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The aim of this thesis is to define digital library, and to investigate a relation between
the construction of a digital library and user needs. The main questions to be answered
are: (1) What criteria was used when constructing a digital library, particularly
concerning issues like purpose, function, design, supply, services, resources and future
development of the digital library? (2) How do the digital library system designers and
system builders’ criteria correspond with those of postgraduate researchers? And what
factors affect the use?

A digital library is an enterprise that gives access to information stored digitally and
directly available on the net. The crucial is that the enterprise has a control over
collection of information and responsibility to make it available to a defined group of
users. In order to investigate the relation between the construction of the digital library
and user needs, I have interviewed five key people involved with the work with the
digital library and twenty postgraduate researchers from the Gothenburg University.

The study shows that supply, field of research, individual user needs and work habits,
together with the financial resources of a specific university department are factors that
strongly effect the degree of user satisfaction among the postgraduates. The system
constructors and many users had slightly different opinion regarding the design, supply,
information search and retrieval. Some users want more user-friendly systems,
especially regarding function, design and information supply. The system constructors
see the need but have little influence over e.g. suppliers. The system builders find out
about user needs in a number of ways and meet the various requests of the users.

1\FNHORUG digitala bibliotek, universitetsbibliotek, högskolebibliotek, system
designers, användarundersökning, doktorander, post-doktorander,
kommunikation
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���,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG

De digitala biblioteken är ett relativt nytt fenomen inom informationsområdet. De har
vuxit fram de senaste tio åren i samband med utvecklingen av World Wide Web och
tycks nu komplettera och i vissa fall ersätta de traditionella pappersbiblioteken. Men
vad är egentligen ett digitalt bibliotek och vad tjänar det för syfte? Det här är frågor som
uppsatsen ska försöka att svara på.

Utvecklingen av Internet och World Wide Web har haft till följd att mycket av den
forskningsinformation som tidigare spreds i tryck numera finns tillgänglig i elektronisk
form över nätverk av olika slag. Digitala bibliotek är den senaste beteckningen på
verksamheter som ger tillgång till samling av information lagrad i digitalformat och
direkt tillgänglig över nätet. Till fördelarna med att sprida informationen elektroniskt
hör större utbud och att den kan nå slutanvändaren fortare genom att hoppa över ett
antal tidskrävande mellanled. Men för att informationen skall kunna nå användarna
snabbt måste de dels veta att informationen finns, och dels veta hur man söker fram den.
Problem med teknologin räknas till några av de dilemman som uppstår i samband med
digitala bibliotek.

Min första kontakt med information tillgänglig via nätet var i början av 1990– talet i
samband med en kurs i journalistik i St. Louis, Missouri.  På en tidningsredaktion av 6W�
/RXLV�3RVW�'HVSDWFK fick jag möjlighet att se hur man hämtar information direkt från
nyhetsbyråer, till exempel Reuters, i form av pressrelease. Jag blev mycket intresserad
av detta fenomen som dygnet runt och på plats gav tillgång till information till alla som
hade access till nyhetsbyråer.  Under studierna på BHS växte mitt intresse för den typen
av informationsspridning, då jag fick möjlighet att  hämta studielitteratur direkt från
elektroniska tidskrifter och databaser.

För att närma mig uppsatsens utgångspunkt, dvs. relationen mellan utformning av
digitala bibliotek och användarnas behov har jag undersökt det digitala biblioteket vid
Göteborgs universitetsbibliotek. Jag har vänt mig till ansvariga och användare för att få
deras synpunkter och höra deras önskemål. Jag har intervjuat nyckelpersoner ansvariga
för det digitala biblioteket samt tjugo doktorander och post-doktorander vid Göteborgs
universitet i sex olikartade discipliner: ekonomi, medicin, samhällsvetenskap,
naturvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora. Inom dessa discipliner
inkluderades personer med olika inriktning, arbetsvanor och med tillgång till olika
resurser. Genom att studera deras synpunkter och önskemål har jag försökt att
sammanställa en bild av hur relationen mellan det digitala biblioteks ansvariga och
användare ser ut.

Digitala bibliotek utvecklas hela tiden och befinner sig fortfarande i hög grad på en
experimentell nivå. Metoder för kunskapsorganisation i digitala bibliotek sätts upp,
studeras och utvecklas. Målet är att producera strategier för att söka, strukturera,
använda och presentera digitala resurser på ett mer sammanhängande och effektivt sätt.
Det kommer att ta tid innan digitala bibliotek blir fullbordade och under tiden måste
bibliotekarier och informationsspecialister samarbeta med andra professionella grupper
för att nå den viktigaste komponenten i det digitala biblioteket, nämligen användaren.
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���6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Syftet med uppsatsen är; dels att beskriva begreppet digitala bibliotek, och dels, att
undersöka relationen mellan digitala biblioteks utformning och användarnas behov.

Frågeställningarna är:

• Vad är ett digitalt bibliotek?

• Vilka utformningskriterier tillämpar konstruktörerna av Göteborgs universitets
digitala bibliotek?

• Vilka kriterier anser den undersökta gruppen bör vara uppfyllda för att ett
digitalt bibliotek ska vara bra?

����$YJUlQVQLQJDU

Min empiriska undersökning begränsas till digitala bibliotek vid Göteborgs universitets
bibliotek. Kriterier som jag har använt är bl. andra syfte - dvs. när och varför byggdes
det digitala biblioteket och enligt vilken modell; funktion; design; urvalskriterier;
tjänster och resurser samt utvecklingsmöjligheter.

Jag har begränsat mig till att i min undersökning vända mig till ansvariga för det digitala
biblioteket och dess användare. Jag har intervjuat nyckelpersoner ansvariga för det
digitala biblioteket. När det gäller användarna har jag intervjuat doktorander och post-
doktorander anställda på Göteborgs universitet. Urvalskriteriet var att de har använt
digitala bibliotek när de sökte information för sin doktorsavhandling. Det kunde ha varit
intressant att inkludera i den teoretiska delen Lars Seldens forskning om doktorandernas
sätt att söka information samt Birger Hjörlands 6XEMHFW�$FFHVV�3RLQWV�LQ�(OHFWURQLF
5HWULHYDO men jag har inte valt dem p.g.a. magisteruppsatsens begränsade omfång.

I uppsatsen använder jag engelsk terminologi i de fall vedertagna termer på svenska
saknas.

����'LVSRVLWLRQ

Undersökningen består av två delar: beskrivande och forskande. Den beskrivande delen
består av andra användarundersökningar medan den forskande delen genomfördes på
det digitala biblioteket vid Göteborgs universitet.
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Här beskrivs kortfattat vad jag tänker ta upp fortsättningsvis.

Kapitel 4 bygger på tidigare forskning inom digitala bibliotek vid tre amerikanska
universitet och Chalmers Tekniska Högskola

Kapitel 5 redogör för Kirakowski teorier kring +XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ

Kapitel 6 presenterar undersökningens metod

Kapitel 7 presenterar Göteborgs universitetsbibliotek och i synnerlighet det digitala
bibliotekets organisation och arbetsuppgifter samt förvärv och service

Kapitel 8 består av presentation av empiriska resultat, den första delen redogör för
intervjuer med ansvariga för det digitala biblioteket, och den andra delen
består av resultatredovisning av intervjuer med användare; del tre
innehåller diskussion och analys utifrån de ställda frågorna

Kapitel 9 sammanfattar uppsatsen
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���%HJUHSS�GLJLWDOW�ELEOLRWHN

����+LVWRULVN�EDNJUXQG

Den historiska bakgrunden till de digitala biblioteken består av mikrofilmning (1920-
30) och det mekaniserade biblioteket Memex som Vannevar Bush förespråkade redan
1930. Man ville då som nu lagra den ökade mängden information, ge snabbare tillgång
till ökad kvantitet av mer ämnesspecialiserad information, samt minska det fysiska
avståndet mellan bibliotek och användare. Cady påpekar: “7RGD\¶V�OLEUDU\�OHDGHUV�DQG
VFKRODUV�DUH�PDNLQJ�FKRLFHV�IRU�IXWXUH�HOHFWURQLF�GRFXPHQW�XVHUV�WKDW�SDUDOOHO�WKRVH
KDOI�D�FHQWXU\�DJR�IRU�PLFURILOP´ (Cady, 1990, s.374 f). Då som nu påverkar besluten
framtiden och det är viktigt hur den nya medietekniken integreras i biblioteken.

På 30-talet ökade både tillgång och efterfrågan markant när forskare fick tillgång till
tidnings- och tidsskriftsartiklar som då för första gången mikrofilmades. Man talade om
att mikrofilma hela bibliotek för att göra sig oberoende av bibliotekslokalen. Man ville
publicera nya forskarrön snabbare och billigare direkt på mikrofilm, samt publicera på
beställning (ibid.). Mikromaterialet har omgärdats av problem med bl.a. läsbarhet och
klumpig utrustning. Materialet beskrevs inte heller bibliografiskt och indexerades inte,
upphovsrättslagen gällde inte med följd att publiceringen begränsades vilket påminner
om situationen på Internet idag. Cady anser att dessa problem är relevanta även för den
fortsatta IT-utvecklingen (ibid.)

Vannevar Bushs tankeexperiment, det mekaniserade biblioteket Memex innebar en
framtid där de kapacitetsbegränsade och långsamma biblioteken skulle ersättas av
högteknologi. Memex skulle vara ett hjälpmedel där man lagrade och återvann
information: “7KH�0HPH[�LV�D�GHYLFH�LQ�ZKLFK�DQ�LQGLYLGXDO�VWRUHV�DOO�KLV�LQIRUPDWLRQ�
UHFRUGV��DQG�FRPPXQLFDWLRQV��DQG�ZKLFK�LV�PHFKDQL]HG�VR�WKDW�LW�PD\�EH�FRQVXOWHG�ZLWK
H[FHHGLQJ�VSHHG�DQG�IOH[LELOLW\´ (Bush, 2000). Trots att den här visionen var mycket
framsynt i början på 1930-talet, tyckte Bush själv att det var konventionell.

Under 60-talet hade stora framsteg gjorts i datavärlden genom introduktion av
automatiska metoder för innehållsanalys, textsökning och indexering. Samtidigt
introducerades Marc-formatet och ett utbyte av bibliografisk information möjliggjordes
eftersom bibliografiska poster kunde databehandlas. De följande decennierna innebar en
fortsatt snabb utveckling för både datateknik och elektronik. Till de viktigaste
företeelserna räknas Internet, WWW, CD-ROM och DVD.

För tio år sedan var användandet av digitala bibliotek lika med direkttillgång till
bibliotekskatalogen, några resurser på CD-ROM samt sökningar i t.ex. Dialog som
använde svåra kommandospråk. Samtidigt fanns inget universalt gränssnitt och därmed
fick användaren lära sig ett nytt kommandospråk för varje nytt system. Några år senare
blev en del av de systemen tillgängliga via Internet, men detta krävde en stor kunskap
om Internets verktyg och var mycket krångligt. Det digitala biblioteket var tillgängligt
för allmänheten men det var mest speciallutbildade bibliotekarier som behärskade
systemen (Guenther, 1999).

Denna situation ändrades för alltid nästan över en natt, tack vare webben. Teknologin
utvecklades runt 1990 av Tim Bernes-Lee och kolleger vid Centre Europeenne pour la
Recherche Nucleaire (CERN) i Schweiz. Med hjälp av ett användargränssnitt Mosaic,



9

utvecklat av Marc Andreessen och andra vid University of Illinois, spreds
webbanvändandet 1993. Inom några år kom några kommersiella versioner av det, bl. a.
Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer. Med webbläsaren kom universella
gränssnitt och det blev lätt för alla att söka i digitala samlingar eftersom det inte krävs
mycket kunskaper för att använda en webbläsare. Enskilda kan publicera information
och få tillgång till den själva utan hjälp från utomstående (Arms, 2000, s. 7).

Webben blev en succé tack vare att dess teknologi är enkel. Till dess historia hör att
några personer vid Carnegie Mellon University kopierade program över Internet till PC:
s och sedan laddade utvald information och gjorde den tillgänglig för andra. Eftersom
deras datorer redan var inkopplade till Internet så kunde mängder av människor få
tillgång till just den informationen. Slutligen antog universiteten webben offentligt men
det var de här nämnda individerna som visade vägen (ibid.) Med hjälp av teknologiska
utvecklingar genomgår digitala bibliotek ständiga förändringar.

����%HJUHSSVGLVNXVVLRQ

För att underlätta för läsaren vill jag definiera följande begrepp:

'LJLWDOD�ELEOLRWHN är verksamheter som ger tillgång till samling av information
lagrad i digitalt format och är direkt tillgängliga över nätet. Det centrala är att
verksamheten har kontroll över samlingen och ansvar för att dokument finns
tillgängliga för en definierad grupp av användare. (Arms, 2000; Digital Library
Federation, 2000).

Under arbetets gång upptäckte jag att det inte är så enkelt att fastställa vad som anses
med digitala bibliotek. Begreppet har olika betydelser som väcker olika konnotationer
samt konceptuella skillnader i olika sammanhang. Det kan till exempel hänvisa till
själva samlingen utan att referera till en organisation, intellektuell access eller tjänster
som är fallet med t.ex. WWW. Det kan också hänvisa till datasystem i vilken samlingen
finns.

Ett sätt att se på företeelsen är att skilja mellan kommersiella och icke-kommersiella
bibliotek. Enligt professor Birger Hjørland kommer det att finnas, eller det kanske redan
finns två typer av digitala bibliotek. Det första är kommersiella typer som egentligen är
utgivare och enligt Hjørland är de riktiga digitala biblioteken. Den andra typen är icke-
kommersiella, t.ex. universitets- eller statsägda bibliotek. De icke-kommersiella
biblioteken skulle Hjørland helst inte kalla digitala bibliotek utan digitaliserade
bibliotek. Bägge två har bra och dåliga sidor. De kommersiella digitala biblioteken äger
information men de har endast eget material, samt tar betalt för sina tjänster. De
traditionella, universitets- eller statsägda biblioteken äger inte information utan ger
access till den men å andra sidan kan de förse sina användare med ett mer varierat utbud
(Hjørland, 2000).

Fox et.al (1995) har observerat att konceptuella skillnader ligger i vad termen väcker för
associationer för var och en:
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The phrase ”digital library” evokes a different impression in each reader. To some it
simply suggests computerization of traditional libraries. To others, who have studied
library science, it calls for carrying out of the functions of libraries in a new way,
encompassing new types of information resources; new approaches to acquisition
(especially with more sharing and subscription services); new methods of storage and
preservation; new approaches to classification and cataloguing; new modes of interaction
for patrons; more reliance on electronic systems and networks; and dramatic shifts in
intellectual, organizational, and economic practices (Fox et.al (1995) i Elliott & King ,
1997, s.1023).

Själva termen digitala bibliotek har olika beteckningar. Sarah B. Watstein har
identifierat och definierat samt undersökt förekomsten av beteckningar som används för
att beskriva det framväxande digitala biblioteket. Orden on
line/elektroniska/virtuella/digitala bibliotek användes i ökande omfattning mellan 1970
och 1997 i litteratur som behandlar biblioteks- och informationsvetenskap samt
datakunskap. Digitala bibliotek och datalager är de beteckningar som har blivit de
vanligaste på senare tid.

Fig. 1 Fig. 2

Fig.1 1973-1986 – uppkomsten av nyckelord. (Watstein, 1999)
Fig.2 1987-1997 – digitala bibliotek och datalager ersätter andra nyckelord.
(Watstein, 1999)

Fox et.al (1995), anser att anledningen till att termen digitala bibliotek har ersatt
elektroniska bibliotek är det ökade intresset för digitala nätverk, digitalt ljud och digital
video runt 1991-1993. (Fox et.al i Elliott & King, 1997, s. 1023).
 Enligt Elliott & King är det viktigt att ta med all terminologi kring digitala bibliotek när
man definierar dem eftersom vi missar vi mycket forskning kring digitala bibliotek om
vi inte gör det:

There is much at stake at in these terminological debates. If DLs are defined in such a
way that only IS and services of recent vintage can enjoy the label, then we lose the
ability to learn about key DL issues from relevant traditions of research, theory, and
professional practice in IS and librarianship (Elliott & King, 1997, s.1023).
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I sin definition av digitala bibliotek sätter Robin Peek  likhetstecken mellan det  fysiska
biblioteket och det digitala biblioteket:

- båda äger och kontrollerar information
- båda ger tillgång till information, inte bara länkar
- båda måste ha  en enhetlig organisationsstruktur så att access till data ges

på ett konsekvent sätt
- det måste precis som i ett fysiskt bibliotek finnas en anledning till att

informationen finns där (Peek, 1998).

Det går självklart att förfina och omarbeta definitionen av digitala bibliotek. De kan
definieras och uppskattas i relationen till egenskaper som samlingens funktion,
organisation, bevarande, ekonomi och access samt typ av användare.
Problematiken kring vad det digitala biblioteket är, kan studeras i sig själv, men i denna
uppsats väljer jag att undersöka det digitala biblioteket i den traditionella benämningen,
alltså verksamheter som ger tillgång till samling av information lagrad i digitaltformat
och är direkt tillgängligt över nätet. Det centrala är att verksamheten har kontroll över
samlingen och ansvar för att dokument finns tillgängliga för en definierad grupp av
användare.

����8WIRUPQLQJ�DY�GLJLWDOD�ELEOLRWHN

IT-utvecklingen har inneburit stora förändringar av biblioteken och för användarna.
Enligt G.G. Chowdhury och Sudatta Chowdhury  finns det tre uppsättningar frågor som
fungerar som stötesten för utvecklingen, genomförandet och en framgångsrik
användning av digitala bibliotek (Chowdhury & Chowdhury, 1999, s. 438f.).

Den första uppsättningen består av tekniska frågor som att hårdvara, program,
standarder, verktyg och teknik som relaterar till de olika aspekterna av digitala bibliotek
måste utvecklas och vara hållbara men användarvänliga samt lätta att anpassa och att
använda. En annan fråga är att hitta lämpliga nätverk. Chowdhury & Chowdhury påstår
att sofistikerade användargränssnitt och olika system för hjälp och utbildning inte kan
ersätta personliga kontakter men skulle underlätta. Emellertid behövs forskning – inte
bara om hjälpmedel utan även om användaren (ibid.).

Den andra gruppen av frågor berör konverteringen av traditionella bibliotek till digitala
bibliotek, hävdar Chowdhury & Chowdhury. Skall nuvarande bibliotek lämnas som de
är och digitala bibliotek byggas upp bredvid så att användarna måste använda båda?  En
annan möjlighet vore att bygga digitala bibliotek på vissa platser och låta de
traditionella utvecklas på sitt eget sätt. Kanske skall man till och med låta nuvarande
bibliotek digitaliseras så att allt blir digitalt? (ibid.).

Den tredje samlingen frågor har att göra med ekonomi, samt sociala och rättsliga
aspekter. Hur mycket kan man lägga ut på digitala bibliotek och hur mycket bör man
lägga ut?  Kommer de nödvändiga förändringarna inom publiceringsindustrin att
genomföras? Klarar man av att administrera t ex betalningar, förluster och vinster med
nuvarande regelverk och hantering eller måste helt nya mekanismer och teknik skapas?
En annan fråga är informationens tillförlitlighet; vikten av att analysera och värdera
information ytterligare. Chowdhury & Chowdhury menar att den svåraste frågan kanske
är det sociala perspektivet - vanor måste ändras och hur snabbt kan detta ske?
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Användarna behöver hjälp med att utveckla nya infallsvinklar för att söka och använda
informationskällor.  Eftersom hela omvälvningen blir större än vad man kan föreställa
sig kommer forskningen om digitala bibliotek och den sociala omvälvning den medför
att genomföras i en hittills oöverträffad omfattning (ibid.).

I artikeln 5HGHVLJQLQJ�WKH�XQLYHUVLW\�OLEUDU\�LQ�WKH�GLJLWDO�DJH redogör T. D. Wilson för
en möjlig utveckling av akademiska bibliotek till att passa i informationssamhället. Han
tror att högskole- och universitetsbiblioteken behöver förändra sin service för att passa
morgondagens studenter. Han utgår från en process som kallas EXVLQHVV�SURFHVV�UH�
HQJLQHHULQJ och som har använts i affärsvärlden sedan en tid tillbaka. Han resonerar
runt det akademiska biblioteket och hur detta ska utvecklas för att förse sina användare
med den service som de kommer att ha behov av när universiteten blir mer och mer
uppkopplade i nätverk (Wilson, 1998, s.16f).

Wilson är övertygad om att tillgången till information genom elektroniska resurser
kommer att förändra användarnas behov. I och med det måste bibliotek fokusera inte
bara på att tillhandahålla resurser utan också på att stödja och utbilda användarna att
hitta information. Vidare tror han att den nätverksbaserade kommunikationen med
användaren kommer att öka medan den personliga kontakten med användaren kommer
att minska (ibid.).

Även Campbell lånar i sin artikel %XLOGLQJ�;DQDGX��&UHDWLQJ�WKH�1HZ�/LEUDU\�3DUDGLVH
terminologi och koncept från affärsvärlden så att utformningen av biblioteken skall
passa i informationssamhället. I sitt resonemang utgår han ifrån att digitala bibliotek
kräver nya tillvägagångssätt för att lyckas. Ett sätt är enligt Campbell koncentration på
användarnas behov.  Han menar att de traditionella, pappersbiblioteken i viss mån var
universala, dvs. samtliga hade samma bibliografiska arkiv och
informationsåtervinningen fungerade likadant på de flesta bibliotek. Ej heller hade
användarens åsikter och preferenser mycket inflytande på de vedertagna
uppfattningarna. Situationen är, påstår Campbell, helt annorlunda i den nya
digitaliserade miljön. Enligt honom vet ingen riktigt hur det nya biblioteket kommer att
utvecklas men alla har egna åsikter om hur information ska återvinnas. För första
gången på hundra år har bibliotekarien en chans att utforma ett bibliotek från grunden
och för att lyckas med det, tycker Campbell att användarnas synpunkter ska räknas i
utformningen, eftersom det är möjligt att de etablerade biblioteken får nya konkurrenter:

Indeed, if we can rise above the natural temptation to think that we, as experts, already
know what is best and, instead become experts on discovering what our researchers want,
perhaps we can create the ideal user-centred library. User involvement is also crucial
because in the new knowledge environment it is possible that our libraries will have
information competitors. We may no longer be insulated from user concerns because they
are captive audiences. This means that it is all the more necessary for us to understand the
preferences and expectations of our users in creating the new library paradise (Campbell,
1998, s. 33).

Campbell betonar alltså betydelsen av användarundersökningar som t.ex.
konsumentanalyser som biblioteken måste utföra i den helt nya konkurrenssituation de
befinner sig i för att kunna rätta sig efter användarnas behov.

Arms framför liknande tankar i sin bok 'LJLWDO�OLEUDULHV� Han menar att
universitetsbiblioteken i likhet med andra organisationer har problem med att hantera
förändringar. Arms tror att förändringar i stora organisationer kräver en strategisk



13

fördelning av resurser. Han påstår att det är oklart om huruvida en sådan fördelning
kommer att frambringa mer resurser till nuvarande universitetsbibliotek eller om
universiteten ska utveckla nya informationstjänster utanför de egna biblioteken (Arms,
2000, s.7).

Även om efterfrågan på information aldrig har varit större, minskar betydelsen av
universitetsbiblioteken i förhållande till andra informationskällor, anser Arms. För
femtio år sedan hade anställda och studerande få informationskällor men idag har de
många kommunikationsmetoder, t.ex. data, Internet och videokonferens. Teknologin har
blivit så enkel att det är möjligt att skapa och distribuera information med mindre hjälp
från professionella än tidigare och det är möjligt att göra det utanför den formella
biblioteksstrukturen. Arms menar att om biblioteken ska vara centra för de nya
informationstjänsterna, måste det genomföras fundamentala ändringar i organisationen
(ibid.).

Campbell menar instämmande att nya modeller för organisation och service måste
uppstå. Till ett biblioteks nya, önskvärda färdigheter räknar han: ”KDUQHVVLQJ
WHFKQRORJ\��XQGHUVWDQGLQJ�RXU�XVHUV��OHDUQLQJ�QHZ�V\VWHPV�RI�PDQDJHPHQW�DQG
GHYHORSLQJ�QHZ�RUJDQLVDWLRQDO�PRGHOV´ (Campbell, 1998, s. 37). Vidare anser
Campbell att kontinuerlig bibliotekarie- och användarutbildning blir alltmer viktiga
faktorer i det nya informationssamhället. Han påstår att det inte är tillräckligt med
vanlig användarutbildning, utan att bibliotek måste låna från industrin och inkludera nya
element som marknadsföring och försäljning. P.g.a. den ständiga utvecklingen av
teknologi måste utbildning ges till alla användare, och inte endast fokusera på
nyinkomna studenter. Han anser användarutbildning vara centralt för den nya digitala
biblioteksmiljön (ibid. s. 38).

����%LEOLRWHNDULHUROOHQ

De senaste decennierna har det talats mycket om informationssamhället och
konsekvenserna för de flesta områden i samhället är stora. IT-utvecklingen har bland
annat påverkat yrkesrollen som bibliotekarie en hel del. Nästan alla delar av
biblioteksarbetet kan nu datoriseras och informationssökande sker allt oftare genom
snabba datoriserade söksystem (Källgren, 1997, s.16).

Ingwersen analyserar i sin artikel 7KH�UROH�RI�OLEUDULHV�DQG�OLEUDULDQV�LQ�RUJDQLVLQJ
GLJLWDO�LQIRUPDWLRQ vad den nya tekniken innebär för bibliotekarierollen. Han anser att
kunskapsorganisation, filtrering av all irrelevant och opålitlig information som finns i
den virtuella världen samt kunskapsorganisation är nödvändiga färdigheter för digitala
bibliotekarier. Precis som är fallet med arkiv och fysiska bibliotek, är det digitala
bibliotekets roll att organisera dess innehåll i förhållande till dess syfte. Utan mål och
organisation blir tillänglighet och användning slumpvis och opålitlig. Den digitala
bibliotekariens roll är att i första hand organisera sådana samlingar (Ingwersen, 1999,
s.11).

Enligt Ingwersen är den digitala bibliotekariens roll att kontrollera input- och
outputförloppen samt hantera en alltmer invecklad infrastruktur på ett ekonomiskt och
användarvänligt sätt. Input- processen inkluderar förvärv; dataorganisation;
kvalitetskriterier och kontroll.   Ingwersen förutsätter att bibliotekarier är de mest
lämpliga för att ansvara för inputsidan, däremot behöver de samarbeta med
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dataspecialister och specialister på +XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ (s.k. människa-
datorinteraktion) för att sköta design, utvärdering och uppehållande av output-
processen. Vidare anser han att den digitala bibliotekariens arbetsuppgifter innebär
förbättrad professionell kompetens: i uppgifterna ingår integration av vetenskapliga,
forskningsmetodologiska och ekonomiska färdigheter med informationssökning och
återvinning. Slutligen, anser Ingwersen att kännedom om användarna är en
nyckelstrategi både för bibliotekarier och för digitala bibliotek (Ingwersen, 1999 s.15).

Roy Tennant, 'LJLWDO�/LEUDU\�5HVHDUFK�	�'HYHORSPHQW�'HSDUWPHQW�RI�WKH�/LEUDU\�YLG
8QLYHUVLW\�RI�&DOLIRUQLD, Berkeley, skriver i en artikel att den elektroniska utvecklingen
självklart har förändrat biblioteksyrket och att det idag krävs nya kunskaper inom IT-
området. För att skapa och hantera digitala samlingar och tjänster krävs att
bibliotekarien har kunskap inom fler områden. Digitala bibliotekarier, måste ständigt
sätta sig in i nya elektroniska källor som databaser och nya program. De måste kunna
hantera nya program som t.ex. Adobe Photoshop, för att bearbeta bilder och spara dem i
annorlunda format eller speciella program för att hantera Optical Character Recognition
(OCR) för att återge möjligheten att söka och redigera skannad text (Tennant, 1999).

Arbetet med digitala bibliotek kräver kunskaper i markupspråk som t.ex. HTML för
webbsidorna eller SGML för mer komplexa dokument, eller XML för att kunna
markera allt från ett dokument till en databaspost. Digitala objekt måste organiseras och
beskrivas. Detta kräver ofta mer detaljerad beskrivning än vad som gäller fysiska objekt.
Den digitala bibliotekariens roll är att förstå hur man organiserar och använder metadata
som möjliggör navigering. De måste förstå standarder som t.ex. MARC och Dublin
Core (ibid.).

För att bygga en databas av digitaliserade bilder eller tillhandahålla Internetresurser
måste digitala bibliotekarier ofta bygga söksystem. För att kunna göra det måste de
förstå olika verktyg, från enkel indexering till olika databassystem. Vidare, anser
Tennant att trots att bibliotekarier kan lära sig att utforma ett användargränssnitt och
några blir bra på detta, krävs det ofta en informationsarkitekt eller grafisk designer. För
att det hela ska fungera krävs ofta samarbete med andra professionella grupper. För
övrigt anser Tennant att den digitala bibliotekarien behöver kunskap i webbens
teknologi och terminologi (ibid.).

Tenopir och Källgren tar upp frågan om samband mellan användarnas krav och
bibliotekariers kompetens. Tenopir anser att användarnas krav har ökat i och med att
tillgängligheten till information idag är mycket större. Allt fler användare förväntar sig
att det ska vara möjligt att hitta allt direkt i fulltext. Användarnas krav, menar Tenopir,
kan leda till en i mer stressig arbetssituation för bibliotekarien men det innebär också att
arbetet upplevs som mer stimulerande (Tenopir, 1998, s.84f). Liknande tankar återfinns
hos Källgren som menar att bibliotekets huvudmotiv, att tillhandahålla efterfrågad
information kräver att bibliotekarien måste engagera sig och utvecklas med ny teknik.
Kravet från användarna att bredda urvalet leder till att bibliotekets utbud av elektroniska
medier och informationskällor ökar. Urvalsarbete ska undergå samma kritiska
kvalitetskontroll som de tryckta medierna vilket i sin tur innebär att bibliotekarierna
måste ha de nödvändiga kunskaperna om teknik och medier. Bibliotekarier bör ha
kännedom om allt som rör informationsteknik, de måste kunna informera om det mesta
inom området och allt detta kräver stor kompetens.  Analogiskt till Tenopir anser
Källgren att den ständigt växande tillgången till informationskällor och medier gör att
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bibliotekarier upplever stress i nödvändigheten av att kunna överblicka utbud och fatta
rätt beslut. Bibliotekariens uppgift blir inte bara att fungera som en länk mellan
användaren och alla informationskällor, utan också fungera som informationsdesigner
som ger relevanta urval och skapar egna kataloger, databaser och fakta relevanta för det
egna biblioteket (Källgren, 1997, s.17f).

Ännu en aspekt på bibliotekens utveckling den senaste tiden är den effekt den ökande
mängden studerande haft samt deras behov av ett välutrustat bibliotek. Dagens
användare kommer att behöva utökad service från sina bibliotek i och med satsningen
på livslångt lärande och distansstudier. De som studerar idag är personer i alla åldrar
och med olika bakgrund och i och med det växer även behovet av anpassad
användarundervisning. Sammanlagt har bibliotekarierollen förändrats genom insteg på
teknik- och medieproduktionsområdet samt utvidgad användarundervisning.
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���7LGLJDUH�IRUVNQLQJ

För att sätta min undersökning i ett bredare sammanhang har jag redovisat några andra
undersökningar vid ett antal digitala bibliotek. Jag redovisar undersökningar som gjorts
på användare av digitala bibliotek vid Rutgers University, University of Illinois,
University of California och Chalmers Tekniska Högskola. Undersökningarna är
inriktade på hur olika typer av användare använder digitala bibliotek. Undersökningarna
genomfördes mellan åren 1994 och 1999. Anledningen till att jag tog just de
undersökningarna var att visa aspekter vilka intresserade mig. I undersökningen vid
Rutgers University låg fokuseringen på interaktion mellan användare av system som
implementerar interaktion med multiple databaser genom ett gemensamt
användargrängsnitt, och med multiple databaser som om de vore ett. Den här
undersökningen ligger ett steg före min – och jag ansåg att det var intressant att belysa
vilka typer av samsökning användare föredrar. Vad jag tycker är viktigt i
undersökningen gjord vid Illinois University är vad man ska tänka på vid förändring av
system. I undersökningen vid California University framkom hur sociala faktorer
påverkar biblioteksanvändandet. Vid Chalmers tekniska högskola undersöktes hur
mycket de elektroniska tidskrifterna används inom olika grupper på högskolan samt
vilken inställning Chalmers anställda har till enbart elektroniska tidskrifter. Jag har valt
att redovisa denna undersökning eftersom den liksom min egen tog upp faktorer som
utbud, ålder och användarnas kön har inverkan på användningsgraden. Användarnas
synpunkter och deras inställning till elektroniska tidningar granskades.

����5XWJHUV�8QLYHUVLW\

Studien behandlar en avgörande fråga för den digitala biblioteksmiljön: hur stödjer man
effektiv interaktion mellan användare av heterogena och distribuerade
informationsresurser?

1999 genomfördes en användarundersökning vid School of Communication,
Information & Library Studies vid Rutgers University i New Brunswick, New Jersey.
Syftet var att ta reda på hur man stödjer effektiv interaktion mellan användare av
heterogena och distribuerade informationsresurser. I synnerhet jämfördes användbarhet,
användarpreferenser, effektivitet och sökvanor i system som implementerar interaktion
med databaser genom ett gemensamt användargränssnitt, och med databaser som om
dem vore en (integrerad interaktion).  &RPPRQ�LQWHUDFWLRQ tillåter sökning i olika källor
med ett gemensamt användargränssnitt. Användaren behöver inte byta mellan olika
gränssnitt och därför inte heller lära sig olika system.  Flyttar man från en
informationskälla till en annan måste man upprepa interaktionen och sökresultaten
levereras separat. Fördelen är att användaren själv ser vilken databas han söker i och
kan välja databas. Med ett gemensamt användargränssnitt behöver man inte byta
databas men kan använda de olika databasernas specifika egenskaper som exempelvis
en unik metod att indexera. Den andra typen – det integrerade användargränssnittet
söker i flera databaser på en gång och användaren kan få integrerade sökresultat. Det är
en effektiv metod som är lätt att lära sig och man behöver inte identifiera och välja
bland en stor mängd databaser.  Ett problem är att man inte kan utnyttja varje databas
speciella egenskaper eller indexering, det är svårt att surfa mellan databaserna och att
omformulera en sökning.  Sökresultaten levereras ofta i databasordning eller
kronologiskt, d.v.s. man får ingen ”rankinglista” med de viktigaste resultaten först.
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Tjugoåtta magister- och forskarstudenter vid samma institution ställde upp som
volontärer.  71 % var kvinnor och medianåldern var 35 år.  25 % studerade
kommunikation, resterande biblioteks- och informationsvetenskap. De ombads utföra
sökningar som skulle jämföra ett gemensamt gränssnittsystem med ett integrerat
gränssnittsystem inom samma ämnesområde. De fick utföra tre olika sökningar i varje
system. Efter varje sökning besvarade de frågor om förkunskaper om sökämnet,
erfarenhet av typen av sökning och hur nöjda de var med svaret. Efter att ha gjort färdigt
sökningarna i varje system fick de besvara frågor om systemet som helhet. De
uppmanades att tänka högt under sökningarna speciellt om varför de företog sig vissa
handlingar och problem associerade med specifika informationsinteraktioner och de
intervjuades om hur de uppfattade systemens interaktiva egenskaper och erfarenheter
med andra söksystem.

En överväldigande majoritet, 64 %, föredrog det gemensamma gränssnittet framför det
integrerade, huvudsakligen för att de kunde ha större kontroll över valet av databas.
Försökspersonerna var också mer tillfredsställda med resultaten från det gemensamma
gränssnittet och presterade bättre med det än med det integrerade. Försöksgruppen
verkar i alla hänseenden föredra interaktion med databaser via ett gemensamt gränssnitt
än via ett integrerat gränssnitt.  57 % fann det gemensamma gränssnittet mer
användbart. Hälften av de tillfrågade fann att båda systemen var lika lätta att lära sig, 28
% ansåg att integrerat system var lättast, medan 21 % tyckte att det gemensamma
gränssnittet var lättast.

Slutsatsen som drogs är att: (1) det allmänt spridda antagandet inom
informationsåtervinningslitteraturen att en integrerad interaktion är bäst kanske inte
stämmer; (2) det är viktigt med mer användarkontroll inom den distribuerade miljön; (3)
i digitalt bibliotekssyfte är det viktigt att karaktärisera olika databaser för att främja att
användarna väljer integration; och (4) att vissa användare föredrar kontroll över
databalsvalet men vill att sökresultaten skall slås ihop.

����8QLYHUVLW\�RI�,OOLQRLV

Inom ramen för Digital Science Initiative, ett federalt finansierat projekt vid University
of Illinois, genomfördes användarundersökningar mellan 1994 och1998. Syftet var att ta
reda på hur användarna reagerade i mötet med infrastrukturen i projektets webbaserade
testbed 'H/,YHU, som bestod av en extensiv samling tekniska tidskrifter och aktuella
fulltextartiklar från över 50 vetenskapliga och tekniska tidskrifter främst inom områdena
ingenjörskonst, datavetenskap och fysik. Målgruppen var studenter, forskare, fakultet,
biblioteksbesökare och bibliotekarier med anknytning till data-, fysik- och
ingenjörsdisciplinerna som var potentiella eller faktiska användare av 'H/,YHU�

Socialvetarteamet som genomförde undersökningen använde fokuseringsgrupper,
intervjuer och observationer, användbarhetstester, användarregistrering och
transaktionsloggning samt enkäter. Man fann att fler problem framkom om man iakttog
användarna när de mötte infrastrukturen i t ex användbarhetsstudier än vid en enkät.
Eftersom användarna t ex inte alltid var medvetna om vilka fel de gjorde kunde de inte
redogöra för dem.

'H/,YHU kom till stor användning inom de naturvetenskapliga och teknologiska
disciplinerna, även om bara en tredjedel av de tilltänkta användarna registrerade sig och
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loggade in, hälften gjorde det fler än en gång. Användarstatistiken är motsvarande för
liknande fulltextsystem som TULIP och CORE. Systemet användes mer för att söka än
för att EURZVD. Bekvämligheten, lättheten och pålitligheten med vilken man kom åt hela
tidskrifter och artiklar var den vanligaste motiveringen till att försökspersonerna valde
att använda 'H/,YHU. Magister- och forskarstuderande var den största användargruppen
eftersom systemet passade deras behov och nivå av information. De viktigaste
faktorerna som begränsar användning var: den relativt begränsade samlingen; små
accesshinder vid inloggningsproceduren och frågan om systemet passade i hop med
deras vanor. Forskarteamet fann även att små tekniska problem förstorades upp och
kunde påverka hela användandet.

I likhet med Cooper, (1995), Marchionini, (1995) och Tognazzini, (1992) påpekar
författarna att användarna kommer till ett nytt söksystem med många viktiga
antaganden och föreställningar om hur systemet fungerar.  Förståelse av systemet var
ofta kopplat till hur det passade ihop med existerande föreställningar och upplevelser av
hur ett system fungerar. En slutsats är därför att ett framgångsrikt system måste likna de
andra i genren.  Samtidigt måste nya användare göras uppmärksamma på att systemet är
nytt eller förändrat och hur det fungerar i jämförelse med kända typer.  Speciellt viktigt
är detta hos system som oftast används sporadiskt.  I sådana fall kan det till och med
vara nödvändigt att skapa stoppmoment eller åtminstone tydliga markörer och
varningstecken så att användaren reagerar och tänker om. Dessutom betonas vikten av
att en användargränssnittdesigner är medveten om hur fundamentalt olika
sökprocesserna kan vara, vilket antyder att man bör bygga system som utför olika
funktioner.

����8QLYHUVLW\�RI�&DOLIRUQLD

I denna intervjubaserade undersökning som gjordes vid University of California 1996
undersöktes mönster för användning av papper och elektroniskt material. Målgruppen
var lärarstab och forskarstudenter på magister- och doktorandnivå på åtta amerikanska
forskningsuniversitet. De undersökta var verksamma inom fyra skiftande discipliner:
molekylär biologi, litteraturteori, datavetenskap och sociologi.  Inom dessa discipliner
inkluderades personer med olika inriktning, arbetsvanor och med möjlighet att utnyttja
olika resurser. Deras universitet hade försett dem både med biblioteksorienterat- och
Internetorienterat digitalt bibliotek i flera år.

Covi identifierade stora luckor i ett effektivt användande av digitala bibliotek hos
framgångsrika toppkrafter inom den amerikanska universitetsforskningen och fann det
märkligt att just de använde forskningsresurserna och tjänsterna så ineffektivt.
Användandet av e-post var utbrett inom alla discipliner. Däremot ignorerades
elektroniska vetenskapliga tidskrifter, med ett undantag, även i de fall när
respondenterna kände till och var intresserade av dem. On line Public Access Catalog
(OPAC) användes i huvudsak inom litteraturteori och sociologi och där var användandet
vanligt.

Diskussionslistor användes särskilt inom datavetenskap för att kunna kommunicera med
kollegor, men saknades helt inom disciplinen sociologi.  Sociologer och
molekylärbiologer var mer typiska användare av bibliografiska databaser än
litteraturvetare och datavetare.  Litteraturvetare använde aldrig elektroniska texter och
sociologer använde aldrig nätdatabaser. De flesta respondenterna använde inte CD-
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ROM, som oftast innehåller bibliografiska databaser eller liknande biblioteksindex, som
fanns på deras universitetsbibliotek. Däremot mottogs tanken att kunna få sina
papperstidskrifter på CD-ROM utöver den tryckta upplagan med förtjusning av
molekylbiologer och flera litteraturteoretiker använde CD upplagan av ARTFUL. När
CD-ROM-samlingar fanns tillgängliga på lokala nätverk använde forskarna dem
regelbundet. Forskarna hade i regel inte fått någon aktiv utbildning i att använda digitala
bibliotek utan litade på kollegor, yngre studenter och makar.

Covi förklarar luckorna i användandet liksom det typiska användande av digitala
bibliotek i organisationer med att kontrastera två teoretiska perspektiv. %RXQGHG
'DWDEDVH�6HDUFKLQJ (BDS) - är ett tillslutet rationellt perspektiv som baseras på en
karikatyr av informationsåtervinningsmodeller (Lancaster och Fayen, 1973). BDS
beskriver användandet av digitala bibliotek som en interaktion mellan
informationssökare och ett arkivdatabassystem. Perspektivet är dominerande inom
forskningen om digitala bibliotek. Emellertid förklarar BDS inte hur organisationer
influerar användandet genom arbetsarrangemang och arbetsrutiner.  6RFLDO�:RUOGV, som
ett RSHQ�QDWXUDO perspektiv (Becker, 1982) kan komplettera BDS genom att undersöka
konventioner relaterade till den centrala arbetsaktiviteten: vetenskaplig kommunikation.
Det digitala biblioteksanvändandet i ett 6RFLDO�:RUOGV�perspektiv inkluderar sociala
vanor som att välja acceptabla resurser, arbeta med erkända metoder, och val av
trovärdig kanal för publicering.

6RFLDO�:RUOGV�perspektivet kompletterar BDS-perspektivet genom att förklara
organisatoriska mönster som påverkar hur forskare lägger sig till med, anpassar, och t o
m misslyckas med att använda digitala bibliotek effektivt. Det hjälper oss att förstå
typiska användarstilar och stora luckor i användandet av digitala bibliotek. Kunskapen
om  hur organisationer påverkar användande är därför värdefulla när ett digitalt
bibliotek skall konstrueras.

�����&KDOPHUV�WHNQLVND�K|JVNROD

Vid Chalmers tekniska högskola utfördes under våren 1999 en användarundersökning i
form av en enkät som skickades ut till samtliga anställda på Chalmers. Syfte med
undersökningen var att ta reda på hur mycket de elektroniska tidskrifterna används inom
olika grupper på högskolan samt vilken inställning Chalmersanställda har till
elektroniskt material kontra tryckt. Frågeställningarna var hur utbudet av elektroniska
tidskrifter påverkar användningen av desamma och hur Chalmersanställda ställer sig till
att enbart ha tillgång till elektroniska tidskrifter och deras upplevelse av desamma.

 Målgruppen valdes medvetet för att kunna se skillnaden mellan deras användning av
elektroniska tidskrifter. De utvalda grupperna representerar olika ämnesområden som
Chalmers är indelat i, personalkategorier, samt ålder och kön. De grupper som
undersöktes var forskare, doktorander och teknisk och administrativ personal. Den
utvalda personalen arbetar inom följande sektioner: Matematik och datavetenskap,
Fysik och teknisk fysik, Kemi, Elektro- och datorteknik, Maskin- och farkostteknik,
Teknikens ekonomi och organisation, Väg- och vattenbyggnad, Arkitektur, Chalmers
Lindholmen, Onsala Rymdobservatorium, Centrala administrationen, Övrig central
servicefunktion.
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Enkäter skickades till 2400 personer och totalt inkom 477 svar, vilket är en
svarsfrekvens på 20 procent. Högsta antal svar kom från kategorin doktorander (32 %),
forskare (22 %) och teknisk och administrativ personal (9 %). Åldersmässigt svarade
flest respondenter från åldersgruppen upp till 34 år och de har en svarsfrekvens på 27
procent. I åldern 35 till 59 är svarsfrekvensen 16 procent och den minskar i
åldersgruppen 60 år och äldre. Det var lika många män och kvinnor som svarade, dvs.
19 procent av de kvinnliga och 21 procent av de manliga anställda har svarat.

Mer än hälften av den undersökta gruppen, dvs. cirka 55 procent använder regelbundet
de elektroniska tidskrifterna. Användningen varierar med sektionstillhörighet och utbud.
Ämnesområdena har olika bra utbud. Utbudet kännetecknas av faktorer som antal titlar
inom ett visst ämnesområde, hur länge det har funnits elektroniska tidskrifter inom
området, hur väl ämnesområdet ifråga täcks samt kvaliteten. Inom området ekonomi
finns ett stort antal titlar men av sämre kvalitet. Elektro och Fysik har ett bra utbud
medan Matematik och Kemi har ett relativt bra utbud. Arkitektur och övriga har i stort
sett ett obefintligt utbud. Fysik, Kemi och Elektro som ligger högst i användningen,
cirka 70-85 % är också de sektioner som är mest nöjda med utbudet. Övriga sektioner
har en användning på 30 – 50 %. Arkitektur har en mycket låg användning, men den
hade också en mycket låg svarsfrekvens (endast 11 personer har svarat). En annan
faktor som påverkar användningen är tiden som de elektroniska tidskrifterna har funnits.
Fysik som har haft elektroniska tidskrifter sedan 1996 har den högsta regelbundna
användningen på nästan 85 procent.

Användningen av elektroniska tidskrifter påverkas också av ålder och kön. De som är
under 40 använder elektroniska tidskrifter i större utsträckning än de äldre.
Användningsgraden för de under 40 ligger på nivån 55 – 70 procent, och för de över 40
på 40 – 50 procent. Det här resultatet baseras på enkätsvaren och de som var under 35
har svarat i högre grad än de äldre. Män använder elektroniska tidskrifter i större
utsträckning än kvinnor. Två tredjedelar av männen jämfört med en tredjedel av
kvinnorna använder elektroniska tidskrifter. Den grupp som inte använder elektroniska
tidskrifter är lika stor hos både män och kvinnor. Undersökningen visar att kvinnliga
forskare och doktorander använder elektroniska tidskrifter i betydlig mindre omfattning
än manliga.

För- och nackdelar med elektroniska tidskrifter har också undersöks. Till de största
nackdelarna med elektroniska tidskrifter räkandes att de är svåra att överblicka enligt 75
procent av forskarna och doktoranderna. 65 procent av den tekniska och administrativa
personalen angav också detta som en av de största nackdelarna. Krångligheten, en annan
angiven nackdel, minskade tillsammans med överblickbarheten med större grad av
användning. En av orsakerna till varför det är krångligt att söka i elektroniska tidskrifter
är att man måste behärska flera olika sökverktyg och att de ofta är ologiskt uppbyggda
och ändras ofta. Dålig täckning bakåt i tiden angavs som en av nackdelarna, främst av
doktorander. De som var över 40 år angav att de föredrar tryckta tidskrifter. Till fördelar
räknades möjligheten att söka från sitt eget skrivbord och att man har direkt tillgång till
den sökta tidningen. Denna undersökning har visat att respondenterna överlag är
positivt inställda till elektroniska tidskrifter. Hinder som användarvänlighet, gränssnitt
och arkivering är något som biblioteken måste ta ställning till i framtiden innan de kan
övergå till endast elektroniska tidskrifter.
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Användarundersökningen på Rutgers University jämförde användbarhet,
användarpreferenser och effektiviteten samt sökvanor i två olika system. Det första hade
ett gemensamt användargränssnitt för flera databaser; användaren behöver inte byta
mellan olika databaser med olika användargränssnitt (och slipper lära sig interaktionen
med de olika systemen) vilket är fallet om man inte har ett gemensamt
användargränssnitt. Det andra systemet som undersöktes gick ett steg längre och hade
ett integrerat gränssnitt.  Det sökte flera databaser på en gång och slog ihop
sökresultaten från dem till ett, man vet inte från vilken databas svaren kommer.

Av de 28 försökspersonerna, magister- och forskarstudenter i kommunikation eller
bibliotekskunskap föredrog 64 % det gemensamma gränssnittet före det integrerade. De
ansåg sig ha större kontroll över valet av databas och fick bättre resultat med det
gemensamma gränssnittet som 57 % fann mer användbart än det integrerade. Hälften av
försökspersonerna fann att båda systemen var lika lätta att lära sig; 28 % ansåg det
lättare att lära sig det integrerade medan 21 % tyckte att det gemensamma var lättast.
Några slutsatser som drogs var att den integrerade interaktionen kanske inte var bäst
vilket hittills hade påståtts. Vikten av användarkontroll ska inte underskattas, men vissa
föredrar kontroll av databasvalet  och många vill ha integrerade svar.

Även vid University of Illinois undersöktes användarnas reaktion vid mötet med
infrastrukturen som de hade försett sitt testprojekt med. Det webbaserade 'H/,YHU -
projektet bestod av tidskrifter och fulltextartiklar. Försökspersonerna bestod av
studerande och lärare på olika nivåer samt bibliotekarier med anknytning till data, fysik
och ingenjörsutbildningarna. Teknologer och naturvetare gav en positiv respons på
systemet och totalt användes det lika mycket som existerande fulltextsystem. Magister-
och forskarstuderande var den största användargruppen- informationen hade rätt nivå
och innehåll för dem. Den relativt begränsade samlingen, små accesshinder vid
inloggningen, och användarnas vanor och vana vid systemet var de största hindren för
användning.  Förståelsen för detta system var sammankopplat med erfarenheter av
liknande system. Det är därför viktigt att likna andra system och påtala eventuella
skillnader, speciellt för system som används sporadiskt. En annan slutsats är att en
konstruktör av användargränssnitt måste vara medveten om hur fundamentalt olika
människors olika sökprocesser är.

Vid University of California undersöktes mönster för användning av pappers- och
elektroniskt material. Man fann att flera toppforskare använde resurserna ineffektivt.
Inom alla discipliner användes e-post, medan elektroniska tidskrifter ignorerades nästan
totalt, även om de var bekanta. OPAC var vanligt inom litteraturteori och sociologi, de
sistnämnda använde aldrig diskussionslistor vilka var vanliga inom datavetenskapen.
Data och litteraturvetare använde å andra sidan sällan bibliografiska databaser vilket var
vanligare bland sociologer och molekylärbiologer. Sociologer använde aldrig
nätdatabaser och litteraturvetare aldrig elektroniska texter. De flesta använde aldrig CD-
ROM, oftast innehållande bibliografiska databaser, men skulle göra det om tidskrifter
fanns tillgängliga på dem. De allra flesta forskarna hade ingen formell utbildning på
digitala bibliotek. Att försökspersonerna inte alls använde vissa typer av elektroniska
hjälpmedel och vissa organisationers typiska användande av digitala bibliotek
analyseras med hjälp av två teoretiska perspektiv. Det dominerande synsättet inom
forskningen om digitala bibliotek %RXQGHG�'DWDEDVH�6HDUFKLQJ beskriver användandet
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av det digitala biblioteket som en interaktion mellan användaren och ett databassystem.
6RFLDO�:RUOGV – perspektivet förklarar hur arbetsarrangemang och rutiner, sociala vanor,
att välja erkända resurser och metoder påverkar användarstilar, varför t ex
diskussionslistor var vanliga inom datavetenskapen men inte i andra discipliner.

Vid Chalmers tekniska högskola undersöktes hur mycket de elektroniska tidskrifterna
används inom olika grupper på högskolan samt vilken inställning Chalmers anställda
har till enbart elektroniska tidskrifter. Det togs reda på om faktorer som utbud, ålder och
kön har inverkan på användningsgrad. Användarnas upplevelser och deras inställning
till elektroniska tidningar undersöktes. Resultatet visade att mer än hälften av den
undersökta gruppen, dvs. cirka 55 procent  regelbundet använder de elektroniska
tidskrifterna och att användningen varierar med sektionstillhörighet och utbud. Fysik,
Kemi och Elektro är mest nöjda med utbudet och användningen där ligger på 70-85 %.
Övriga sektioner har en användning på 30 – 50 %. Arkitektur har en mycket låg
användning, men den hade också en mycket låg svarsfrekvens. En annan faktor som
påverkar användningen är tiden som de elektroniska tidskrifterna har funnits. Fysik som
har haft elektroniska tidskrifter sedan 1996 har den högsta regelbundna användningen
på nästan 85 procent.

Användningen av elektroniska tidskrifter påverkas också av åldern. I åldersgruppen
under 40 ligger användningen av elektroniska tidskrifter på 55 – 70 procent, och i den
över 40 på 40 – 50 procent. När det gäller kön, visade undersökningen att män använder
elektroniska tidskrifter i större utsträckning än kvinnor. Två tredjedelar av männen
jämfört med en tredjedel av kvinnorna använder elektroniska tidskrifter. Lika många
män och kvinnor tillhör gruppen ickeanvändare. Undersökningen tog också reda på för-
och nackdelar med elektroniska tidskrifter. Till nackdelarna räkandes att de är svåra att
överblicka enligt 75 procent av forskarna och enligt doktoranderna samt 65 procent av
den tekniska och administrativa personalen. Krångligheten som också angavs som en
nackdel minskade med större grad av användning. Olika sökverktyg angavs som en av
orsakerna till varför det är krånglig att söka i elektroniska tidskrifter. Dålig täckning
bakåt i tiden angavs som en av nackdelarna, särskilt av doktorander. De som var över 40
år betonade att de tycker mer om tryckta tidskrifter. Till fördelarna räknades direkt
tillgång till den sökta tidningen. Denna undersökning har visat Chalmers är
övervägande positivt inställt till elektroniska tidskrifter.
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���'HQ�HPSLULVND�VWXGLHQV�WHRUHWLVND�I|UDQNULQJ

För att sätta uppsatsen i en teoretisk ram har jag valt Kirakowskis teori från boken
+XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ�IURP�YROWDJH�WR�NQRZOHGJH som behandlar relationen
mellan datorer och konsumenter av informationsteknologi. Anledningen till att jag har
valt Jurek Kirakowskis teori som behandlar +XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ var att jag
ville ha en teori som knyter an till kommunikation. Enligt Kirakowski finns det två sätt
att handla på när vi skapar en ny produkt. Vi kan antingen anpassa den till användarnas
färdigheter och behov, som de själva presenterar, eller vi kan försöka utbilda
användarna för att förbättra deras sätt att använda produkten. Produkter som varken gör
det ena eller det andra, hindrar effektivt användaren från att ta till sig kunskap
(Kirakowski, 1988).

Kirakowski skriver om användare och den sortens kommunikationskanaler de behöver
ha med sin dator. Han betonar att vi vet allt för lite om användaren och därför blir det
svårare för konstruktören att känna till användarens behov. Han anser att de som är
verksamma inom +XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ (människa- datorinteraktion) har som
uppgift att ta reda på detta. Människor och datorer som är involverade i en interaktiv
uppgift är ömsesidigt beroende av varandra. Problemet är att vi har betydligt större
kunskaper om datorerna än om användarna. Psykologin har inte studerat människan
som datoranvändare speciellt länge och det finns ganska lite empiriska fakta om olika
sorters användare. Interaktion mellan människa och dator är ett tillämpbart ämne. Med
en uppsättning användartyper skulle det vara möjligt att sammanföra olika typer av
användare med produkter vars egenskaper är specialkonstruerade att passa just dem. En
designgrupp skulle exempelvis kunna få reda på att just denna typ av användare är
målgrupp för en ny produkt och alla mjukvaruegenskaper som passar just denna grupp
skulle kunna ingå i den nya produkten.

Man kan se på användarna i två perspektiv. Det första innebär att man ser individuella
skillnader på användarna, det andra perspektivet att man anser dem befinna sig på olika
utvecklingsnivåer. Pratar man om individuella skillnader ser man nivån som
oföränderlig, medan man som anhängare av utvecklingsperspektivet antar att
användaren förändras och försöker fastställa var på en utvecklingskurva användaren
befinner sig vid en speciell tidpunkt. För att nå målen att producera mer användbara
system för människor med olika egenskaper och krav är enligt Kirakowski följande
frågor viktiga: Hur mycket vet användaren om datorer?, På vilket sätt används
datorerna? Vilken attityd har användaren till datorn? och Vad kräver han av den? Det är
viktigt att tänka på att det finns olika sorters kunskap,  att man organiserar kunskaper så
de passar ihop med användandet, att kognitiv stil och känslor påverkar och att inte alla
vill lära sig mer än vad de absolut måste.

När man konstruerar en produkt kan man antingen försöka anpassa den till de behov
som användaren har eller också kan man försöka utbilda användaren till att göra saker
på ett bättre sätt. När man anpassar sig till användaren gäller det att studera användarnas
behov, hur de föredrar att arbeta och hur arbetsuppgifterna hänger i hop. Man försöker
anpassa mjukvaran till hur någon alltid har gjort sitt jobb, man talar om att konstruera
för transparens så att inte verktyget försvårar för användaren att göra det han vill.

 Det finns olika metoder för att lära ut kunskap om datorer. Den traditionella metoden
innebär att en person med kunskaper lär en grupp av människor vad han kan ansikte mot
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ansikte. Det finns även böcker som man kan lära sig själv av, interaktiva
utbildningsprogram och användargränssnitt som är konstruerade med tanke på
inlärning. Man talar om användargränssnitt som ändrar sig och kallar dem tillämpbara
om dem kan ändras av användaren när han eller hon har nått en viss nivå och vill
anpassa sitt gränssnitt därefter. Man talar om adaptive om de själva ändrar sig, det finns
t ex gränssnitt som registrerar de ord som användaren oftast använder och gissar dem
efter det att de första bokstäverna skrivits. Det beräknas att man kan spara upp till 60 %
av alla tangentnedslag på detta sätt.

För att få en självständig användare är det viktigt att inte bara tala om hur man gör utan
vad som händer i datorn. Det är svårare i början men bättre för användaren i längden
eftersom denne kan överföra sina kunskaper på andra program. Det är en fördel med
program som tillåter att en användare som har lärt sig att behärska programmet inte
längre behöver följa alla steg som underlättar i början, som t ex menyer, så att hon kan
ta genvägar och utvecklas. Annars hindrar man detta och stannar på en låg nivå.
Kirakowski talar om GH�VFKRROLQJ�WKH�XVHU. Användargränssnitt som utnyttjar
människans vilja att reflektera och skaffa sig metakunskaper är att föredra. Kirakowski
tar även upp frågan om konstruktion av mjukvaror. Han presenterar en cykel för design
av mjukvaror och pekar samtidigt på att risken med cykeln är att man koncentrerar sig
mer på tekniken än på användbarheten. Det är här +XPDQ�&RPSXWHU�,QWHUDFWLRQ
kommer in. Dess uppgift är att få användaren i centrum. Konstruktörer måste vara
medvetna om att effektiva användarvänliga beslut tas när de behövs och av
kvalificerade människor.
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I detta kapitel går jag dels igenom intervjuer som en av undersökningsmetoderna dels
hur mina intervjuer är utformade samt val av material. Jag förklarar också varför jag har
gjort vissa begränsningar.

����0HWRGYDO

Jag har baserat min undersökning på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som jag
har genomfört med nyckelansvariga för det digitala biblioteket och doktorander och
post-doktorander. Jag har utgått ifrån fasta kriterier för evaluering av digitala bibliotek
som syfte, design, funktion, tjänster och resurser och utvecklingsmöjligheter. Runt de
kriterierna förberedde jag en lista med ledande och öppna frågor som jag sedan ställde
till mina respondenter.

Intervjuns struktureringsgrad handlar om hur mycket svarsutrymme en intervjuperson
får. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för intervjupersonen.
Om vi formulerar frågor så det bara blir möjligt att svara t.ex. ”ja” eller ”nej” är dessa
frågor helt strukturerade. Om vi däremot lämnar maximalt utrymme för
intervjupersonen att svara inom, använder vi oss av ostrukturerad intervju. Alltså graden
av strukturering är beroende av hur frågorna är formulerade (Patel, 1994, s.61).

Med detta som utgångspunkt har jag valt en semistrukturerad intervju som metod för
min undersökning. För att få eventuella nya aspekter på ämnet, har jag tagit med några
öppna frågor så mina respondenter själva kunnat lägga till egna kommentarer. Jag valde
intervjuer som metod därför att jag ville få fram nyanser genom samtal. Fördelarna med
en intervju är bl. a. att man kan ställa stödfrågor för att förtydliga eventuella oklarheter.
Man kan fråga mer och på detta sätt komma fram till nya kategorier och tendenser vid
analysen. Till nackdelarna räknas bl. a. det faktum att en respondent inte har samma
anonymitet som vid t.ex. en enkätundersökning.

Analysen av intervjuerna med konstruktörer och användarna kretsade rund samma
kriterier dvs. design, funktion, tjänster och resurser samt utvecklingsmöjligheter. Jag har
grupperat svaren på frågorna som kretsade runt de kriterierna och genom att analysera
dem kunde jag få fram tendenser, skillnader och likheter mellan de två undersökta
grupperna. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att jag av svaren upptäckte nya
företeelser och egenskaper. Detta till skillnad från kvantitativa intervjuer, där svaren
redan på förhand är definierade.
När det gäller analysen av svaren från användarna har jag även involverat enkla former
av räkning vilka var nyttiga för att visa tendenser, skillnader och likheter i
användningen av digitala bibliotek av den undersökta gruppen. Resultatet av min
undersökning var av pilotkaraktär, den visade tendenser i användningen av digitala
bibliotek och kan användas som underlag för en bredare undersökning om användarnas
behov av digitala bibliotek.

����8UYDO�RFK�JHQRPI|UDQGH�DY�LQWHUYMXHUQD

Jag försökte belysa mitt problemområde från två olika sfärer. Personerna i min
undersökning är verksamma inom ramen för två institutioner, biblioteket och Göteborgs
universitets fakulteter. I den här uppsatsen kallar jag dem för respondenter.
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För att få ett svar på hur det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek blev
utformat och enligt vilka kriterier bestämde jag mig för att intervjua två nyckelpersoner
ansvariga för det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek, dvs. det
digitala bibliotekets chef och IT-koordinatör. För att få en bättre spridning av
personerna som har med det digitala biblioteket att göra har jag också tagit kontakt med
tre personer verksamma vid det digitala biblioteket i informella intervjuer, varav en per
telefon. De personerna fungerade som referenspersoner och försåg mig med information
utan att ingå i den empiriska undersökningen.

Av de 20 doktorander som jag valde att intervjua har några precis lagt fram sina
doktorsavhandlingar, andra gör det inom kort tid eller har högst ett år kvar. Anledningen
till att jag valde dem var att jag ville att respondenterna skulle ha kommit tillräckligt
långt i sitt arbete för att kunna diskutera hur de går tillväga och vilka behov de har
utifrån sin forskningsinriktning. Ett krav på samtliga respondenter var att de använder
digitala bibliotek i sin forskning och har kännedom om hur detta system fungerar.

För att få en viss forskningsbredd på de intervjuade valde jag doktorander och post-
doktorander från flera olika forskningsområden inom de ekonomiska, medicinska,
samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, pedagogiska och humanistiska fakulteterna
varav några med tvärvetenskaplig inriktning. Samtliga var anställda vid Göteborgs
universitet och hade tillgång till digitala bibliotek via egna datorer på sin arbetsplats.

Ytterligare kriterier som styrde mitt val var respondenternas kön. Jag har intervjuat 11
kvinnor och 9 män. Det kunde också ha varit intressant att undersöka om
respondenternas ålder har betydelse för de enskilda respondenternas behov i sin
användning av digitala bibliotek. Eftersom jag ansåg det vara för tidskrävande, tog jag
in denna variabel i min undersökning utifrån de respondenter jag har kommit i kontakt
med, istället för att medvetet välja dem utifrån åldersgrupper. I praktiken fick jag två
åldersgrupper; hälften av mina respondenter var över 38 år gamla.

Intervjuer med två nyckelansvariga för det digitala biblioteket samt användare
genomfördes under senare delen av höstterminen 2000 på GU (Göteborgs universitet).
Ytterligare tre informella intervjuer med personer verksamma vid det digitala
biblioteket genomfördes under vår termin 2001.

Det gick smidigt att boka och genomföra intervjuerna med både de biblioteksansvariga
och doktoranderna. För att hitta lämpliga användare ringde jag samtliga ansvariga för
doktorander på respektive fakultet inom GU och fick ett antal namn som motsvarade
mitt urvalskriterium. I ett fall gick jag via mina egna kontakter på en fakultet istället för
att kontakta den doktorandsansvarige. Till bortfall räknar jag två respondenter som
angav att de inte använde digitala bibliotek i sin forskning. För att se om frågorna
fungerar och om dem ger den information som de var avsedda för har jag genomfört en
pilotintervju på två respondenter. Eftersom intervjuerna fungerade bra, beslöt jag att låta
dem ingå i undersökningsmaterialet. (Patel, 1994, s.69)

Jag bandade alla intervjuerna bortsett från en och förde samtidigt anteckningar i form av
stödord under samtalets gång. Ingen av mina respondenter hade några invändningar mot
att intervjuerna togs upp på band eftersom de var konfidentiella.  En fördel med att
banda var att jag fick mycket utförligt informationsmaterial samt kunde koncentrera mig
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på samtalet istället för att föra anteckningar. Ytterligare hjälp vid intervjutillfällena var
datorn. Alla intervjuer ägde rum på undersökningspersonernas arbetsplats. De flesta av
mina undersökningspersoner använde datorer under intervjutillfället för att kunna ge ett
bättre svar på mina frågor. Detta i sin tur gav bättre förutsättningar vid analysen av
materialet. Intervjuerna varade mellan en halv och en och en halv timme. Jag har låtit
intervjupersonerna vara anonyma och presenterar endast intervjuerna i bearbetad form.

����0DWHULDO

Jag började samla material för min undersökning från det digitala biblioteket vid
Göteborgs universitetsbibliotek i form av länkar till resurser, andra digitala bibliotek,
tidskrifter och diskussionslistor inom ämnet.  En del av litteraturen har jag hittat i LISA
och DIALOGs databaser. För att sätta mig in i ämnesområdet blev jag medlem av en
diskussionslista, DIGLIB, för digitala biblioteksforskare och bibliotekarier, samt
började prenumerera på D-lib Magazine, en elektronisk tidskrift fokuserad på ämnet
digitala bibliotek. Jag har också skickat en förfrågan till en diskussionslista DIGLIB,
om lämplig litteratur för den här uppsatsen. Några av föreslagen, t.ex. ett dokument med
kriterier för evaluering av digitala bibliotek, (YDOXDWLRQ�RI��GLJLWDO�OLEUDULHV, återfinns i
litteraturlistan.

Det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek återfinns som bilaga (Bilaga
nr.1) och fyller en bakgrundsfunktion. Under arbetets gång fick jag extra inspiration vid
två konferenser under hösten år 2000; 6WXGLHGDJHQ�RP�:HEELELEOLRWHN anordnad av
Linköpings Statsbibliotek samt 'LJLWDOLVHULQJVSURMHNW anordnad av Kungliga
Biblioteket, Stockholm. Ett dokument från den första konferensen i form av en
checklista för webbibliotek samt tips som deltagare delat med sig har jag använt vid
formuleringen av frågor till intervjupersonerna.

Större delen av det material som jag har använt är publicerat under andra hälften av 90-
talet eftersom ämnesområdet utvecklas och förändras ständigt. För att undvika
eventuella problem med återvinning av de endast elektroniska artiklar som jag har
använt, har jag sparat dem som säkerhetskopia för att kunna gå tillbaka till materialet.
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���*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN

För att försörja Högskolan med litteratur grundades Göteborgs stadsbibliotek 1891.
Biblioteket bestod av litteratur som Högskolan hade skaffat samt av samlingar från
Göteborgs museumbibliotek. Allmänheten hade tillgång till bibliotek som till en början
låg där idag kurs- och tidningsbiblioteket finns. 1954 flyttades det till nya lokaler i
Renströmsparken. 1995 blev de gamla lokalerna inredda till kurs- och
tidningsbibliotek.1961 tog staten över ansvaret för biblioteket. Det inordnades i
Göteborgs universitet och blev därmed universitetsbibliotek.

De senaste femtio åren har präglats av en omfattande byggnadsverksamhet både för
Centralbiblioteket och för de ämnesbibliotek som växte i anslutning till institutionerna.
Det barnmedicinska, botaniska, ekonomiska och pedagogiska biblioteket tillkom
(Engström, 1991, s. 8).

�����'DWRUHUQDV�LQWnJ

Biomedicinska biblioteket var först med att installera datorbaserad
dokumentationsverksamhet 1968/69. LIBRIS kom i bruk hos universitetsbiblioteken på
1970-talet. I början av 1980-talet insåg man behovet av en effektivare låntagarservice
där universitetsbibliotek och institutionernas litteratursamlingar skulle ses som
gemensam resurs. 1988 invigdes GU:s biblioteksdatasystem, det amerikanska (Virginia
Tech Library System (VYLS).  Det fick namnet GUNDA som står för Göteborgs
universitetsbiblioteks datasystem. Systemet omfattade samtliga verksamheter vid
bibliotek, dvs. katalogisering, förvärv och lånerutiner. Alla som hade tillgång till
universitetets terminalnät kunde söka, reservera och göra inköpsförslag från
institutionerna. På 1990-talet blev det vanligt att söka information direkt i svenska och
internationella bibliografiska databaser samt att användare också fick tillgång till lokala
databassökningar på CD-ROM-skivor (Enström, 1991, s.41).

����'HW�GLJLWDOD�ELEOLRWHNHW�YLG�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWVELEOLRWHN

Informationen under den här rubriken är hämtad i februari 2001 från det digitala
biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek, under rubriken Om
organisation.(http://www.gub.se).

Det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek öppnade den 1 januari 1999.
Grundstommen i det digitala biblioteket är en samling av professionellt utvalda
tidskrifter ( ca 4000 titlar), databaser (130 st.) och annat material för universitetsbehov.
Studenter, forskare och lärare får dygnet runt tillgång till dessa samlingar vid sina
arbetsplatser, på UB (Universitetsbiblioteket) och även från sina hem (UB, 2001).

������2UJDQLVDWLRQ�RFK�DUEHWVXSSJLIWHU

Det digitala bibliotekets arbetsuppgift är att samordna olika verksamheter vid UB:s
olika digitala bibliotek. Till arbetsområdena hör UB:s webb, samordning av e-
tidskrifter, databaser och IT-utvecklingen inom dessa områden. Det digitala biblioteket
styrs av UB:s ledningsgrupp.
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Organisationsplan:

Bilden organisationsplan är hämtad från det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek under
rubriken Om organisation (url: http://www.gub.se.-)

Arbetet bedrivs vid UB:s olika bibliotek och centralt med en chef, en central
webbredaktion, en webbgrupp och koordinatorer. Webbredaktion består av chefen för
digitala bibliotek, den informationsansvaringe vid UB: s planeringssekretariat och
informationsbibliotekarien vid Biomedicinska biblioteket. Webbgruppen arbetar i tre
lokala arbetsgrupper där samtliga bibliotek vid UB ingår och dess uppgift är att ansvara
för tekniska och grafiska områdena. Webbgruppens uppgift är IT-utvecklingsprojekt
som har med samordningen av UB:s databaser att göra.

Det finns tre koordinatorer som ansvarar för elektroniska tidskrifter, databaser och e-
böcker. Tidskriftskoordinatorns och periodikagruppens uppgift är att ansvara för en
databas över UB:s elektroniska tidskrifter. Databaskoordinatorns och periodikagruppens
uppgift är att ansvara för en databas över UB:s databaser. E-bokskoordinatorn och e-
boksgruppens uppgift är ett projekt om förvärv av e-böcker.
������)|UYlUY�RFK�SURMHNW
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Göteborgs universitetsbibliotek är avancerat i förvärvet av digitala resurser. En femtedel
av periodikaförvärvet består av databaser, e-tidskrifter och liknande. Bortsett från e-
tidskrifter och databaser finns annat digitalt material tillgängligt (Nordstrand, PIF,
1999). På grund av ett behov av tillgång till material publicerat vid Göteborgs
universitet har det digitala biblioteket lagrat och gjort tillgängligt uppsatser,
avhandlingar och annat. Det ekonomiska biblioteket är ledande i detta avseende.

Det centrala för digitala bibliotek är olika projekt. Ett projekt är att digitalisera äldre
kataloger eftersom den individuelle användaren inte har tillgång till dem från sitt
skrivbord (ibid.). Andra projekt sysslar med digitalisering av olika äldre material.
Taubearkivet och Ostindiska kompaniets projekt är nu avslutade och Taubearkivets och
Ostindiska kompaniets dokument ingår nu i det digitala bibliotekets samlingar.

Ett problem knutet till digitaliseringen av bibliotekets samlingar utgör det som anses
vara bibliotekets eget material samt tänkbar likriktning av alla universitets
biblioteksbestånd. Förr definierades bibliotekens samlingar av det som biblioteket själv
ägde men i en digital tillvaro kan man inte urskilja på samma sätt vad som är ett
biblioteks samlingar. Om samlingarna består av licenser är det lätt att gallra bort dem.
Ett annat problem är att om alla bibliotek har samma licenser kommer de alla att ha
samma bestånd på bekostnad av den nyskapande litteraturen. (ibid.)

������6HUYLFH

Service är att tillhandahålla teknisk utrustning och snabba nät samt att ge användarstöd.
UB ger användarstöd i databassökning, Internet och det digitala biblioteket i olika
former. Det har bl. a. pågått ett antal projekt vid olika filialer till Göteborgs
universitetsbibliotek inom vilket man erbjöd expertis i elektroniska tidskriftssökningar,
databaser och Internet. Utöver detta finns på institutions och fakultetsnivå olika former
av användarstöd. Trots detta inser biblioteket att inte alla behov är tillfredsställda
(webben; centrala bibliotek). Hur mycket användarstöd som finns tillgängligt vid olika
institutioner varierar från institution till institution och beror ofta på faktorer som hur
mycket digitalt material som finns tillgängligt inom ett visst område samt hur mycket
pengar respektive institution har.
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���$QDO\V�DY�HPSLULVND�UHVXOWDW

����3UHVHQWDWLRQ�DY�LQWHUYMXHU�PHG�DQVYDULJD

I det här kapitlet presenterar jag resultatet av mina intervjuer med nyckelpersoner
verksamma vid det digitala biblioteket. Mestadels koncentrerar jag mig på deras svar i
anknytning till min frågeställning, d.v.s. de kriterier som används vid konstruering av
det digitala biblioteket. Jag har kompletterat intervjuerna med fakta ur GU:s mål för
2000-2002  rörande det digitala biblioteket.

������6\IWH��RUJDQLVDWLRQ�RFK�PnOJUXSS

Uppmärksamheten kring digitala bibliotek kom i samband med den engelska Follet-
rapporten som finansierades av British Library och var en nationell satsning samt
Campus Wide Information Systems, (1994), ett amerikanskt nätverk som distribuerade
information på nätverket. 1996 startade Göteborgs universitetsbibliotek ett antal
gemensamma databaser. Verksamheten institutionaliserades 1998 och fick namnet
Göteborgs universitets elektroniska bibliotek. Snart ansågs det att namnet var för långt
för att säga och inte särskild slående och därför började man leta bl.a. på nätet efter
inspiration till ett bättre namn. Det visade sig att de äldre systemen heter elektroniska
bibliotek däremot heter de nyare digitala bibliotek. I och med det antogs namnet digitalt
bibliotek. Att kalla biblioteket digitalt var ett sätt att marknadsföra tjänsterna. Idéen var
att se till att det syns, att de elektroniska tidskrifter som är tillgängliga för användarna
faktiskt är inköpta av biblioteket.

Efter att på 90-talet ha distribuerat CD-ROM-databaser över nätet lades det digitala
biblioteket på webben vilket underlättade distributionen. Det digitala biblioteket
introducerades i februari 1999 med en särskild webbplats där man kunde söka
information men det fungerade också som en genväg till den fysiska organisationen. För
att hitta en bra och fungerande modell åkte chefen för det digitala bibliotek och några
representanter till Kalifornien och studerade ett digitalt bibliotek, California Digital
Library (CDL). Man ansåg det vara bra och genomtänkt och att det hade klara mål. Det
var decentraliserat precis som Göteborgs universitetsbibliotek och hade flera bibliotek
under ett huvudbibliotek. Huvudbiblioteket ligger i San Diego och de underordnade
biblioteken ligger vid olika campus i olika städer. På liknade sätt har Göteborgs
universitet olika fakultetsbibliotek som är knutna till centralbiblioteket. Man har
kopierat CDL:s utformning och har till och med gått om det inom området e-böcker.
Det digitala bibliotekets organisation bestod av en chef och 20 % av Göteborgs
universitetsbiblioteks personal och sysslade med planeringsfrågor. Först hade man
campusavtal med BUNIX  men gick sedan över till Telenordia och Sunet vilket gjorde
att alla abonnenter fick särskild identifikation och kunde nå det digitala biblioteket från
sina skrivbord.

Det digitala biblioteket styrs av en ledningsgrupp för hela UB som det digitala
biblioteks chef ingår i. Han är samtidigt chef för styrgruppen för det digitala biblioteket.
Under chefen finns det en webbgrupp och tre koordinatorer; en tidskriftskoordinator, en
databaskoordinator och en koordinatör för elektroniska böcker. Utöver detta finns det en
projektperson. Tidskriftskoordinatorn arbetar heltid, medan databaskoordinatorn arbetar
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40 % och koordinatörn för elektroniska böcker arbetar halvtid. Under tiden för intervjun
höll de på att utveckla elektroniska böcker.
Varje koordinator har en grupp under sig som kallas undergrupp. I varje undergrupp
sitter representanter från de flesta av UB:s sju bibliotek.  De diskuterar förvärvs- och
hanteringsfrågor. Gruppernas arbetsuppgifter är samordning mellan biblioteken bl. a.
rörande förvärv, registrering och informationsspridning. Det ligger inom gruppen för
elektroniska böckers uppdrag att registrera elektroniska förvärv. De har experimenterat
med grupperna och vissa har försvunnit. Man talar om pionjärläge och driftsläge, t.ex.
är databasgruppen i driftsläge. Tidigare, när den var i pionjärläge hette den något annat.
Den såg annorlunda ut när den växte fram inom UB: s organisation. De elektroniska
tidskrifterna går också över i driftsfas och gruppen för elektroniska böcker är ett projekt
som kanske går över i driftsfas.

Förutsättningen för det digitala bibliotekets expansion är att upphovsrätten löses.
Upphovsrätten måste respekteras vilket betyder att besökarna är välkomna att använda
datorerna på plats i biblioteket men man kan inte distribuera det digitala biblioteket hem
till alla. En av respondenterna menar att marknaden själv har bäst förutsättningar att lösa
problemet genom att komma överens om rimliga regler. Han framhåller elektroniska
böcker som exempel på att det inte fungerat hittills.

Tekniken att distribuera har funnits sedan 60-talet, men det inte är det tekniska utan det är
konkurrensen om distributionen. Vilka förlag vill skänka bort sin produkt? Det har
stoppats. I Sverige har man tidigare genomförts projekt med kursböcker och på
Ekonomiska biblioteket försökte man med elektroniskdistribution av det som
universitetet producerar.

Att distribuera saker elektroniskt fungerade inte förrän någon hittade en lösning för
elektroniska tidskrifter. Med mellanled garanterades upphovsrätten. Förlagen förstod att
det gick och nästa steg är elektroniska böcker. För Göteborgs universitetsbiblioteks
digitala bibliotek har man löst frågan genom att man inom biblioteket kan låna en bok
över nätet inom viss tid och sedan slocknar den.  För övrigt kommer man att köra från
servern från USA. Upphovsrättsreglerna är helt styrda av förlagens krav vilket sätter
gränser. De nya agenterna som kommer ut snart, t. ex Questia, kommer inte syssla med
bibliotek över huvudtaget – utan de kommer att lägga in titlarna som kan studeras. Så
fort någon vill läsa eller kopiera kostar det pengar.

Studenter, forskare och lärare på universitet är det digitala bibliotekets målgrupp. När
man betalar för att få tillgång till elektroniska databaser och tidskrifter bestäms priset av
vem som ska använda den och hur många åt gången. Hela processen innebär att det blir
ännu större fokusering på målgruppen än tidigare.

������)XQNWLRQ�RFK�GHVLJQ

Layouten och beteckningarna på det digitala biblioteket har genomgått stora
förändringar sedan 1995, då alla enheter gjorde och lade ut sina webbsidor på nätet. Det
var förvirrande för användarna som ville besöka biblioteken eftersom de inte visste om
de var på ett och samma bibliotek. På grund av detta standardiserades både
beteckningarna och layouten 1998. Enligt IT-koordinatorn, gjordes layouten så
användarvänlig som möjligt: det är  lätt att söka tack vare att sidorna inte är
överbelastade med information samt att design är standardiserad, dvs. samma designen
på alla enheter.



33

När det gäller standarder håller det digitala biblioteket att gå över från HTML till XML
vilket innebär att det blir mycket enkelt att ändra på allt; om informationen ändras på en
sida, då ändras allt automatisk på andra sidor. Sådana lösningar ger konstruktörerna tid
åt annan service och användarna får högre relevans på sina sökningar, anser en
respondent. För att det digitala biblioteket ska utvecklas, måste en standardmodell
implementeras så alla förstår varandra och kan kommunicera. Idag gör alla digitala
bibliotek på det sättet de själva kan.

Sökbarheten är en av de viktigaste funktionerna inom utvecklingen av det digitala
biblioteket. Just nu håller det digitala biblioteket att indexera alla sidor som de har och
gör dem sökbara med en robot. Den här roboten kan dock inte ta sig på databansnivå.
För att ta sig på databansnivå krävs en standard, Z39.50. Den finns i bibliotekets nya
databassystem men under intervjutillfället har implementering av denna inte påbörjats.
Enligt ansvariga är det viktigt att kunna erbjuda den servicen till användarna, eftersom
om man söker professionellt så ligger det mesta som biblioteket har att erbjuda utanför
sina egna sidor, dvs. i elektroniska  tidskrifter eller databaser.

Simultanförmåga, att man söker i flera olika databaser samtidigt är en viktig funktion att
ha. Det är redan så att människor har mycket förtroende för t.ex. det vanliga Alta Vista
eftersom det är lätt att söka, de vet inte vad de gör och de söker på vad som helst. De
tittar  inte på det urval som ett bibliotek har gjort under århundraden eftersom det är
jobbigare att  söka i bibliotekets databaser, för de hittar inte direkt.

En annan sak som talar för samsökning är att antalet poster i den lokala katalogen
minskar starkt och mer och mer blir dolt men sökbart från andra ställen. Vidare tycker
han det är viktigt att samordna ämnesportaler och göra dem sökbara.  Samwebb är
ansvarsbibliotekets projekt, men en av de huvudansvariga  är lite tveksam till
ämnesportalerna som Samwebb, eftersom han anser att de inte används tillräckligt.

Andra viktiga funktioner är användarvänligheten i svaren från sökningar i databaser; val
för dokumentformat för display och utskrift samt speciella anpassningar för olika
grupper av användare.

När det gäller frågan om svaren från sökningar i databaser är användarvänliga tycker det
digitala bibliotekets ansvariga att de kan avgöra detta i egna databaser, t.ex. Kvinnsam
och avhandlingsdatabaser.  Däremot kan de inte avgöra hur det ser ut i de övriga
elektroniska databaserna. Samma sak gäller val för dokumentformat för display och
utskrift; i de egna databaserna kan man välja olika format för utskrift beroende på från
vilket håll man kommer, däremot hur det ser ut i de övriga databaser som biblioteket
förvärvar varierar.

Enligt IT-koordinatorn har det inte tagits mycket hänsyn till olika användare med
speciella behov. Det ena anpassningen som har gjorts var att lägga in en engelsk version
av det digitala bibliotekets webbsida på alla enheternas första sida. Den andra
anpassningen är att själva gränssnittet är gjort så att användaren ska klara av att se det i
andra skärmupplösningar, det är en anpassning för de som sitter med lite lägre
upplösning på skärmen och kan fortfarande kunna se lika bra.
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Det digitala bibliotekets verksamhet kan i stora drag sammanfattas med att man
förvärvar, förtecknar och förmedlar. Göteborgs universitetsbiblioteks mål rörande
ekonomin är att uppnå stabila ekonomiska förhållanden för att behålla nuvarande nivå
på förvärvet av medier i digital och tryckt form (GU:s mål för 2000-2002).

Inom det digitala bibliotekets organisation ingår sju enhetsbibliotek. Representanter från
dessa är med i diskussioner som gäller förvärvs- och hanteringsfrågor. Det digitala
bibliotekets förvärv är som ett gammaldags förvärv, men beslutet blir delat mellan vad
enheterna vill finansiera och vad som finansieras generellt. Organisationen och
finansieringen har två sidor: en gemensam del som betalas med UB:s gemensamma
medel som kommer från andra verksamheter samt extra pengar som det digitala
biblioteket fått av universitetet i omgångar för vissa punktinsatser. Dessutom köper de
enskilda biblioteken inom organisationen ett antal av de databaser och tidskrifter som är
specifika för deras ämnesområde, t.ex. köper medicinare medicinska databaser och
tidskrifter. Å andra sidan köps generella databaser som Spires, Artikelsök från den
gemensamma budgeten. Samlingarna är nästan standard och alla bibliotek i världen har
samma stora leverantörer, t.ex. Elsevir, Ebsco, Springer som levererar fulltext. Man har
citeringsdatabaserna, Medline samt Bioscis. Det digitala biblioteket innehåller totalt ett
90-tal databaser men t ex.  i Medline kan det ingå 20-30 deldatabaser.

Det är det digitala bibliotekets styrgrupp som bestämmer urvalet med hänsyn till
fakulternas önskemål. Å andra sidan kan man säga att det är leverantörerna som
bestämmer urvalet eftersom det köps vad som finns. Urvalet beror inte alltid på hur
mycket pengar man får utan vad som finns. Vissa områden har större utbud än andra
beroende på faktorer som hur tidigt de har börjat och användarnas behov. En av
respondenterna anser att den elektroniska litteraturen är precis som all utveckling:

(...) först till teknik och naturvetenskap och medicin och det är samma här, och sen
ekonomi är också väldigt tidigt ute. Teknik och matematik har Chalmers. Vi koncentreras
inte utan leverantörerna koncentreras på det. Det finns mycket pengar i medicin, naturvet,
biovetenskap, ekonomi, företagsekonomi. Först när vi köper böcker då blir humaniora
också.

Inom medicinområdet blev man tidigt direktansluten till nätet och är mycket beroende
av snabba leveranser.  Det är en av orsakerna till att det är medicin som biblioteket
satsar på.  Humaniora har legat efter men utvecklingen går åt det hållet att mer och mer
kommer i elektroniskt format. När biblioteket köper databaser eller tidskrifter köps det
ofta ett paket - det är leverantörerna som bestämmer vad som ingår i det och det är ofta
olika databaser som man får extra. Inköp sker i dollar och det betyder att beroende av
kursen kan det vara tryck på ekonomin - som det var under tiden för intervjun, eftersom
dollarn var så stark.

������7MlQVWHU�RFK�UHVXUVHU

GU:s mål för 2000 till 2002 har följt med i IT-utvecklingen och arbetar mot att utveckla
det digitala biblioteket. Deras mål rörande personal och användarutbildning intygar om
en klar orientering mot det informationsteknologiska området.
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Här följer mål rörande personal- och användarutbildning:

– Fortsätta och utöka utbildningen av universitetets lärare och elever i
informationshantering
- Utgöra förutsättningen för en mera problemorienterad pedagogik
- Öka personalens kompetens inom IT-området, presentationsteknik och pedagogik
- Öka det integrerade kurssamarbetet med institutionerna (GU:s mål 2000-2002).

Nästan 50 % av Göteborgs universitetsbiblioteks personal är involverad i arbetet med
det digitala biblioteket. Fyra procent dvs. åtta personer av 289 jobbar heltid. Utöver
bibliotekarier är andra professionella grupper involverade. Det finns t.ex. en
teknikgrupp, webbgrupp och redaktörsgrupp. Bland personalen som jobbar med det
digitala biblioteket finns ämnesspecialister.  På institutionerna finns kontaktpersoner
och på varje ämnesbiblioteksenhet finns grundläggande expertis inom varje område.
Kontaktbibliotekarierna har olika ämnesområden, men ämnesexpertisen varierar. Det
diskuteras om systemet fungerar så bra som det var tänkt.

Det digitala biblioteket erbjuder olika tjänster till sina användare. Till den räknas bl. a.
användarutbildning och multimedia. I samband med den kontinuerliga digitaliseringen
erbjuds utbildning inte endast till användarna men också till personalen. För att kunna
ge det stöd i informationssökning som användarna behöver, utbildas personalen
fortlöpande hela tiden. Nu i samband med elektroniska böcker pågår ganska mycket
utbildning av personalen men enligt det digitala bibliotekets chef det skulle kunna göras
mer.

När det gäller användarutbildningen finns det utbildningar speciellt anpassade för alla
nivåer, t.ex. för forskare, doktorander o.s.v. De flesta bibliotek har ett labb där man kan
sitta och lära sig hur man söker information.  I början av varje termin finns det
utbildningar i form av spontana besök; alla som vill lära sig att hitta information i
digitala bibliotek kan komma utan att anmäla sig. Fakulteten betalar biblioteket för att
de skall lära ut hur man använder det. Vissa fakulteter har mer pengar än andra och det
påverkar vilken och hur mycket utbildning de får, t.ex. inom medicin eller ekonomi
finns det pengar, däremot är humaniora fattigt. Enskild undervisning har t.ex. erbjudits
på Ekonomiska biblioteket för de har fått pengar till det. Enskild undervisning
förekommer också i vanliga referensbibliotekssituationer genom att en bibliotekarie
visar hur man ska göra. Det finns utbildningar i olika former hela tiden, när det kommer
något nytt. Man har även kurser för lärare. Biblioteket meddelar användarna om nyheter
och utbildningar via sina sändlistor.

Det digitala biblioteket har inte referensservice (under tiden för intervjun) men
biblioteket besvarar de frågorna som de får av användarna via e-post. En av
respondenterna anser att det är  bättre med en vanlig referensservice på biblioteket:

Referensservice är praktiskt: vi får lite frågor via e-post som vi besvarar men jag själv är
tveksam till fråga bibliotekarie, frågelådor, chatt med en bibliotekarie. Det finns den
vanlig referensservice på biblioteket för de som behöver hjälp med sökningar.

När det gäller multimedia är utbudet litet för närvarande. För att underlätta för
användarna att hitta det som finns tillgängligt, skall en multimediekartorientering
produceras.
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Som framgår ur måldokumentet för 2000-2002 vill man åstadkomma bättre mått för den
digitala användningen av UB utan att göra avkall på mätningen av den konventionella
användningen av biblioteket samt fördjupa kvalitetsutvärderingssystemet (GU:s mål för
2000-2002). Enligt GUB:s (Göteborgs universitetsbibliotek) IT-policy ska
universitetsbiblioteket ställa till förfogande akademisk information som har ett direkt
ämnesmässigt forsknings- eller utbildningsinnehåll. Meningen med att tillhandahålla
den akademiska informationen i universitetets IT-system är att anställda och studenter
snabbt ska kunna finna relevant och aktuell information, samt att tillgängliggöra
svårtåtkomlig information. GUB har som åsikt att universitets IT har en enhetlig
grundläggande uppbyggnad som gör det lätt för användarna att orientera sig och
navigera. Målet är att studenter och anställda erhåller kompetens som krävs för att
använda och bedöma kvaliteten på den information som kan nås elektroniskt. GUB ska
ha huvudansvar för att informera användarna om samlingar via den datoriserade
katalogen samt medverka till att universitetet kan genomföra elektronisk publicering av
forskningsresultat och övrig akademisk information.

Ett sätt att förbättra det digitala bibliotekets service och innehåll är att utvärdera det
regelbundet. Enligt en av de huvudansvariga revideras det digitala biblioteket
fortlöpande varje vecka i ledningsgruppen även om det inte görs systematiskt. Utöver
det finns det en e-postfunktion som ger användaren möjlighet att ge feedback till det
digitala biblioteket.
Olika användare av det digitala biblioteket har olika behov. Faktorer som spelar in är
åldern, inlärningsstilar, forskningsinriktning och tekniska begränsningar. Biblioteket har
försett sina användare med all vanlig utbildning i olika former anpassade efter
användarnivåer, t.ex. för forskare, för doktorander och för lärare. De tjänsterna
finansieras av respektive fakultet och därmed varierar beroende på hur mycket pengar
en viss fakultet har. Utöver det finns det labb på de flesta bibliotek samt spontana besök
i början av varje termin för alla användare.

Till de tekniska begräsningarna hör att många användare har äldre datorer.  När
elektroniska böcker testades senast visade det sig att många användare kunde ta sig ut
på webben men inte kunde ta hem böckerna eftersom de hade Mac som inte är
kompatibla. Det enda som kunde göras, enligt en respondent, var att säga till
producenten att åtgärda Mac.

Det digitala biblioteket används mycket.  På frågan om användningen motsvarar deras
uppsatta mål svarade det digitala bibliotekets huvudansvarige att de inte har något
tydligt mål eftersom webbstatistiken är opålitlig, men de ser att den används mycket. Ett
sätt att förmedla information om utbud och alla tjänster på det digitala biblioteket är att
marknadsföra dem. Marknadsföring sker bl.a. i samband med olika
användarutbildningar och på olika sidor i nyhetsförmedlingen. Ytterligare
marknadsföring sker när en press release skickas ut. Ett exempel på framgångsrik
marknadsföring var när det nyligen lanserades e-böcker, och detta togs upp i de flesta
rikstidningar, på radio och TV. Tack vare det syntes det digitala biblioteket.

En ständig marknadsföring pågår för att visa att det digitala biblioteket är ett riktigt ställe
med riktiga resurser, inte bara en lekplats. Om t ex en press release skickas ut, om att man
ska testa nät-library, då blir det så lyckligt att det kommer ut i radio, TV, i de flesta
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rikstidningar – om nät-library. Den lever sitt eget liv, då lever den vidare, då kommer folk
(…) Om det har lyckats.

Det finns både fördelar och nackdelar med det digitala biblioteket. Till fördelarna hör att
det är ett självhjälpsystem. Enligt en respondent visar olika forskarrapporter att även de
mest professionella informationsspecialister som söker samma information hittar olika
referenser. Sökbarheten är en sak, anser han, men det viktiga med digitala bibliotek är
dess distributioniskraft, dvs.  sökbarheten dygnet runt från sitt skrivbord.

Dygnet runt, på den plats man har, det är oslagbart. Från sitt skrivbord kan man gå in och
hämta tidskriftsartikeln i fulltext.  Och nu tillkommer även elektroniska böcker så man
kan bara tänka sig vad som händer när det blir böcker i storskala.

Det har inte varit några negativa reaktioner från användarna men till nackdelarna räknar
han bl.a. att de användare som är vana vid att läsa en tryckt tidskrift anser det vara
lättare att hitta i den, istället för att gå in i datorn och leta sig fram. Webbsidans
utseende är av stor betydelse och för många finesser skulle göra att det tar för lång tid
att söka. Slutligen finns det många parallella söksystem och man får många svar
beroende på att man söker på olika ställen, och det orsakar vilsenhet eftersom
samordning saknas.

När det gäller utvecklingsmöjligheter anser det digitala bibliotekets chef att det
viktigaste projektet är e-böckerna. Ytterligare två saker ska satsas på i den närmaste
framtiden, det första är Z 39.50 för samsökningen, som han anser är oerhört viktigt. Z
39.50 finns i det nya biblioteksdatasystemet men har inte blivit igångsatt p.g.a. tidsbrist.
Det andra är integrationen av biblioteksdatasystemets katalog med de digitala
samlingarna eftersom de för närvarande är separata.

����3UHVHQWDWLRQ�DY�LQWHUYMXHU�PHG�DQYlQGDUH

I det kapitlet presenterar jag resultatet av mina intervjuer med användarna. Intervjuerna
genomfördes vid medicinska, ekonomiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga,
pedagogiska och humanistiska fakulteterna vid Göteborgs universitet. Respondenterna
var doktorander och post-doktorander vid de ovannämnda fakulteterna. Eftersom jag har
valt att hålla mina respondenter anonyma, i de fall jag citerar dem, kallar jag dem för
Respondent 1, Respondent 2 osv.  När jag presenterar resultaten från mina
undersökningar redogör jag för faktorer som forskningsinriktning, ålder och kön har
haft betydelse i användningen av digitala bibliotek.

För att kunna ge en tydlig bild av samvariationen mellan de olika variablerna i den
undersökta gruppen krävs stor kännedom om sambanden mellan olika faktorer och
ibland kan den egentliga orsaken till variationen bero på att det finns en tredje variabel
som är den egentliga orsaken till variationen. Faktorer som tidpunkten för samling av
information för en avhandling eller unik forskningsinriktning  kan ha påverkat
informantens användning av digitala bibliotek mer än t.ex. ålder eller vilken fakultet
denne tillhörde.
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Jag börjar med att presentera respondenterna och deras användarvanor beträffande
digitala resurser i informationssökning och fortsätter med en redovisning av de olika
frågeområdena.

I nedanstående tabell redogör jag för hur många respondenter jag har intervjuat i varje
fakultet samt fördelning enligt kön och åldersgrupp.  Åldersgrupp I  kallar jag den där
alla respondenter är under 38 år, och åldersgrupp II kallar jag gruppen där alla
respondenter är över 38 år.

Antal intervjuade Könsfördelning   Åldersgrupp

Ekonomi 6 3 kvinnor, 3 män          grupp I: 3; grupp II:3
(varav två i juridik)

Medicin 2 1 kvinna, 1 man            grupp I: 1; grupp II: 1

Naturvetenskap 3 2 kvinnor, 1 man           grupp I: 3

Samhällsvetenskap 5 3 kvinnor, 2 män           grupp I: 1; grupp II: 4
(varav två i psykologi)

Pedagogiska 2 1 kvinna, 1 man             grupp II: 2

Humanistiska 2 1 kvinna, 1 man             grupp I: 2

Samtliga intervjuade hade stor vana av användning av datorer för informationssökning;
det varierade från minst fem upp till tio år. Varken kön eller ålder hade något betydelse
för hur mycket datavana respondenterna hade. För att respondenterna kunde säga i
viken utsträckning de använde digitala bibliotek i informationsökningen för sina
avhandlingar i förhållande till fysiska bibliotek, bad jag dem i min intervju att på en
skala från 1 % -100 % att redogöra för detta. Utifrån deras svar kunde jag dela in dem i
tre grupper.
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Användning av det digitala biblioteket, procent, i den undersökta gruppen:

Grupp I: 70-90 % - fem respondenter

Grupp II:  40-60% -  sju respondenter

Grupp III: under 30 % - åtta respondenter

 Procenttalen för användningen skilde sig något mellan fakulteterna. Mest använde
ekonomerna digitala bibliotek i sin informationssökning för sina avhandlingar. För tre
av de fyra respondenterna på ekonomiska fakulteten var proportionen mellan
användning av digitala bibliotek och det fysiska biblioteket mellan 70-90 % för det
digitala, och mellan 10-30 % för det fysiska. Anledningen till detta var att de flesta
artiklar och tidskrifter som de behövde fanns i digitala biblioteket. Fysiska biblioteket
använde de endast för att hämta böcker.

För några år sedan gick jag på biblioteket mycket mer, men på senaste tiden, särskild de
sista månaderna kommer det mer och mer i det digitala biblioteket, så när det gäller
artiklar och tidskrifter använder jag i stort sätt bara det digitala biblioteket
 (Respondent 2).

De ovannämnda respondenterna hämtar 50 % av sin information från GU:s digitala
bibliotek, återstående 50% hämtar de från andra digitala bibliotek. Överlag får de
tillgång till de andra digitala bibliotek via GU:s digitala bibliotek; i särskilda fall
arrangerar de detta själva.

Till den första gruppen hörde också två respondenter från samhällsvetenskapliga
fakulteten som angav att deras unika forskningsinriktning krävde att de sökte
information i digitala bibliotek. En av dem använde mest andra digitala resurser, (80
%), t.ex. FN:s och  EU:s databaser. Den andra respondenten prenumererade på e-
tidskrifter själv eftersom de inte fanns i  GU:s utbud.

Till den andra gruppen, som använde digitala bibliotek för mellan 40-60 % av sin
informationssökning för sina avhandlingar hörde respondenterna från de flesta
fakulteterna, d v s naturvetenskap, samhälsvetenskap, medicin och ekonomi. Två av de
sju respondenterna i den gruppen använder endast GU:s digitala bibliotek.  Fyra
respondenter angav att de till cirka 30 % använder andra elektroniska system, genom att
t.ex. prenumerera själv på e-tidskrifter. För en av respondenterna i den gruppen utgör
användandet av andra digitala resurser, t.ex. ämnesspecifika sekvensdata 10%.

Den tredje gruppen använder digitala bibliotek i proportion till det fysiska biblioteket
minst, d v s under 30 %. Den domineras av respondenterna på humanist- och
utbildningsfakulteterna samt doktorander i juridik. Anledningen till den låga
användningen är att det finns litet utbud av elektroniska tidskrifter och databaser som de
kan använda för sin forskning. Fem av åtta angav att de använder andra elektroniska
system, t.ex. FN:s, EU:s och andra  digitala bibliotek. Två av respondenterna använder
ftp - en sorts server för att få artiklar från hela världen och en respondent använder
mycket e-post för förslag och för att få ämnesrelaterade artiklar från sina kolleger.
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Fig. 1

Figur nr. 1 visar de intervjuade doktorandernas användning av digitala respektive
fysiska bibliotek vid informationssamling för doktorsavhandlingar.

Skillnader mellan användningen av digitala bibliotek i jämförelse med det fysiska
biblioteket kan också jämföras i relation till kön och åldersgrupp. I den första gruppen
som använder digitala bibliotek mellan 70-90 % finns det tre kvinnor och två män. Två
respondenter är över 38 år, medan de återstående tre respondenterna tillhör den yngre
åldersgruppen.
I den andra gruppen som använder digitala bibliotek mellan 40-60 % finns det fyra
kvinnor och tre män. Två av respondenterna i den gruppen är över 38 år medan
återstående fem är under 38. I den tredje gruppen som minst av alla använder digitala
bibliotek finns det fyra kvinnor och fyra män. Fem av de respondenterna är över 38 år
och tre tillhör den yngre gruppen.

Siffrorna på vänster sida av diagrammet är en hjälp för att kunna mäta staplarna.
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arnas ålder. Användningen delas i tre nivåer: de som använder digitala bibliotek 70-90
%; 40-60 % och 10-30 %.

Vad som framgår från denna fördelning är att det inte skiljer sig så markant mellan män
och kvinnor i användningen av digitala bibliotek, däremot kan åldern ha viss betydelse.
Som framgår av min undersökning använder den yngre gruppen digitala bibliotek i
större utsträckning än den äldre. Eftersom alla respondenter oberoende av ålder har lika
stor vana i att söka information via datorer, kan åldersskillnaden bero på andra faktorer.
En av dem är att de äldre har större erfarenhet att söka information i det fysiska
biblioteket eller använder andra kanaler för att finna den.

Jag föredrar att gå till biblioteket och bläddra i tidskrifter, det är ett sätt att läsa, ett sätt att lära,
istället för att läsa på skärmen (Respondent 10).

Jag har använt det fysiska biblioteket rätt så mycket eftersom jag letade mycket i journalerna
som finns på biblioteket för att det var lättare att hitta om det var något för mig genom att
bläddra i de än att slå på nätet (Respondent 1).

Jag sitter nära bibliotek så det är lätt att bara gå dit. Jag får tips från alla håll, lite gammaldags...
(Respondent 3).

Sammanfattningsvis kan sägas att användningen av digitala bibliotek skiljer sig mellan
de undersökta respondenterna. Faktorer som spelar in är forskningsinriktning samt
ålder. Det framgår att ekonomerna mest använder digitala bibliotek eftersom de har
störst utbud av e-tidskrifter och databaser. Digitala bibliotek används mycket av
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doktorander på de naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga fakulteten samt på
medicinfakulteterna. Minst används digitala bibliotek av doktorander inom den
humanistiska fakulteten- och inom utbildningsfakulteten samt av doktorander inom
juridik beroende på dåligt eller obefintligt utbud.  Åldersmässigt skiljs användningen av
digitala bibliotek åt på så sätt att den yngre gruppen (under 38) använder digitala
bibliotek i större utsträckning än den äldre gruppen (över 38) troligtvis beroende på
inlärda vanor i informationssökning.

������)XQNWLRQ�RFK�GHVLJQ

I det här avsnittet presenterar jag svar från den undersökta gruppen om deras
upplevelser av hur det är att söka i digitala bibliotek, vad de har för åsikter om
sökstrategier, valmöjligheter för display och utskrift samt utvecklingen av digitala
biblioteks design.

15 av de 20, dvs. 75 % av de undersökta doktoranderna upplever att det är lätt att söka i
GU:s digitala bibliotek och att layouten är överskådlig.

Det är lätt att söka, jag är van. Informationen är logiskt organiserad, jag behöver inte gå till för
många källor, det är lätt att hitta (Respondent 3).

Fem respondenter tyckte att det ibland kan vara lite krångligt att komma in och hitta vad
de söker. En tredjedel tyckte att det är besvärligt med att layouten ändras ofta och det tar
några gånger innan man lär sig igen hur den nya fungerar. Fyra respondenter tyckte att
problem med relevanta sökord försvårar bruket av digitala bibliotek. Ibland hänger det
ihop med det att det är svårt att klart definiera det som en respondent söker, ibland är det
svårt att veta vilka som är relevanta sökord. En annan sak är att om man inte kommer
ihåg t.ex. en tidskriftstitel - så måste man bläddra genom en lång lista och många
tidskrifter heter "Journal of..." Å andra sidan syns det tydligt vilka årgångar som finns
elektroniskt och vilka som inte finns. När det gäller att söka i databaser och tidskrifter,
då är lättare att hitta i vissa och svårare i andra. Hälften av tillfrågade sade att de
databaser och tidskrifter som de använder ofta är det lätt att hitta i eftersom de är vana
att söka i dem.

Majoriteten av den undersökta gruppen föredrog precisionssökning med sökverktyg före
navigation. Endast precisionsökning används av två respondenter; Åtta föredrog
precisionssökning före navigation och nio sade att de använder både precisionssökning
och navigation och anser att de är lika viktiga. Endast en respondent föredrog
navigationssökning.

Om jag vet vad jag letar efter och det finns möjlighet att göra avancerarsökning genom
vissa begränsningar då föredrar jag precisionssökning för att undvika för stor återvinning.
Om jag vet ungefärligt ämne, för att se vad som skrivits föredrar jag att navigera
(Respondent 9).

Valmöjligheterna för precisionssökning fungerar i överlag ganska bra enligt den
undersökta gruppen. Respondenterna kände till två metoder för precisionssökningar:
Booleska logiken och trunkering. Samtliga intervjuade är bekanta med Booleska
logiken och använder operatorn AND. Endast hälften använder operatorn OR och sju
respondenter använder operatorn NOT. Tre fjärde delar av respondenterna är bekanta
med trunkering men endast hälften använder den begränsningen för bättre återvinning.
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En tredjedel av respondenterna visste överhuvudtaget inte att en sådan begränsning
fanns.

Alla begränsningar är jättebra. Använder EndNote som ger trunkering automatiskt. (...)
även om det finns kontrollerad vokabulär, vill jag söka i fritext, eftersom de ord som
indexerades inte är bra - inte för mig i alla fall (Respondent 11).

Precisionssökning är krångligt. Lite olika system i olika databaser. En gång på engelska
AND, OR, NOT, andra gången på svenska. I vissa trunkering, i andra inte, så det kan
vara lite jobbigt (Respondent 14).

Beträffande den framtida utvecklingen av digital biblioteksdesign tyckte 12
respondenter att både ett gemensamt sökverktyg för samtliga tidskrifter/databaser samt
ett gränssnitt genom vilket man kan komma direkt till respektive tidskrift vore utmärkt.
Fyra av de undersökta respondenterna tyckte att digitala bibliotek borde satsa på ett
gemensamt sökverktyg eftersom de då kunde undvika att titta i varje databas, då
verktygen själva kunde gå igenom alla databaser. Tre respondenter med
tvärvetenskaplig forskningsriktning tyckte att ett gemensamt sökverktyg markant skulle
underlätta deras arbete.  En person däremot tyckte att ett gemensamt sökverktyg inte är
så bra, eftersom samma ord kan betyda olika saker inom olika ämnesområden och då får
man för mycket brus. Å andra sidan ansåg respondenten att det vore bra att ha en
sökverktyg inom ämnesinriktningar. Tre respondenter tyckte att ett gränssnitt genom
vilket man kan komma till respektive tidskrift vore utmärkt eftersom det blir för många
klickar annars och man inte behöver lära sig nya gränssnitt vilket underlättar enormt�

När det gäller valmöjligheterna för display och utskrift tyckte 14 personer att det är
jätteviktigt eller viktigt att kunna välja mellan olika format, t.ex. pdf-format
(bildformat) eller t.ex. abstrakt.  Två tyckte att det inte var viktigt med valformat utan
att man överhuvudtaget kunde skriva ut dokument och återstående fyra tog ingen
ställning, de tänkte inte på det.

Överlag tyckte respondenterna att precisionssökningarna fungerar ganska bra. De
invändningar de hade var att det finns olika system i olika databaser vilket försvårar
bruket av digitala bibliotek eftersom det kan vara krångligt och jobbigt att skifta mellan
olika system. Över hälften av den undersökta gruppen tyckte att biblioteket borde satsa
både på ett gemensamt sökverktyg för samtliga tidskrifter/databaser så att de skulle
slipa fundera på olika system, samt på ett gränssnitt genom vilket man kan komma
direkt till respektive tidskrift. Invändningarna mot ett gemensamt sökverktyg var att
eftersom samma ord betyder olika saker inom de olika ämnesområdena skulle det
innebära för mycket brus.

������7MlQVWHU

Ett sätt att förbättra användningen av digitala bibliotek är att erbjuda olika tjänster; t.ex.
referenstjänst, multimedia samt att förse användare med olika former av
användarutbildningar.

I nuläget utför samtliga intervjuade sina sökningar själv istället för att vända sig till en
bibliotekarie medan för några år sedan gjorde bibliotekarierna sökningar åt dem
eftersom det var deras datorer. Samtliga intervjuade sade att de föredragit själva göra
sina sökningar:
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Man vet ju aldrig vad man vill ha; det är så rörligt i början; man bygger på, jobbar vidare; olika
personer hittar olika saker. Men det är viktigt med en specialiserad bibliotekarie, särskilt när jag
vet vad jag behöver och inte kan hitta själv (Respondent 5).

Hälften av de tillfrågade sade att i de fall de inte själva kan hitta relevanta källor tar de
kontakt med biblioteket. De använder e-post eller telefon eller ofta både och: skickar e-
post och sedan hör de av sig.  Fem respondenter, samtliga kvinnor, sade att om de inte
kan hitta information föredrar de att fysiskt gå till referensdisken på biblioteket eller att
tar kontakt med en specialiserad bibliotekarie.

Åtta respondenter tyckte att en referenstjänst vore utmärkt att ha eftersom det skulle
effektivisera deras sökningar och referenshantering. De som redan har haft kontakt med
liknande tjänster på andra digitala bibliotek tyckte att problemet med referenstjänst är
att det tar för långt tid att få ett svar:

Det borde vara här, smidigare än med telefon- men det tar för långt tid att få svar. Jag
ville ha svar inom en timme (Respondent 12).

Endast tre respondenter, samtliga inom samhällsvetenskap sade att multimedietjänsten
är mycket viktig för att t.ex. ha tillgång till TV- och radioarkiv; för att följa debatt och
för att hämta faktaprogram.

När det gäller användarutbildning anpassade efter behov skilde det sig mellan olika
respondenter. Nio respondenter sade att de inte hade något behov av
användarutbildning. Sju av dem angav att de fick en mycket bra utbildning i tidigt skede
i form av kurser och de trodde att de kunde tillräcklig. Bland de sju var samtliga från
ekonomi, naturvetenskap och de medicinska fakulteterna. Fem av de som inte hade
behov av användarutbildning tillhörde den yngre gruppen, varav fyra var män. Två
respondenter från den äldre gruppen tyckte att de inte har fått tillräckliga kunskaper i att
effektivt använda digitala bibliotek men tyckte att det borde ha hänt i tidigt skede.
Medan en av dem tyckte att felet låg på utbildningen hon fick, ansåg den andra att hon
inte hade behov att lära sig mer än vad hon absolut måste.

Av de återstående elva respondenterna som angav att de hade behov att förfina sina
sökningar ansåg fyra att de skulle ha mest nytta av en enskild undervisning. Tre av de
tillhörde den äldre gruppen; tre var kvinnor och en var en man.

Utbildningar är ganska allmänna och då är det ingen nytta av dem ändå. Helst ville jag ha
en utbildning anpassad efter mina behov, men det tycker jag är att begära för mycket
(Respondent 7).

I biblioteket borde sitta någon som kan ge instruktioner vid behov och förse användare
med övningar i pappersformat (Respondent 5).

Tre av respondenterna ville ha enkel hjälptext på webben med söktips och tre
respondenter tyckte att alla former av användarutbildningar vore bra att kunna välja
emellan. Endast en av respondenterna tyckte att det vore bra med en kurs. Två
respondenter tyckte däremot att de hade dålig erfarenhet av kurser; de lärde sig inte så
mycket.

I överlag är respondenterna nöjda med den utbildning i användning av digitala bibliotek
som de har fått. Nära hälften av dem anser att de har fått en utbildning som har gått
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igenom digitala bibliotek väl och de har inget behov nu. Bland de som ville förbättra
sina sökningar tyckte fyra att enskild undervisning vore den effektivaste metoden. Tre
av respondenterna tyckte att det borde finnas  en enkel hjälptext på webben med söktips
och endast en respondent föredrog att delta i en kurs.
Åtta respondenter ansåg att det vore utmärkt med en referenstjänst, men de tyckte att
den servicen måste effektiviseras och inte ta så lång tid. Endast tre respondenter tyckte
att de har behov av multimedia, kanske därför att den tjänsten är minst känd.
När det gäller faktorer som forskningsinriktning, kön och ålder skilde det sig åt mellan
de undersökta grupperna på så sätt att mest nöjda med användarutbildningen var
respondenterna på de ekonomiska, medicinska och på de naturvetenskapliga
fakulteterna. Det kan också dras den något generaliserande slutsatsen att män som
tillhörde den yngre gruppen var mest nöjda med användarutbildningen i digitala
bibliotek och ansåg sig inte behöva mer användarutbildning.

�������8UYDO�RFK�XWEXG

16 av de 20 intervjuade kom i kontakt med det digitala bibliotekets utbud via olika
kurser; på grundutbildningen, doktorandkurser eller kurser på UB.

På grundutbildningen fick presenterat vad det digitala biblioteket kan erbjuda, databaser
och sökmöjligheter (Respondent 2).

Hälften av de intervjuade sade att de fick reda på det digitala bibliotekets utbud genom
ett informationsbrev från biblioteket, fyra från sina kolleger och en från sin handledare.

Täckningen av det digitala bibliotekets utbud varierar beroende på respondenternas
forskningsinriktning. 19 respondenter kunde svara på frågor angående kvalitativ och
kvantitativ täckning av deras forskningsområde. En respondent kände sig inte
tillräckligt insatt för att kunna diskutera frågan.

Mest nöjda med utbudet var samtliga respondenter från de ekonomiska och medicinska
fakulteterna. De tyckte att kvalitativt täcker det digitala biblioteket de viktigaste
områdena i deras forskning. Endast en av respondenterna från den ekonomiska
fakulteten ansåg att det inte täcker alla de tyngsta områdena. Samtliga ville ha mer
fulltext och mer intressanta elektroniska tidskrifter. Till begränsningarna räknade de att
vissa tidigare årgångar saknades. Två respondenter hade reservationer till att endast
elektroniskt format skulle finnas eftersom de sade att bläddra i tidningar i pappersformat
var ett sätt att läsa och lära.

Till den gruppen som tyckte att det digitala biblioteks utbud var ganska bra hör tre
respondenter från naturvetenskapliga fakulteten, tre från samhällsvetenskapliga
fakulteten och en från juridiska institutionen vars forskningsområde är med
tvärvetenskaplig inriktning.  Överlag tyckte de att utbudet var kvalitativt bra och
kvantitativt något mindre bra. Samtidigt ansåg de att utbudet utökas kontinuerligt och
att nya tidskrifter tillkommer hela tiden. Samtliga ville ha mer fulltext samt elektronisk
tillgång till de tidskrifter som fanns i pappersformat på biblioteket och som de vet finns
i elektroniskt format också. Till begränsningarna räknades att äldre årgångar saknades.
Några som hade nationell forskningsinriktning ville att det digitala biblioteket
underlättar tillgång till svensk forskning eftersom allt de får är internationell forskning.
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Fig. 3 Bedömning av hur nöjda med det egna ämnesområdets täckning respondenterna
är, (bortfall 1).

Den tredje gruppen var minst nöjd med det digitala bibliotekets utbud. Dit hör samtliga
respondenter från utbildnings- och de humanistiska fakulteterna samt en från juridiska
institutionen som sade att det finns ett väldigt litet eller inget utbud för deras
forskningsinriktning. En respondent från samhällsvetenskapliga fakulteten använder
endast andra digitala bibliotek beroende på den specifika forskningsinriktningen.
Samtliga tillfrågade sade att de ville ha större tillgång till elektroniska tidskrifter och
databaser i fulltext.

Sammanlagt varierar täckningen av det digitala bibliotekets utbud beroende på
respondenternas forskningsinriktning. Mest nöjda med utbudet är respondenterna från
de ekonomiska och medicinska fakulteterna. De tyckte att utbudet var kvalitativt bra
och att det förbättras kvantitativt hela tiden. Respondenterna från de naturvetenskapliga
och samhällsvetenskapliga områdena tyckte att det kvalitativa utbudet var lite bättre
täckt än det kvantitativa och i det stora hela var de ganska nöjda med utbudet. Minst
nöjda var respondenter från utbildning och humanistiska fakulteterna som ansåg att det
digitala bibliotekets utbud var inget eller obefintligt när det gäller deras
forskningsinriktning.
Samtliga respondenter ville ha mer fulltext. Till begränsningarna räknades brist på
tidigare årgångar i elektroniskt format.

Ett sätt att komma i kontakt med det digitala bibliotekets användare för att höra deras
synpunkter och önskemål är att be dem utvärdera det digitala biblioteket. Endast två av
tjugo respondenter sade att de tidigare hade utvärderat det digitala biblioteket.

Jag har utvärderat nya tidskrifter och databaser flera gånger, men inte alla gånger

(Respondent 7).
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Ytterligare två sade att de hade fått en enkät från biblioteket men inte hade tid att fylla i
den, och resten har aldrig varit tillfrågade eller  kommer inte ihåg.
Femton av de intervjuade var positiva till frågan om de kunde tänka sig att vara med
och testa nyheter på det digitala biblioteket och ge feedback. Fem respondenter ville inte
testa nyheter: tre på grund av tidsbrist och två därför att de ansåg att det inte ingår i
deras arbetsuppgifter.

 ������6\QSXQNWHU

I det här avsnittet redogör jag för svaren på frågorna om fördelar och nackdelar med
digitala bibliotek, tekniska begränsningar samt synpunkter om digitala bibliotek på
svaren i det öppna alternativet.

Samtliga tillfrågade tyckte att det var många fördelar med digitala bibliotek när det
gäller informationssökning för doktorsavhandlingar. De mest använda adjektiven var:
snabbhet, tillgänglighet och överskådlighet. Majoriteten av respondenterna tyckte att det
blev snabbare och lättare att söka och hitta den information som finns. Det sparar tid att
inte behöva gå till biblioteket och kunna skriva ut artiklar direkt i fulltext från sitt
skrivbord. Några respondenter tyckte att tack vare digitala bibliotek undvek de köer på
biblioteket, köer till kopieringsautomaten och den sömniga atmosfären.

Det är lättare och enklare att söka. Jag undviker köer och att gå till biblioteket, leta efter
artiklar och sedan kopiera (Respondent 7).

Jag kan söka från min egen dator, när jag vill - mer frihet (Respondent 18).

Överskådligheten och att man kan ta sig genom större mängd av information ansåg 11
av respondenter är en stor fördel med digitala bibliotek.

Överskådlighet. Stor visshet att man inte missar något viktigt (Respondent 3).

(...) lättare att kolla vad som finns, bättre översikt av det som kommer ut (Respondent 4).

(...) tillgång till mängden av information. Man kan välja flera sökalternativ
 (Respondent 20).

Alla intervjuade tyckte att digitala bibliotek underlättar deras litteratursökningar och ger
tillgång till elektroniska tidskrifter som endast finns i elektronisk format.

Underlättar. Är glad att jag fick skriva sin doktorsavhandling när det redan fanns tillgång till
digitala bibliotek (Respondent 10).

Man kan använda digitala bibliotek som huvudkälla när man söker litteratur, särskild när det

gäller artiklar (Respondent 2).

Det var större spridning på svaren när det gäller nackdelarna med digitala bibliotek. Till
nackdelarna räknade respondenterna bland annat följande:

• för många träffar - "man kan drunkna i infooverload, man blir inte glad av 2000
träffar. Ibland blir antal träffar för stort och ibland vet man inte hur man ska
begränsa för att inte tappa det som är viktigt";
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• sortiment är för begränsat - "finns inte fulltext på alla artiklar, oftast måste
beställa det som fattas och det är dyrt";

• för dålig täckning bakåt i tiden;
• man måste lära sig hur varje respektive databas fungerar -"olika system, olika

ord i olika databaser";
• sökmöjligheter bör förbättras "för många klickar på vägen, det borde gå

snabbare. Men det kan också hänga ihop att jag inte kan något";
• problem med precisionssökningar som resultat av brist i utbildningen- "har

aldrig lärt mig rätt";
• det är tröttande att läsa på skärmen - "Jag läser inte på skärmen och måste skriva

ut allt, så mycket papper slösas", "jag föredrar att läsa i hela tidskriften, det är ett
sätt att lära", " mer och mer artiklar finns endast i elektronisk format";

• layout som ändrar sig snabbt är irriterande;
• tekniska problem- "det hänger upp sig när man söker, och då måste jag börja

från början, "utskriften fungerar inte alltid"; "har gammal dator: kan inte få alla
program",

• ingen tillgång till det digitala biblioteket hemifrån;

• viktigt att anpassa digitala bibliotek för andra grupper t.ex. synskadade.

�����'LVNXVVLRQ

I detta kapitel besvarar jag de frågeställningar som legat till grund för uppsatsen. Frågan
9DG�lU�HWW�GLJLWDOW�ELEOLRWHN besvarar jag i kapitel 3.1 i begreppsdiskussionen. I den här
delen besvarar jag de två andra frågeställningarna: 9LOND�XWIRUPQLQJVNULWHULHU�WLOOlPSDU
NRQVWUXNW|UHUQD�DY�*|WHERUJV�XQLYHUVLWHWV�GLJLWDOD�ELEOLRWHN"�9LOND�NULWHULHU�DQVHU�GHQ
XQGHUV|NWD�JUXSSHQ�E|U�YDUD�XSSI\OOGD�I|U�DWW�HWW�GLJLWDOW�ELEOLRWHN�VND�YDUD�EUD"
Jag redovisar huvudresultatet i relation till teori, tidigare forskning och övrig litteratur.
En stor del av min diskussion byggs på empiriska resultat eftersom ämnet är nytt.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka relationen mellan utformningen av digitala
bibliotek och användarnas behov. Det digitala biblioteket vid Göteborgs
universitetsbibliotek har varit utgångspunkten för min studie. Jag har fokuserat på
kriterier som syfte, funktion, design, urval, tjänster och resurser, evaluering samt
utvecklingsmöjligheter. Genom att först intervjua nyckelpersoner för det digitala
biblioteket, och sedan användare kunde jag studera hur väl den relationen stämmer
överens. Jag har tillämpad Kirakowskis teori som behandlar interaktionen mellan
datorer och konsumenterna av informationsteknologi. Enligt honom skall vi när vi
skapar en ny produkt antingen anpassa den till användarnas färdigheter och behov, som
de själva presenterar, eller också kan vi försöka utbilda användarna för att förbättra
deras sätt att använda produkten (Kirakowski, 1988). Efter en analys av mina
undersökningar vid det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek kan jag
konstatera att den teorin i stort sätt stämmer överens med hur GU arbetar.

Det digitala biblioteket tar både hänsyn till sina användares behov och utbildar dem
kontinuerligt. Man tar reda på användarnas önskemål och synpunkter med hjälp av
kontaktbibliotekarier och kontaktpersoner på institutionerna som fungerar som länkar
mellan användarna av det digitala biblioteket och dess konstruktörer.  Dessutom
används enkäter och e-post för att få feedback.  Samtidigt erbjuds olika typer av
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behovsanpassade användarutbildningar. Min undersökning har också visat att inte alla
användares önskemål är uppföljda av olika anledningar. Jag kommer här att redogöra
för dessa synpunkter, positiva som negativa. Dessutom jämför jag intervjusvaren med
syftet för det digitala biblioteket som finns formulerat.

������6\IWH

Ingwerssen, (1999) konstaterar att precis som är fallet med arkiv och fysiska bibliotek,
är det digitala bibliotekets roll att organisera sitt innehåll i förhållande till sitt syfte.
Utan mål och organisation blir access och användning slumpvis och opålitlig. Syftet
med det digitala biblioteket är att distribuera information elektroniskt. När det
introducerades 1999 var det en särskild webbplats där man kunde söka information och
fungerade också som en genväg till den fysiska organisationen. De ansvariga kunde inte
ge mig några siffror i hur mycket det används i förhållande till målet eftersom de anser
att webbstatistiken är opålitlig, men de kan se att det används mycket.

Min undersökning visar att användningsgraden i princip varierar med
forskningsinriktningen, de enskilda användarnas behov och deras ålder. Användarnas
kön har däremot ingen betydelse för hur mycket det digitala biblioteket används; de
enskildas behov styr användningsgraden oavsett deras kön. De intervjuade
doktoranderna på de medicinska, ekonomiska och naturvetenskapliga fakulteterna är de
som använder det digitala biblioteket mest, 40-90 %, och det är inom dessa
forskningsinriktningar som utbudet är störst. Minst används det digitala biblioteket vid
de pedagogiska- och humanistiska fakulteterna, under 30 %, och här finns det också
minst utbud.

Covi (1996) tolkar å andra sidan inte bristen på användande hos vissa grupper på
University of California som något enbart beroende på utbudet utan som ett resultat av
sociala vanor. Man väljer acceptabla resurser och att arbeta med erkända metoder. Detta
stämmer även i min undersökning - t.ex. var humanisterna mer benägna att endast
använda det fysiska biblioteket och var också nöjda med att ha det så. Samma sak gällde
åldersfördelningen. Som framgår av min undersökning använder den yngre gruppen
digitala bibliotek i större utsträckning än den äldre. Eftersom alla respondenter
oberoende av ålder har lika stor vana i att söka information via datorer, kan skillnaden
med åldern bero på andra faktorer. Jag tror att en av dem är att de äldre har större
erfarenhet att söka information i det fysiska biblioteket eller använder andra kanaler för
att finna den.

Liknande observationer återfinns i undersökningen på Chalmers tekniska högskola.
Användningen av elektroniska tidningar varierar med sektionstillhörighet och utbud. De
ämnesområden som ligger högst i användningen, cirka 70 – 85 % är också de sektioner
som har största utbudet. En annan faktor som påverkar användningen är tiden som de
elektroniska tidskrifterna har funnits. Ju längre elektroniska tidskrifter har funnits inom
ett visst område, desto högre regelbunden användning. Samma framgår även av min
undersökning, t.ex. elektroniska resurser har funnits längst inom de medicinska och
ekonomiska områdena och de områdena har också den högsta regelbundna
användningen.
Undersökningen på Chalmers tekniska högskola visade att två andra faktorer påverkar
användningsgrad, nämligen ålder och kön. Användarnas ålder spelar in när det gäller
nyttjande av elektroniska resurser. Användningsgraden i relation till åldern ligger på
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liknande nivå på Chalmers, dvs. för de under 40 på nivån 55 – 70 procent, och för de
över 40 på 40 – 50 procent som i min undersökning vid Göteborgs universitet, dvs. det
digitala biblioteket används större utsträckning av den yngre gruppen.  Olika resultat
framkommer däremot när man sätter användningsgrad i relation till kön. Som framgår
av undersökningen på Chalmers använder två tredjedelar av männen jämfört med en
tredjedel av kvinnorna elektroniska tidskrifter, och detta gäller även doktorander. Min
undersökning visar å andra sidan att det inte skiljer sig markant mellan män och kvinnor
i användningen av digitala bibliotek.

������'HVLJQ

Som framgår av Bishops (2000) undersökning vid University of Illinois är förståelsen
av systemet ofta kopplad till hur det passar ihop med existerande föreställningar och
upplevelser av hur andra system fungerar. Ett framgångsrikt system måste likna de
andra i genren. Nya och förändrade system måste klart och tydligt markera vad som har
ändrat sig och det ska framgå hur de fungerar i jämförelse med kända typer, speciellt om
de används sporadiskt.  Det kan vara nödvändigt att införa stoppmoment eller tydliga
markörer så att användaren reagerar och tänker om. Slutsatsen som kan dras från min
undersökning är att det finns en viss skillnad mellan vad konstruktörerna av design
tycker och hur användarna upplever det är att söka i det digitala biblioteket. Enligt de
ansvariga är det lätt att söka tack vare att sidorna inte är överbelastade med information
samt att layouten är standardiserad på alla biblioteksenheter. Trots att en majoritet av
användarna (15 av 20) anser att layouten är överskådlig, tycker fem respondenter att den
är krånglig och att det är svårt att söka information där. Det digitala bibliotekets layout
ändras ofta och en tredje del av användarna tycker att frekventa ändringar i layouten är
irriterande eftersom det tar tid att lära sig det nya systemet.

�������)XQNWLRQ

Bibliotekets egna sidor indexeras och man gör dem sökbara med robot som dessvärre
inte kan söka på databansnivå. Enligt en av de ansvariga ligger det mesta som det
digitala biblioteket har att erbjuda utanför egna sidor, dvs. i e-tidskrifter och databaser
som biblioteket prenumererar på. Det digitala bibliotekets ansvariga vill kunna erbjuda
simultanförmåga, d v s att man söker i flera olika databaser samtidigt, men nu måste
man söka separat i varje databas. I det nya databassystemet finns Z 39.50, en standard
som gör det möjligt att söka på databansnivå, men vid intervjutillfället har
implementeringen av detta inte påbörjats. Mer än hälften av användarna tycker att en
frånvaro av ett gemensamt sökverktyg är en begränsning i det digitala bibliotekets
funktion. Ett sådant skulle enligt dem underlätta att överblicka vad som finns i alla
databaser och tidskrifter och spara tid. Man skulle slippa lära sig nya gränssnitt varje
gång man byter databas. Jag kan konstatera att de ansvariga och användarna är överens
om att sökmöjligheterna i det digitala biblioteket måste förbättras och samsökning
räknas som en av de viktiga funktionerna.

Undersökningen vid Rutgers universitet 1999 går ett steg längre. Här undersöks
interaktion mellan användare och multipla databaser genom ett gemensamt
användargränssnitt, och med multiple databaser som om dem vore en integrerad
interaktion. Den visade att användare föredrar samsökning före att söka separat i varje
databas. Det redovisas vilka samsökningstyper användarna föredrar. Användarna
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föredrog det gemensamma gränssnittet före det integrerade, eftersom de då fick kontroll
över databasvalet men de ville att sökresultaten skulle slås ihop.

Andra viktiga funktioner, som användarvänliga svar från sökningar samt val för
dokumentformat för display och utskrift kan endast garanteras i de egna databaserna,
enligt Göteborgs biblioteks ansvariga. Användarna å andra sidan hade synpunkter på
sökningar i databaserna som biblioteket prenumererar på. De tyckte att det är besvärligt
att söka i olika databaser som har olika söksystem.
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Källgren, (1997) anser att användarnas krav har ökat och att de förväntar sig att hitta allt
direkt i fulltext. Bibliotekariens uppgift är att fungera som informationsdesigner som
ger relevanta urval och skapar egna kataloger, databaser och fakta relevanta för det egna
biblioteket. Enligt de ansvariga som jag har intervjuat bestämmer användarnas behov,
leverantörerna, ekonomin och hur tidigt de har börjat med elektronisk publikation över
det digitala bibliotekets utbud.  Inom medicin var man tidigt direktansluten till nätet
eftersom man är beroende av snabba leveranser och har bra ekonomi.  Även inom
ekonomi- naturvetenskap- och biovetenskapssektorerna finns ett stort utbud. Humaniora
kommer att rycka fram i från en tillbakadragen position i och med implementeringen av
elektroniska böcker. Det digitala bibliotekets styrgrupp bestämmer urvalet med hänsyn
till fakulteternas önskemål men ofta är det i praktiken leverantörerna som bestämmer
tillgången, eftersom det köps vad som finns. Det kan vara färdiga paket innehållande
vissa databaser som man inte har beställt. Slutligen styr ekonomin också hur mycket det
köps. En viss institutions ekonomi eller t.ex. valutakurser kan vara avgörande.

Resultatet av mina intervjuer med användarna att parallellt med bilden ovan kan
användarna delas i tre grupper: mycket nöjda, ganska nöjda och minst nöjda med
digitala bibliotekets utbud.  Mest nöjda är doktoranderna på medicin- respektive
ekonomifakulteterna. Till andra gruppen, ganska nöjda, räknas doktoranderna på
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Minst nöjda med utbudet
var respondenterna på humanistiska fakulteterna samt på juridiska institutionen (vilket
på GU ingår i ekonomiska fakulteten). Medan samtliga intervjuade ville ha större utbud
sade två respondenter från den tredje gruppen att trots att utbudet är litet, att "det är bra
så", de använder det fysiska biblioteket istället. Denna respons kan knytas till Covis,
(1996) forskning vid University of California och slutsatserna hon drog som tyder på
sambandet mellan användning av digitala bibliotek och sociala vanor. Hon anser att när
man konstruerar digitala bibliotek bör man vara medveten om konventioner relaterade
till vetenskaplig kommunikation. Kännedom om sociala vanor som att välja acceptabla
resurser, arbeta med erkända metoder och välja trovärdiga kanaler av information kan
förklara luckorna i användandet av digitala bibliotek.
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Det ställs stora krav på dem som tillhandahåller utbildningen. Enligt Wilson (1998)
förändrar tillgången på information genom elektroniska resurser användarnas behov och
därmed måste biblioteket fokusera inte bara på att tillhandahålla resurser utan också
stödja och utbilda användarna att hitta information. Han tror att den nätverksbaserade
kommunikationen med användaren kommer att öka och den personliga kontakten med
användaren kommer att minska. Chowdhury & Chowdhury (1999) påstår att
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sofistikerade användargransnitt och olika system för hjälp och utbildning inte kan
ersätta personliga kontakter men skulle underlätta. Campbell (1998) anser att p.g.a. den
ständiga utvecklingen av teknologi, måste utbildning ges till alla användare; man kan
inte endast fokusera på nyinkomna studenter. Han anser en användarutbildning vara
central för den nya digitala biblioteksmiljön.

Av min undersökning framgår att det digitala bibliotekets ansvariga tar hänsyn till de
olika användarnas behov genom att erbjuda speciellt anpassade utbildningar för alla
nivåer. Vilken sorts utbildning och dess kvantitet beror på fakultetens eller
institutionens ekonomi, exempelvis har medicin bättre ekonomi än humaniora.  Oftast
finns labb, man erbjuder spontana besök i början av varje termin samt utbildning i alla
former vid behov. Trots detta anser både de ansvariga och användarna att inte alla
behov är tillfredställda.  Strax under hälften av de intervjuade är nöjda med utbildningen
de fått och anser att de inte har behov av att lära sig hur man använder digitala bibliotek.
Två av dessa respondenter vill inte lära sig mer trots att de inser att de har brister i
utbildningen. Kirakowski redogör för detta fenomen,  inte alla vill lära sig mer än vad
de absolut måste för att klara sig.

I min undersökning hittade jag ett tomrum i användarutbildningen. Lite över hälften av
de intervjuade skulle använda biblioteket mer om de fick utbildning och efterfrågade
främst enskild undervisning samt en enkel hjälptext på webben.  Efter en
kompletterande telefonintervju med en av de ansvariga kan jag konstatera att den luckan
nyligen har blivit fylld. Man har i enlighet med min undersökning upptäckt ett behov av
bokbara bibliotekarier och har nu tillgodosett ytterligare ett av de skiftande individuella
behov som Kirakowski redogör för. När det gäller andra tjänster, som referenstjänst, är
utgångspunkten för ansvariga och användare olika. Medan de ansvariga är lite skeptiska
till en referenstjänst, ville nästan hälften av användarna ha den. Multimedia är den minst
kända tjänsten och det är troligen orsaken till att endast tre av användarna sade att de
ville ha den. Biblioteket vill marknadsföra tjänsten bättre och planerar en
orienteringskarta över vad som finns tillgängligt i form av multimedia.
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Ett sätt att förbättra det digitala bibliotekets tjänster och innehåll är att utvärdera det
regelbundet. Campbell (1998) anser att användarundersökningar är något som
biblioteken måste utföra i den helt nya konkurrenssituation som de befinner sig i. Detta
för att kunna rätta sig efter användarnas behov.  På GU revideras det digitala biblioteket
varje vecka i ledningsgruppen. De användarundersökningar som man säger sig använda
består av feedback från kontaktbibliotekarier och kontaktpersoner på institutioner. E-
post och enkäter skickas ut till användare. Två av de användare som jag har intervjuat
sade att de hade utvärderat det digitala biblioteket och de visade sig också vara
kontaktpersoner på institutioner. Endast två andra respondenter sade att en enkät har
skickats till dem men de har inte svarat på den pga. tidsbrist, andra intervjuade kom inte
ihåg om de har fått något enkät.  Detta skulle kunna visa på att det finns utbyggd
kommunikation mellan ansvariga och användare men att inte alla sätt att nå användarna
fungerar som det var tänkt.

 Många fördelar med digitala bibliotek framkom från samtliga intervjuade; snabbhet,
tillgänglighet och överskådlighet var de mest använda adjektiven. Det var större
spridning på svaren om nackdelar/förbättringar. Till de oftast nämnda hör att man får för
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många träffar, begränsat utbud, dålig täckning i tiden, tekniska problem, ändringar i
layouten samt problem med sökbarheten: olika system har olika sökspråk.  Bishop
(2000) visade att bekvämligheten och lättheten med vilken man kom åt hela tidskrifter
och artiklar var bland de vanligaste fördelarna. Svaren liknade dem jag fick, både när
det gäller fördelar och nackdelar: begränsade samlingar och tekniska problem samt
ändringar i systemet. Bishops undersökning vid University of Illinois analyserar på
djupet problem med förändringar i systemet. Det konstateras att användarnas förståelse
av systemet var kopplat till hur det passade ihop med existerande föreställningar och
upplevelser av hur ett system fungerar. Slutsatser som drogs var att ett  framgångsrikt
system måste likna de andra i genren och i fall av förändringar kan det vara nödvändigt
att skapa stoppmoment eller åtminstone tydliga markörer och varningstecken så att
användaren reagerar och tänker om.
Jag kan konstatera att utgångspunkten för design för ansvariga och användare är olika.
De ansvariga anser att ändringar är nödvändiga för att standardisera och underlätta,
däremot irriteras en tredjedel av användarna av förändringar. Slutsatsen som kan dras
med hjälp av Illinoisundersökningen är att för att lyckas måste ett nytt system likna de
andra i genren. Dessutom måste tydliga markörer skapas så att användaren reagerar på
förändringarna.
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Det digitala biblioteket har utvecklats i och med Internets utbredning det senaste
årtiondet. Information som tidigare fanns i pappersform finns numera i elektronisk
form.  Verksamheter som tillhandahåller digital information och gör den tillgänglig
direkt över nätet kallas digitala bibliotek. Verksamheten har kontroll över samlingarna
och gör dem tillgängliga för en begränsad grupp av användare. Tankarna bakom de
digitala biblioteken har funnits länge- man ville redan på tjugotalet mikrofilma hela
bibliotek för att öka snabbheten, kvantiteten, specialiseringen och göra sig obunden av
bibliotekslokalen.

Det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek startades i januari 1999.
Det består i grunden av ca 4 000 utvalda tidskrifter, 130 databaser och annat relevant
material. Dygnet runt har studenter, forskare och lärare vid universitetet tillgång till
samlingarna, även via sina hemdatorer.

Syftet med uppsatsen var dels att beskriva begreppet digitala bibliotek, och dels, att
undersöka relationen mellan digitala biblioteks utformning och användarnas behov.
Frågeställningarna var:

-Vad är ett digitalt bibliotek?
-Vilka utformningskriterier tillämpar konstruktörerna av Göteborgs universitets digitala
bibliotek?
-Vilka kriterier anser den undersökta gruppen skall vara uppfyllda för att ett digitalt
bibliotek skall fungera bra?

Jag har begränsat mig till att i min undersökning vända mig till ansvariga för det digitala
biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek och dess användare, vilka jag har
begränsat till doktorander och post-doktorander som har sökt information för sina
doktorsavhandlingar inom olika forskningsområden. Undersökningen genomfördes i
form av intervjuer under november och december 2000 med kompletterande
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telefonintervjuer under 2001. Jag intervjuade två ansvariga för det digitala biblioteket
samt tjugo doktorander i sex olikartade discipliner: ekonomi, medicin,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora.  Av de
intervjuade doktoranderna var 11 kvinnor och 9 män.  Senare under 2001 har jag
kompletterat min undersökning med två telefonintervjuer och en informell intervju med
nyckelpersoner involverade med arbete med GU:s digitala bibliotek.

Denna undersökning har visat att det digitala biblioteket används mycket - men exakt
hur mycket kan inte ansvariga säga eftersom man anser webbstatistiken opålitlig. Min
undersökning visar att det är utbud, forskningsanrikning, användarnas individuella
behov och medföljande arbetsvanor samt institutionens ekonomi som styr användandet
och hur nöjd man var med utbudet. Mest använde ekonomerna det digitala biblioteket,
som också hade störst utbud, samt två respondenter från samhällsvetenskapliga
fakulteten som angav att deras unika forskningsinriktning krävde att de sökte
information i digitala bibliotek. Användningen där log på 70-90 %.  Till dem som
använde det digitala biblioteket 40-60 % hör doktorander från de flesta fakulteter, t. ex
naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och ekonomi. Den humanistiskfakulteten
och utbildningsfakulteten samt juridiska institutionen har en mycket låg användning på
under 30 %, vilket också motsvarar utbudet.
Användning av det digitala biblioteket påverkas också av andra faktorer som t. ex
åldern. De som är under 38 år använder det digitala biblioteket i större utsträckning som
de äldre. Eftersom alla respondenter oberoende av ålder har lika stor vana i
informationssökning via datorer, kan skillnaderna bero på andra faktorer. Jag tror att en
av dem är att de äldre ha större erfarenhet att söka information i det fysiska biblioteket
eller använder andra kanaler för att finna den. Som framgår av min undersökning hade
respondenternas könstillhörighet ingen betydelse i hur mycket det digitala biblioteket
används, de enskildas behov styr användningsgraden oavsett deras kön.

Beträffande layouten finns det en viss skillnad mellan vad konstruktörerna av designen
tycker och hur användarna upplever att det är att söka i det digitala biblioteket. Enligt de
ansvariga är det lätt att söka tack vare att sidorna inte är överbelastade med information
samt att layouten är standardiserad på alla biblioteksenheter. Trots att en majoritet av
användarna (75 %) ansåg att  den är överskådlig  - tyckte 25 %  att konstruktörerna inte
har lyckats att skapa ett enkelt sätt att hitta information. En tredjedel av användarna
tycker att layouten ändras för ofta och att det tar tid att lära sig det nya systemet.

När det gäller det digitala bibliotekets funktion, är konstruktörerna och användarna
överens om att sökmöjligheterna i det digitala biblioteket måste förbättras och
samsökning räknas till en av de viktiga funktionerna. För närvarande kan man endast
söka separat i varje databas men enligt de ansvariga är samsökning ett av de viktigaste
kommande projekten. Beträffande andra funktioner som användarvänliga svar från
sökningar samt val för dokumentformat för display och utskrift, finns det en skillnad i
vad användarna behöver och hur biblioteket fungerar. Ansvariga kan endast garantera
detta när det gäller de egna databaser däremot användare hade mest synpunkter om de
databaser som biblioteket prenumererar på.

Utbudet styrs till stor del av leverantörerna (det köps vad som finns), fakulteternas
ekonomi och hur tidigt man har börjat med publiceringen på nätet, enligt det digitala
bibliotekets ansvariga. Inom vissa områden finns det större utbud än inom andra.
Medicin och ekonomi hade tidigt tillgång till elektroniska resurser via nätet och det är
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inom dessa områden som utbudet är störst.  Till andra områden där det finns ett stort
utbud hör naturvetenskap och biovetenskap. Humaniora som enligt ansvariga inte har så
mycket pengar har legat efter men detta kommer att ändras i samband med
implementeringen av elektroniska böcker. Min undersökning visar att parallellt till
bilden ovan är doktoranderna på ekonomi- och medicinska fakulteterna de som är mest
nöjda med utbudet. Ganska nöjda med utbudet är respondenterna inom naturvetenskap,
samhällsvetenskap samt en respondent på juridiska institutionen som har en
tvärvetenskaplig forskningsinriktning. Minst nöjda med utbudet är samtliga
respondenterna inom den humanistiska fakulteten och de inom utbildningsfakulteterna
samt en från juridiska institutionen. Till den gruppen hör också en informant som p.g.a.
sin specifika forskningsinriktning  mest söker i andra digitala bibliotek istället. Som
framgår av min undersökning ville samtliga doktorander ha större utbud utom en från
humanistiska fakulteten som nöjer sig med det låga utbudet.

Min undersökning har också visat att de ansvariga för det digitala biblioteket har insett
vikten av utbildning och tar hänsyn till användarnas behov genom att anpassa
utbildningen till deras olika sätt att lära sig och de olika nivåerna de befinner sig på. Det
finns speciellt anpassade utbildningar för alla nivåer, t.ex. för forskare eller doktorander.
Fakulteten betalar biblioteket för att de ska lära ut hur man använder biblioteket och
vilken utbildning man får bero på hur mycket pengar en viss institution har. T.ex. finns
det mer pengar för ekonomi än för humaniora. Utöver detta finns det labb på de flesta
biblioteksenheter, spontana besök i början av varje termin samt olika typer av utbildning
när det kommer något nytt. I min undersökning hittade jag ett tomrum i
användarutbildningen. Hälften av användarna tyckte att de inte använde det digitala
biblioteket till fullo. Mest efterfrågades enskild undervisning och en enkel hjälptext på
webben. Under arbetets gång upptäckte jag att den luckan nyligen har blivit fylld, dvs.
enskild undervisning introducerades, vilket understryker att man på ytterligare ett sätt
anpassar utbildningen till de skiftande individuella behoven. Beträffande andra tjänster
som referenstjänst är utgångspunkten för ansvariga och användare olika. Användarna
vill ha referenstjänst (50 %) medan de ansvariga är lite skeptiska till den.

Samtliga intervjuade fann många fördelar med det digitala biblioteket, det är snabbt,
tillgängligt och överskådligt, men man framförde även förslag till förbättringar, som
t.ex. att utöka utbudet, förbättra sökbarheten, uppdatera tidigare årgångar och lösa
tekniska problem.  Den här undersökningen har visat att det digitala bibliotekets
ansvariga tar hänsyn till användarnas behov genom att ta reda på deras synpunkter och
önskemål. Detta sker genom kontaktbibliotekarier, kontaktpersoner på institutionerna,
e-post och enkäter samt genom att revidera det regelbundet i ledningsgruppen.
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Bilaga 1: Förteckning av det digitala biblioteket vid Göteborgs universitetsbibliotek

Om/Organisation
Tidskrifter
Databaser
Uppslagsverk
Dagliga tidningar m.m.
Statistik
Fulltextsamlingar
Handskrifter
Ämnesresurser
Samhällsinformation
Projekt
Bibliotekslänkar
Programvaror
Disputationer
Förteckning över doktorsavhandlingar
Kommande disputationer vid GU

    Senaste nytt den 8:e mars 2001
• F.n. inte något inköp av elektroniska

versioner av tidskriften Nature

• Tidskriften Science elektroniskt tillgänglig
för alla inom GU. Nyhetstjänsten Science
Now uppdateras dagligen.

• Nya databaser:
International Financial Statistics /
International Monetary Fund med
inriktning på ekonomisk och finansiell
statistik och World Development Indicators
/ Världsbanken som innehåller indikatorer
för ekonomiska och sociala förhållanden.
Embase Drugs & Pharmacology 1990-

• Drygt 30 tidskrifter utgivna av American
Chemical Society tillgängliga inom GU!

Göteborgs universitet
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6\IWH
1. Historik: När introducerades det digitala bibliotek på GU:s bibliotek?
2. Varför skapades det, för vilka användare och deras omfång?
2UJDQLVDWLRQ
3. Vilken organisation är ansvarig för det digitala biblioteket?
4. Kan du kort beskriva utformningen av det digitala biblioteket och vilken modell Ni har använt?
5. Vilka tjänster ingår i det digitala biblioteket: samlingar, databaser, e-post, e-tidskrifter, referensservice,
Internetportaler, annat?
6. Har biblioteket expertis i ämnena?
7. Fungerar det digitala biblioteket inom upphovsrätten?
)XQNWLRQ
8. Finns det valmöjligheter för precisionssökning och navigation?
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9. Är svaren från sökningen i databaser användarvänliga?
10. Finns det val för dokumentformat för display och utskrift?
11. Finns det simultanförmåga så man kan jämföra olika dokument på en gång?
12. Har Ni standardiserat beteckningarna på allt man kan utföra på det digitala biblioteket?
13. Finns det några anpassningar för handikappade (ögonskadade), utländska forskare och liknande
arrangemang för andra grupper?
'HVLJQ
14. Är det digitala bibliotekets design baserad på aktuella standarder som t.ex. SGML, metadata, Webb
design?
8UYDO
15. Hur bestäms det digitala bibliotekets utbud?
5HVXUVHU
16. Vad ligger det digitala bibliotekets budget på och hur jämförs en sådan budget med ett fysiskt
bibliotek?
17. Vilka slags personalförändringar har ägt rum för att göra digitala bibliotek användarvänliga? Vilka
professionella grupper jobbar med det digitala bibliotek? Hur många procent av bibliotekspersonalen är
involverade i det digitala biblioteket? Har personalen fått speciell utbildning för att bygga projekt och för
att hjälpa användare?
7\SHU�DY�PHGLD
18. Använder biblioteket multimedia för att komplettera textdokument med lämpliga instruktioner för
användare?
(YDOXHULQJ
19. Utvärderar organisationen det digitala biblioteket och dess innehåll regelbundet och den service det
ger?
20. Finns det inom systemet en mekanism som ger användaren möjlighet att ställa frågor?
8WYHFNOLQJVP|MOLJKHWHU�IUDPWLGHQ
21. Vad anser Ni att biblioteket främst  bör satsa på i den framtida utvecklingen av digitala bibliotek -
utifrån användarperspektiv?
6RFLRWHNQLVND�DVSHNWHU�RFK�DQQDW
22. På vilket sätt har Ni tagit hänsyn till användarnas olika behov beroende på t. ex åldern,
inlärningsstilar, forskningsinriktning, tekniska begränsningar (ingen egen dator) ?
23. Hur stor andel av användarna använder det digitala biblioteket? Motsvarar den andelen Ert uppsatta
mål?   På vilket sätt marknadsför Ni det digitala biblioteket ?
24. Vad är det för nackdelar med digitala bibliotek, (t. ex behöver användarna hjälp, upplever mer stress,
har visat motstånd till digitala bibliotek)?
25. Vad är det för fördelar med digitala bibliotek, (t. ex service: effektivitet, snabbhet; högre kvalitet på
sökningar)?
26. Ytterligare kommentarer

%LODJD����)UnJRU�WLOO�DQYlQGDUH

%$.*581'6)5c*25

Vilket år är Du född?
Kön?
Forskare/ disputerande?
Forskningsinriktning?

+898')5c*25

• I vilken utsträckning använder Du det digitala biblioteket i relationen till:
- det fysiska biblioteket?
- andra elektroniska system

- Hur länge har Du använt datorer i informationssökning?/hur mycket  datavana har Du?

• Hur kom Du i kontakt med det digitala bibliotekets utbud?

• Hur upplever Du att det är att söka i det digitala biblioteket? Hur upplever du det digitala
bibliotekets layout?
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Är det lätt att söka? Är systemet översiktligt och hittar Du det Du vill? Är informationen logiskt
organiserad?

• Hur fungerar valmöjligheterna för precisionssökning (med sökverktyg) och navigation (ex att
browsa) om sådana finns, och vilken metod föredrar du?

• Hur viktigt anser du att det är med valmöjligheter för dokumentformat för display och utskrift?

• Kan Du nämna de främsta fördelarna med digitala bibliotek?
- med det här digitala biblioteket?

• Kan Du nämna de största nackdelarna med digitala bibliotek?
- med det här digitala biblioteket?

• Vilka tjänster  speciellt anpassade efter Dina behov skulle  Du främst vara intresserad av?
t. ex. användarutbildning anpassade efter Dina behov, referenstjänst, multimedia?

• Finns det tekniska begränsningar som försvårar bruket av digitala bibliotek för dig? (ex ingen
egen dator)

• Vad anser Du att biblioteket främst bör satsa på i den framtida utvecklingen av digitala
bibliotek? T.ex. ett gemensamt sökverktyg för samtliga tidskrifter/databaser?, ett gränssnitt
genom vilket man kan komma direkt till respektive tidskrift?

• Föredrar Du att utföra dina sökningar själv eller att biblioteket skulle göra det åt dig?

• Hur väl täcker det digitala bibliotekets utbud Ditt ämnesområde? (kvantitativt & kvalitativt)?

• Vad kunde det digitala biblioteket göra bättre för ditt forskningsområde?

• Skulle Du kunna tänka dig att vara med och testa nyheter på det digitala biblioteket och ge
feedback?

• Har du använt möjligheten att kontakta personalen? På vilket sätt? I vilket ärende?

• Har du som användare fått utvärdera det digitala biblioteket? I så fall, på vilket sätt?

• Ytterligare kommentarer om digitala bibliotek?


