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UmeåRegionens bibliotek satsar på ny teknik och blir först i Europa
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Projektet drivs gemensamt av Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs). Här bor närmare 140 000 invånare, vilket är mer än
hälften av Västerbottens befolkning.

Avståndet från Umeå till de övriga fem kommunerna är som längst 60 km. Varje dag pendlar
över 4 000 personer inom regionen, varav de flesta åker till arbete eller studier i Umeå. Ett
samarbete mellan biblioteken har därför tett sig naturligt.
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Biblioteken är en mycket uppskattad resurs bland västerbottningarna. Västerbotten ligger på
tredje plats i Sverige vad gäller antal lån/inv (10,2). Bjurholm, Sveriges minsta kommun,
kunde år 2000 räkna till så mycket som 65 lån/barn. Stadsbiblioteket i Umeå har cirka 3 000
besökare per dag, vilket är fler än vad Vasamuseet i Stockholm har.

Precis som tidigare utgör böcker och andra tryckta medier basen för biblioteken. Genom att
samarbeta över kommungränser och genom att utveckla biblioteksspecifika tillämpningar av
ny teknik kan nya tjänster erbjudas.

En utgångspunkt för UmeåRegionen är att samarbetet ska vara bra för samtliga sex
kommuner. De övergripande målen är lägre kostnader samt högre kvalité på alla former av
service.
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Den totala budgeten för den första etappen av Bibliotek 2007 omsluter 6,3 miljoner kronor.
Projektet har, efter en ansökan via det regionala tillväxtavtalet, beviljats 3 miljoner kronor
från EU:s strukturfonder Mål 1. De deltagande kommunerna bidrar själva med 1,3 miljoner
kronor. Övriga medfinansiärer är Statens kulturråd, Länsarbetsnämnden, Umeå
Universitetsbibliotek, Designhögskolan samt Axiell AB och Bibliotekstjänst AB (BTJ).
DataResurscentrum vid Västerbottens läns landsting är en annan samarbetspart.
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Alla bibliotek måste ha samma datasystem för att det ska vara möjligt att utveckla fler tjänster
och bättre service. Vi började därför med att sammanföra de sex bibliotekens kataloger i en
gemensam databas. Förutom den tekniska delen av systeminförandet har utbildning av
bibliotekspersonalen varit en stor och viktig del i denna etapp av projektet.

Vi har också infört ett gemensamt lånekort, eller rättare sagt två. Ett för unga låntagare och ett
annat för de lite äldre. På så sätt får vi naturligt en möjlighet att informera om de låneregler
som gäller för vuxna låntagare. Korten har också en taktil markering så att synsvaga lättare
ska kunna identifiera lånekortet.
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Det här låter kanske grundläggande och några kanske nu börjar undra över den lite kaxiga
rubriken – ”först i Europa”…

UmeåRegionens bibliotek har gett Designhögskolan vid Umeå universitet i uppdrag att skapa
möjligheter som kan öka bibliotekens tillgänglighet. Ett resultat av detta samarbete är ett helt
nytt sökverktyg som kan bana väg för framtidens bibliotek, såväl i Sverige som i Europa.

Designhögskolan, Umeå universitet
Interaction Design Lab (IDL) är en forskningsenhet vid Designhögskolan och utgör en del av
centrumbildningen Umeå Center for Interaction Technology (UCIT).

Interaction Design Lab arbetar med ett tvärvetenskapligt arbetssätt och med fokusering på
användarvänlighet. Man utgår från senaste forskningsrön inom informations- och
kommunikationsteknologi och utvecklar tillämpningar för olika yrkes- och arbetssituationer.
Detta sker i samarbete med forskare och tillverkande företag samt i nära kontakt med dem
som ska använda tekniken.

Industriell design är ett av Umeå universitets starkaste utvecklingsområden. Ett exempel från
tidigare samarbete med Umeå Stadsbibliotek är en ide om en digital bokhylla där gaveln
utgörs av en skärm där man kan bläddra igenom de böcker som finns i den aktuella hyllan.

Problemanalys
Ett stort problem är att många besökare tycker att det är svårt att hitta i biblioteket.
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Petter, som syns på bilden till höger, har uttryckt det så här;
”Det bästa med biblioteket är att där finns allt man behöver
– men det är omöjligt att hitta”.

Professor Bengt Palmgren vid Designhögskolan i Umeå
brukar säga att alla bibliotek borde vara ”intuitivt
självinstruerande”.

Varför är det så svårt att hitta i våra bibliotek? Svårigheten
beror på flera saker;

− Dålig skyltning (otydliga orienteringstavlor, dåliga
visuella ledtrådar om den övergripande strukturen, för
liten storlek på skyltar…)

− Besökare plockar ut en bok ur hyllan och ställer sedan
tillbaka den på fel plats

− Krångliga biblioteksbegrepp. Vad betyder FOL och
REF? Och hur hittar jag hyllan?

Den uppskattning som gjorts i projektet är att upp till 90 % av alla frågor kan besvaras med
hjälp av en dator. 7 av 8 bibliotekarier ser ett behov av ett bärbart datorhjälpmedel.
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I samband med problemanalyserna gjordes en brainstorming där ett antal olika idéer till
problemlösning diskuterades. Tanken var att börja tänka vitt och se helheten innan man
fokuserade på detaljlösningar. Några exempel som kom fram var:

En interaktiv orienteringstavla där besökaren kan peka på ett
område och få information om vad som finns där. Problemet är
att om man vill ändra i hyllstrukturen måste man också ändra i
orienteringstavlan.

Bibliotekets personal bär en dator med s.k. head mounted
display i form av ett par specialglasögon och med hjälp av
röststyrning kan söka i datorsystemet. Fördelarna är att datorn
tar liten plats och händerna alltid är fria. Nackdelarna är att det
kan upplevas störande att behöva ha på sig den under hela
arbetspasset. Det är dessutom svårt att visa en besökare vad en
sökning resulterat i.
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Intelligent hylla.
Att kommunicera med
hyllan som i sig har en
scanningsfunktion.
Problemet är om det
tekniskt är möjligt och hur
mycket det i stå fall kan
kosta..

Spår i golvet som hänvisar till olika områden.
Problemen är mängden områden samt bristande
flexibilitet.

Använda sig av två klassificeringssystem. Ett för
bibliotekspersonalen och ett för besökaren.
Besökaren kanske tycker att det är lättare att
söka och hitta men risker finns att
kommunikationen mellan personal och besökare
blir krånglig.
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Det uppslag som vi gått vidare med är den tidigt diskuterade idén om en fristående bärbar
handdator.
Handdatorn är tänkt som ett komplement till
andra stationära datorer. Målet är att den ska
förenkla låntagarkontakter ute bland hyllorna.

De viktigaste funktionerna som prioriterats i
utvecklingsarbetet är
− Möjlighet att söka i bibliotekskatalogen
− Tillgång till Internet
− Tillgång till låntagarregistret
− Telefon
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Tanken är också att den handhållna datorn
även ska kunna fungera som en kompass för
att med hjälp av så kallade RF-tags kunna
navigera sig fram till rätt bok i biblioteket.

RF-tags är en identitet som fungerar ungefär på samma sätt som streckkoder i en butik. I
hyllplanen placeras antenner kopplade till en datorprocessor. I datorprocessorn sitter en liten
läsare som via radiofrekvens snabbt scannar av det som finns i de olika hyllplanen.
Datorprocessorn står sedan i trådlös kontakt med den bärbara datorn som bibliotekspersonalen
bär. Antenner kopplade till en läsare specificerar exakt var i lokalen ett visst exemplar finns
placerat. Därefter guidas men fram till rätt hylla, i det här fallet med hjälp av Bluetooth.

+� �������
En interaktiv prototyp av ett gränssnitt till en handdator har tagits fram och testats på ett antal
biblioteksanställda.

Huvudmenyn består av
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En presentation av en sökning på
”Tintin” ser ut så här
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En mer utförlig presentation av sökresultatet
er ut så här”

Presentation som bilder av sökresultatet av en
sökning på ”Tintin”
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När man väljer en av böckerna får man upp en
större bild samt enkel presentation av boken

När man klickar på ”guide” presenteras var
det specifika exemplaret finns placerat. I
vilken hylla och i vilket hyllplan
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Man har också möjlighet att på ungefär
samma sätt som ”Olga-systemet” få en vy av
lokalen där placeringen finns beskriven

Vid reservation av en bok kommer ett
reservationsfönster upp. I fönstret finns det
objekt man utgick ifrån inskrivet. Man kan
också tänka sig att den senast inmatade
låntagaren finns inskriven. Möjligheten finns
naturligtvis att med hjälp av tangentbordet
ändra informationen.
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Anteckningsdelen används till anteckningar
som kan bestå av både text och ritad
information.

Som ytterligare funktion finns även
möjligheten att skicka anteckningarna som e-
post.
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Vid sökning på låntagare kan man välja
mellan att söka på:
− Namn
− Lånenummer
− Personnummer

Här får man information om personen,
eventuell skuld, spärr, aktuella lån och
reservationer.
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Scanningsdelen används för att finna länkad
information till det scannade objektet. Själva
scanningen sker på samma sätt som en
sträckkodsavläsning och aktiveras med en
fysisk knapp på handdatorn

När objektet, som i detta fall är en bok om
tomtar och troll, är scannat får man välja
vilken typ av länkad information som man vill
se
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Om man tex. väljer videoband får man
presenterat de filmer som finns länkade till
boken samt var de finns placerade. I detta fall
kan man även klicka på filmtiteln så visas en
trailer av filmen

Den här bilden ger en idé om hur t.ex.
databaser som idag används via Internet
skulle kunna presenteras i handdatorn.

Med ökat användande av handdatorer
kommer förmodligen hemsidor vara
utformade så att de automatiskt anpassas till
skärmar av den här storleken.
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Med telefondelen kan man både ringa och ta
emot samtal via en hörsnäcka (motsvarande
de som idag används till mobiltelefoner). När
man ringer/tar emot samtal ändras
telefonikonen, längst upp till höger.
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För att tydligare beskriva hur handdatorn används i sin rätta miljö gjordes ett kort scenario.
Fredrik kommer till biblioteket för att låna en
bok om tomtar

Han hittar en bok som verkar intressant, men
är inte riktigt nöjd
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Han ser en av bibliotekets personal bland
hyllorna

Fredrik visar boken och förklarar vad han vill
ha

Bibliotekarien scannar av boken med sin
handhållna dator

… och visar den information som finns
länkad till boken. I detta fall en videofilm

Bibliotekarien kollar att filmen verkligen
finns på sin plats
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… och visar Fredrik med hjälp av en kartbild
hur han hittar filmen i biblioteket
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Allmänt kan man säga att det är troligt att mobiltelefonen kommer att bli mer av en handdator
eller att handdatorn kommer att innehålla fler funktioner såsom bluethooth, nätverkskort,
scanner och telefon. Idag finns funktionerna ofta som extra moduler som man häger på. Sedan
kommer förmodligen också tekniken att förfinas som tex. skärmkvalitet, ljudkvalitet,
batterikapacitet och minne. Det som påverkar utvecklingen är också standard av nät och andra
datorprodukter. Men det som mest styr utvecklingen av handdatorerna kommer att vara
”behovet av den”, nyttan eller glädjen man känner av att använda den samt hur
kommunikationen mellan människor kommer att urvecklas. Allt detta i kombination med pris.

När får vi då se den handhållna datorn användas på biblioteken runt om i Sverige – och
kanske även på biblioteken i Europa?

Det som kommer att styra utvecklingen inom biblioteksområdet är i vilken omfattning vi som
arbetar på biblioteken är villiga att ta till oss kunskap från andra områden.

UmeåRegionens bibliotek har presenterat problemställningar och idéer från bibliotekens
vardag, gett forskare i uppdrag att föreslå lösningar genom att tillämpa teknik som inte
nödvändigtvisa är i produktion idag, men kanske 2007. Vi har med andra ord valt att vara lite
lagom visionära.

Det tydligaste resultatet idag är det etablerade samarbetet mellan de 6 kommunerna;
Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindel och Vännäs.

En ansökan om en förlängning av projektet är inlämnad. Bland de aktiviteter som planeras
finns:
− utveckling av individuella webbtjänster, t.ex. information om nya böcker presenterade

efter personliga intresseområden, utvecklad e-postservice
− kompletterande mediainformation, t.ex. sökbara innehållsförteckningar, omslag,

baksidestexter, recensioner och författarporträtt
− utveckla bibliotekstillämpningar av MMS (Multimedia Messaging Service), t.ex skicka e-

bok eller talbok till mobiltelefon

Frågor om projektet kan ställas till
Inger Edebro Sikström, ordförande i styrgruppen för Bibliotek 2007
inger.edebro.sikstrom@umea.se
eller
Thomas Kvist, projektledare
thomas.kvist@umea.se


