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Förvaltningsplan för innehåll från projektet Hitta en bra bok 

 

Syftet med denna grova plan är att ge en övergripande bild av vad som krävs för att förvalta 

ett kvalitetssäkrat, kontinuerligt boktipsande för barn i de två målgrupperna Nybörjarläsaren 

och Läsvana. Projektet överlämnar ett par färdiga tematiserade urval som behöver förvaltas 

och som behöver kompletteras av flera om de ska användas i större skala. Planen beskriver de 

aktiviteter som varit en del av projektets arbete och som går att återanvända som underlag för 

en kommande produktions- och förvaltningsplan. 

 

Produktion av nya teman 

 

Den mest tidskrävande aktiviteten. Att ta fram teman kräver mestadels skribenter och 

bibliotekarier, men även viss bildsättning och presenation – illustratörer, eventuella fotografer 

och grafisk formgivning. 

 

Välja ut nya teman 

De aktuella temana man ska arbeta med väljs ut gemensamt ett par gånger om året. Att hitta 

en balans på stora och små teman/dess innehåll är det viktigaste. Hur stort ett tema blir beror 

dels på hur intressant det anses vara, dels på hur mycket attraktivt kringmaterial som går att ta 

fram på ett rimligt sätt. Ett tillräckligt antal bra böcker (eller andra medier) måste finnas 

tillgängligt, vilket skattas i urvalet. Dock kan man se när man börjar jobba med temat att 

denna skattning inte stämmer överens med verkligheten. Antalet bra böcker, eller de fysiska 

och digitala bestånden av dessa böcker, kanske inte räcker till. 

En attraktiv rubrik, programförklaring, ska spikas. Här strävar man efter att få till en mer 

specifik, ”snärtig” rubrik som verkligen låter som ett tema, inte som ett ämnesord (till 

exempel Jag vill ha ett djur! i stället för bara något mer generellt som Tama djur eller 

Husdjur). 

 

Urval 

Urvalet till varje tema gör av den urvalsansvariga bibliotekarien i samråd med de andra. Till 

stöd har hen en urvalspolicy att luta sig mot. Den säger att böckerna ska balanseras med tanke 



på kön (hos författare/huvudkaraktärer), och vara inkluderande vad beträffar sådant som 

etnicitet, socialgrupper etc. 

Böckerna ska tillsammans ge en djup och bred tolkning av ämnet. Böckernas svårighetsgrad 

skattas, så att varje bok kan hamna hos sin tänka läsare. 

 

Metadata 

Alla medier måste ha relevant metadata. Omslagsbild är ett absolut krav. Saknas detta (vanligt 

hos äldre böcker), ska omslaget skannas in. Bra beskrivningstexter är ett annat krav, vilket 

saknas på i stort sett alla böcker. Skribenten/redaktören tar fram dessa, och bollar dem med 

bibliotekarien. 

Serieinformation är en annan nödvändig del som ofta saknas i bibliotekssystemen och måste 

tas fram manuellt. 

 

Övrigt material 

Beroende på hur stort temat är tas en större eller mindre mängs kringmaterial fram. Detta kan 

vara allt från intervjuer, tips, pyssel, roliga/nyttiga länkar, extra boklistor (som då kräver 

samma process som ett urval), fakta och omröstningar (där barnen involveras).  

 

Bild/presentation 

Alla teman förses med en vinjettbild och ett grafiskt uttryck. Ju större tema, desto fler bilder 

(fotografier eller illustrationer) behövs. barn är idag mycket bildorienterade, och ett 

bildmässigt rikt material är nödvändigt för att de ska uppleva en webbplats som attraktiv. 

 

Utvärdering: fokusgrupper barn, användartester etc 

 

Att kontinuerligt utvärdera innehållet är nödvändigt av flera skäl. Här behövs förstärkning av 

testledare, interaktionsdesignen samt dokumentation av vad man kommer fram till. Att testa 

är tidskrävande, men nödvändigt. 

 

 

Justering av koncept/tjänst 

Beroende på vad användartesterna/fokusgrupperna gett vid handen, justeras 

konceptet/tjänsten. Kanske efterfrågas en annan typ av boktipsande, kanske känns maneret för 

illustrationer förlegat? Feedbacken från användarna implementeras i det fortsatta arbetet. 



 

Utvärdering/utveckling: teknik, design 

Konceptet/tjänsten kan behöva justeras även utifrån tekniska landvinningar/begränsningar. 

Till exempel surfar allt fler idag med mobilen. Hur ska en digital tjänst bäst levereras i 

morgon?  

Någon gång om året bör man också se över hur designen behöver justeras utifrån användarnas 

krav/teknikens möjligheter. 

 

 

Kompetensutveckling 

Tid måste finnas för att de som arbetar med tjänsten ska kunna utnyttja de nya tekniska 

lösningarna optimalt. Att sitta kvar med föråldrad kunskap gör att saker snabbt tar mycket mer 

tid än de borde. 

 

Framtagning/uppföljning av mätbara mål 

Årligen bör ett antal mätbara mål sättas och följas upp. Att mäta antal lån är en given 

parameter, men även att analysera vad som blev populärt/mindre populärt och varför. Beror 

antalet klick på en bok på omslaget, omslagets placering, hur många böcker det finns att välja 

på i ett tema etc.  

 

Uppdatering av befintliga teman 

De befintliga temana som tagit fram behöver uppdateras då och då, framför allt när det gäller 

titlar. Främst handlar det om att justera urvalet – har en ny titel kommit som har en given plats 

i temat? Måste en bok tas bort för att beståndet av densamma ar passerat en kritisk gräns?  

Uppdatera serieinformation är nödvändigt så länge det sköts manuellt. Det redaktionella 

innehållet kan till stora delar hållas tidlöst och kräver då inte så mycket uppdatering. Däremot 

kan man vilja lägga in en viss mängd aktualiteter i det eftersom barnen efterfrågar det, och en 

delen behöver ses över mycket oftare. 

 

Omvärldsbevakning  

Behöver ske kontinuerligt.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


