaper  är  avskalande  av  funktionalitet  och  design  nödvänligt  för 
mobiltjänsten och det är  inte rimligt  att  utföra den kognitiva informationssökningen i 
mobiltelefonen.

Prototypen erbjuder tjänster för enkel sökning, hantering av sökresultat  och överblick 
över  bibliotekskontot  med  möjligheter  att  förnya  lån  och  att  avsäga  reservationer. 
Funktioner  som  av  rapportförfattaren  och  BLR  bedöms  vara  mindre  lämpliga  för 
användning på mobiltelefoner är borttagna och den grafiska designen är mer avskalad.

Trots  sin  kompletterande  status  gentemot  den traditionella  PC-baserade  webbtjänsten, 
kan  mobiltjänsten  erbjuda  vad  den  ursprungliga  inte  kan,  tack  vare  mobilens  andra 
egenskaper. Prototypen har tagit hänsyn endast till mobiliteten men mobilkatalogtjänsten 
kan  skapa  nya  användningssituationer  och  möjligheter.  Tillsammans  med  den  PC-
baserade  OPAC:en  kan  mobiltjänsten  utvidga  hela  katalogtjänstens  tjänstutbud  och 
därmed höja kvalitet.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Ordet  bibliotek  kommer  från  grekiska  βιβλιοθήκη  som  betyder  boksamling,  men 
biblioteken har samlat in och bevarat mer än bara böcker genom tiderna. Världens äldsta 
(hittills upptäckta) bibliotek var till hälften arkiv, och deras samlingar bestod av lerplattor 
främst  med  registrerade  affärstransaktioner,  därtill  en  del  kring  teologi,  historia  och 
legender. 

Material  som samlade  dokument  är/var  av  varierar  beroende  på  tidsepok  och  kultur: 
lerplattor, papyrus, pergament, böcker i pappersform, med handskrift, senare tryckt text 
och ljudinspelning samt digitala material i vår tid. Dokumentens huvudinnehåll varierar 
också på samma sätt men kan sammanfattas med att det huvudsakligen har handlat om 
kunskap som den tiden ansåg vara av vikt och ge makt, eftersom ”kunskap är makt”. 
Tillgängligheten till bibliotek var därför begränsad till de lärda och högt uppsatta. Det var 
en stor ära för en medeltida makthavare att äga en sällsynt bok i sitt bibliotek och böcker 
var  ett  av  de  vanligaste  krigsbytena  under  medel-  och  stormaktstiden  i  Sverige. 
Bibliotekens främsta uppgifter var att äga, dvs. samla in och bevara dokument. 

I Europa började förändringen av tillgängligheten i och med uppkomsten av folkbibliotek 
under  1800-talet.  Denna  trend  har  givetvis  gått  hand  i  hand  med  utvecklingen  av 
demokratin.  I Sverige lagstiftades om alla medborgares rätt till  tillgång till  avgiftsfria 
kommunala folkbibliotek och att statsfinansierade bibliotek, t.ex. högskolebibliotek och 
forskningsbibliotek,  ”skall  avgiftsfritt  ställa  litteratur  ur  de  egna  samlingarna  till 
folkbibliotekens förfogande” enligt 1996 års bibliotekslag. 

När det  gäller  högskolebiblioteken,  finns det  inte  någon lagstiftning som säger  att  de 
måste  vara  allmänt  tillgängliga.  Historiskt  sett  tjänade  universitetsbiblioteken  länge 
endast de lärda, och inte ens studenter betraktades riktigt som deras primära användare. 
Förändringar har dock skett där också. Numera är deras primära målgrupp studenter på 
grund-  och  forskarutbildningsnivå  samt  forskande  och  undervisande  personal  vid  det 
egna lärosätet,  och sedan som sekundär målgrupp kommer studenter och forskare från 
andra lärosäten i Sverige och i viss utsträckning även internationellt. I Högskolelagen står 
dock att högskolorna ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet,  därmed  betraktas  allmänheten  och  övriga  intressen  i  det  omgivande 
samhället som en av högskolebibliotekens målgrupper. (Nelke 2009, s.24) 

Dessutom  har  tillkomsten  av  Internet  i  grunden  förändrat  förutsättningarna  för 
biblioteken, precis som för andra institutioner. Nu är det inte lika viktigt att äga själva 
dokumenten, det är tillgång till innehåll i dokument, information, som är i fokus. Detta 
blir  meningsfullt  när  register  över  vad  som  är  tillgängligt  på  ett  bibliotek,  dvs. 
bibliotekskatalogtjänsten, är välfungerande och användare har rätt kompetens att använda 
den.  Precis  på  samma  sätt  som  dokumenten  inte  behöver  vara  fysiskt  bevarade  på 
biblioteket,  behöver  inte  användare  befinna  sig  i  bibliotekslokalen  för  att  utnyttja 
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bibliotekets  ”samlingar”,  vilket  har  medfört  förändringar  i  bibliotekstjänster. 
Biblioteksvärlden  skapade  termen  Library  2.0  för  att  beskriva  moderniseringen  av 
bibliotekstjänster,  framförallt  hur  tjänster  levereras  till  användare,  i  takt  med  IT:s 
utveckling Web 2.0. 

Nu när  mobila  enheter,  i  synnerhet  mobiltelefoner,  inklusive  smartphones,  används  i 
högre grad, verkar det därför vara ganska naturligt att biblioteken erbjuder sina tjänster 
för  dem.  Termen  m-libraries har  myntats  för  att beskriva  bibliotek  som  levererar 
information och lärandematerial via mobila enheter (Needham & Ally 2009, p. liii). År 
2007 hölls den första internationella m-library konferensen i Storbritannien. 

När  Svensk  biblioteksförening  så  sent  som  år  2009  publicerade  en  utredning  om 
högskolebibliotekens förändring av Nelke, nämns det, trots allt, inte om önskemål eller 
behov av mobila  tjänster.  Ändå finns det  några svenska högskolebibliotek som redan 
erbjuder vissa mobila tjänster, t.ex.  webb-baserade bibliotekskataloger (OPAC, Online 
Public Access Catalogue) med mobilanpassade gränssnitt och SMS-meddelandetjänster 
och andra bibliotek som funderar på ett införande av dessa. 

1.2 Syfte och begränsning

Syftet  med denna rapport är att  utreda hur införande av mobila  katalogtjänster  på ett 
högskolebibliotek  kan ske,  genom att  studera vilka  tjänster  som är  mest  lämpliga  att 
”mobilisera”  för  att  ge  en  förbättring  av  bibliotekstjänster  gentemot  användarna. 
Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås (BLR) behandlas som ett konkret 
fall. 

Det är endast BLR:s  bibliotekskatalogtjänst på webben1 som behandlas.  OPAC:en är 
endast  en  del  av  BLR:s  webbtjänster  och  är  en  katalog  över  de  dokument,  både 
elektroniska  och  fysiska,  som  BLR  äger.  Elektroniska  databastjänster  som  BLR 
prenumererar  på  eller  som  BLR  administrerar  på  egen  hand  som  BADA(Borås 
Akademiska Digitala Arkiv) ingår inte i studien, eftersom dess viktiga användningsvärde 
är att användare kan söka och läsa dokument i fulltextformat, vilket inte är direkt lämpligt 
på alla mobiltelefoner. Det finns andra intressanta tjänster som kan anses vara rimliga och 
rent  behövliga  att  mobilanpassas.  Dessa  nämns  kort  i  avsnitt  6.2  Möjliga  
vidareutvecklingar. Detta val grundar sig på tidsramen avsedd för arbetet. 

1.3 Forskningsfrågor

För att uppnå syftet ställdes följande delfrågor; 

• Vilka  tjänster  levererar  BLR:s  nuvarande  OPAC,  särskilt  avseende 
informationssökning? 

1  http://hb.sub.su.se/vwebv/searchBasic
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• Vilka  av  tjänsterna  i  BLR:s  nuvarande  OPAC  är  lämpliga  att  anpassa  till 
mobiltelefoner?

• Hur kan de nuvarande tjänsterna anpassas till mobiltelefoner?

 

1.4 Metod

För att kunna svara på forskningsfrågorna används olika metoder i denna rapport. För att 
kunna ge svar på den första forskningsfrågan, om vilka tjänster BLR:s nuvarande OPAC 
levererar,  kartläggas  webbkatalogtjänsten.  Utredningen  sker  från  olika  aspekter.  Den 
första är en ren funktionalitetsaspekt, dvs. vad man kan göra med OPAC:en. Den andra är 
en informationssökningsaspekt, dvs. hur eller i vilket sammanhang en funktion är tänkt 
att användas. Den sista är en teknisk aspekt, dvs. hur systemet är uppbyggt och hur det 
fungerar.

Resultatet  av denna kartläggning ger tillsammans med teoribakgrunden vidare svar på 
den andra forskningsfrågan, om vilka delar av den traditionella katalogtjänsten som är 
lämpliga att göra mobila, och den tredje frågan, om hur de nuvarande tjänsterna anpassas 
till  mobiltelefoner,  genom att  resonera om vilka aktiviteter mobiltelefoner är lämpliga 
för. Resonemanget baseras dels på systeminventeringen av webbkatalogtjänsten och dels 
på mobiltelefoners möjligheter och begränsningar och resulterar i en prototyp av en mobil 
katalogtjänst, samt en beskrivning av denna. 

Då  studien  är  en  fallstudie  som  mobiliserar  ett  existerande  kommersiellt 
webbkatalogsystem,  finns  vissa  tekniska  och  juridiska  begränsningar  i  studien,  vilket 
innebär att resultatet av den tekniska systeminventeringen inte kan rapporteras i detalj.

För att undersöka införandet av mobila tjänster kan det tyckas vara nödvändigt med en 
användarstudie om hur BLR:s användare utnyttjar sina mobiltelefoner och vilka mobila 
tjänster  de  önskar  av BLR.  Beslutet  att  inte  göra  en  sådan studie  grundar  sig  på att  
tidsaspekten  tvingar  rapportskrivaren  att  begränsa  rapportens  omfattning  och  att  det 
dessutom snart  kommer  nya  användare från yngre generationer  samt  att  den tekniska 
situationen förändras i en snabb takt. 

Istället för en användarstudie utförs en semistrukturerad intervju med en del av BLR:s IT-
grupp. Huvudsyftet med intervjun är att skaffa information om hur olika tjänster inom 
katalogtjänsten används och att klargöra önskemål från BLR (se Bilaga 1). Dessutom har 
BLR  i  mycket  hög  grad  information  om  hur  katalogtjänsten  används.  Därför  utgör 
intervjuresultatet en kravspecifikation. Gruppen har också flera tillfällen att kommentera, 
ge råd och ställa krav under utvecklingens gång.
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1.5 Viktigaste forskningsbidrag

Det viktigaste forskningsbidraget av studien är att den tar fasta på att det just handlar om 
bibliotekskatalogtjänster, dvs. studien är inte allmän mobilutveckling, utan fokuserad på 
en  bibliotekskatalogtjänst.  Detta  innebär  att  utvecklingsarbetet  utgått  ifrån  analys  av 
bibliotekskatalogtjänstspecifika informationsbehov under mobiltelefonens förutsättningar 
och inte tvärtom. I och med bristen på publicerat material med resonemang om i vilken 
form katalogtjänster bör mobiliseras, kan denna rapport bidra i en sådan diskussion. 
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2. Bakgrund och relaterat arbete
Detta kapitel  utgör en teoretisk grund för det vidare arbetet.  Först behandlas allmän  
utveckling av mobila bibliotekstjänster, sedan fokuseras det på katalogtjänsten. Efter en  
kortfattad  genomgång av  mobila  tjänster  i  Sverige,  beskrivs  tekniska  egenskaper  för  
mobiltelefoner. Sist behandlas design för mobilsidor. 

2.1 M-libraries

I detta avsnitt behandlas s.k. m-libraries, inte endast som föregångare och existerande  
lösningar,  utan  för  att  se  bakgrunden  till  att  just  högskolebiblioteken  i  vissa  länder  
erbjuder mobila tjänster. 

Den första  internationella  m-libraries  konferensen  ledde  till  ett  samlat  verk.  När  M-
libraries: libraries on the move to provide virtual access (Needham and Ally red. 2008) 
publicerades 2008 var boken ”innovative” enligt Ally, därför att det fanns ett begränsat 
antal publicerade dokument och konferenser i ämnet (Needham and Ally red. 2008, p. 
liii). Efter knappt två år har situationen inte ändrats särskilt mycket.

Boken visar ett tydligt fokus på e-lärande och vidare m-lärande. Behovet av m-libraries 
kommer  inte  endast  direkt  från  bibliotekens  vilja  eller  behov  att  anpassa  sig  till 
mobiltelefoners  frammarsch  i  samhället,  utan  från  lärosätena  som  introducerar  nya 
former av utbildning och lärande, distansutbildning, off-campus lärande med inspelade 
video-  och/eller  ljudföreläsningar.  Detta  är  nog en stor  anledning till  varför  de flesta 
biblioteken i m-library forum är just universitets- och högskolebibliotek. Dessutom är det 
inte endast mobiltelefoner de utgår ifrån som mobila apparater, utan läsplattor och PDA 
(Personal Digital Assistant) också. I Sverige används inte läsplattor och PDA i någon 
större utsträckning i nuläget. 

En annan punkt som påpekas i  flera  bidrag i boken är Net Gen studenter.  Lippincott 
(Needham and Ally red. 2008, 18-20) beskriver att Net Gen, eller Net Generation som är 
födda mellan 1982 och 1991, använder sig av mobila apparater i större utsträckning och 
på  ett  annat  sätt  än  äldre  generationer.  De  föredrar  distansutbildning  och e-  och  m-
lärande. Dempsey (Needham and Ally red. 2008, p. xxxv – lii) analyserar djupare eller 
kanske snarare bredare än andra denna nya generation och deras informationsbeteende. 
Han poängterar att de traditionella institutionernas webbtjänster behåller gamla strukturer 
till  skillnad  från webbtjänsterna  som Net  Gen använder  sig  av.  Boken menar  att  m-
bibliotekstjänster inte bör vara det samma som webbtjänster som har mobilgränssnitt eller 
använder  sig  av  mobilapplikationer.  Snarare  handlar  det  om  att  omdefiniera 
bibliotekstjänster.  Bibliotekssidan  har  också  upptäckt  att  m-library  är  ett  sätt  för 
biblioteket att förändra sin roll på lärosäten. (Needham and Ally red. 2008) 

Även om denna studie begränsar sig till mobila katalogtjänster, kan det vara intressant att 
nämna exempel på existerande m-library tjänster:
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• Mobilgränssnitt:  separata  biblioteks  OPAC  och/eller  webbsidor  som  är 
designade för mobila enheter

• Mobila  applikationer:  Mobila  applikationer  för  att  underlätta  utnyttjandet  av 
biblioteket

• SMS  meddelandetjänster:  Biblioteket  skickar  SMS  till  användare  för 
låneärenden, t.ex. meddelande om böcker för hämtning, lån som måste förnyas 
och lämnas igen. Tjänsten kan vara interaktiv, dvs. att det inte är endast utskick av 
meddelande från biblioteket, utan att användaren kan utföra åtgärder genom att 
skicka  en  kod  i  ett  SMS.  Tjänsten  kan  vara  kostnadsfri  eller  avgiftsbelagd. 
Avgiftsbetalning kan då även ske via mobilen.

• SMS  referenstjänster:  Användare  kan  skicka  SMS  för  att  begära  någon 
information, t.ex. om öppettider,  sina lån och få svar via SMS. Användare kan 
begära url:en till bibliotekets mobila sidor från webbsidorna och få den som SMS.

• Mobila samlingar: Samlingar kan bestå av digitala ljudböcker, e-böcker, digitala 
språkkurser, musik i ström,  filmer,  och  grafik  som  kan  användas  i  mobila 
apparater. Användare kan ladda  ner  dokument  i  sin  apparat  eller  låna 
bibliotekets apparat med dokument i.

• Mobila  instruktioner:  Instruktioner  kan  vara  text-,  ljud-  eller  videobaserade. 
Podcasting ingår i denna kategori.

• Mobila guider av bibliotek: Audiotur i biblioteket kan laddas ner i användares 
mobila enheter eller användare kan låna en mobil apparat med audiotur i.

• QR 2D codes:  Mobiltelefoner med kamera och avkodarprogram kan skanna en 
QR2D (Quick Response  2-Dimentional)  code  och  starta  webbläsaren  och 
omdirigera till den kodade URL.

• Twitter för nya poster

• Mobila RSS feeds

Det som inte nämns i boken M-libraries eller andra källor om mobila bibliotekstjänster är 
vilka  bibliotekstjänster  som  är  mindre  eller  mer  lämpliga  att  erbjuda  som  mobil 
bibliotekstjänst. När det gäller mobila katalogtjänster, nämns det oftast inte mer än som 
separat gränssnitt.  Det verkar som om det är självklart  och inte behövs diskutera vad 
mobila katalogtjänster tillför. 

Griggs et al. (2009) rapporterar däremot detaljerat i vilken form en bibliotekskatalogtjänst 
för  mobiltelefoner  kan  och  bör  utvecklas.  Tyvärr  är  denna  studie  en  mobil 
webbutveckling, dvs. en webbteknisk beskrivning, och tar inte särskilt hänsyn till att det 
handlar  om bibliotekskatalogtjänster.  Det  behöver  klargöras  vad  som menas  med  ett 
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separat gränssnitt för mobiltelefoner, och om vilka utbud av tjänster och i vilka former 
det är lämpligt att erbjuda som mobila tjänster.

2.2 Bibliotekskatalogtjänst: ett verktyg för informationssökning
Här beskrivs bibliotekskatalogtjänster allmänt för att senare kunna bedöma vilka tjänster  
som är lämpliga att erbjuda i mobilgränssnittet.

Bibliotekskatalogen är ett verktyg för att hämta information om dokument som förvaras 
på biblioteket för att få tag på ett exemplar, dvs. ett register över bibliotekets innehav. 
Förr brukade en bibliotekskatalog bestå av papperskort.  För att  underlätta  sökning av 
information  om  ett  dokument,  eller  en  katalogpost/referens,  som  den  heter  i 
biblioteksvärlden,  består  katalogen  oftast  av  två  uppsättningar  av  ordnade  kort:  en 
uppsättning med kort ordnad enligt  författarnamn och en annan enligt  ämnesord,  dvs. 
termer som beskriver dokumentets innehåll. Det innebär att en katalogpost har minst två 
kort, men ofta fler, därför att en katalogpost brukar ha flera ämnesord. Författarnamn och 
ämnesord kallas i det här fallet för ingångar. Det är samma information på alla kort om en 
och samma katalogpost.  En katalogpost brukar innehålla följande fält:  författare,  titel, 
upplaga,  uppgivare,  fysisk  beskrivning,  ISBN, ämnesord,  katalogkod  och hyllsignum. 
Fältuppgifter  som  beskriver  ett  dokument  fysiskt,  som  titel,  författarnamn,  sidantal, 
utgivningsort  och utgivningsår samt ISBN (och seriens/tidskriftens namn och nummer 
om sådana finns) kallas för bibliografiska uppgifter.

Ett exempel från BLR:

Titel: Dräkt och uniform : den svenska armens beklädnad från 1500-talets början 
fram till våra dagar 

Författare: Bellander, Erik, 1901-1982 

Utgivning: Stockholm : Norstedt, 1973 ;

ISBN: 9117350026

Beskrivning: 635, [1] s., [28] pl.-bl. : ill.

Ämnesord:Uniformer--Sverige 

Det fysiska dokumentet som katalogposten beskriver förvaras på bokhyllorna på ett sätt 
som underlättar sökning. Adressen, om man vill kalla det så, av en ämnesavdelning är 
hyllsignum/hylluppställning.  Många  bibliotek  använder  klassifikationskoder  som 
hyllsignum. En klassifikationskod är en hierarkiskt uppbyggd beteckning, bestående av 
bokstäver  och/eller  siffror,  som beskriver  dokumentets  innehåll.  Om man  lägger  till 
huvudingång till ett dokument efter hyllsignum, blir detta adressen till dokumentet.

7



Det ovannämnda dokumentet  har ett  hyllsignum/hylluppställning Ihk Bellander. 
Ihk i SAB-systemet2 står för dräkthistoria.

Samma  princip  och system gäller  för  OPAC,  webbaserade  katalogtjänster.  Den enda 
skillnaden är  att  alla  fält  lätt  kan bli  ingångar,  dvs.  alla  fält  kan bli  sökbara utan att 
behöva  fler  databaser.   Sökmotorer  och  OPAC  erbjuder  ofta  olika  sökvarianter, 
fritextsökning och fältspecificerad sökning, dvs. man specificerar  i vilket  fält  sökning 
med ett eller fler sökord utförs, men det som verkar vara standard för sökmotorerna är 
fritextsökningen och för bibliotekskatalogtjänsten brukar ha varit  den fältspecificerade 
sökningen.  Det  beror  sannolikt  på  att  sökmotorerna  oftast  vill  ge  ett  stort  och  brett 
sökresultat  med  många  träffar,  medan  OPAC  ofta  vill  åstadkomma  ett  mer  precist 
sökresultat, eftersom bibliotekskatalogen är till för att hitta ett dokument från bibliotekets 
samling.  Fritextsökning med flera  söktermer  i  flera  fält  kan dock vara effektivare  än 
fältspecificerad sökning i endast ett fält.  Oavsett fritext-  eller fältspecificerad sökning, 
kan flera söktermer med boolesk AND-logik generera ett väl avgränsat sökresultat. En 
sökning  i  flera  specificerade  fält  med  olika  söktermer,  s.k.  avancerad  sökning  med 
boolesk AND-logik är ett ännu kraftigare verktyg för att begränsa antal träffar. 

Katalogsökning kan i stort sett delas upp i två typer; användaren har några bibliografiska 
uppgifter och hon vet vilket dokument han/hon söker, dvs. sökning efter ett dokument 
som användaren  vet  existerar,  och användaren  har  inte  preciserat  vad hon egentligen 
söker. Denna sista sökningstyp är en kognitiv process där användaren försöker förstå sitt 
informationsbehov  och  beskriva  det  med  rätta  söktermer,  vilket  brukar  kräva  flera 
sökförsök och ta längre tid. 

Till skillnad från vanliga dokument på Internet, beskrivs alla bibliotekskatalogposter med 
kontrollerade ämnesord, dvs. ämnesord som ingår i katalogens ämnesordlista. Därför är 
det oerhört väsentligt att hitta och använda korrekta ämnesord. Med sådana ämnesord kan 
en sökning åstadkomma ett välavgränsat resultat.

För att hitta korrekta ämnesord kan man använda sig av en ämnesordlista. Användaren 
brukar  åtminstone  veta  vilket  ämnesområde  det  rör  sig  om.  En  ämnesordlista  är  en 
samling  av  katalogens  alla  ämnesord  i  ett  ämnesområde,  där  ämnesord  placeras  i  en 
hierarkisk struktur efter betydelse. Genom att gå ner i hierarkin kan användaren precisera 
ämnesord  som är  närmast  till  vad  hon  är  ute  efter,  dvs.  begränsa  sin  sökning.  Om 
sökresultatet  med  det  använda  ämnesordet  inte  innehåller  önskade  katalogposter,  kan 
man  gå  upp  i  hierarkin  och  utvidga  sökningen  (query-relaxation)  eller  försöka  med 
närliggande ämnesord.

Ett annat hjälpmedel är en författarlista som består av alla författarnamn i katalogen, där 
kan  man  hitta  den  korrekta  stavningen.  En  felstavad  sökterm  i  en  webbaserad 
katalogtjänst, precis som i sökmotorer, kan förstöra en sökning totalt.

2 SAB(Sveriges  Allmänna  Biblioteksförening):s  klassifikationssystem  för 
bibliotek. I stället för SAB rekommenderas nu Dewey-sysem i Sverige.
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2.3 Om mobila tjänster i andra områden

I detta korta avsnitt visas några statistiska uppgifter för att se om det verkligen berättigat  
att  satsa  resurser  på  att  erbjuda  mobila  tjänster  i  Sverige  från  
tillgänglighetsperspektivet.

Nordicom-Sveriges  Internetbarometer  2008 (Nordicom-Sverige 2009.  s.54.  Tabell  28) 
visar  andelarna  i  olika  åldersgrupper  i  Sverige  som  hade  tillgång  till  Internet  i 
mobiltelefonen  (Tabell  2-1).  Enligt  detta  hade  mer  än  70  % av åldersgruppen 15-44 
tillgång till Internet i mobiltelefoner.

(från Nordicom-Sverige 2009) Tabell 2-1. Internettillgång i mobiltelefoner.

I  det  svenska  affärsområdet  är  förväntningarna  på  e-handel  via  mobiltelefonen  höga 
bland  e-handlarna,  och  de  flesta,  55  procent  2009,  jämfört  med  43  procent  för  året 
tidigare, tror att mobiltelefonen kommer att öka i betydelse för e-handeln. Ändå är det 
inte så många e-handelsföretag som har anpassat sina hemsidor till detta. 34 procent har 
genomfört någon form av förändringar, vilket är endast 3 procent fler än 2008. Handlarna 
uppger som huvudanledningar till detta att den lilla skärmen som ger sämre överblick och 
bildåtergivning  vilket  kan  göra  köpbeslutet  för  konsumenten  svårare,  och  för  dålig 
uppkopplingshastighet eller att mobiltelefonen helt enkelt inte har tillgång till Internet.(E-
barometern Q4 2009)

Inom andra områden har dock mobilt Internet slagit igenom ordentligt. Stora SNS (Social 
Network Service) som Facebook, MSN och Flickr och söktjänster som Google, Yahoo 
och  Live  har  separata  webbsidor  med  mobilgränssnitt.  Enligt  Kroski  (2008)  känner 
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Googles söktjänst av om användaren anslutit sig via en mobil enhet och levererar url till 
mobilanpassade webbplatser om sådana varianter finns. 

2.4 Mobiltelefoner

I denna del kartläggs de apparater som brukar kallas för mobiltelefoner för att klargöra  
vad mobila tjänster vänder sig till. Därför behandlas endast delar som är relevanta för  
Internetanvändning.

Mobila  enheter  kan  i  stort  sett  delas  i  fyra  grupper,  nämligen  feature  phones, 
smartphones, touch-screen phones och PDA. PDA eller handdatorer är minidatorer med 
pekskärm. Varianten med tangentbord kallas för fickdator. Att de är datorer innebär att de 
är  utrustade  med  rejäla  processorer,  minnen  och  OS.  Mobila  datorer  ansluter  sig  till 
Internet  mobilt  via  WLAN,  dvs.  IP-baserat  paketförmedlande  nätverk,  oftast  av 
radiovågor.

En  smartphone  är  däremot  en  telefon  med  större  skärm  än  feature  phones  och 
telefonknappar ursprungligen men numera ofta med fysiskt eller s.k. qwerty tangentbord. 
Smartphones  är  utrustade  med  genuin  OS,  mycket  kraftfullare  processorer  och större 
minnen än feature phones, och integrerad kamera, samt oftast även GPS-mottagare. De 
kan  köra  flera  applikationer  samtidigt.  Med  genuint  OS  menas  det  att  det  stödjer 
mjukvaror från tredjepart.

Touch-screen phones eller PDA phones är smartphones med större skärmar, ofta större än 
3.2  tum,  i  form  av  pekskärmar  och  virtuella  tangentbord  och  telefonknappar,  vilket 
underlättar  utnyttjandet  av  en  traditionell  webbtjänst  på  ett  sätt  som  mer  liknar  en 
persondator. Oftast kallas touch-screen phones för smartphones också men numera finns 
det feature phones med pekskärm. I denna rapport används beteckningen smartphones för 
mobiltelefoner med genuint OS, oavsett vilket slags skärm de är utrustade med. 

Feature phones är ursprungligen andra mobiltelefoner än smartphones och touch-screen 
phones.  Feature  phones  har  tillverkarspecifika  OS  och  har  därmed  en  begränsad 
möjlighet  att  stödja  mjukvaror  från  tredjepart.  Många  feature  phones  har  integrerad 
kamera. Riktigt gamla feature phones kan sakna Internetanslutning, men de är numera 
sällsynta. Oftast är det WAP (Wireless Access Protocol) som får feature phones att surfa 
på Internet, vilket begränsar surfandet till  WAP-sidor. WAP behandlas i nästa avsnitt. 
Äldre feature phones är överhuvudtaget inte välanpassade till Internet. 

Mobiltelefoner ansluter sig till nätverk via olika tekniker, men mobiltelenätet har länge 
använt  sig  av  kretskopplingradiolänk.  Fr.o.m.  3G  används  IP  kommunikation  också. 
Nyare mobiltelefoner, även många feature phones, klarar 3G teknik. Ändå är dataflödet 
mycket lägre än jämfört med t.ex. fast bredband. Smartphones kan ansluta sig till Internet 
via WLAN och har dessutom fått allt snabbare processorer och större minnen och det är 
väldigt  svårt  att  dra  en  tydlig  gräns  mellan  mobila  datorer  och  smartphones.  En  ny 
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beteckning som designmobil verkar syfta på PDA, smartphones och feature phones som 
är  mer  anpassade till  Internetanvändning  ofta  med  3G och har  andra  funktioner  som 
kamera, Mp3-spelare eller FM radiomottagning.  Då beteckningen inte har blivit allmän 
och är otydligt definierad, använder denna rapport sig av termen mobiltelefon för att syfta 
på mobila enheter anpassade till Internetanvändning.

Nedan sammanfattas de tre olika mobiltelefonsorter. (Tabell 2-2)

PDA Smartphone Feature phone

En mindre bärbar 
dator

En mobiltelefon med kraftfull 
processor, genuint OS, stora 
internminnen från 100 Mb 
och uppåt, Större skärm än 
på feature phones.

En mobiltelefon med begränsat 
OS, telefonknappar (inkl. 
softkeys och navigeringsknapp), 
mindre skärm. Begränsad 
möjlighet att stödja mjukvaror 
från tredjepart. En del passar 
inte för Internetanvändning.

Tabell 2-2. Kort sammanfattning av egenskaper för olika mobiltelefonsorter.

Den största fysiska skillnaden mellan en persondator och en mobiltelefon är storlek. En 
PC är utrustad med skärm större än 12 tum och brukar ha både tangentbord och mus eller 
pekdon.  Den  är  tänkt  för  användning  med  båda  händer  samtidigt.  Däremot  är  en 
mobiltelefon konstruerad för att kunna hanteras endast med en hand. Mobiltelefon har en 
skärm som brukar vara mindre än 4 tum, ofta mycket mindre och inmatningen mycket  
omständligare  trots  varierade  inmatningsmöjligheter.  Processorer  på  mobiltelefoner  är 
mindre kraftfulla och internminnen är oftast mycket mindre. Vidare bär många användare 
sin mobila enhet påslagen med sig överallt en stor del av dagen.  

Med  tanke  på  den  lilla  skärmen  saknar  mobilwebbläsarna  navigeringsfält  och 
mobiltelefoner  kan  inte  visa  flera  fönster  samtidigt.  Många  mobiltelefoner  kan 
överhuvudtaget inte öppna flera fönster samtidigt.

Mobiltelefoner optimerar användarens tillgänglighet jämfört med persondatorer inte bara 
genom sin mobilitet utan genom att vara telefon. Det traditionella kommunikationssättet 
på  PC,  e-post  t.ex.,  har  varit  ”pull”,  dvs.  användaren  själv  måste  söka  och  hämta 
meddelanden.  Däremot  är  motsvarigheten  på  telefoner  ”push”,  användaren  får  direkt 
notifikation när den blivit kontaktad. Snabbmeddelanden (Instant message, IM) betraktas 
närmare ”push”, SMS (Short Message Service), MMS(Multimedia Messaging Service) är 
typiskt ”push”. De flesta smartphones erbjuder push e-post funktion. 

Att  både  smartphones  och  de  flesta  feature  phones  kan  utnyttja  Internet  är  ett  stort 
bekymmer för webbutveckling. Problemet med mobiltelefoner är den stora variationen i 
OS och webbläsare. Som de vanligaste OS till  smartphones i Europa kan man nämna 

11



Symbian, iPhone OS, RIM (BlackBerry),  Windows Mobile, Google Android, Maemo. 
Ännu fler  blir  det om man räknar med feature phones.  Mobila  webbläsare skiljer sig 
sinsemellan väldigt mycket avseende funktioner. Det är inte sällan att mobila webbläsare 
i äldre versioner inte kan hantera XHTML, CSS, JavaScript, Ajax eller ens full HTML 
korrekt.  Det  är  inte  heller  lika  självklart  för  användare  att  uppdatera  mjukvaror  på 
mobiltelefoner som på PC.

Dessutom går Internetuppkoppling på mobiltelefonen fortfarande långsamt och det är ofta 
kostsamt med begränsning av trafikmängder. Ett annat problem med en mobiltelefon är 
batteriets drifttid. Ju kraftfullare processorer, desto mer energislukande. Vid surfande är 
nätverkaccess, displayuppdatering och utförandet av logik som JavaScript några av de 
mest batterikonsumerande aktiviteterna. Tillsammans med det faktum att mobiltelefonen 
är  konstruerad  för  användning  med  ena  handen  blir  det  svårare  att  aktivt  arbeta  i 
mobiltelefonen en längre tid åt gången. 

Med tanke på ovanstående är det därför helt berättigat att ha mobilvänliga webbsidor för 
en organisation, separat från PC-baserade webbsidor. Mobila tjänster med sin mobilitet 
skapar andra användningssituationer än vad PC-baserade webbtjänster har förutsatt. Det 
är dock många saker som måste räknas med; framförallt bör man överväga om mobila 
sidor skall förbättra tillgänglighet eller tjänster som erbjuds. Om man väljer att förbättra 
tillgänglighet, är det inte mycket att göra, snarare mycket som bör undvikas.  Writing a 
Mobile Friendly Website, en webbsida inom About.com, rekommenderar att hålla sig till 
elementära  layout-  och  formattaggar  i  HTML,  undvika  frame,  layers,  tabeller, 
imagemaps,  plugg-ins,  JavaScript  och  CSS  (Kyrnin  2009).  En  sådan  sida  orsakar 
antagligen inget problem hos de flesta mobiltelefoner, inkluderat äldre feature phones, 
men samtidigt kan sidan inte erbjuda mycket.

Om  man  däremot  vill  satsa  på  mer  på  kvalitet  i  tjänster,  samtidigt  med  ökad 
tillgänglighet, måste man följa med i den tekniska utvecklingen. 

Här sammanfattas mobiltelefonens egenskaper gentemot persondatorn:

• En liten skärm

• Omständlig inmatning

• Förhållandevis långsam och kostsam uppkoppling

• Mobilitet

• Push
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2.5 Webbsidor för mobilen

Detta avsnitt handlar om gränssnittdesign för mobilsidor för att senare ge svar på den  
tredje frågan: Hur kan de nuvarande tjänsterna anpassas till mobiltelefoner?

2.5.1 Märkspråk

Wireless Access Protocol (WAP) är en internationell standard som definierar hur
kommunikationen mellan Internet och mobila enheter skall gå till via mobilt telenät och
är den första tekniken som möjliggjorde utnyttjande av Internet från mobila enheter. För 
WAP som först släpptes ut 1998 var WML(Wireless Markup Language) avsett
för  WAP-sidor.  För  att  kunna  läsa  WML-sidor  behövs  en  särskild  WAP-läsare  och 
WAP1.x stödjer egna skriptspråk och CSS. Dessa skilde därför mobil  webbutveckling 
från  vanlig  webbutveckling  och  mobila  Internet  från  vanliga  Internet.  När 
mobiltelefonerna sedan blivit mer kraftfulla och allt oftare utrustas med mobil webbläsare 
som  klarar  både  WML  och  HTML/XHTML,  har  WML  mer  och  mer  hamnat  i 
skymundan. WAP 2.0, som kom ut 2002, är därför baserad på XHTML-Mobile
Profile (MP) och WAP CSS.

XHTML

Det finns två olika XHTML versioner för mobil  webbutveckling,  det ena är XHTML 
Basic 1.1 som W3C rekommenderar och det andra XHTML-MP som är erkänt av W3C. 
De  båda  två  har  stöd  för  skriptspråk  och  en  förenklad  CSS  med  några  specifika 
utvidgningar.  Detta  underlättar  en  anpassning  av  mobila  webbsidor  till  olika  mobila 
enheter  med flera  CSS. XHTML-MP och WAP CSS är delmängder  av XHTML och 
CSS, därför kan webbsidor skrivna med XHTML-MP och WAP CSS läsas i vanliga PC-
webbläsare. Det samma gäller för XHTML Basic1.1.

De flesta mobilsidorna som listas som mobilvänliga webbsidor i The Top Mobile
Websites You Should Have Bookmarked (Nations 2010), Scott Hanselman – Best
Mobile Websites for Tiny Browsers (2008) och Top 11 Mobile Optimized Web Sites
– Technology Evangelist (Kohler 2007), använder faktiskt XHTML-MP. Ändå är det
ytterst få som är korrekt implementerade som XHTML, dvs. deras content-type är oftast
skriven som text/html istället för application/xhtml+xml eller application/
vnd.wap.xhtml+xml. Den senaste MIME-type är ännu mer sällsynt, vilket kan bero på
att några stora PC webbläsare, t.ex. FireFox, inte stödjer den.

Anledningen till att man har utvecklat mobila varianter just av XHTML kan vara att
språket är baserat på den striktare XML och andra XML-dokument kan blandas med. Det
är resurskrävande att tolka HTML-syntaxen, speciellt eftersom HTML är ett löst språk
och tillåter fel, eller s.k. tag soup. Detta tar extra resurser när tolkaren försöker korrigera
de fel som koden innehåller. Det var meningen att med XHTML slutar tolkaren rendera
koden och ett felmeddelande visas genast vid ett upptäckt fel. Ändå är det ofta som en
XHTML-sida inte har rätt MIME-deklaration, application/xhtml+xml, och på det
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sättet blir det inte bara tilltänkta effektiva tolkningssättet outnyttjat, utan dokumentet
betraktas som tag soup. Anledningen till denna inkorrekta MIME-deklaration sägs
vara att webbutvecklaren vill att webbsidan visas trots eventuella fel och att Microsofts
Internet Explorer inte applicerade korrekta XHTML parser länge. När det gäller mobila
webbläsare, är XHTML-MP dagens lägsta standard med tanke på WAP2.0.

HTML

HTML4.01 är nuvarande rekommendation för vanliga webbsidor av W3C sedan 1998
och HTML5, som fortfarande är under utveckling, har lanserats som efterträdare till både
HTML4 och XHTML1.0 och är blivande standard för W3C. HTML5 är bakåtkompatibelt
och skall kunna definiera tydligare hur webbläsare tolkar och renderar koden. Språket,
som är mer anpassat till dagens Internet, innehåller tekniker för ljud, video, grafik och
webbapplikationer och på så sätt minskar behovet av plugg-in webbapplikationer.

Det finns många förespråkare för HTML5 för smartphones och de stora mobila
webbläsarna i nyare versioner (Safari, Android, Symbian, Blackberry, Opera) har stöd för
delar av HTML5. Windows Mobile och äldre Android kan använda HTML5 genom att
installera Google Gears (Gringsby, 2009).

Kort sammanfattning

Nedan sammanfattas de olika nämnda alternativen kort (se Tabell 2-3).

XHTML-varianterna för mobil
Fördelar Nackdelar
•Resurseffektiva •Stoppar rendering vid eventuella fel
•W3C-standard just för mobilsidor  

•Kan leda till bättre sökmotoroptimering 
hos mobila sökmotorer  

•Kan blandas med andra XML-dokument  

HTML4
Fördelar Nackdelar
•Nuvarande W3C-standard, etablerat •Resurskrävande än XHTML

HTML5
Fördelar Nackdelar
•Mer anpassat till dagens Internet, även 
för mobilsidor •Mindre stöd hos mobila webbläsare
 •Fortfarande under utveckling
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Tabell 2-3. Kort sammanfattning av märkspråk för mobila webbsidor.

2.5.2 Design av gränssnittet

Det finns några saker att tänka på när det gäller mobil webbdesign. Färger kan komma 
återgers annorlunda än vad webbutvecklaren tänkt. Det är många mobila webbläsare som 
saknar stöd för frames. Bilder, tabeller och grafik är fortfarande bäst att undvika om det 
går. Med tanke på trafikhastighet ska mängden av information på en sida begränsas.

Även med zoomfunktionen, är det önskvärt för användare att lätt få överblick över sidan 
och slippa leta efter knappar t.ex. Därför är en device-width fixerad sidobredd bra. Detta 
optimerar  sidan  för  mobiltelefoner  med  vändbar  skärm.  Webkit  webbläsarna,  som 
MobileSafari på iPhone kan ändå ställa till med sin viewport-funktion. MobileSafari ritar 
en webbsida utzoomat på en viewport med default bredd 980px oavsett inställningar i 
CSS. Detta måste åtgärdas i en metatagg i HTML-sidan.

Angående inmatningsfält, knappar och länkar som man på en PC klickar på med musen 
för att ge fokus på, måste man överväga hur de ska placeras. För enkelhets skull kallas 
sådana element för tabbkontroller här. På mobiltelefoner med styrknapp fungerar det ofta 
ungefär som att navigera med tabb-knappen på en PC. Förflyttning sker i stort sett i den 
ordningen som HTML-koden ritar ut. Om sidan har många tabbkontroller, men endast få 
behöver  få  fokus,  är  det  värt  att  använda  tabbindex  eller  att  placera  tabb-kontroller 
strategiskt om det är möjligt. Annars kan det bli väldigt många knapptryckningar. 

Mobiltelefoner  med  pekskärm,  särskilt  utan  någon  styrknapp  kan  ställa  till  det  för 
användare.  Användare måste peka på den tabbkontroll  som han/hon vill  aktivera.  Om 
man råkar trycka på annan tabbkontroll, måste man gå tillbaka och försöka igen. Det är 
väldigt lätt hänt, ofta när man vill scrolla en sida upp eller ner, att röra på en länk av 
misstag och en ny sida öppnas, vilket är väldigt irriterande. Därför får tabbkontroller inte 
placeras för tätt och det bör finnas ett tabbkontrollfritt utrymme för att scrolla.

Ganska  många  vanliga  kontroller  kan  fungera  annorlunda  på  mobiltelefonen  än  på 
persondatorn. Hover på länkar, rullgardinsmeny (drop-down menu), textbox och textfält 
är några sådana. Ganska ofta går det till så här; när de här inmatningsfälten fått fokus, 
öppnas ett nytt fönster. När användaren har matat in något, trycker man på OK-knappen. 
Sedan öppnas originalsidan med det ifyllda fältet.  Submit-knappen måste få fokus och 
tryckas för att submit-aktionen ska utföras.

Många mobiltelefoner stödjer inte flera öppna fönster samtidigt, och även om några kan, 
kan de inte visa flera samtidigt. Detta innebär att popup fönster brukar skapa ett problem.

W3C (2008) rekommenderar användning av CSS Level1, dvs. en enkel variant. I CSS 
kan olika storleksenheter, som px, cm, em, % , ex och andra relativa enheter användas. 
Det finns olika åsikter om vad som är mest lämpligt på mobiltelefoner, bara att det inte 
ska bara cm. W3C rekommenderar em och ex. 
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När det gäller övrigt bl.a. frame, nästlade tabeller, image-map, popups, sidstorlek som 
överstiger  20  kb,  fler  än  20  externa  resurser  avråder  W3C  (2008)  starkt  från  och 
rekommenderar inte heller tabeller allmänt.

2.5.3 Kopplingen till CSS

CSS (Cascading Style Sheet) kan vara extern eller intern och det finns både fördelar och 
nackdelar med CSS. Som en av fördelarna nämns det ofta att CSS separerar presentation 
från innehåll och externa CSS ger större flexibilitet. För att applicera en extern CSS, kan 
HTML använda <link>,  @import, och @media. Ett HTML-dokument kan rendera kod 
olika med olika CSS som är anpassade till olika apparater, dvs. media. Å andra sidan, 
eller  på  samma  sätt  kan  en  extern  CSS  appliceras  på  olika  sidor.  När  HTML-sida 
definierar CSS med <link>, laddar webbläsaren inte ner CSS om den redan är i cache. 
På det sättet slipper en webbläsare att ladda ner olika externa CSS varje gång man byter 
sida inom en webbplats om den hela webbplatsen använder samma CSS och den CSS 
som laddats en gång vid det första besöket sparas i cache och kan återanvändas vid nästa 
besök. HTML-filer blir mindre utan stilinformation och kan laddas ner på kortare tid. Om 
en extern CSS, däremot importeras av @import mellan <style> taggar, importeras den 
alltid och fungerar som en intern CSS. 

Några nackdelar med CSS, särskilt externa, är följande; olika webbläsare både för PC och 
mobila apparater och WAP-läsare tolkar fortfarande CSS olika.  När webbläsaren läser in 
en HTML-fil med hänvisningen till en extern CSS som inte sparat i cache, måste CSS 
hämtas från servern i en separat http-request och det blir en extra Tur och Retur Tid3.

För  att  anpassa  en  traditionell  webbplats  till  mobiltelefoner  är  det  teoretiskt  väldigt 
smidigt att lägga till en  <link> tagg till eller  <style> tagg med import av en mobil-
anpassad CSS. Där kan varje CSS-fil definiera sin media type för vilken sorts apparat den 
HTML-filen är avsedda att tittas på. Webbläsaren kan känna av och välja ut ett lämpligt 
CSS alternativ.  Det enklaste  sättet  att  skapa en mobilanpassad CSS är  att  kopiera en 
vanlig CSS och applicera  display:none på element som inte renderas lämpligt på en 
mobiltelefon,  fastän inte W3C rekommenderar   <display>  i  CSS för mobiltelefoner. 
Detta enkla sätt tar dock inte hänsyn till innehållet av sidan, dvs. om tjänsterna på sidan 
är lämpliga att erbjudas på mobiltelefoner.

3  Tiden som det tar för ett datapaket  att  skickas från en enhet,  mobiltelefonen i det  här fallet,  över 
nätverket till en annan, servern, och tillbaka igen.
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3. Empiri: Inventering

I  detta  kapitel  presenteras  en  inventering  av  BLR:s  nuvarande  PC-baserade  
webbkatalogsystem, för att svara på den första forskningsfrågan; Vilka tjänster levererar  
BLR:s nuvarande OPAC, särskilt avseende informationssökning? 

3.1 BLR:s katalogtjänst WebVoyáge

BLR  använder  sig  av  ett  integrerat  bibliotekssystem  Voyager  av  ExLibris,  vars 
webbkatalog heter WebVoyáge. Det är egentligen fyra högskolebibliotek som delar på 
systemet.  Varje  bibliotek  har  en  egen  lokal  katalog  med  lokala  anpassningar,  ett  av 
biblioteken underhåller servrar åt de andra. 

Det  finns några olika ingångar  till  katalogtjänsten  inom BLR:s  webbsida.  Från första 
sidan  kan man  välja  länken  Söka information.  På  Söka information-sidan  erbjuds  en 
sökform  där  man  direkt  börjar  sökning  i  bibliotekskatalogen.  När  man  trycker  på 
sökknappen, förflyttas man till katalogen, dvs. att domänen är nu Stockholms universitet, 
hb.sub.su.se från hb.se. Man kan välja på  Söka information-sidan att klicka på länken 
Bibliotekskatalogen. På Bibliotekskatalogen-sidan kan man läsa en kort beskrivning om 
katalogen  och  om  man  där  klickar  på  länken  sök  i  bibliotekskatalogen,  öppnas 
katalogtjänsten.

WebVoyáge i BLR erbjuder utförande av sökning (Sök), sparande av utförda sökningar 
(Mina sökningar), skapande av lista med utvalda träffar (Min lista) och information om 
användarens  bibliotekskonto  (Mina  lån).  De  utgör  systemets  huvudnavigering.  Mina 
sökningar,  Min lista och  Mina  lån kan  utnyttjas  först  när  användaren  har  loggat  in. 
Användaren kan se sin sökhistorik under en session utan inloggning.

Varje  sida,  förutom  hjälpsidorna  och  indexsidan  som  beskrivs  senare,  består  av  ett 
gemensamt sidhuvud, olika huvudinnehåll och en gemensam sidfot. I sidhuvudet finns en 
BLR:s logo med länken till  indexsidan och länkar till språkbyte, inloggningen och sin 
respektive hjälpsida samt huvudnavigeringen. Indexsidan, som visas när man har loggat 
ut från katalogtjänsten, består av en fritextsökningsform och länkar till  Enkel sökning, 
Avancerad  sökning,  Logga  in som  öppnar  Enkel  sökning med  inloggat  mode  efter 
inloggningen, Visa Mina lån som länkar till inloggning till Mina lån, Läs hjälpfilerna för  
katalogen (inte BLR:s anpassade katalogtjänst utan ExLibris originalskick), Tillbaka till  
Bibliotek & läranderesurser och Tillbaka till hb.se. Efter tio minuter om användaren inte 
uppdaterar avbryts varje session i katalogtjänsten och indexsidan öppnas. Varje sida har 
en länk till en egen hjälpsida. Varje hjälpsida är en popup-sida, dvs. att sidan öppnas i ett 
separat fönster.  Sidfoten består av huvudnavigeringen med hjälplänk i  mindre format, 
länken till BLR:s hemsida och ExLibris Groups upphovsrättsuppgift.

Det finns fem sökningsalternativ, som Enkel, Avancerad, Författar-, Ämnes- samt Snabb 
sökning.  Alla  sökningsmetoder,  förutom  Snabb  sökning, erbjuder  möjligheten  att 
bestämma antal träffar som visas på en resultatsida, 10, 20, 25, eller 50. På Enkel sökning 
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(se  Figur  3-1)  kan  användare  välja  antingen  att  begränsa  sökning  i  ett  fält  ur  titel,  
författare,  ämnesord,  tidskriftstitel  och  hylluppställning,  eller  fritextsökning,  dvs. 
sökningen sker i alla fält. Om man vill, kan sökningen begränsas till material nyare än 
2006 eller engelskspråkigt material. 

Figur 3-1. Enkel sökning på WebVoyáge.
På Avancerad sökning (se Figur 3-2) kan användaren kombinera flera söktermer i olika 
fält och även utnyttja boolesk logik. Söktermer i en textbox kan hanteras antingen som 
alla  ord,  något  av dem,  eller  som exakt  fras.  Dessutom kan man  begränsa sökning i 
material som kommit ut under antingen de senaste ett, fem eller tio åren eller under en 
period som användaren definierar. Språkbegränsning har ett större antal alternativ. 

Avancerad sökning ger därför användaren mer kontroll  över sökningen. Med hjälp av 
boolesk  logik  kan  hon  bestämma  om sökningen  ska  ske  antingen  bredare  eller  mer 
avgränsat. Dessutom kan hon kombinera flera sökningar i olika fält, därmed genereras ett 
mer precist sökresultat.

Detta sökalternativ liknar i grunden mycket  Enkel sökning och de båda passar bra när 
användaren  vet  någon  om  de  bibliografiska  uppgifter  om  dokumentet  hon  söker. 
Samtidigt erbjuder  Avancerad sökning större möjligheter för sökningar efter dokument 
användaren inte vet om det existerar, dvs. hon inte har någon säker bibliografisk uppgift, 
tack vare att söktermer i en textbox kan hanteras antingen som alla ord, något av dem, 
eller som exakt fras och att användaren kan experimentera med sina sökningar. 
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Figur 3-2. Avancerad sökning på WebVoyáge.

Snabb  sökning,  en  annan  variant  av  fritextsökning,  har  ingen  möjlighet  att  begränsa 
sökningen (se Figur 3-5, t.ex.). Detta är en sökningsmetod oftare erbjuden av sökmotorer 
än av en traditionell bibliotekskatalogtjänst, därför att fritextsökning brukar generera en 
stor ospecificerad resultatlista. Fritextsökning är ändå användbar när flera söktermer som 
ska befinna sig i olika fält används.  

Snabb sökning betraktas endast som ett extra tillägg i systemet genom att inte placeras 
tillsammans med de andra sökalternativen och med en inställning i en properties-fil kan 
WebVoyáge  ta  bort  Snabb  sökning  från  alla  sidor.  Enligt  BLR:s  personal  är  dock 
fritextsökning mest använt av användarna.

Medan  Enkel,  Avancerad och  Snabb  sökning  hämtar  en  lista  över  katalogposter, 
resulterar  Författar- och  Ämnessökning i en lista över sådana ingångar som har någon 
anknytning till  respektive  fält.  På  Författarsökning (se  Figur3-3) kan man specificera 
efternamn och initial eller förnamn och detta returnerar en lista över författarnamn som i 
den alfabetiska ordningen ligger nära det sökta namnet.  Ämnessökning (se Figur3-4) är 
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sökning i synonymordlista över ämnesord.  Författar- och  Ämnessökning är hjälpmedel 
för att hitta rätta söktermer som sedan kan användas på Enkel eller Avancerad sökning. 

Figur 3-3. Författarsökning på WebVoyáge.

Figur 3-4. Ämnessökning på WebVoyáge.

Enligt  BLR:s  personal  utnyttjas  inte  Författar- och  Ämnessökning mycket.  Det  är 
fritextsökning i enkelsökning som används absolut oftast. Dessutom ges en möjlighet att 
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utföra  en  fritextsökning  utan  någon  begränsning  och  kontrollera  sökhistorik  (Snabb 
sökning) på Titlar, Ämnen, Författare, varje postvisningssida, Min lista och Mina lån. 

När en katalogpostsökning utförts, visas Titlar (se Figur 3-5), sidor med sökresultat som 
består  av  information  om  antal  träffar,  databasnamn  som  sökningen  skedde  i, 
sökalternativ  och  söktermen/termerna  och  en  träfflista.  Listan  kan  sorteras  om  efter 
författarnamn  och  titel,  samt  utgivningsår.  Direkt  i  Titlar erbjuds  en  annan 
filtreringsmöjlighet  med  två  alternativ,  antingen  nyare  än  2006  eller  engelskspråkigt 
material också.

På Titlar kan användaren välja antingen utvalda enstaka, alla träffar på den aktuella sidan 
eller hela träfflistan på alla sidor för att skriva ut, exportera i en EndNote-fil, eller lägga 
till  på  Min  lista.  Dessutom  finns  det  möjligheter  att  redigera  eller  spara  sökningen. 
Redigera en sökning betyder att söksidan med ifyllda alternativ öppnas och användaren 
lättare kan göra ändringar. Det är därför samma sak att backa ett steg med webbläsarens 
bakåt-knapp. 

Figur 3-5. Titlar med Snabb sökning på WebVoyáge.
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En sökning kan sparas på  Mina sökningar (se Figur 3-6). Det är inte sökresultat  utan 
sökinställningar  som sparas  där.  Detta  kan underlätta  för  användare att  jämföra  olika 
sökningar.  Om  användaren  genomgår  en  kognitiv  informationssökningsprocess  och 
prövar med olika ämnesord, är Mina sökningar väldigt användbar. 

Figur 3-6. Mina sökningar på WebVoyáge.

Varje  post  i  träfflistan  beskriver  ett  dokument  med  titel,  författarnamn,  utgivningsår, 
hylluppställning, lånestatus och placering där dokumentet bör hittas. När man klickar på 
titeln  och  författarnamnet,  som  är  katalogpostens  huvudingång,  visas  mer  detaljerad 
information om posten på en ny sida. 

På postvisningssidan (se Figur 3-7) visas mer detaljerad beskrivning och uppgifter om 
varje exempel av posten. Utgivningsort, utgivare, ISBN, dokumentets fysiska beskrivning 
tillkommer.  Författarnamn  och  ämnesord  är  länkade  till  ett  nytt  sökresultat  av  den 
respektive sökmetod. Man kan även se beskrivningen i MARC-systemet4. Dessutom kan 
man  reservera,  dvs.  stå  i  kö  om alla  exemplar  är  utlånade,  skriva  ut  eller  exportera 
beskrivningen och lägga  till  posten på  Min lista.  Länkar  till  SFX och Google Books 
erbjuds också. 

4 MAchine-Readable  Cataloging.  En  lagrings-  kommunikationsstandard  för  bibliografisk  data  i 
maskinläsbar form.

22



På denna sida finns en länk Tillbaka till sökresultaten utöver navigeringen. Detta är en 
dubblett  och  länken  Tillbaka  till  sökresultaten fungerar  inte.  Dessutom  ser  man 
information  om  vilken  lokal  dokumentet  bevaras  i  med  länkning  Held  at.  Detta  är 
egentligen tänkt för när flera bibliotek ingår i databasen och för BLR som inte har flera 
lokaler länkas det till samma sida. 

Figur 3-7. Postvisningssida på WebVoyáge.

Enligt Kungliga bibliotekets hemsida är SFX ”en länkserver som gör det möjligt att länka 
vidare  från  en  referens  i  en  databas  direkt  till  informationskällan.  Biblioteken  kan 
bestämma vilka användare som får se vad och lägga in egna begränsningar, som hänger 
ihop  med  avtalsfrågor och  tekniska  lösningar”  (http://www.kb.se/libris/samsok/Om-
Samsok/[2010-05-12]).  I  BLR:s  katalogtjänst  länkas  SFX  till  ingången  till  fjärrlån. 
Fjärrlånesystemet ligger i en extern domän, nämligen Karolinska Institutet.  Karolinska 
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Institutets bibliotek administrerar fjärrlånesystemet SAGA. Google Books är till för att 
förse posten med en recension. 

När användaren navigerat sig till fjärrlån, blir han/hon utloggad och måste återigen logga 
in. Detta beror på att fjärrlånesystemet inte ingår i WebVoyáge och att fjärrlånesidorna 
ligger i en extern domän och inloggningen sker inom Högskolans domän. Därefter måste 
ett beställningsformulär fyllas i. De obligatoriska uppgifterna omfattar dokumentets titel, 
författarnamn  och  utgivningsår.  Referensuppgifterna  kan  kopieras  och  klistras  från 
postvisningssidan om man vill.

För att kunna öppna Min lista och Mina lån måste en användare logga in (se Figur 3-8). 
Min  lista (se  Figur  3-9)  använder  samma  mall  för  listan  som  Titlar,  fast  det  tredje 
alternativet är att ta bort från listan istället för att lägga till i Min lista. Min lista är till för 
att  samla  för  användaren  intressanta  katalogposter  från olika sökningar.  Mina lån (se 
Figur 3-10) visar information över användarens bibliotekskonto. Där visas uppgifter om 
registrerade skulder,  lån och reservationer.  Det är  här användaren kan förnya  sitt  lån, 
kontrollera om ett reserverat dokument nu är tillgängligt eller säga upp en reservation. 

Figur 3-8. Inloggningssida till Mina lån på WebVoyáge.
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Figur 3-9. Min lista med Snabb sökning på WebVoyáge.
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Figur 3-10. Mina lån med Snabb sökning på WebVoyáge.

På  Mina lån förutom att  låneuppgifterna  visas,  länkas det till  användarens personliga 
uppgifter  (Personlig information) som han/hon uppgav vid registrering och personliga 
inställningar (Mina inställningar) för att kunna göra ändringar. På Mina inställningar kan 
användaren sätta default läge för sökalternativ och antal poster i resultatsidan.

Sammanfattning
BLR:s  nuvarande  OPAC  WebVoyáge  erbjuder  olika  slags  sökalternativ  och  andra 
verktyg  för  att  underlätta  användarens  sökning och kontohantering.  Det  kan antas  att 
biblioteket  förväntar  sig  att  dessa  aktiviteter  kan  utföras  på  egen hand med  hjälp  av 
OPAC:en.  Sökalternativen  stödjer  båda  söksituationer,  där  användaren  vet  vilket 
dokument han/hon söker och har någon bibliografisk uppgift, och där användaren först 
behöver  precisera  sitt  informationsbehov.  I  den  första  sökningssituationen  kan  Enkel  
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sökning och  Avancerad  sökning användas.  Avancerad  sökning ger  användaren  mer 
kontroll över hur sökning ska ske och större experimenteringsmöjligheter.

Den sista  kognitiva  informationssökningen,  vilken  Författar-,  Ämnes- och  Avancerad 
sökning mycket tillför, kan kräva flera sökförsök, trial and error, mycket tid. Därför är 
denna sorts sökning särskilt lämplig att utföras på PC. Andra egenskaper som möjligheter 
att filtrera sökresultatet i efterhand, skriva ut samt spara i ett visst filformat förutsätter 
också att användaren utnyttjar katalogtjänsten på PC.  Med andra ord utnyttjar tjänsten 
fördelar med persondatorer. Användningen av tjänsten enligt personalen tyder också på 
att användarna förutsätter PC-egenskaperna, dvs. hämta en lång träfflista och sedan hitta 
vad som passar.

3.2 Teknisk systembeskrivning

Först behandlas en översikt  över systemets struktur och tekniker som används för att  
kunna svara på den tredje forskningsfrågan: Hur kan de nuvarande tjänsterna anpassas  
till mobiltelefoner?

I och med att systemets upphovsrättinnehavare ExLibris inte tillåter närmare information 
om systemet publiceras begränsas beskrivningen till översiktig och allmän.5 WebVoyáge 
består av databasdelen för titlar (katalogposter) och för användarkonton, processdelen för 
sidprocessing och sidvisning med XSL-,  CSS-, XML- och propertiesfiler,  vilka sedan 
genererar  HTML-sidor  som  visar  resultatet  av  proceduren.  Det  är  HTML  4.01 
Transitional som används, men enligt W3C:s validator är sidorna inte giltiga. Filformatet 
properties  är  ExLibris  eget  och  är  som  en  svart  låda  för  den  oinsatta.  XSL-filerna 
inkluderar HTML taggar och ibland JavaScript koder.

WebVoyáge är inställt till HTML, men det syns inte MIME type definition i någon XSL-
fil och även om radbrytningstabb <br/> är skriven i en XSL-fil, är det <content-type 
text/html> och <br> som genereras i den motsvarande HTML-filen.

XSL-filer  konstruerar  en  trädstruktur  för  en  HTML-sida,  dvs.  den  byggs  upp  av  en 
hierarki  av  XSL-filer.  De inkluderar  en  eller  några  funktioner,  vilka  ofta  bryts  ner  i 
mindre delar, template, som definieras ibland i samma eller ibland en annan XSL-fil. En 
HTML-sida är därför uppbyggd av många olika XSL-filer som hänvisar till varandra. Det 
kan  vara  ett  bra  sätt  att  återanvända  delarna,  m.a.o.  med  modularitet,  men  flernivå-
hierarkin  gör  filstrukturen  betydligt  mer  komplicerad.  Dessutom  finns  det  några 
templates med ett och samma namn i olika XSL-filer.

WebVoyáge använder sig av  accesskey egenskap i  vissa HTML-taggar  för att  förse 
tangentbord med shortcuts. Det kan vara användarvänligt att  ge möjligheter  att  kunna 
navigera på en sida utan en mus, samtidigt saknar systemet någon förklaring på hur man 
kan använda shortcuts och vilka knappar som används till vad.

5 Se Bilaga 2
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Varje HTML-sida applicerar fyra för hela systemet gemensamma och några egna externa 
CSS-filer. De är importerade med hjälp av  @import. Enkelsökningssidan använder sig 
t.ex.  av åtta  olika CSS-filer.   Media type  är  screen och  print,  dvs.  avsedd för PC 
skärmar med färg och i print preview mode. Den stilinformation som definieras i CSS är 
väldigt  detaljerad.  Margin  och padding används  flitigt  och  px utnyttjas  för  storleker. 
Länkarna som har besökts förändrar färger och sidbredden är fixerad.

WebVoyáge använder många image-filer, för bakgrund i heading, knappar och taggar. 
Hänvisning sker ofta i CSS men inte alltid, i vissa fall när image-filer är inbyggda i någon 
funktion, är det i XSL-filer. 
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4. Resultat 
Detta  kapitel  behandlar  prototypen  för  den  tänkta  mobila  katalogtjänsten,  som  är  
konstruerad baserat på de andra och tredje forskningsfrågorna: Vilka av tjänster i BLR:s  
nuvarande OPAC är lämpliga att anpassa till  mobiltelefoner? Hur kan de nuvarande  
tjänsterna anpassas till mobiltelefoner? 

4.1 Tekniska lösningar
I  den  tekniska  inventeringen  visade  det  sig  att  i  WebVoyáge  är  det  svårt  att  göra 
grundläggande ändringar. Därför är det nu givet att i princip använda samma struktur och 
samma  tekniska  ramar,  dvs.  XSL-filer  med  JavaScript  och  CSS.  Då  systemet  inte 
erbjuder någon möjlighet att  ändra MIME deklaration,  begränsas valmöjligheterna för 
märkspråk inom HTML-varianter, för XHTML med HTML media type blir tag soup som 
tär på tolken. HTML5 är ett intressant alternativ, men med tanke på den stora spridningen 
av HTML4.1 och att prototypen inte utnyttjar nya egenskaper som språket inte erbjuder, 
valdes HTML 4.

Sidbredden är nu relativ och anpassar sig till apparatens bredd. För att hindra sidan från 
automatiskt  bli  utzoomad i  en WebKit  webbläsare  är begränsning till  detta  satt.  Alla 
tabeller som definierats i XSL-filer har för säkerhets skull bytts ut mot listor. 

Av samma anledning som nämns i 3.3 Teknisk systembeskrivning kan mer detaljerad 
information om systemet kan inte publiceras. 

4.2 Beskrivning av funktionalitet

Den mobila katalogtjänsten är inte avsedd att ersätta den vanliga webbtjänsten, utan vara 
ett  komplement  för att  förbättra  hela BLR:s tjänst.  Därför måste  urval av tjänster för 
mobiliseringen och anpassningar ske. BLR önskade att åtminstone ha Enkel sökning och 
en del av Mina lån, och utryckte en stor tvekan till att inkludera Avancerad sökning. En 
annan utgångspunkt är att användarna är vana vid den ordinarie webbtjänsten, så att den 
mobila  katalogen inte  behöver  förses med allt  för många tips och andra förklaringar. 
Urvalet grundas av lämpligheten och behovet av tjänster just på mobiltelefonen. För att 
göra  det  lättare  att  se  funktionella  skillnader  mellan  de  två  tjänsterna,  visas  de 
motsvarande  skärmbilderna  från  WebVoyáge  före  sidan  i  den  mobila  tjänsten  och  i 
originalbilderna har de bortstrukna funktionerna/delarna markerats med röda ringar. 

Huvudsyftet  med  den  mobila  katalogtjänsten  är  att  ge  användare  möjlighet  att  ha 
överblick över sitt bibliotekskonto och att utföra enkla sökningar efter dokument, som 
användaren redan har någon uppgift om, t.ex. någon litteratur som rekommenderats under 
en  föreläsning,  för  att  kontrollera  om dokumentet  ingår  i  bibliotekets  katalog  och är 
tillgängligt, om så är fallet, skulle användaren lätt kunna hitta ett exemplar i lokalen. För 
att kunna hitta ett dokument i biblioteket, måste man veta dokumentets hylluppställning 
och huvudingång, oftast författarens efternamn. Om det inte är fallet skulle en reservation 
kunna  göras  enkelt.  Användaren  skulle  kunna  kontrollera  sitt  konto.  Om det  behövs 
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skulle ett lån kunna förlängas. Med  Min lista i handen kan användaren leta efter flera 
dokument utan att skriva upp alla uppgifter. Länkarna till högskolans och BLR:s hemsida 
är tveksamma med tanke på att webbsidorna inte på något sätt är mobilanpassade. Mina 
lån med möjligheter att kontrollera sitt konto, förnya lån och avsäga reservation är väldigt 
bra att ha i mobiltelefon. 

WebVoyáge är konstruerad för olika sökningar, då användaren har några bibliografiska 
uppgifter  och då användaren inte  har preciserat  vad han/hon egentligen söker.  Denna 
senaste sökningstyp, en kognitiv informationssökningsprocess, är olämplig att utföra på 
mobiltelefoner enligt de tekniska förutsättningarna i avsnittet  Mobiltelefoner. Det är en 
process  som kan behöva flera  försök för  att  hitta  rätta  söktermer  och tar  längre  tid. 
Avancerad sökning som kan återvinna ett välpreciserat sökresultat är egentligen bra när 
man  tänker  på  den  långsamma  datatrafiken,  men  samtidigt  blir  sidan  med  många 
inmatningsfält  ganska  stor  och  omständlig  att  hantera.  Med  tanke  på  att  detta 
sökningsalternativ inte är flitigt använt, bedöms detta också onödigt att mobilisera. 

Den nya  mobila  katalogen  är  endast  på  engelska  och består  av  Basic  Search (Enkel  
sökning),  Titles (Titlar),  Holdings  Information (postvisningssidan)  och  My List (Min 
lista) samt My Account (Mina lån). I sidhuvudet ingår länken till BLR:s telefonnummer 
som mobilen genom en klick ringer upp, ingångarna till in- och utloggning, hjälpsidan 
och huvudnavigeringen. Hjälpsidan är inte längre en popup-sida, som kan orsaka problem 
hos mobiltelefonerna som inte kan ha flera fönster, utan en vanlig länk. När en användare 
öppnat  hjälpsidan,  kan  användaren  gå  tillbaka  till  den  ursprungliga  sidan  genom att 
använda bakåt-knappen på sidan eller i telefonen. Bakåt-knappen är placerad på sidan 
med tanke på att den är en ny funktion som skiljer från PC-versionen, vilket är viktigt att 
markera på något sätt.

Figur 4-1. Enkel sökning på WebVoyáge.
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Figur 4-2. Basic Search i prototypen.

Den mobila katalogen har nu endast tre huvudnavigeringar, nämligen Search, My List och 
My  Account.  Sidfoten  består  av  navigeringen  och  en  länk  till  BLR:s  hemsida. 
Upphovsrättsuppgiften är nu borttagen från sidfoten. Nu när  Avancerad,  Författar- och 
Ämnessökning valdes bort från tjänsten, har söksidan inga söktabbar. Snabb sökning i 
olika sidor är borttagen med tanke på att sidorna annars blir stora och att det ändå finns 
en möjlighet att utföra fritextsökning i Basic Search (Enkel sökning).
På Basic Search (se Figur 4-2) är möjligheten att begränsa sökmaterial struken, pga. BLR 
bedömt att den bör tas bort eftersom den inte alls utnyttjas av användarna. Dessutom blir 
sidan  Basic  Search  mycket  överblickbar.  Om  man  vill  kan  samma  begränsningar 
appliceras i form av filtrering i träfflistan på Titles, där flera filter kan kombineras.

På  Basic Search kan användare välja antal titlar som visas i en sida med resultatlistan, 
mellan 2, 5, 10 och 20, med 5 som default. Denna ändring betyder att en bättre överblick 
över  sidan  och  snabbare  sidnedladdning  med  tanke  på  en  liten  skärm  och  långsam 
uppkoppling.  Dessutom  kan  detta  motverka  problemet  med  ett  stort  antal  träffar  i 
sökresultatet.  Om  intressanta  poster  kommer  högt  upp  i  träfflistan  med  hjälp  av 
sorteringsverktyget, behöver man inte kontrollera hela listan. 

På Titles-sidan (se Figur 4-4) ströks möjligheterna att ändra och spara sökningen, skriva 
ut och exportera träfflistan bort. Samma princip gäller för My List (se Figur 4-6). 
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Figur 4-3. Titlar på WebVoyáge.
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Figur 4-4. Titles i prototypen.
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Figur 4-5. Min Lista på WebVoyáge.

34



 
Figur 4-6. My List i prototypen.

Holding  information (se  Figur  4-8)  har  ingen  aktivitetslänk  förutom  för  Make  a 
Reservation och  Add to My List (tillägg i Min lista). Navigeringen har lagts till  under 
listan också. Några länkar som är dubbletter och inte har någon funktion har tagits bort.
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Figur 4-7. Postvisningssida på WebVoyáge.
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Figur 4-8. Holdings Information i prototypen.

På  My  Account (se  Figur  4-10) finns  det  inte  möjligheter  att  titta  på  och  ändra 
användarens  personliga  uppgifter.  Detta  beror  på  att  dessa  uppgifter  bedöms  vara 
överflödiga just i mobiltjänsten. Användaren kan däremot förnya sina lån och säga upp 
reservationer. Tabeller, som nu egentligen är listor, är något förenklade och visar ingen 
rubrik.
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Figur 4-9. Mina lån på WebVoyáge.
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Figur 4-10. My Account i prototypen.

Tidsbegränsningen  av  en  session  kan  inte  vara  längre  än  databasernas 
uppdateringsintervall men att uppdatera en sida i mobila webbläsare brukar inte vara lika 
enkelt som PC:s och det tär på mobilen. Dessutom kan den korta sessionstiden förstöra en 
ny möjlighet till My List. Därför är tidsbegränsningen nu borttagen. 

Det  är  lite  tveksamt  att  ha kvar  accesskey-egenskap för  mobiltelefoner.  Det  är  högst 
tvivelaktigt  om tangentbord shortcuts förenklar navigeringen. Ändå finns funktionerna 
kvar  i  samma  form som webbvarianten  av  den enkla  anledningen  att  det  kan  finnas 
användare som har upptäckt shortcuts och vant sig vid dem. 
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För  att  förbättra  mobila  SEO  har  en  osynlig  heading  ”Mobile  library  catalogue  of 
University of Borås” med <h1> lagts till i sidhuvudet.

Varje sida har endast  en länk till  den nu mobilanpassade  hjälpsidan.  Hjälp-länken på 
varje sida ligger ganska högt uppe och länken i sidfoten är borttagen, då det bedöms att 
en hjälplänk på varje sida räcker. Länken bör egentligen placeras i sidfoten, annars måste 
användare trycka på styrknappen varje gång för att hoppa över hjälp-länken. Tyvärr gör 
WebVoyáges förbestämda konstruktion detta svårt och länken är kvar uppe.

4.3 Hantering av CSS
WebVoyáge  genererar  en  HTML-sida  med  många  externa  importerade  CSS.  Detta 
orsakar en extra lång tids väntan innan HTML-sidan ritas ut. Därför är det nödvändigt att 
förenkla systemets CSS-struktur. Stilinformation kan förenklas överhuvudtaget och bör 
samlas i en extern CSS-fil i den mån filen inte blir allt för stor för varje tänkt media type. 
Den  förenklade  CSS-filen  borde  egentligen  länkas  till  HTML-sidorna  istället  för  att 
importeras men <link> tagg i XML-filen orsakar problem och därför importeras CSS-
filen. Stilinformation är ordentligt förenklad för att minska filstorleken. Även för screen 
media appliceras samma CSS-fil för att kunna visa den mobila versionen på PC skärmen 
och på så sätt introducera den mobila tjänsten till användare.

Tabbkontroller har extra top- och bottom-margin för att underlätta för användare peka på. 
Dessutom är 10 % av sidobredden blank för att  ge användare ett  utrymme att  kunna 
scrolla sidan upp och ner utan att röra på en länk av misstag. Storlekarna definieras i em 
även om åsikter går isär om detta. Besökta länkar förblir färgade med samma färg som 
obesökta förutom post-titlar på Titles. 
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5. Analys

Här analyseras både inventeringen och den mobila lösningen.

För att kunna stödja självständig informationssökning, bör bibliotekskatalogtjänsten klara 
av  olika  sorters  sökningssituationer.  BLR:s  webbkatalogtjänst  WebVoyáge  utnyttjar 
fördelar som PC med Internet tillhandahåller och erbjuder användare olika verktyg för att 
hitta ett dokument i bibliotekssamlingen och ha överblick över sitt konto. För att kunna 
hjälpa  olika  typer  av  sökning,  är  OPAC:en  försedd  med  Enkel,  Avancerad,  Snabb, 
Författar- och Ämnessökning. De olika sökningsmetoderna avser olika söksituationer och 
åstadkommer  olika  typer  av resultat.  Enkel  sökning och  Avancerad sökning,  som ger 
användaren  möjligheter  att  sätta  några  begränsningar,  returnerar  en  lista  över 
katalogposter.  Författar- och  Ämnessökning är verktyg för att hitta rätta söktermer som 
sedan  kan  användas  på  Enkel  sökning och  Avancerad  sökning.  När  användaren  inte 
specificerat  sitt  informationsbehov  och  måste  gå  genom  en  kognitiv 
informationssökningsprocess,  är  Ämnessökning ett  bra  hjälpmedel.  En  kognitiv 
informationssökningsprocess är ofta en tidskrävande process som består av många och 
olika sökförsök. 

Det erbjuds möjligheter att avgränsa sökning på  Enkel och  Avancerad Sökning och att 
filtrera  sökresultat  på  Titlar,  sökresultatsidan  med  katalogposter,  är  förenligt  med 
huvudsyftet  med  en  bibliotekskatalog,  nämligen  att  hitta  ett  dokument  i  hela 
bibliotekssamlingen. WebVoyáge erbjuder ändå ett annat sökalternativ, Snabb sökning, 
som ett extra tillägg. Denna sökmetod kan dock åstadkomma ett alltför brett sökresultat.

För  att  underlätta  hanteringen  av  sökningar  kan  användare  utnyttja  tjänsten  Mina 
sökningar genom att  spara  sina  sökinställningar.  På  Mina  sökningar kan  användaren 
utföra sökningar, göra ändring på eller ta bort sökningarna. När användaren hittat en eller 
några intressanta katalogposter, kan posterna sparas i Min lista, där de kan exporteras i en 
EndNote-fil, skrivas ut eller tas bort från listan. 

Mitt lån ger användaren överblick över sitt  bibliotekskonto med möjligheter att  aktivt 
åtgärda  saker  som  att  förnya  sina  lån,  säga  upp  reservationer  och  ändra  personliga 
inställningar och uppgifter.

Mobiltelefonens  egenskaper  kan  sammanfattas  som  en  liten  skärm,  omständlig 
inmatning, långsam och kostsam uppkoppling, mobilitet  och push. Därför är några av 
WebVoyáges  tjänster  inte  lämpliga  att  mobiliseras  och  andra  mer  rimliga  att  ingå  i 
mobila tjänster. En utgångspunkt är att en mobil  katalogtjänst inte kan ersätta en PC-
baserad webbkatalogtjänst, utan komplettera den. Urvalet grundas av lämpligheten och 
behovet av tjänster i enighet med BLR:s krav och kapitlet 2.2. 

Det bedöms vara orimligt att utföra en kognitiv informationssökning i mobiltelefonen, för 
en  sådan  sökning  brukar  behöva  flera  sökförsök  och  ta  längre  tid.  Tjänsterna  som 
Ämnessökning,  Författarsökning ingår därför inte i den mobila tjänsten. Tjänsterna som 

41



stödjer sökning av dokument,  som användare har korrekta bibliografiska uppgifter om 
och  som  underlättar  hantering  av  sökresultat  samt  som  ger  överblick  över 
bibliotekskontot  med  möjligheter  att  utföra  vissa  åtgärder,  bedöms  vara  lämpliga  att 
utgöra en mobil bibliotekskatalogtjänst. 

Enkel sökning med korrekta bibliografiska uppgifter passar väldigt bra om användaren 
t.ex. under en föreläsning fått någon information om ett rekommenderat dokument och 
snabbt vill veta om det finns på högskolans bibliotek och är tillgängligt. Utan att behöva 
rusa  in  i  biblioteket  eller  datasalen  kan  användaren  lugnt  kontrollera  detta  i  sin 
mobiltelefon. Om dokumentet överhuvudtaget inte ingår i BLR:s katalog, kan användaren 
direkt meddela föreläsaren detta så att hon kan beställa på biblioteket eller välja ett annat 
dokument.

Avancerad  sökning  med  många  inmatningar  och  avgränsning  av  material  på  Basic  
Search, som användarna överhuvudtaget inte använder i den nuvarande webbkatalogen, 
och möjligheter av utskrivning och export av poster i  Titles och  Holdings Information 
som inte har stor användning i mobiltelefonen bedöms vara onödiga att mobiliseras. 

Det  är  avskalande i  funktionalitet  och design som behövs,  baserat  på faktorerna  som 
framkommit  i  kapitlet  2.4  Mobiltelefoner,  därmed  är  mobilkatalogen  tänkt  som  ett 
komplement till  den PC-baserade OPAC:en. I och med att de funktioner som bedöms 
vara  mindre  lämplig  har  tagits  bort,  är  antal  valmöjligheter  nu  minskat  angående 
hantering av sökresultat och sparade katalogposter. Att minska antalet postvisningar på 
en sökresultatssida är  en nödvändig åtgärd med tanke på mobiltelefonens lilla  skärm, 
samt långsamma och kostsamma anslutning. Användaren kan få samma överblick över 
sitt konto, förnya sina lån och säga upp reservationer men kan inte se och ändra sina 
personliga uppgifter och inställningar. Dessa funktioner bedöms inte vara nödvändiga att 
utföra i mobiltelefonen med tanke på att mobilversionen är ett komplement. 

Att  mobiltjänsten  kompletterar  den  PC-baserade  webbtjänsten  innebär  dock  inte  att 
mobiltjänsten måste vara en sämre variant av webbtjänsten, utan att mobiltjänsten också 
kan  erbjuda  mer.  Samma  tjänst  i  mobiltelefon,  dvs.  mobilitet  i  sig,  kan  innebära  en 
förbättring  av  tjänsten  och  av  bibliotekstjänsten  som helhet.  Enkel  sökning kan  t.ex. 
användas  på  ett  utmärkt  sätt  just  på  högskolan.  Min  Lista med  sparade  poster  i 
mobiltjänsten har ett eget värde tack vare mobiliteten.  Nu behöver man inte skriva ut 
varje post i listan för att sedan leta efter exemplar mellan hyllorna med listan i handen. 
En länk som ringer upp till det hänvisade telefonnumret är ett annat mobilwebbspecifikt 
exempel. 

Alla popup-sidorna är utbytta till vanlig länk och alla tabeller till listor för att garantera 
de  flesta  mobiltelefonerna  kan  hantera  dem  korrekt.  Med  tanke  på  långsamma  och 
kostsamma  datatrafiken,  är  alla  image-filerna  är  borttagna  och  CSS-filerna  har  nu 
förenats  i  en  enda  fil  med  mycket  förenklat  innehåll.  Det  förenklade  gränssnittet  är 
dessutom  anpassat  till  den  lilla  skärmen  och  navigeringsmöjligheter  med  och  utan 
pekskärmen. Sidobredden är relativ  och anpassad till  apparatens bredd och sidorna är 
försedda  med  ett  tomt  utrymme  på  längst  höger  för  att  underlätta  scrollande  på  en 

42



pekskärm.
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6. Slutsats

I  detta  kapitel  återknyts  empirin  till  problemformuleringen  vilka  tjänster  som  BLR  
tillhandahåller  på  sin  OPAC  kan  bedömas  möjliga  och  önskvärda  att  hanteras  på  
mobiltelefoner, som är operationaliserad i tre forskningsfrågor. 

6.1 Svar på forskningsfrågorna

Vilka tjänster levererar BLR:s nuvarande OPAC, särskilt avseende informationssökning?
För att kunna stödja självständig informationssökning, bör bibliotekskatalogtjänsten klara 
av olika sorters sökningssituationer. WebVoyáge utnyttjar fördelar med PC med Internet 
och erbjuder olika slags sökalternativ och andra verktyg för att underlätta användarens 
sökning  och  kontohantering.  Tjänsterna  WebVoyáge  tillhandahåller  kan  i  stort  sett 
sammanfattas som följande:

• Sökning med söktermer i specificerat fält.

o Sökning  av  en  katalogpost  som  beskriver  ett  dokument  vars  existens 
användaren känner till och har korrekta bibliografiska uppgifter om.

o Sökning av söktermer för att kunna beskriva informationsbehovet. Det är 
ett viktigt verktyg för att utföra en kognitiv informationssökning.

• Sökning i alla fält (fritextsökning).

• Hjälpverktyg som underlättar hantering av sökresultat.

• Överblick över bibliotekskontot och möjligheter att aktivt arbeta med detta.

• Länkningar till externa webbtjänster som ger mer information om dokument.

Vilka  av  tjänsterna  i  BLR:s  nuvarande  OPAC  är  lämpliga  att  anpassa  till  
mobiltelefoner?
Tjänster som stödjer enkel sökning efter dokument användaren har någon bibliografisk 
uppgift  om,  som  underlättar  hantering  av  sökresultat  samt  som  ger  överblick  över 
bibliotekskontot med möjligheten att förnya lån och avsäga reservationer bedöms vara 
lämpliga. Bedömningen är gjort efter mobiltelefonens egenskaper inom ramen av BLR:s 
krav.

• Enkel sökning med ett specificerat sökfält eller fritext.

• Titlar som visar sökresultatet.

• Postvisningssida med uppgifterna om en vald katalogpost.
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• Min lista för att kunna spara och se intressanta katalogposter.

• Mina lån för att ha över blick över bibliotekskontot och kunna förnya sina lån och 
avsäga reservationer.

Hur kan de nuvarande tjänsterna anpassas till mobiltelefoner?

En  mobil  katalogtjänst  måste  anpassas  till  och  utnyttja  mobiltelefonens  egenskaper. 
Några av egenskaperna fungerar som mer begränsande faktorer och behöver avskalande 
av  funktionalitet  och  design  av  den  PC-baserade  OPAC:en.  På  det  sättet  bör 
mobiltjänsten nöja sig med sin kompletterande status till den PC-baserade webbtjänsten.  

Antal tjänster och valmöjligheter är nu minskade och de element som kan orsaka problem 
eller besvär på mobilen är borttagna eller utbytta i mobilvänligare former. Både grafisk 
och teknisk design är helt  anpassad till  mobiltelefonens egenskaper som beskrivs i 5. 
Analys.

Å andra sidan erbjuder andra egenskaper, i det här fallet mobilitet, något annat än 
den PC-baserade webbtjänsten gör. Samma tjänst i mobiltelefon, t.ex. Enkel sökning och 
Min  Lista, kan  skapa  nya  användningssituationer  och  möjligheter  och  annan 
mobilwebbspecifik egenskap som en länk som ringer upp till det hänvisade telefonnumret 
kan innebära en förbättring av bibliotekstjänsten som helhet. 

6.2 Möjliga vidareutvecklingar 
Ingångarna  till  den  mobila  katalogen,  i  form av  både  länkar  och  QR 2D code,  kan 
placeras på olika ställen, precis som webbtjänsten, men än så länge på den första sidan av 
BLR:s webbplats också i reklamsyfte. URL till denna tjänst bör vara kort och enkel med 
tanke på inmatningssvårigheten. 

Hjälp-länken på varje sida ligger ganska högt upp, men bör egentligen placeras i sidfoten. 
Annars  måste  användare  trycka  på  styrknappen  varje  gång för  att  hoppa  över  hjälp-
länken. 

Enkel sökning bör ha några avgränsande möjligheter, trots allt.  Avancerad sökning med 
väl  preciserat  sökresultat  är  önskvärd som mobiltjänst, därför kan  Avancerad sökning 
förenklas genom att ta bort valmöjligheten hur söktermer i en textbox ska hanteras och att 
antalet textbox minskas från tre till två, och samtidigt behövs användarundervisning så att 
användarna kan upptäcka fördelarna. Likadant bör ingången till fjärrlån läggas till och 
förenklade fjärrlånesidor ska mobiliseras. Med tanke på att processen omfattar tre olika 
domäner, är det problematiskt men samtidigt väldigt bra för användare att kunna beställa 
fjärrlån i mobilen.

Innehåll av katalogpostuppgifterna i  Min lista kan ses om så att användaren slipper att 
klicka på och öppna varje post i listan för att se postens lokalisering och tillgänglighet. 
Detta förhöjer värdet av Min lista som en sorts ”hämtlista”.
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En mobilsida  för  grupprumsbokning  är  högst  önskvärd.  Vidare  kan bibliotekslokalen 
utrustas med QR 2D codes som t.ex. öppnar en karta på mobiltelefonen. Att hitta olika 
avdelningar  och  grupprum  i  bibliotekslokalen  är  ganska  svårt.  Interaktiv  SMS-
meddelandetjänst, t.ex. om en avslutad låneperiod eller om ett beställt dokument som nu 
kan hämtas, med en möjlighet att mottagande användare kan skicka förfrågan angående 
dokumentet,  har  sina  fördelar.  Användaren  behöver  inte  gå  in  på  Mina  lån i 
katalogtjänsten för att förnya lånet eller avsäga reservationen utan hon kan direkt svara på 
SMS-meddelande och lätt och snabbt utföra ärendet. På så sätt behöver det reserverade 
dokumentet inte stå och vänta på att väntetiden går ut innan det kan erbjudas till nästa 
person i kön. 

Detta ingår inte i utvecklingen av en prototyp av ett system, men det är av vikt att anpassa 
användarutbildning till  den nya  tjänsten. Användningen av en mobil  katalogtjänst kan 
behöva  ett  annat,  mer  medvetet,  arbetssätt  än  för  den  PC-baserade,  för  att  optimera 
mobiltjänsten.

6.3 Avslutande reflektion
Syftet  med  rapporten  är  att  utreda  hur  införande  av  mobila  katalogtjänster  på  ett 
högskolebibliotek  kan ske,  genom att  studera vilka  tjänster  som är  mest  lämpliga  att 
”mobilisera”  för  att  ge  en  förbättring  av  bibliotekstjänster  gentemot  användarna. 
Resultatet visar att en mobil bibliotekskatalogtjänst kan höja bibliotekstjänstens kvalitet, 
även om mobiltjänsten bör nöja sig med sin kompletterande status till webbtjänsten pga. 
sina  begränsande  egenskaper.  Mobiltjänsten  med  sin  mobilitet  kan  förbättra 
användbarheten  av  en  del  av  katalogtjänsten  genom  att  erbjuda  nya 
användningssituationer och möjligheter. Det är bibliotekets ansvar att lansera dem och 
användarnas frihet att utnyttja tjänsten på bättre sätt. Mobiltjänsten och den traditionella 
PC-baserade OPAC:en kan erbjuda olika möjligheter  och tillsammans  kan de utvidga 
hela  bibliotekets  tjänstutbud.  Den  mobila  katalogtjänsten  kan  därför  förbättra 
bibliotekstjänsten som helhet.
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Ordlista

Bibliografiska uppgifter: Fältuppgifter som beskriver ett dokument fysiskt, som titel, 
författarnamn, sidantal, utgivningsort och -år samt ISBN (och seriens/tidskriftens namn 
och nummer om sådana finns).

BLR (Bibliotek och lärande resurser): BLR är en organisation inom Högskolan i Borås 
och består av Biblioteket och Studentservice.

Fält (Katalogfält):  Delar  som  utför  en  katalogpost.  En  katalogpost  brukar  innehålla 
följande fält: författare, titel,  upplaga, uppgivare, fysisk beskrivning, ISBN, ämnesord, 
katalogkod och hyllsignum.

Hyllsignum/  Hylluppställning:  En  beteckning  som  visar  ämneslokalisering  bland 
bokhyllorna.

Ingång: Ett fält som gör en katalogpost sökbar i katalogen. Kan jämföras med tagg på 
Internet.

Katalogpost:  En  beskrivning  av  ett  dokument  som  katalogiseras,  ett  substitut  av 
dokumentet.  En  katalogpost  brukar  innehålla  följande  fält:  författare,  titel,  upplaga, 
uppgivare, fysisk beskrivning, ISBN, ämnesord, katalogkod och hyllsignum.

MARC (MAchine-Readable Cataloging): En bibliografisk standard för att beskriva ett 
dokument.

OPAC (Online Public Access Catalogue): Bibliotekskatalogtjänst på webben.

Ämnesord:  Termer  som  beskriver  innehållet  av  ett  dokument.  Motsvarigheten  till 
descriptor  för  en  webbsida.  Kontrollerade  ämnesord  hämtas  från  en  ordlista  med 
godkända ord, en ämnesordlista. De flesta svenska universitets- och högskolebiblioteken 
använder Svenska ämnesord (SAO). 
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Bilaga 1

Intervjufrågorna till BLR
En intervju med tre medarbetare på BLR:s IT-grupp genomfördes den 14 april 2010. Då 
antalet respondenter var litet och syftet med intervjun var att få fram ett bra underlag för 
arbetet med systeminventeringen och prototypen, valdes semistrukturerade intervju med 
utgångspunkt i följande två frågeställningar:

Hur ser användningen av den nuvarande OPAC:en ut?
Vilka tjänster vill ni ha i den mobila katalogtjänsten?
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Bilaga 2

Rapportförfattaren har gjort en detaljerad documentation över WebVoyáges filstruktur, 
dvs. en lista över alla templates för varje XLS-fil och analys över XLS-filerna och CSS-
filenra. 
När  BLR frågade  ExLibris  i  vilken  utsträckning  rapportförfattaren  kan  publicera  sitt 
dokument  om  systemet,  dvs.  om  namn  på  templates  eller  filerna  fick  nämnas  eller 
filstrukturen utan specifikt filnamn kan beskrivas, svarade ExLibris: 

”For  the  question  at  hand,  we'll  not  be  able  to  give  permission  for
the  student  to  publish  the  directory  structure  of  WebVoyáge  as  part  of
her thesis as this is still protected proprietary information.  ”
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov.  Därför  har  vi  skapat  utbildningar  där  anställningsbarhet  är  ett  nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra  ekonomiutbildningar ger  studenterna  möjlighet  att  lära  sig  mer  om olika  företag  och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig  
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig  
åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra  IT-utbildningar finns alltid något 
för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera  
behov  av  och  krav  på  organisationers  information  för  att  designa  deras  innehållsstrukturer, 
bedriva  integrerad  IT-  och  affärsutveckling,  utveckla  sin  förmåga  att  analysera  och  designa 
verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag 
och organisationer.

Forskningsverksamheten vid  institutionen  är  såväl  professions-  som  design-  och 
utvecklingsinriktad.  Den  övergripande  forskningsprofilen  för  institutionen  är  handels-  och 
tjänsteutveckling  i  vilken  kunskaper  och  kompetenser  inom  såväl  informatik  som 
företagsekonomi  utgör  viktiga  grundstenar.  Forskningen  är  välrenommerad  och  fokuserar  på 
inriktningarna affärsdesign  och  Co-design.  Forskningen är  också  professionsorienterad,  vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal,  nationell  och internationell  arena. 
Forskningens  design  och  professionsinriktning  manifesteras  också  i  InnovationLab,  som  är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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