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Sammanfattning summary

Fokus för projektet Sök på Golvet har varit att skapa en 

prototyp för ett alternativt sökverktyg på en interaktiv 

golvyta. Samt att undersöka hur ett mindre textbaserat 

gränssnitt kan utformas för andra elektroniska medium. 

Målgrupper för studien har främst varit distansstudenter 

och forskare, två grupper som relativt sällan besöker det 

fysiska biblioteket.

Projektet var ett samarbete mellan Umeå universitetsbib-

liotek, Designhögskolan (Umeå universitet,) Kulturverket 

(Umeå kommun), HUMlab (Umeå universitet), Lövångers 

skola och bibliotek (Skellefteå kommun). Projektets ge-

nomförande möjliggjordes genom att medel tilldelades 

från Kungliga biblioteket.

Det empiriska underlaget för projektets resultat base-

rades på resultat från workshops, intervjuer och an-

vändarundersökningar. Arbetsmetoden var prövande och 

präglades av flexibilitet.  

Resultatet av projektet pekar på att bibliotek bör utveck-

la gränssnitt som präglas av interaktion, grafisk stringens 

med en tydlig avsändare. Den visuella inspirationen är lika 

viktig som att inte ge avkall på vetenskaplig tyngd. För att 

skapa en mer sömlös användarupplevelse bör bibliotekets 

fysiska och digitala miljöer länkas samman. Resultatet av 

arbetet med barnen pekar mot ett icke-linjärt, mer intuitivt 

informationssökande där flera sinnen aktiveras i sökproces-

sen. 

The focus of the project Sök på golvet (Search, Feel, Find) 

was to create a prototype for an alternative search tool for 

the interactive floor surface. Another goal was to investi-

gate how a non-text-based interface could be designed for 

other electronic media. Target groups for the study were 

primarily distance students and researchers, two groups 

that visit the physical library relatively rarely.

The project was a collaboration between Umeå University 

Library, Institute of Design (Umeå University), Kulturverket 

(Umeå municipality), HUMlab (Umeå University), Lövånger 

school and library (Skellefteå municipality). Implementa-

tion of the project was made possible by funds from the 

National Library of Sweden.

The empirical basis for the project’s results were based on 

results from the workshops, interviews and user surveys. 

The work method was tentative and was characterized by 

flexibility.

The results of the project indicate the need for the library 

to develop an interactive interface for the search service 

that is characterized by a clear and minimal design and 

follows the library’s visual identity. The visual inspiration 

is equally important as the scientific content. To create a 

more seamless user experience the library’s physical and 

digital environments should be linked together. The result 

of the work with the children points towards a non-linear, 

more intuitive information search in which several senses 

are employed in the process.
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Inledning
“The university library website is like a huge building 
with tiny, tiny windows.” Så uttryckte sig en av de bib-

lioteksanvändare som intervjuades i vårt projekt. Det 

är en metafor som, på ett enkelt sätt, fångar essensen i 

projektet, nämligen att skapa öppenhet och transparens i 

bibliotekets digitala gränssnitt. Att tillhandahålla en infor-

mationssökning som verkligen utnyttjar alla de tekniska 

möjligheter som finns idag är en naturlig förlängning av 

samma resonemang.

Med en allt bredare rekrytering till högre utbildning i 

Sverige och en växande insikt om människors olika läros-

tilar har det blivit intressant för universitetsbiblioteket 

att undersöka hur vi kan bemöta alla våra användare på 

ett adekvat sätt. Studenter och forskare befinner sig inte 

alltid på campus men behöver likaväl ha tillgång till våra 

elektroniska resurser och service. Ett inspirerande och 

överskådligt gränssnitt som inte enbart bygger på textuell 

förståelse blir i detta sammanhang närapå en nödvän-

dighet att utveckla. Visserligen har universitetsbiblioteket 

en relativt stabil position i lärosätets infrastruktur, men icke 

desto mindre måste vi förhålla oss till konkurrensen från 

andra informationsdistributörer för att vinnlägga oss om 

att även i framtiden åtnjuta legitimitet.

Bakgrund 
Våren 2012 invigdes Konstnärligt campus (KC) i Umeå. Hit 

förlades den nya Arkitekthögskolan, Bildmuseet och HUM-

labX. Designhögskolan och Konsthögskolan som redan var 

etablerade vid älvbrinken införlivades i det nya campusom-

rådet. HUMlabX är en filial till HUMlab vid huvudcampus. 

På Konstnärligt campus finns ett filialbibliotek till Umeå 

universitetsbibliotek. Biblioteket erbjuder böcker, tidskrifter 

och e-resurser inom konst, design och arkitektur.

Inför öppnandet av biblioteket genomfördes en intervju-

studie bland studenter och doktorander på högskolorna. 

Studien visade att många upplevde vår dåvarande katalog 

som svårnavigerad och texttyngd.

Intervjustudien resulterade i ett samarbete mellan Umeå 

universitetsbibliotek, Designhögskolan och HUMlab. Pro-

jektet Att synliggöra e-tidskrifter pågick från december 

2012 till mars 2013. Två studentgrupper gav förslag på hur 

biblioteket kan synliggöra e-tidskrifter i det fysiska rummet 

och på bibliotekets webb. Resultatet av projektet visade 

på att vi bör arbeta mot en mer visuell och lättnavigerad 

webbplats.

Det första projektet gav oss många värdefulla erfarenheter 

som vi vill fortsätta att undersöka. Ett tydligt resultat var 

att vår katalog upplevdes vara belamrad av text. HUMlab 

som vi samarbetade med under det första projektet hade 

precis ingått ett samarbete med Kulturverket och dåva-

rande föreståndare Patrik Svensson, föreslog att vi för att 

få fler idéer utanför ”boxen”, borde involvera barn i arbetet. 

Barn säger åt proffsen vad de ska göra – är metoden som 

löper som en röd tråd genom Kulturverkets verksamhet. 

Denna metod innebär att de ungas idéer, tankar och alster 

utvecklas i samarbete med äldre elever, studenter och 

”proffsen”, det vill säga kulturinstitutioner och utövande 

konstnärer. Resultatet blir att eleverna är skapare av och 

delaktiga i professionella utställningar, föreställningar och 

konserter, men det är vuxna med erfarenhet, kunskaper 

och resurser som framför eller utför barnens idéer.

Projektet Sök på golvet - del 1 var ett samarbete mellan 

Umeå universitetsbibliotek, Designhögskolan, Lövångers 

folk- och skolbibliotek, HUMlab och Kulturverket. 

Fokus för projektet var att undersöka hur ett katalog-

gränssnitt kan utvecklas visuellt. Barnens tankar och idéer 

utgjorde basen i detta projekt. I Lövånger, ett samhälle ca 

8 mil norr om Umeå, finns många nyanlända flyktingar.  

ILLUSTRATION: STEG PÅ VÄGEN
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koncept för bibliotekets gränssnitt (både själva sökgräns-

snittets och hemsidans övriga komponenter).

Vår övergripande fråga till studenter och barn har varit: hur 

kan bibliotekets sökverktyg göras mindre textdominerat 

och mer överblickbart? 

Fokus har varit själva utformningen av gränssnittet, inte 

kopplingen till vårt bestånd (sökbarheten). Genom att 

studenterna arbetar med ett utpräglat användarperspektiv 

och att barnen i någon mening kan sägas utgöra framtida 

biblioteksanvändare anser vi att detta är rimligt.

Under projektets gång har den ursprungliga frågan fått lite 

olika inriktning för de två grupperna. Studenterna gavs en 

precisering av målgruppen: fokus på distansstudenter och 

forskare samt en teknisk begränsning till dagens  

teknologi, att arbeta utifrån. Det visade sig vara en utman-

ing för dem att inte tänka långt in i framtiden. Barnen fick 

motsatt scenario, d.v.s. hur söker man i framtiden?

I projektet har en prototyp som använder form och färg vid 

informationssökning presenterats. Text är alltså inte längre 

en central komponent av själva sökningen. I arbetet med 

barnen har ett framtidsperspektiv använts. Detta medför 

att prototypen år 2015 behöver en nyckel (se bilaga 3) för 

att manövreras. Med andra symboler skulle prototypen 

emellertid vara helt självförklarande även idag.

Studenterna har utarbetat sex koncept som alla uppfyller 

de uppsatta kraven. Vi hade även satt upp tre effektmål. 

Alla har, mer eller mindre, uppfyllts inom ramen för pro-

jektet. Våra gränssnittslösningar underlättar för användar-

grupper som har svårt att orientera sig i stora textmäng-

der. Det nya gränssnittets har på många sätt en universell 

karaktär och samarbetet mellan de ingående verksam-

heterna har skapat många nya kontakter och bidragit till 

kunskapsöverföring och verksamhetsutveckling.

Eftersom vi ville fokusera på att skapa ett gränssnitt där 

ord skulle var underordnat det visuella var den här grup-

pen elever intressanta att samarbeta med. 

Designhögskolan har även den en internationell prägel. Ett 

trettiotal nationaliteter fanns då representerade på hög-

skolan. Utbildningen har en särställning internationellt och 

rankas som en av världens bästa designutbildningar. Under 

studietiden möter studenterna olika företag och organisa-

tioner för att finna designlösningar med starkt användar-

fokus under arbetsprocessen.

Under projekttiden träffades barnen och studenterna 

vid två tillfällen för att visa vad som framkommit under 

arbetsprocessen och för att utbyta idéer. Vid det andra 

mötet visade och berättade barnen om sina förslag för stu-

denterna. De inspirerades av barnens bilder och tog med 

sig delar av barnens förslag och vidareutvecklade dem 

tillsammans med sina egna idéer som slutligen implemen-

terades av systemutvecklare på HUMlabX på en multi-

touch-kapabel golvskärm (Bilaga 2). Projektet genom-

fördes med stöd från Kulturbryggan.

Gränssnittet på golvytan är röst- och rörelsestyrt. När 

sökningen påbörjas syns en bild av en mikrofon i mit-

tcirkeln. På bilden nedan har en elev från Lövångers skola 

startat sin sökning genom att säga ”stad”. Sökresultatet vi-

sas då i de mindre cirklarna. När eleven hittat den bok hon 

vill veta mer om ställer hon sig på bilden. Då visas boken i 

mitten av golvet, där hon kan få mer information.

Syfte och måluppfyllelse
Projektets målsättning var att skapa en prototyp för ett 

alternativt sökverktyg på det interaktiva golvet i HUMlabX, 

baserad på barnens idéer, och att utkristallisera hur bättre 

fungerande icke-textdominerade gränssnitt kan se ut. Det 

senare arbetade studenterna med genom att utveckla fler 
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Projektets grundstomme har varit en relativt stor och 

mycket aktiv arbetsgrupp. I arbetsgruppen Carl-Erik En-

gqvist (Kulturverket), Pär Wretling (Kulturverket), Fredrik 

Oskarsson (Kulturverket), Karin Jangert (HUMlabX), Johan 

von Boer (HUMlab), Roger Mähler (HUMlab), Christoffer 

Lindström (Umeå universitetsbibliotek), Anna Hällgren 

(Skellefteå stadsbibliotek), Catharina Henje (Designhög-

skolan), Ola Boström (Umeå universitetsbibliotek) och 

Nils-Erik Gustafsson (Designhögskolan) ingått. Under vår 

ledning har arbetsgruppen träffats fyra gånger med lite 

olika sammansättning.

Styrgruppen har träffat projektledarna tre gånger. Den har 

haft avgörande inverkan på projektplanens utformning och 

projektets övergripande upplägg. I styrgruppen ingick Arne 

Berggren (Kulturverket), Anna Swärd Bergström (Umeå 

universitetsbibliotek), Jan Gunillasson (Umeå universitets-

bibliotek), Linda Lindgren (HUMlab) och Maria Göransdot-

ter (Designhögskolan).

Projektet hade inte kunnat genomföras utan de medel som 

tilldelades från Kungliga biblioteket, 516 000 SEK, men 

det är också viktigt att betona att alla ingående verksam-

heter bidragit med egna medel i form av tid och personal. 

Det ligger i sakens natur att det är svårt att uppskatta 

någon exakt summa för respektive verksamhet, men man 

bör ändå hålla detta i minnet när de ekonomiska ramarna 

sätts i relation till projektets utfall. Vad gäller Kulturverkets 

medverkan bör nämnas att inga projektmedel avsatts. Man 

har alltså bidragit avsevärt till verksamheten utan krav på 

motprestation.

Projektledarna har under en heldag i februari träffat Katti 

Hoflin (Stockholm stadsbibliotek), Pelle Snickars (Umeå 

universitet) och Cecilia Petersson (Uppsala universitetsbib-

liotek), som fungerat som referensgrupp. Delar av arbets-

gruppen deltog också under dagen.

Kommunikation är centralt i allt projektarbete, speciellt i 

ett så utpräglat samarbetsprojekt som föreliggande. För 

att underlätta informationsutbytet har en sida på universi-

tets-bibliotekets intranät gjorts tillgänglig för alla i arbets-

Projektets struktur
Under 2014 och 2015 har projektet planerats, genomförts 

och utvärderats. I och med projektets karaktär har ett 

omfattande förberedelsearbete varit nödvändigt. Mån-

ga samverkande parter ställer höga krav på samordning. 

Det visade sig relativt snart att vi behövde mer tid och en 

förlängning av projekttiden beviljades under sensommaren 

2014.

Förutom att projektet till sin karaktär bygger på samver-

kan mellan ett flertal verksamheter är det också agilt i den 

meningen att projektledningen eftersträvat smidighet i 

sitt förhållningssätt till projektparterna. Att förbättra själva 

projektet har hela tiden varit ett mål i sig. Lyhördhet för hur 

samarbetet utvecklas och förändringsbenägenhet utifrån 

det som uppkommit allt eftersom projektarbetet fortskridit 

har varit ledord. Till exempel var det från början menin-

gen att en ämnesmässig avgränsning till arkitektur, konst 

och design skulle göras, men detta föll inte väl ut med alla 

inblandade och lämnades därför relativt tidigt.

Ytterligare ett betecknande drag för projektet är att det är 

disciplinöverskridande. I arbetsgruppen finns representan-

ter från såväl det tekniska som humanistiska och sam-

hällsvetenskapliga. Detta har lett till givande diskussioner 

och i vissa fall oväntade lösningar. Alla i arbetsgruppen 

förväntas inte bara vara experter på sitt specialområde, 

utan förväntas också kunna förmedla sitt kunnande och 

samarbeta med personer inom helt andra områden.

Projektets modell ger en bild av hur parallella processer 

pågått under projekttiden. Detta arbetssätt har både för- 

och nackdelar. Positivt är att det ger stor flexibilitet att följa 

upp infall och funderingar som uppstår allt eftersom, vilket 

torde berika ett projekt. Negativt är att det kan innebära 

att man transiterar allt för långt bort från det som var den 

ursprungliga tanken. I föreliggande projekt tycker vi att 

fördelarna har övervägt. Det finns så mycket kompetens i 

arbetsgruppen att det är synd att inte ta vara på den när 

möjligheten uppstår.

 
 
Parallellt arbete med 
problemfrågeställningen

HUR KAN BIBLIOTEKETS 
SÖKVERKTYG GÖRAS MINDRE 
TEXTDOMINERAT OCH MER 
ÖVERBLICKBART?

 
 
Studenter och barn presenterar sina 
respektive idéer för varandra.

Arbetsgruppen gör ett urval för 
prototypen.

Kriterier: visuellt, associativt, intuitivt, 
inspirerande, relaterande, realiserbart 
idag, överblickbart.

 
 
Systemutvecklare på HUMlab och UB 
utformar det digitala gränssnittet.

Implementering för golvet

Prototyp

Avslutning för alla inblandade

Konferens ht 2015

STUDENTERS OCH BARNS ARBETE

PRESENTATIONER, IDÉUTBYTE OCH ÖVERLÄMNING

UTVECKLINGSARBETE

Process

Delavslut

avslutning

ILLUSTRATION: PROJEKTMODELL
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Catharina Henje gav de olika grupperna klassen i uppdrag 

att fundera på vad de ville fokusera på och omformulera 

vår problemformulering för att avgränsa arbetet. 

Designhögskolans undervisning har starkt användar-

fokus. Studenterna började med olika typer av an-

vändarundersökningar och intervjuer. De placerade också 

ut olika objekt, som frågelådor och liggare med olika 

frågeställningar, både på huvudbiblioteket och biblioteket 

på Konstnärligt campus. Studenterna intervjuade också 

distansstudenter via Skype.

Under hela projekttiden har vi haft tät kontakt med studen-

terna. Vi har varit med på deras delpresentationer och de 

har personligen sökt upp oss i biblioteket och även kontak-

tat oss via e-post. Projektet har alltså fördjupats avsevärt, 

i förhållande till tidigare projekt, genom att vi haft tid att 

delta kontinuerligt i studenternas arbete. Dialogen kring 

bibliotekets roll har ständigt pågått. Det har varit mycket 

positivt då studenternas bakgrunder gör att de har mycket 

varierande bibliotekserfarenheter med sig.

Workshop 1: Sortera biblioteket
Vi var intresserade av att undersöka hur något som inte 

är synligt kan beskrivas och på vilka olika sätt information 

kan struktureras och etiketteras. Den första workshopen 

i Lövånger kallades Sortera biblioteket. De arbetsverktyg 

barnen arbetade med var i huvudsak handfasta, som pap-

per, pennor sax och lim. Med oss till klassen hade vi medier 

som vanligtvis återfinns i bibliotek, böcker, film, CD-böcker, 

blindskrift m.m. i olika i kategorier. För att skapa ett mer 

fysiskt arbetssätt där hela kroppen engageras placerade 

gruppen. Dokumentation har löpande lagts ut på denna. 

E-post har annars varit den vanligast förekommande 

kommunikationssättet. För att skapa en gemensam profil 

och samhörighet har en projektlogga skapats av Carl-Erik 

Engqvist. Denna har använts av alla samarbetsparter under 

projekttiden.

Från Umeå universitetsbibliotek har, förutom de två pro-

jektledarna, även bibliotekarien Christoffer Lindström, Ola 

Boström på IT-avdelningen samt Susanne Sjöberg, bibliote-

kets kommunikatör, bidragit.

Under genomföranden fasen har vi träffat studenterna ett 

flertal gånger. En introduktion om universitetsbiblioteket 

med en uppföljande frågestund blev upptakten i deras 

moment, Guidance to Mimir’s Well. Studenterna deltog 

i en workshop tillsammans med barnen som en del av 

upptakten till arbetet. Vi deltog också i studenternas mitt- 

och slutpresentationer samt deras lektioner med Nils-Erik 

Gustafsson. 

Barnen i årskurs 3 på Lövångers skola deltog i totalt fem 

workshops inom ramen för projektet. En av dem genom-

fördes på Konstnärligt campus och de övriga i deras skola. 

De besökte också Umeå för en avslutning då de tog del av 

studenternas koncept samt använde prototypen, som ju är 

det konkreta resultatet av deras projektarbete.

Arbetssätt
Både under planerings- och arbetsprocessen fördes 

samtal med arbetsgruppen och de involverade lärarna om 

metod för projektet. Vi betonade vikten av ett ”prövande” 

arbetssätt vad det gällde arbetet med barnen. Eftersom 

vi i viss mån följde Kulturverkets metod Barn säger åt 

proffsen vad de ska göra så innebar det att vi i förväg inte 

kunde bestämma hur hela arbetsprocessen skulle se ut. 

De resultat som framkom när vi träffade med barnen fick 

styra hur arbetet fortsatte. Studenterna på Designhögsko-

lan har fastslagna metoder i sin studieplan. I samråd med 

ansvarig lärare, Catharina Henje, kom vi fram till en över-

enskommelse om hur vi sammanför studenternas kursmål 

med vårt syfte med projektet. Problemformuleringen var 

densamma för både barnen och studenterna: Hur kan bib-

liotekets sökverktyg göras mindre textdominerat och mer 

överblickbart?

Vid vår första träff med studenterna presenterade vi Umeå 

universitetsbibliotek, vårt uppdrag och om våra olika an-

vändargrupper. Vi presenterade de tjänster vi erbjuder och 

vad biblioteket ger tillgång till för typ av medier. En tydlig 

avgränsning från vår sida var att deras förslag skulle vara 

applicerbara på olika typer av tekniska plattformar och 

möjliga att implementera med dagens teknik. Vi ville också 

att de skulle ha fokus på hur vi kan underlätta för våra 

distansstudenter och forskare. Två användargrupper som 

sällan besöker våra fysiska bibliotek. 
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Sedan användes adjektiv som hård, mjuk, len etc. Form 

användes inte lika frekvent och funktion användes rela-

tivt sällan. Kanske beroende på att vissa saker inte hade 

självklara användningsområden för barnen. 

De två inledande workshoparna gav oss flera värdefulla in-

sikter. Det vi tog med oss i planeringen inför vårt fortsatta 

arbete med barnen var att vi ville komma ifrån det faktum 

att det barnen så väl kände igen, d.v.s. medier från bibliote-

ket, tenderade att sorteras efter de kategorier de redan 

var bekanta med från sitt eget skolbibliotek. Kanske mer 

okända objekt kunde stimulera till ett friare tänkande? 

Workshop 3: Organize - label - track 
I samarbetet med Viva resurs i Umeå anordnade vi en 

workshop med olika saker hämtade från returbutiken. 

Några saker var lätta att identifiera, som tallrikar, ljusstakar 

m.m. medan andra var mer oidentifierbara. I den första 

delen av workshopen deltog enbart studenterna.

Varje grupp fick i uppdrag att sortera de olika sakerna 

efter ett system som de ansåg att de hörde samman. Alla 

grupper valde olika sätt att strukturera, några efter form, 

andra färg eller funktion. En grupp valde att rita upp en 

lägenhet med olika rum och placerade sakerna i det rum 

de ansåg att de hörde hemma. När sorteringen var klar så 

täckte de över sina högar och fick i uppgift att göra det 

som inte syns identifierbart. De använde sig till största del 

av symboler. Vi avslutade med att alla grupper gick runt 

och gissade på vad som dolde sig under respektive grupps 

sortering. 

vi stora pappersark på golvet där barnen fick i uppgift att 

sortera de olika medierna på ett sätt som de ansåg vara 

logiskt. 

Lärarna hade i förväg delat in klassen i fyra grupper och 

alla grupper valde olika sätt att sortera sin samling. Böck-

er på engelska sorterades ofta tillsammans med svenska, 

medan en tidskrift på kinesiska och en bok på persiska 

kategoriseras bland media på andra språk. 

När de hittat en sätt att sortera som gruppen var överens 

om så täcktes högarna över. Nu skulle det som var osynligt 

göras avläsbart och eleverna fick själva välja på vilket sätt 

de skulle lösa det. För att illustrera sina kategorier valde 

alla grupper att rita bilder. Text föreslogs, men när det  

uppkom diskussion om vilket språk man skulle välja så 

valdes text bort. 

När grupperna var klara med sin sortering och de olika 

kategorierna så gick de runt och gissade vad som dolde 

sig under respektive grupps pappersark. 

Workshop 2: Beskriv det du inte kan se
Vår andra workshop handlade om på vilka olika sätt vi 

beskriver det vi inte ser. Även här var klassen indelad i fyra 

grupper. Varje elev fick välja ett föremål som de lade i en 

svart tygpåse. Påsen skickades runt i gruppen. Genom 

att känna på påsen beskrev barnen vad de trodde fanns i 

påsen. De fick också ställa frågor till den elev som ledde 

workshopen som i sin tur gav ledtrådar. Barnen började 

ofta beskriva genom att säga vilken färg saken hade. 

F
o

to
: A

nd
ers Lennver

F
o

to
: F

red
rik O

skarsso
n

F
o

to
: F

red
rik O

skarsso
n



9

Efter lunch anslöt eleverna från Lövånger och tillsammans 

med studenterna gjorde de om uppgiften. Det som design-

studenterna påtalade efteråt var hur snabbt barnen tog sig 

an uppgiften. Designstudenterna diskuterade och tvekade 

mer in för sina val medan barnen snabbt kom överens om 

hur de ville organisera sin samling.  Eleverna från Lövånger 

gjorde helt andra val än studenterna. Barnens sortering 

styrdes mer av fantasi och var mer associativ. Exempelvis: 

en sko + en groda = sagor.

Workshop 4: Rulla bollen och 5: Att söka idag
Personal från Kulturverket och HUMlab arbetade vidare 

med barnen under ytterligare två workshops. Workshop 

4 benämndes Rulla bollen. En stor boll rullades på golvet 

där post-it-lappar spritts ut. Varje lapp representerade ett 

sökord. Detta kan ses som en metafor för ett slags inspira-

tionsgränssnitt.

I workshop 5 diskuterades dagens sökmotorer och kata-

loger. Fokus låg emellertid på att utveckla modeller för nya 

biblioteksökverktyg. För att inte barnen skulle begränsa sig 

enbart till det de redan känner till så fick de fundera på hur 

människor söker efter information om 300 år. Känneteck-

nade för barnens framtidstankar var att vi kommunicerar 

med alla våra sinnen. Genom rörelse, tankeöverföring och 

ett gemensamt universellt symbolspråk som alla människor 

förstår. Barnens koncept implementerades senare av två 

systemutvecklare vid HUMlab på golvskärmen. För mer 

detaljer kring den fjärde och den femte workshopen se  

www.cultumea.com/category/sok-pa-golvet. 

Resultat
Att söka information på biblioteket - 
studenternas förslag
Studenternas sex fristående koncept presenteras nedan var 

för sig översiktligt. För fler bilder se bilaga 1.

Team 1: Transparence
Detta koncept kännetecknas av transparens och igenkän-

ning. Bakgrunden, i form av ett lämpligt foto, finns med 

hela tiden i sökprocessen. Inga nya fönster öppnas och läg-

ger sig på varandra. Huvudkategorierna, som bland annat 

innefattar Service är placerade direkt under sökfunktionen, 

som består av en enda sökruta. I ett enda marknads-

föringsfält centralt placerat växlar fem nyheter/aktualiteter.

Konceptet är avsevärt avskalat i jämförelse med nuva-

rande hemsida. Det är också mycket flexibelt, d.v.s. det här 

konceptet kan, med enkla medel, ändras utan att för den 

skull tappa sin identitet. Grundstrukturen förblir densam-

ma, vilket ger användaren möjlighet att känna igen sig och 

också orientera sig lättare. 

Det föreslagna grafiska gränssnittet visar hur vi kan lyfta 

fram olika resurser på ett mer inspirerande sätt än en 

exempelvis i en databaslista. Sökresultaten presenteras 

genom en mappstruktur där sökordet är markerat och runt 

om finns information om i vilken form av källa sökordet 

återfinns i, tidskrift, e-bok m.m. I sitt förslag har de även 

integrerat sökresultaten från Libris. 

Team 2: Blended space
Den här studentgruppen har fokuserat på att koppla det 

digitala gränssnittet till det fysiska biblioteket. Utgång-

spunkten är att användarintervjuerna visat att människor 

attraheras av atmosfären i biblioteket. Att återknyta till 

denna ”bibliotekskänsla” eller ännu hellre återskapa samma 

känsla i det digitala biblioteket är studenternas bärande 

tanke i konceptet.

I det fysiska biblioteket är informationsdisken väl synlig. 

Gruppen föreslår en motsvarande informationspunkt på vår 

webb med svar på de vanligast förekommande frågorna. 

Information om lån, support, öppettider och kartor över 

biblioteket.

För att skapa en känsla av sammanhang mellan det fysiska 

biblioteket och bibliotekets söktjänst så används samma 

grafiska form. Färgkodning, symboler och typsnitt är desa-

mma på webben och i biblioteket. 

En vanlig fråga i informationsdisken är hur man hittar en 

specifik bok. För att underlätta för användaren att hitta 

det sökta materialet i biblioteket så tänker sig gruppen en 

ILLUSTRATION: KIMBERLY BEAUPREZ, JUSTYNA FRYCZAK OCH FELIX 
NOLLER

ILLUSTRATION: DANIEL HENNINGSSON, MELISSA HELLMUND OCH 
ROBERT CURRAN

http://www.cultumea.com/category/sok-pa-golvet
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NFC- (near field communication) tjänst i mobilen. Genom 

att scanna en kod får användaren vägledning till det sökta 

objektet. 

Team 3: Wall Display
Genom en stor väggdisplay handlar konceptet om att 

fånga potentiella biblioteksanvändares uppmärksamhet 

utanför bibliotekets lokaler. Studenterna har ringat in tre 

olika typer av offentliga platser: platser man måste vara på, 

platser man passerar och platser som man aktivt väljer att 

gå till. De presenterar i sitt koncept två lösningar för hur vi 

skulle kunna marknadsföra oss på ställen på campus där 

studenter och personal passerar. Det kan röra sig om i stort 

sett vilka allmänna ytor som helst på campus. 

Väggdisplayen är tänkt att länka samman det fysiska och 

digitala biblioteket, en interaktiv informations- och inspi-

rationspunkt. När någon passerar displayen så identifieras 

hen via ansiktsigenkänning. När en student, lärare eller 

forskare vid universitetet passerar så visas en karaktär kop-

plad till hens ämnesområde. Om personen inte studerar vid 

universitetet väljs en figur slumpmässigt. I denna presenta-

tion exemplifierades en av dessa karaktärer genom bygg-

nadsingenjören Gustave Eiffel. 

Om den som passerar förbi stannar kommer information 

att visas och bjuda in användaren att interagera. Om inte 

så försvinner figuren och allmän information visas på skär-

men. Karaktären Gustave Eiffel föreslår litteratur kopplat 

till Eiffeltornet, konstruktion material m.m. En rad olika 

möjligheter erbjuds användaren, som att reservera materi-

al, spara till en favoritlista, e-posta information eller se var 

boken är placerad i biblioteket.

Team 4: Keyword search
I det här konceptet har studenterna skapat en slags äm-

nesordssökning som inte bara ger förslag på sökord utan 

också erbjuder ett enkelt förfarande för att lägga till dessa 

i sökningen. Keyword feature search fungerar genom att 

du när du börjar skriva ditt sökord föreslås angränsande 

sökord under själva sökrutan. Dessa har ett grönt plusteck-

en efter sig. Genom att klicka på pluset kan du med en en-

kel manöver lägga till sökordet i din sökning. Det visas då 

som ett sökord med ett rosa kryss. Under sökrutan visas 

Det här är ett av många förslag som pekar på ett behov av 

större möjlighet till utbyte och samverkan med andra ge-

nom att det finns möjlighet att dela din lista med favoriter 

med andra. Här kan också lärare dela sina referenslistor till 

studenter.

Team 5: Bubble search
Den här gruppen har genomgående lagt stor tyngd på att 

bibliotekets ska ha ett akademiskt anslag och deras sidor 

har alltjämt relativt stora inslag av text. Hur man presen-

terar texten och skapar samspel mellan text och bild är 

avgörande. De betonar vikten av att sidorna är uppdat-

erade och hela tiden förändras. Lärosätets dynamik ska 

kännas på hemsidan. Man kan också bygga sin egen sida 

som möjliggör att man kan följa varandra på liknande sätt 

som man kan göra i flertalet kommersiella tjänster. Det 

finns alltså ingen motsättning mellan betoningen på det 

akademiska och ett betydande socialt inslag.

ILLUSTRATION: ENRICO SINATRA, BRENO MOREIRA OCH ANASTASIOS 
TSESMETZIES 

ILLUSTRATION: HSIN YI HUANG, RETO SCHNELLER OCH PIOTR KUKLO

ILLUSTRATION: LAURE NAVARRO, JOHAN EDZÉN OCH BERNARDO 
ARAÚJO

Gruppens koncept är ett visuellt sökgränssnitt som funger-

ar som ett komplement till den vanliga sökfunktionen. 

Precis som namnet Bubble search antyder så visas infor-

mationen genom runda cirklar. Gränssnittet ger en bild av 

hur stor mängd litteratur det finns i ett specifikt område, 

exempelvis design. Designcirkeln är störst och intill visas 

mindre cirklar med andra kategorier inom designområdet. 

träffarna. De presenteras enbart med sina respektive bok- 

och filmframsidor. För mer information på titelnivå måste 

man klicka sig vidare via bilden. Böcker som tidigare ingick 

i träfflistan ”dimmas” när nya avgränsningar gjorts.
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Att verkligen söka på golvet - barnens modell
Workshoparna med barnen har resulterat i en mängd 

idéer och förslag kring framtidens informationssökning. I 

enlighet med Kulturverkets metod har tankarna samman-

fattats och tolkats av de konstnärliga ledarna och sedan 

legat till grund för den prototyp som utformats för den 

interaktiva golvskärmen och den tillhörande väggskärmen 

(triptyken). Prototypen är rörelsestyrd och kan manövreras 

individuellt eller av flera personer samtidigt.

På golvskärmen visas ett universum av ljuspunkter i stän-

dig rörelse. Ett antal symboler i varierande färger rör sig 

också på skärmen. I mitten svävar ett större och starkare 

ljussken. Detta är utgångspunkten för sökningen. Genom 

att ställa sig på centerpunkten och röra sina armar ut från 

kroppen kan symboler ”fångas in” för att sedan placeras 

i en av de fem boxarna längs skärmens ena långsida. 

Endast en symbol kan läggas i varje box. För en kombin-

erad sökning används alltså mer än en sökbox.  Beroende 

på vilken symbol och vilken färg symbolen har visas olika 

träffar på väggskärmen. Prototypen är alltså kopplad till 

bibliotekets bestånd. Textbaserad informationsförmedling 

är över huvud taget inte viktig förrän träffarna visas på 

triptyken. Här presenteras de enskilda böcker, filmer, bilder 

m.m. som genererats av sökningen. Barnens ingång har 

varit att symbolerna och färgernas inneboende betydelser 

är självklar för människor som lever om 300 år. Eftersom 

detta inte är fallet idag finns en symbolnyckel (se bilaga 3).

Barnens tankar kring ett framtida sökbeteende har lånat 

många drag från spelvärlden. De har också ett mycket 

mindre individfokuserat tänkande än brukligt är i sam-

manhanget. Det är möjligt och givande att göra informa-

tionssökning till en kollektiv aktivitet. Att inbegripa många 

sinnen är också ett genomgående drag som de konstnärli-

ga ledarna försökt tillvarata i den slutgiltiga implementerin-

gen. Eftersom barnen tagit det extrema framtidsperspek-

tivet på allvar och anammat ett tänkt gemensamt kodspråk 

samt en självklar innebörd förknippad med olika färger 

måste man för att kunna se en meningsfull användning 

idag av prototypen tänka ett steg längre. Detta diskuteras 

längre fram.

De underkategorier som visas kan väljas bort eller läggas 

till i den aktuella sökningen. Till höger i gränssnittet visas 

en träfflista med möjlighet att välja typ av media och få 

mer information.

Team 6: Mapping search results
Även den här gruppen har fokuserat på att beskriva en 

sökning med alla underkategorier på ett annat sätt än via 

linjär text. Den bärande idén är att den första sida som an-

vändaren möter ska vara så avskalad och transparent som 

möjligt. Om användaren väljer att gå vidare i sökprocessen 

så fördjupas och förgrenas antalet resurser och sökresul-

tat. Gränssnittet kan liknas vid ett träds grenar. Stammen 

på trädet är sökordet ”urban design” som förgrenar sig i 

olika resurser som exempelvis avhandlingar, artiklar, tryckta 

böcker, databaser m.m. De resurser där sökordet återfinns 

flest gånger markeras genom att de är större än de andra.  

Det förstorade sökordet kompletteras med siffror där an-

talet träffar anges.

Sökresultaten presenterade i text kombinerat med bilder 

av omslag. Förutom sökresultaten i UmUB:s katalog visas 

även sökträffarna i Libris. I många fall fungerar Libris som 

en första sökingång för att orientera sig inom ett specifikt 

område. Det föreslagna gränssnittet ger också möjlighet 

att göra parallella sökningar där olika sökgrenar så smånin-

gom kan kombineras.

ILLUSTRATION: ARTUR BECKER, MELINA HOZHABRI OCH VICTOR 
MUÑOZ
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vad de definierade som ett learning space i sina respektive 

verksamheter.

Därefter skulle de tänka bort dagens begränsningar vad 

det gäller teknik och lokaler och fundera på vad som 

enligt dem skulle vara det ideala scenariot för exempelvis 

ett ”meeting space” i biblioteket. Varje grupp fick varsin 

likadan ”verktygslåda” med lego. Dagen avslutades med 

att varje grupp fick presentera sina idéer.

Grupp 1: Non-searching DNA - inspiration space
Den här gruppen presentera en sorts “icke-sök”. När 

besökaren kommer in i biblioteket finns hens DNA  

redan lagrat och bibliotekarien får information om att det 

är biologi med inrikt-ning på fåglar som är användarens 

specialområde. Baserat på tidigare sparade sökningar så 

föreslås specifik information. Om besökaren inte är nöjd så 

föreslås ny information till dess att användaren har fått det 

den vill ha. 

Grupp 2: Spår i biblioteket - learning space
Detta handlar om ett sätt att dela sökresultat i det fysiska 

biblioteket. Genom att den som söker lämnar olika spår 

efter sig kan användare ta del av varandras sökvägar i det 

fysiska biblioteket, alltså hur ”browsing” i fysisk form kan 

visualiseras och inspirera andra. 

Konferens 27 maj 2015
I projektansökan fastställdes att en nationell konferens 

skulle hållas inom ramen för projektet. Under projektets 

gång har en strävan att se även konferensen som en del av 

utforskandet kring informationssökning och dess kvaliteter 

vuxit fram. Vi ville därför göra konferensen relativt liten till 

antalet deltagare sett och har också eftersträvat hög grad 

av aktivitet från deltagarna.

Vidare har det varit angeläget att alla parter i projektet 

haft möjlighet att bjuda in deltagare från sina respektive 

verksamhetsområden och att de lokala aktörer som kunnat 

vara intresserade har erbjudits platser. Detta för att möjlig-

göra lokala samarbeten längre fram.

Upplägget för dagen blev därmed tudelat. Förmiddagen 

ägnades åt att presentera projektet och på eftermiddagen 

höll Aditya Pawar, doktorand på Designhögskolan work-

shopen Rethink Search. För detaljerat program se bilaga 4.

Under förmiddagen presenterades och testades proto-

typen. En hel del frågor ställdes och diskussion kring bland 

annat golvytans förhållande till väggskärmen i anslutning, 

den s.k. triptyken, fördes. 

Under eftermiddagen introducerade Aditya Pawar en 

sociokulturell modell av biblioteket som fungerade som 

utgångspunkt för en workshop med legobyggande som 

metod.

Modellen, som har danskt ursprung, är ett sätt att se på 

bibliotekets roll i dagens samhälle. Den omfattar såväl det 

fysiska lokalerna och den virtuella miljön. Även om Jo-

chumsen m.fl. i förstone talar om folkbiblioteken i sin text 

passar den bra även för andra bibliotekstyper. Bibliotekens 

funktioner i samhället blir vidare, vilket både bemyndigar 

och ställer krav på verksamheten.

Konferensdeltagarna delades in i fyra grupper och fick 

välja någon av de ovan föreslagna funktioner som ett 

bibliotek har; inspirational space, learning space, perfor-

mative space och meeting space. Under den första delen 

av workshopen fick grupperna i uppgift att fundera på 

ILLUSTRATION: “LIBRARIES AS SOCIO-CULTURAL CENTRES”, HENRIK 
JOCHUMSEN, CASPER HVENEGAARD RASMUSSEN OCH DORTE  
SKOT-HANSEN
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Överblickbarhet framför allt
Det som betonats mest konsekvent är behovet av över-

blickbarhet i det digitala gränssnittet. Detta är ingen lätt 

nöt att knäcka då komplexiteten på ett biblioteks hemsida 

och i dess sökverktyg hela tiden växer. Det handlar dels om 

information av allmän karaktär, nyhetsflöden och kontak-

tuppgifter, dels om sökverktyg och inte minst alla de elek-

troniska resurser som tillgängliggörs via gränssnittet.

I studenternas koncept ligger fokus på olika delar av denna 

rikt sammansatta bild, men det står hur som helst klart 

att de alla eftersträvar en avskalad och förenklad struktur 

som först när man kommer en bit på väg i t.ex. en sökning 

vecklar ut sig i all sin komplexitet. Att det blir mycket text-

tyngd information på ett universitetsbiblioteks sida är inte 

i sig kontro-versiellt, men det måste inte vara fallet redan 

på förstasidan. Det initiala intrycket av gränssnittet måste 

framför allt vara inbjudande och leda den ovane besökaren 

på vägen för att utforska vidare. Alltför ofta är det istället, 

på ett direkt, kontraproduktivt sätt, avskräckande.

Avsändaren av informationen, i det här fallet Umeå univer-

sitetsbibliotek, ska vara synlig genom hela sökprocessen. 

Många av de forskare som vid intervjuer angett att de inte 

har något behov av biblioteket har vid följdfrågor visat 

sig använda sig av våra tjänster. De har varit inloggade 

via CAS (central authentication service) och inte förstått 

när de fått access till det material som biblioteket tillhan-

dahåller. 

Närvaro - på och utanför campus
Att vara där våra primära målgrupper befinner sig, i stället 

för enbart i själva biblioteket är en återkommande  

uppmaning. I olika typer av lärmiljöer på campus bör 

universitetsbiblioteket göra sig påmint som den resurs för 

studier och forskning som det är.

Distansstudenten som kanske sällan eller aldrig besöker 

det fysiska biblioteket skulle genom ett av studenternas 

koncept Bubble Search få möjlighet till mer visuell inspira-

tion och information om vad som finns inom hens ämne-

sområde. 

Även utanför själva lärosätet finns anledning att närvara. 

Studier, arbete och fritid sammanstrålar allt oftare på  

samma platser. Det kan vara vits att synas digitalt både där 

så kan anses förväntat och där så inte är fallet.

De lösningar studenterna föreslår innefattar inte sällan 

ganska spektakulära lösningar med stora skärmar eller 

specialbyggda moduler med ljus- och ljudeffekter. Finesser 

som ansiktsigenkänning och annat som idag är kostsamt. 

Med tanke på hur snabb den tekniska utvecklingen är ans-

er vi emellertid att man inte kategoriskt bör avfärda detta. 

Istället kanske man ska börja förbereda för nya lösningar 

så att organisationen är redo att snabbt genomföra sådana 

här marknadsföringshjälpmedel när möjligheten finns. 

Grupp 3: Flygande mattan - meeting space
När besökaren kommer in i biblioteket ska hen kunna ta 

sig genom biblioteket på en flygande matta. Fokus är vilka 

olika aktiviteter som just nu pågår i biblioteket. Genom att 

flyga över bibliotekets alla ytor och se vad som föregår 

i stängda rum ges en överblick över olika aktiviteter. När 

besökaren hittar något intressant så landar den på den 

valda plasten. 

Grupp 4: Möjlighet till verklig påverkan - 
performative space
Vad tillåter egentligen biblioteket och personalen? Det var 

frågan den här gruppen ställde sig. De tänkte sig ett rum 

som anpassade sig snabbare efter besökarnas behov.

Slutsatser och diskussion
Projektet Sök på golvet - del 2, pilotprojektet och det 

föregående e-tidskriftsprojektet har alla pekat i samma 

riktning.  Det har utkristalliserats återkommande syn-

punkter av olika karaktär. En del lätta att åtgärda, en del 

mycket komplexa att ta sig an. Alla är hur som helst värda 

att notera och diskutera eftersom de vid upprepade till-

fällen under de tre åren lyfts fram. Man får i detta sam-

manhang inte glömma att det ligger mycket omfattande 

användarundersökningar bakom studenternas koncept. Vi 

anser därför att det finns en solid underbyggnad för de 

slutsatser vi drar.

Att kunna interagera
Att interagera med en bibliotekarie eller andra bibliotek-

sanvändare är mycket viktigt för att göra det digitala 

gränssnittet dynamiskt och intressant. En sådan funktion-

alitet verkar både fylla ett nätverkande behov och inte 

minst ett socialt behov hos våra användare. Att tillhan-

dahålla diskussionsforum samt tipsmöjligheter ger också 

användarna en inspirationskanal. Flera studentgrupper 

nämner bibliotekets chattfunktion som mycket viktig. De 

gav även uttryck för stor förvåning över att tjänsten i dag-

släget har en sådan undanskymd position. 

Ett personligt avtryck i det digitala 
gränssnittet
Att möjliggöra för användaren att skapa en personlig plats 

i det digitala gränssnittet är ett sätt att knyta hen närmare 

till biblioteket. Det borgar för en frekventare användning. 

Om man ska tro studenternas resultat har en sådan funk-

tionalitet betydelse för hur ofta man besöker en webbsida. 

Personliga inställningar som kan sparas gör det lättare att 

utföra återkommande sökningar etc. Detta ska inte blandas 

ihop med automatisk lagring av sökningar. Det finns en 

växande indignation och oro för just vad det innebär i läng-

den när sökträffar sorteras, utan användarens vetskap och 

efter okända algoritmer, bland studenterna. Ett flertal av 

studenterna upplever att de får ett begränsat sökresultat i 

sökmotorer som bygger sökresultat på tidigare sökningar. 
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Inte enbart textbaserad information
Det som biblioteket vill tillgängliggöra har traditionsenligt 

varit textbaserade resurser. Så är inte längre fallet. Numera 

rör det sig om bilder, fotografier, filmer och multimedia. 

Traditionsenligt var bibliotekets sätt att tillgängliggöra sitt 

innehåll helt textbaserat i tryckt format. Så förhåller det 

sig, sedan flertalet år tillbaka, inte heller längre. Det finns 

helt andra sätt att skapa kopplingar mellan enskilda objekt 

och att utforma ett användarvänligt gränssnitt i vilket de 

relaterade objekten kan presenteras.

Trots dessa avgörande och radikala förändringar har det i 

stort sett bara skett en överföring av information från det 

tryckta mediet till det digitala. Sammantaget har alltså inte 

fördelarna med den teknologiska utvecklingen utnyttjats 

på bästa sätt. På många sätt är den smarta telefon och 

läsplattorna rena drömmen för biblioteksmiljön. Att de se-

dan finns spridda bland det stora flertalet av våra besökare 

är ännu ett stort plus.

Inspiration är viktigt 
De oväntade infallen kan i längden visas sig vara minst lika 

produktiva som den strukturerade analysen. Det är därför 

viktigt att inte helt tappa bort denna dimension. I det 

fysiska biblioteket är det alltjämt möjlighet att strosa bland 

hyllorna och browsa, men även digitalt är en viktig del av 

lärprocessen att släppa tanken fri. 

Människors associationer är högst individuella, och varken 

kan eller bör kartläggas eller styras, men att tillhandahålla 

ett sökgränssnitt som bygger på association istället för t.ex. 

klassifikation skulle kunna vara ett sätt att bredda perspek-

tivet. Det handlar inte om att ersätta, utan snarare kom-

plettera dagens sökverktyg. 

Sökprocessen är ytterst sällan linjär. I stället rör det sig om 

cirkulära eller vågböljande procedurer, som ofta består 

av både strukturerade och förutsägbara element samt 

moment av irrationalitet. Framåtskridande faser avbryts 

av till synes ofruktbart stillastående. Under dessa faser kan 

reflexion och inspiration fungera som igångsättare.

Barn - samtidens och framtidens 
biblioteksanvändare
Barnens förutsättningar var som tidigare nämnts något an-

norlunda. Det utpräglade framtidsperspektivet gör att det 

på ett sätt är betydligt svårare att dra några växlar för bib-

liotekets digitala gränssnitt i dagsläget. Begränsningen till 

den interaktiva touch-skärmen utgör likaså en svårighet när 

man vill generalisera. Icke desto mindre finns det mycket 

att ta fasta på i det som framkommit i arbetet tillsammans 

med barnen idag.

Det handlar om ett, i grunden, naturligt förhållningssätt till 

tekniken, som sällan vuxna, utvecklar. Att spel har en stor 

roll i barnens uppväxt är något som vi tror kommer att 

Många av förslagen är relativt enkla att realisera och byg-

ger i hög grad på konsekvens mellan bibliotek och webb 

vad det gäller ett grafiskt uttryck. Marknadsförening kan 

ske på många olika platser och biblioteket kan nå fler gen-

om att synas på fler oväntade platser.

Att koppla ihop bibliotekets fysiska och 
digitala miljöer
Flera studenter har i sina koncept betonat att det finns 

mycket att vinna på att överföra atmosfären från det fysis-

ka biblioteket till det digitala gränssnittet. Det är vanskligt 

att tala om sådant som atmosfär utan att gå in på vad 

som närmare avses. Här har studenterna i sina kontakter 

med biblioteksanvändare tagit fasta på det som är det 

särskiljande för just biblioteket som informationskanal och 

kunskapscentrum. Även om inte alla biblioteksanvändare 

avser samma sak med ”biblioteksatmosfär” så verkar det 

vara så att man förknippar biblioteket med en behaglig 

känsla och relativ kravlöshet där alla individer vistas på 

lika villkor och åtnjuter samma rättighet att befinna sig. 

Människor talar ibland varmt om ”sitt” bibliotek, vilket är 

ett tydligt utslag för just detta.

På grund av atmosfärbegreppets undflyende karaktär är 

det sannolikt inte så lätt att överföra den till ett digitalt 

gränssnitt. Det kräver sannolikt att flertalet relativt ge-

nomgående grepp vidtas. En del av bibliotekets atmosfär 

är personalen. Den finns så gott som alltid redo att hjälpa 

till, men är inte påträngande. Att s. a. s. ”befolka” hemsi-

dan på liknande sätt vore en idé. En av studentgrupperna 

föreslår också en slags Informationspunkt på bibliotekets 

hemsida.

Ett annat sätt är att använda färgkodning för att skapa 

igenkänning mellan det fysiska rummet och det digitala 

gränssnittet. Det är emellertid inte okomplicerat då männi-

skor inte upplever färger på samma sätt. Ett sådant system 

måste alltså kompletteras av någon form av parallell infor-

mationsbärare, kanske form eller text.

Att synliggöra bibliotekarien i den digitala 
miljön
Att vi bibliotekarier är dåliga på att se vårt eget värde är 

något som påpekas om och om igen av studenterna. I bib-

lioteket är vi som regel mycket aktiva, men i den digitala 

miljön så gott som osynliga. Med ett ökande antal distans-

studenter är detta något som tål att tänkas på. En student 

på campus har helt andra möjligheter att få handfast hjälp 

än den som enbart ”besöker” biblioteket via det digitala 

gränssnittet.

Bibliotekets chattfunktion har redan nämnt som ett exem-

pel på digital referensservice. En annan variant kan vara 

att lyfta fram bibliotekskompetensen genom att erbjuda 

kurerade informationskanaler. Det är ju något som det är 

relativt tunnsått med på Internet. Ovana studenter kämpar 

ofta med källkritiken och här kan sannolikt mycket göras. 
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denternas förslag. Flera av barnen pekade på fördelar med 

en visuell rankning. Främst för att den visuella rankningen 

visar på olika resurstyper som de inte tidigare kände till. 

Tydligt var att sökning för barnen är liktydigt med en 

Googlesökning och jämförelser gjordes utifrån sökmotorn. 

Google presenterar sökresultaten i enbart text och barnen 

uttryckte att det svårt att få en överblick och veta vad som 

är mest relevant.

Barnen ställde också många frågor till studenterna som 

handlade om funktionalitet och logik. Något som student-

erna sa sig ha stor nytta av när de slutförde sina koncept. 

Vad tar vi med oss från konferensen?
I samband med den första gruppen, som skapade ett 

sorts ”avkänningsscenario, tänker vi på att studenterna har 

påpekat vikten av biblioteket som en neutral plats och en 

motvikt till Google där användaren begränsas av mer och 

mer personifierade sökalgoritmer. En DNA-styrd sökning 

är inte aktuell på många år men kanske kan ett inspira-

tionsgränssnitt där användaren själv väljer om den vill få 

anpassad information vara något att sträva efter?

Den andra gruppen, som lekte med tanken om informa-

tionsspår, leder tanken till att detta skulle kunna vara ett 

komplement till möjligheten att dela sökfilter, lästips, m.m. 

med varandra som flera studentförslag pekat på.

Den tredje gruppen tänkte sig en flygande matta som 

transporterade besökaren runt i biblioteket där olika akti-

viteter pågår på olika ställen. Man kan hoppa av där man 

tycker att det verkar vara intressant att delta. Ett annat sätt 

att visa, och locka, besökare är genom placering av digitala 

skärmar vid bibliotekets entré som visar pågående aktivi-

teter. På så sätt skulle besökarna få en överblick över vad 

som pågår runt om i biblioteket och spontant kunna välja 

var man vill delta.

Den sista gruppen fokuserade på vad vi från bibliotekens 

sida egentligen tillåter våra besökare/användare att påver-

ka och vad vi gör av deras synpunkter och förslag. Ofta är 

det en mycket lång process när bibliotek ska undersöka 

vad besökare har för behov och önskemål. Kanske kan man 

hitta sätt som underlättar för snabbare kommunikation och 

beslut? En föränderlig inredning skulle underlätta för män-

niskor att använda biblioteket till fler saker, men gör också 

att personalen måste släppa en del av kontrollen. Det 

skulle, i alla fall på många bibliotek, vara ett nytt arbetssätt. 

Konsekvenser för Umeå universitetsbibliotek
Vi har naturligtvis också funderat på vad det som fram-

kommit kan betyda för oss på universitetsbiblioteket i 

Umeå. 

Ett grundläggande arbete med att undersöka vad som är 

UB:s varumärke måste, enligt vår uppfattning, föregå en 

förändringsprocess av det digitala gränssnittet. En solid 

grundtanke om vad universitetsbiblioteket i Umeå står 

inverka på hur man i framtiden utformar digitala gränssnitt 

av helt andra slag.

Det verkar också som att den icke-linjära modellen är  

mycket okomplicerad för barnen. Att det finns flera, likvär-

diga metoder för att nå samma resultat ter sig uppenbarli-

gen naturligt. Sannolikt har det att göra med att den länk-

struktur som Internet är uppbyggd med tas för självklar.

Att växla mellan det intuitiva och det intellektualiserande 

sker också med lätthet. Ett vanlig förekommande syn-

sätt med dessa två som motpoler präglar inte barnens 

tankemönster.

En intressant reflexion är att lärarna i sin utvärdering av 

projektarbetet (se bilaga 5) uttryckte att de ibland bax-

nade över vilka svåra problem barnen ställdes inför men 

som de varje gång klarade. Oss veterligen var det inget 

barn som var ängsliga över detta. Visst hände det att 

någon var genuint ointresserad, men det är ju något annat.

Vi tror att man i barnens söksätt och i de sökstrukturer 

som de själva väljer att skapa när de får tänka fritt kan se 

mycket av framtida biblioteksanvändares preferenser.

Sök på golvet på mobil eller med läsplatta
Även om prototypen som baserar sig på barnens idéer är 

ett framtidsscenario med ett utvecklat universellt symbol-

språk så är den applicerbar på olika enheter med touch-

funktion redan idag. Symbolspråk, tecken eller koder är 

inget obekant i dagens biblioteksmiljöer. Problemet är 

snarare hur vi använder dem. Sällan kombineras de re-

surser vi redan har, text, blid, ljud och färg. Symboler som 

kombineras med färg, text eller siffror kan ersätta de för 

oss abstrakt framtidssymboler i barnens förslag.

Vi bör ta vara på barnens idéer om ett sätt att söka där det 

oväntade och inspirerande spelar en central roll. Ett alter-

nativt gränssnitt ska vara ett komplement till textbaserad 

sökning som ger användaren en visuell bild av antalet träf-

far och i vilka olika typer av medier sökområdet återfinns. 

Skillnaden mellan det traditionella gränssnittet och ett 

inspirationsgränssnitt ska vara att det senare ska underlätta 

för användaren att både identifiera och enkelt kombinera 

olika sökområden. Igenkänning kräver konsekvens och 

tydlighet något som ofta är saknas mellan det fysiska bib-

lioteket och dess webb. Det intuitiva och inspirerande som 

användaren förhoppningsvis möter i det nya gränssnittet 

ska också vara identifierbart i det fysiska biblioteket.

Barnens reflexioner kring studenternas idéer
Ett viktigt mål för projektet har varit att skapa möten och 

dialog mellan barnen och studenterna. Formen för en 

sådan dialog är viktig. Vi bad därför studenterna att pre-

sentera sina koncept för barnen på ett sätt som de skulle 

ha gjort för en uppdragsgivare, men med en förenklad 

vokabulär. Vi uppmuntrade barnen att komma med kon-

struktiva synpunkter för att bidra till att vidareutveckla stu-
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för måste vara formulerad innan man kan marknadsföra 

densamma. Vad skiljer oss från andra forskningsbibliotek? 

Här avser vi något annat än flyktiga trender som under 

kortare tid kan kännas legitima.

Informationssamhället av idag är allt annat än enkelt. Detta 

har gjort att högskoleutbildning och forskning ställs inför 

helt andra utmaningar, men också åtnjuter helt andra 

möjligheter idag. Vad innebär det för oss? Jo, både digitalt 

och i de fysiska bör vi vara så konsekventa som möjligt. En 

upplevelse av förutsägbarhet skapar säkerhet, vilket i sin 

tur leder till en vilja att åter igen använda samma informa-

tionskälla. Vi skulle alltså vilja påbörja ett arbete som syftar 

till att skapa stringens i våra fysiska och digitala miljöer.

Bibliotek omnämns som vetenskapens infrastruktur och 

inte sällan pratar man om dem som hjärtan på sina respek-

tive lärosäten. Avgörande för bibliotekets slagkraftighet är i 

sin tur dess söktjänst. Umeå universitetsbiblioteks söktjänst 

bör präglas av: grafisk tydlighet, visualitet och neutralitet. 

De två förstnämnda har redan avhandlats och med den 

sista avser vi att dagens söktjänst förfördelar vissa typer av 

media. Det är helt enkelt mycket svårare att hitta bilder än 

böcker. Det är inte acceptabelt. Sökverktyget måste vara 

objektivt i det avseendet.

Vi är mycket attraherade av de tankar som finns kring att 

knyta digital och fysisk användarmiljö närmare varandra. 

Det är på många sätt utmanande, men kan också innebära 

stora fördelar. En växande skara off-campus-studenter 

skulle få bättre biblioteksservice.

Vi tror att betydelsefull förändring kan ske med relativt 

små medel. Vi måste våga lyssna till de upprepade utsa-

gorna om renodling. Det krävs mod att fatta beslut om att 

skära ned informationen väsentligt. Umeå universitetsbib-

liotek har både webbkompetens och IT-kunnande för att 

kunna omsätta många bra idéer. Om man däremot vill tän-

ka större skulle ett sätt att gå vidare vara att söka medel 

för att fördjupa samarbetet med några av studenterna och 

uppdra åt dem att utveckla (alternativt vidareutveckla) ett 

koncept för biblioteket.

Konsekvenser i ett nationellt perspektiv
Om vi lyfter blicken från Umeå och ser till det nationella 

perspektivet skulle vi vilja betona att vårt projekt stödjer 

tanken på att ett nationellt digitalt gränssnitt för bibliote-

kens söktjänster skulle kunna spela en roll i det framtida 

IKT-samhället. Att sträva mot en standard är kanske inte så 

spännande, men det kan spela stor roll för att tillgänglig-

göra information till medborgarna och alltså ha en direkt 

demokratiserande funktion.

Att ha ett kompletterande inspirationsgränssnitt vid sidan 

av det traditionella skulle vidga användningsområdet och 

sannolikt tilltala fler och därmed användas av ett bredare 

spektrum av människor.

Biblioteket är, redan, idag och kommer, i än större ut-

sträckning, i framtiden att måsta hitta sin position/sitt 

förhållningssätt i samhället. I denna process finns en aspekt 

som har med egenvärde att göra. Det är intressant att se 

vad man kan göra, men kanske ännu intressantare att hitta 

just det man kan göra som ingen annan gör. Vad tillför 

biblioteket samhället som andra i informationsbranschen 

inte gör? Det är i sanning en stor fråga! I vårt projekt har vi 

åtminstone kommit något närmare några svar på frågan. 

Det handlar bland annat om att lyfta fram fördelar med 

bibliotekets sökservice gentemot övriga sökverktyg.

Avslutning
Vi inledde vår rapport med att citera en biblioteksan-

vändare: ”The university library website is like a huge 

building with tiny, tiny windows.” Värt att notera är att både 

de barn och studenter som deltagit i projektet uttryckt sig 

på samma sätt om söktjänsten Google som idag måste 

anses vara rätt dominerande. För att stärka sin roll som 

ett högkvalitativt nav för information och kommunikation 

bör vi ta höjd och visa att en god informationsstruktur inte 

utesluter inspiration och andra sätt att tillägna sig informa-

tion. Den vetenskapliga tyngden är viktig och det ena bör 

inte utesluta det andra. Som vi tidigare har nämnt så finns 

det lika många informationsbehov som människor. Men låt 

oss möta dessa med varierade sätt att återvinna informa-

tion. Biblioteket bör sträva mot att skapa en sammanhål-

len biblioteksmiljö både vad det gäller den fysiska som 

den digitala. De studenter som besöker oss enbart via vår 

webb bör få samma förutsättningar att utforska och inspir-

eras som den som besöker det fysiska biblioteket.

Projektet har också visat att bibliotekariens kompetens och 

bemötande är mycket viktigt och att vi behöver förstär-

ka den aspekten på vår webb. Att interagera är också en 

mycket viktigt aspekt, inte minst vad det gäller möjligheten 

att dela litteraturtips mellan studenter, lärare och forskare. 

Att få ta del av sina kollegor, forskare eller studiekamraters 

litteraturlistor har många uttryckt som något som borgar 

för en god kvalitet. Om biblioteken kan ligga i framkant 

och skapa en mer flexibel och lyhörd informationsförsör-

jning torde vi stå orubbade som det självklara valet för den 

som söker efter kurerad information.
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Bilaga 1: Studenternas koncept

Team 1: Transparence
Daniel Henningsson, Melissa Hellmund, Robert Curran
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Team 2: Blended Space

elements

physical library and mobile guidance

Kimberly Beauprez, Justyna Fryczak, Felix Noller
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Team 3: Wall display
Laure Navarro, Johan Edzén, Bernardo Araújo
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Team 4: Keyword Search
Hsin Yi Huang, Reto Schneller, Piotr Kuklo
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Team 5: Bubble Search

Book preview social platform

app

Enrico Sinatra, Breno Moreira, Anastasios Tsesmetzies 
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Team 6: Mapping Search Results 
Artur Becker, Melina Hozhabri, Victor Muñoz

Book previewSelecting Criteria
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Bilaga 2: tekniska specifikationer för golvskärmen
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Bilaga 3: symbol- och färgnyckel till prototypen

Kultur Samhällsvetenskap Naturvetenskap Historia Psykologi

Romantik

Dans

Sekterism

Meditation

Formgivning

Idealogi

Fundamentalism

Politik

Juridik

Kemi

Biologi

Droger

Medicin

Matematik

Kon�ikter

Epidemier

Freudianism 

Mentalsjukdomar

Samtalsterapi

KBT

Starka känslor 
på djupet.

 Kärlek, ilska, hat.

Fysiska känslor.
Lust, girighet,

begär, 
avundsjuka.

Sjukdom, 
vansinne.
Delerium,
förändrad

verklighets-
uppfattning.

Läkning, ro, 
lugn.

Kontemplation.

Kall, analytisk, 
logisk.

Färg

Form/
symbol/
kategori.

Jungianism

 

Ekonomi Explotering

Kausalitet

Kvacksalveri



26

Bilaga 4: konferensprogram

 

PROGRAM onsdag 27 maj 2015 
 

09:30 Fika 
 

10:00 Välkommen till Konstnärligt campus! 
Stefan Gelfgren presenterar HUMlabX 
 

10:15 Projektpresentation av Sök på golvet, del 2 
Projektledarna Lenita Brodin Berggren och Malin Josefsson, 
Umeå universitetsbibliotek inleder 
 

11:00 Barn säger åt proffs vad de ska göra 
Carl-Erik Engqvist, Pär Wretling och Fredrik Oskarsson, 
Kulturverket, HUMlab och Anna Hällgren, Skellefteå 
stadsbibliotek 

  
11:30  Mimir’s well: interaction design project 

Kimberley Beauprez och Justyna Fryczak, Designhögskolan 
 

12:00 Visning av sökprototypen på den interaktiva golvskärmen 
Johan von Boer och Roger Mähler, HUMlab 
 

12.30 Lunch på Sliperiet 
 

13:30 Workshop Rethink Search 
Aditya Pawar, Designhögskolan 
 

15:00 
 

Fika 

15:30 
 
16:30 

Fortsättning och redovisning workshop  
 
Sammanfattande avslutning och framåtblick 
 

17:00 Konferensen avslutas 
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Bilaga 5: utvärdering från Lövångers skola

Utvärdering av projektet ”Sök på golvet” 
 
Eleverna har fått skriva på lappar vad de tycker om vårt projekt. Alla är väldigt 
positiva och kunde inte komma något som borde förbättras.  
 
Några exempel: Det var jättekul. 
  Allt var kul och det var häftigt att gå på stora surfplattan. 
  Det var bara KUL! 

Det var jätteroligt och man fick lära sig mycket. Tack Pär och 
Calle och kulturskolan. 
Det var kul. Jag hittade en ny vän. 
Det har varit jätteroligt att jobba med det här projektet. Jag 
tycker allt var superroligt. Inget var dåligt enligt mig. Hoppas 
vi ses igen. Hej då! 
Det var kul och roligt och lite tråkigt att vänta. 
Jag tycker det var roligt och maten var underbar. 
Det var roligt då vi gick på glasgolvet. Maten var god 
varenda dag. Jag saknar Pär Kalle och Hasse. 

 
 
 
 
Vi tycker det har varit så roligt att vi och klassen har fått uppleva allt vi gjort med er. 
Flera gånger har vi undrat hur eleverna ska klara uppgifterna som i våra ögon verkat 
svåra, men så har det gått bara bra och vi tror att eleverna vuxit med det. Vi känner 
oss som barnen, det är svårt att hitta något som inte var bra. 
Ni har säkert märkt att barn i den här åldern tar itu med uppgifterna och löser dem 
snabbt och sedan blir de otåliga. I skolan tänker vi alltid på att det ska finnas 
extrauppgifter så ingen blir sysslolös och otålig. Kanske kan det vara ett tips?  
 
Vi stämmer in i elevernas önskan att vi får komma tillbaka.  
Än en gång TACK och ha en trevlig sommar. 
Hälsa alla! 
 
 
 
Lövånger den 10 juni 2015 
 
Klass 3 
Ethel Larsson och Madelene Olsson 
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