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Inledning
Skånewebben kommer att bli en regional internetportal som innehåller utvalda skånska
webbresurser inom alla ämnesområden. Idag finns den skånska webben spridd på olika
länklistor, myndighetshemsidor osv., samtidigt som alltmer material produceras på Internet. I
de allmänna söktjänsterna samlas materialet in ostrukturerat och utan kvalitetskontroll.
Nationella, strukturerade söktjänster går inte tillräckligt djupt ner för att indexera lokalt
materialet.

Bakgrund
1997 tog folk- och forskningsbiblioteken i Skåne initiativ till ett stort samarbetsprojekt som
fick namnet Kunskapsporten i Skåne (http://www.lub.lu.se/kunskapsporten/). Bakgrunden var
sammanslagningen av Malmö och Kristianstad län till Skåne län. Sammanslagningen gav
möjlighet till och behov av nya samarbetsformer mellan biblioteken i regionen. Satsningen på
distansutbildning inom den högre utbildningen krävde utnyttjande av kommunbiblioteken och
Internet för att föra ut studieinformation och material till studenterna. Det fanns behov av att
utveckla och marknadsföra bibliotekens tjänster gentemot regionens företag. Man ville
tillvarata och utveckla den kompetens som fanns hos bibliotekspersonalen särskilt vad gällde
nätverksbaserade arbetsmetoder och tjänster. Kunskapsportens målsättning var att ”tjänster
och resurser presenteras på ett för slutanvändaren så enhetligt sätt som möjligt, oavsett vilket
bibliotek som producerat dem, och att de möjligheter till samverkan och arbetsdelning mellan
biblioteken som nätverksteknologierna medger utnyttjas” ( Göran Gellerstam och Sven
Nilsson, Kunskapsporten Folkbibliotek och forskningsbibliotek i samverkan - ett treårigt
projekt, http://www.lub.lu.se/kunskapsporten/ansokan.html !.
Skånewebben (http://www.lub.lu.se/skweb/) var ett av de projekt som initierades genom
Kunskapsporten.

Syfte
Syftet med Skånewebben är att ge en samlad och överskådlig ingång till det skånska
Internetmaterialet. Inom projektet ämnar man utnyttja bibliotekariernas specialistkompetens
för att samla, strukturera och tillgängliggöra skåneresurser på nätet.
Ett geografiskt filter ska göra det möjligt att begränsa sökningen till en viss ort. En person
som planerar att flytta till en viss ort i Skåne ska t ex kunna finna information om ortens
näringsliv eller lämpliga dagis till barnen. Inför vårutflykten till Fyledalen kan den
intresserade  finna information från den lokala naturskyddsföreningen och en
forskningsrapport om grodor i Fyledalen från Lunds universitet.
Olika typer av information kommer att vara tillgänglig i samma databas, oberoende av vilken
person eller organisation som är upphovsman. Materialet väljs ut av lokalredaktörer och av
olika myndigheters egna informationsproducenter.



För att öka databasens användbarhet skall varje indexerad resurs beskrivas. Redaktörerna
klassificerar och beskriver samtliga resurser. Databasposterna utgör tillsammans med de
fulltextindexerade webbsidorna en enda söktjänst.
Det är önskvärt att Skånewebben samarbetar med relevanta nationella söktjänster.
Samsökningsmöjligheter med andra söktjänster möjliggörs genom att använda öppna
standarder.

Projektplan
http://www.lub.lu.se/skweb/projplan2000.html

Projektet löper under tre år med början år 2000. Efter projektår tre kommer Skånewebben att
sättas i drift och i fortsättningen skötas av personal från Länsbiblioteket och Region Skåne.

Projektår 1: Under projektår ett utformas databas, fältstruktur, användargränssnitt,
ämnesstruktur och geografisk struktur. Urvalskriterier, insamlingsmetod och
beskrivningsmetod för resurserna.
Projektår 2: Redaktörer och myndigheternas informationsproducenter utbildas. Uppbyggandet
av databasen börjar.
Projektår 3: Uppbyggandet av databasen fortsätter. Utbildning av teknisk support.

Projektdeltagare
I projektet deltar Länsbiblioteket i Skåne, Lånecentralen vid Malmö stadsbibliotek och
Netlab. Länsbiblioteket står som uppdragsgivare och ansvarar för projektet. Lånecentralen har
byggt upp en av de få regionala länksamlingarna på Internet, NILS, och har värdefull
erfarenhet inom området. Netlab, Lunds universitetsbiblioteks utvecklingsavdelning, är en
nationell och internationell aktör med erfarenhet av uppbyggandet av ämnesportaler på
Internet, t ex Skolverkets Länkskafferi, en katalog över kvalitetsresurser på webben, riktad
mot skolelever. För utformningen av Skånewebbens användargränssnitt engagerades en
konsult från Certec vid Lunds tekniska högskola. Certec bedriver forskning och utveckling
kring elektroniska hjälpmedel för funktionshindrade.

De olika projektdeltagarna bidrar med personal. Länsbiblioteket deltar med 40 % bibliotekarie
som är huvudredaktör för Skånewebben. 12 lokalredaktörer arbetar sammanlagt 48 timmar
per vecka under en uppbyggnadsperiod. Lånecentralen bidrar med 20 % bibliotekarie under
projektår ett och delar av år två. Från Netlab kommer bibliotekarie och tekniker.
Bibliotekarien fungerar som projektledare och –administratör under projektår ett och två.
Teknikern konstruerar och underhåller databasen tills projektet går in i driftfas och servern
överlämnas till uppdragsgivaren år 2003.

Arbetets genomförande
Bibliotekarierna från länsbiblioteket, lånecentralen och Netlab har utgjort den arbetsgrupp
som utarbetat specifikationerna för databasen. Fortlöpande diskussioner med Netlabs tekniker
har förts.  Arbetsgruppen har skrivit dokument om policy för urval och inläggningsarbete och
utarbetat redaktörernas inläggningsformulär. Som utgångspunkt har arbetsgruppen haft andra
portaler och länksamlingar (http://www.lub.lu.se/skweb/rislankar.html). Man har också stött
sig på erfarenheten av ämnesportaler som finns på Netlab.



Nedan följer sammanfattningar av vad arbetsgruppen kommit fram till. De fullständiga
specifikationerna finns att läsa under respektive länk.

Fältstruktur och -innehåll
Databasprogram
Databasen är gjord i ROADS, en fri programvara som ofta används för Internetportaler.

Fältstruktur
http://www.lub.lu.se/skweb/faltstruktur2.html
I fältstrukturen namnges och definieras de fält som ingår i databasposterna. För detta används
metadata enligt Dublin Core. Användningen av Dublin Core möjliggör samsökning med
många andra databaser. Förutom DC-fält finns ett kommentarfält för redaktörerna samt ett fält
för e-mailadress till resursens  upphovsman.

Ämnesstruktur
http://www.lub.lu.se/skweb/tstruktur7.html
Huvudgrupperna och den underliggande hierarkiska strukturen utgår från SAB-systemet och
bygger på arbetsgruppens erfarenheter av innehållet i skånedelen av NILS samt andra
söktjänsters innehåll och tematiska strukturer. Strukturen har medvetet hållits grund och
består som mest av tre nivåer. Det är inte möjligt att välja andra SAB-signum än de som
förtecknas i denna version. Strukturen är möjlig att modifiera i efterhand. Eventuellt kommer
en fjärde nivå att bli nödvändig. Nedan visas den översta nivån i den tematiska strukturen:

• Uppslags- och referensmaterial • Hälsa, vård och omsorg

• Ekonomi och näringsliv • Kultur och media

• Geografi, rese- och turistinformation • Natur, miljö och teknik

• Hem, sport och fritid • Samhällsliv

• Historia och religion • Utbildning och forskning

Nyckelord
En möjlighet att lägga in nyckelord utöver SAB:s ämnesord finns. Exempel på sådana ord kan
vara ”möllor” eller ”pilevallar”. Nyckelordlistan är kontrollerad och utbyggbar.

Geografisk struktur
En av de grundläggande idéerna med Skånewebben är det geografiska filtret. En geografisk
struktur i tre nivåer möjliggör sökningar ner på ortsnivå. De tre nivåerna är del av Skåne (flera
kommuner), kommun eller ort. Vid sökning kan det geografiska filtret kombineras med
ämnesordområde eller fritt sökord. Genom att inte ange annat sökord kan man få en lista på
allt webbmaterial från en viss ort.

Beskrivning
Beskrivningen utgör en av hörnstenarna i Skånewebben. Det är den som gör att användaren
lätt kan bedöma användbarheten hos de resurser som visas i sökresultatet.
Beskrivningen av en webbresurs ska komplettera den information som ges genom
klassificering och ämnesord. Här har redaktören möjlighet att använda synonymer och



språkbruk som inte täcks upp av det kontrollerade ordlistorna.  Beskrivningen ska vara
kortfattad och innehållsrik. Troligen kommer bara en rad av beskrivningen med i träfflistan,
varför de inledande orden måste vara betydelsebärande.

Användargränssnitt
Design av användargränssnitt
Charlotte Magnusson fick i uppdrag att göra design och ett gränssnitt med tre olika
sökingångar, geografisk sökning, bläddring och ordsökning. Den geografiska sökningen kan
antingen utföras genom att man klickar på skåneikonen eller väljer från en lista med
geografiska ortsnamn. Bläddringen utgår från den tematiska strukturen och ger möjlighet att
bläddra neråt i hierarkierna. Slutligen är det möjligt att skriva in ett sökord i en särskild ruta.
Den geografiska sökningen kan fungera som filter genom att kombineras med någon av de
andra sökningarna.

Presentation sökresultat/träfflista
Sökresultatet visas i en träfflista. Varje träff presenteras med resursens namn, URL och början
på beskrivningen av resursen. Träffar till länklistor eller databaser visas överst.

Urval av resurser
Urvalspolicy
http://www.lub.lu.se/skweb/kriterier.html
Skånewebben ska innehålla webbresurser inom alla ämnesområden som handlar om Skåne
eller sådant som äger rum i Skåne. Den ska vara heltäckande och överskådlig. I första hand
vänder den sig till vuxna. Allt material väljs ut av fackutbildade bibliotekarier. Det finns
ingen särskild möjlighet för privatpersoner att föreslå material.

Kvalitetskriterier
http://www.lub.lu.se/skweb/kriterier.html
Kvalitetskriterierna ser både till innehåll och teknik hos det utvalda materialet. Sidan ska ha
ett substantiellt innehåll med tydligt angiven upphovsman. Innehållet får inte vara stötande
eller lagstridigt. Om resursen kräver speciella program eller betalning för att nås, ska detta
tydligt anges. I själva verket ställer kvalitetskriterierna stora krav på redaktörerna, både vad
gäller urval, uppdatering och eftergranskning.

Resursinsamling
Modell för insamling av material genom redaktörer och informationsproducenter
I projektuppdraget ingår att utarbeta en modell för effektiv resursinsamling. Tanken är att
bygga på kompetens och lokalkännedom hos folkbiblioteken i länet genom att anställa
bibliotekarier på kommunbiblioteken som redaktörer. Dessutom ämnar man engagera de
regionala myndigheterna som informationslämnare. På detta sätt sprider man kunskap om
Skånewebben till organisationernas tjänstemän och underlättar resursinsamling och
uppdatering under databasens löpande drift.

Redaktörer
För närvarande är 12 redaktörer engagerade i Skånewebbens uppbyggnad. Redaktörerna
fungerar som ”lokalspecialister” snarare än ämnesspecialister. Var och en av dessa ansvarar



för urvalet av material från flera kommuner. Resurserna klassificeras och beskrivs i
webbformuläret varefter de fulltextindexeras (automatiskt) och är sökbara i databasen
följande dag. Redaktörerna arbetar också med uppdatering och gallring som är nödvändigt
kvalitetsarbete och ingår i den löpande driften.

Myndigheternas informationsproducenter
Tjänstemän som producerar dokument på Internet, t ex en miljövårdrapport eller en tidtabell,
anmäler detta till Skånewebben genom att fylla i ett enkelt webbformulär. Detta bearbetas av
huvudredaktören som utför klassificering och beskrivning av resursen och publicerar den i
databasen. Genom att göra anmälningsproceduren så enkel som möjligt för
informationsproducenten/upphovsmannen underlättas insamlingen till Skånewebben och
redaktörerna kan koncentrera sig på insamling av material som produceras utanför
myndigheternas ramar. Exempel på myndigheter som kommer att anmäla publicering till
Skånewebben är Region Skåne, Landsarkivet m fl.

Webbformulär för inläggning
Uppgifterna i de olika fälten i databasposterna läggs in via ett webbformulär. Till varje fält
finns länkar till instruktionstexter.  Som hjälp för ifyllandet finns pop menyer för
klassifikation, geografisk bestämning, språk mm. När formuläret är ifyllt väljer redaktören att
publicera posten eller spara den för vidare bearbetning. För informationsproducenterna finns
ett förenklat formulär som automatiskt går till huvudredaktören för bearbetning.

Kommentarer
Efter det första årets arbete med att konstruera själva databasen börjar nu arbetet med att fylla
strukturen med resurser. Det är nu som Skånewebben ska få sitt innehåll och funktionaliteten
kan testas fullt ut. Det finns många frågetecken också när det gäller den administrativa
organisationen. Eftersom avsikten är att Skånewebben ska bli en permanent söktjänst finns det
många frågor som måste lösas.

Databasens storlek
Databasens storlek är inte definierad. Eftersom ambitionen inte är att välja ut ”det bästa”
bland resurserna utan att vara heltäckande skulle databasen kunna bli mycket stor. Gränsen
sätts av vad redaktörerna mäktar med att samla in och av hur aktiva myndigheterna kommer
att vara när det gäller att anmäla nya sidor. Databasens storlek är av betydelse för
underhållsarbetet.

Databasens drift och underhåll
För närvarande är lokalredaktörernas insats endast planerad för uppbyggnaden av databasen.
Finansieringen av redaktörer när Skånewebben går i drift är helt avgörande för databasens
kvalitet. Oavsett vad som händer med lokalredaktörerna kommer huvudredaktören alltid att
behöva administrera myndigheternas informationsproducenter. Nya uppgiftslämnare måste
rekryteras och utbildas. Huvudredaktören måste också överblicka myndighetsmaterialet för att
kontrollera att allt relevant material kommer in i databasen.

Marknadsföring
För en söktjänst av Skånewebbens typ måste marknadsföring ske mot många olika användare,
t ex bibliotek, företag, myndigheter, privatpersoner, föreningar, andra söktjänstaktörer.
Arbetet med att engagera myndigheterna som informationsproducenter kommer samtidigt att



fungera som marknadsföring. Marknadsföringsarbetet är viktig under uppbyggnadsskedet
men måste fortsätta när databasen går i drift.

Samverkan och avgränsningar
Samverkan på nationell nivå har visat sig svår att uppnå. Samverkan med nationella
söktjänster som Svesök och Sverigedirekt har undersökts men inte visat sig möjligt att
genomföra. Genom att medverka i Skånewebbens referensgrupp har dessa tjänster bidragit
med värdefulla synpunkter.
I Skåne finns många söktjänster med specialinriktad information, t ex Öresunddirekt.
Skånewebben bevakar och samarbetar med dessa tjänster för att undvika dubbelarbete.

Avslutning/Sammanfattning
Temat för konferensen Mötesplats inför Framtiden är ”generationsväxling”. Det kan gälla
personal, användare, arbetsmetoder, media… I detta läser jag in ”utveckling”.

Kompetensutveckling var en av hörnstenarna i Kunskapsportens målsättning. Genom att
utbilda bibliotekarier till lokalredaktörer för Skånewebben överförs kunskap om
arbetsmetoder (databasuppbyggnad) och sökmetoder. Kommunbiblioteken där redaktörerna
har sin arbetsplats engageras också i Skånewebbens utveckling och metoder. Dessutom får
redaktörerna möjlighet att vidga sin lokalkännedom.

Skånewebben riktar sig till nya användare. Min förhoppning är att Skånewebben ska bli den
naturliga startpunkten för många som aldrig använt Internet förr.

Skånewebben kommer att bli den första regionala söktjänst i Sverige där man integrerar
myndigheters material med material producerat av organisationer och privatpersoner.
Arbetsgruppens avsikt har varit att specifikationer och arbetsmodeller ska kunna användas av
andra tjänster med samma inriktning. Förhoppningsvis kommer Skånewebben att snart få
efterföljare och kunna fungera som inspiratör och samarbetspartner. När får vi ett nätverk av
regionala webbportaler?

Lund 14 januari 2001


