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Aktiverings- och slutdatum för reservationer 
I Mikromarc har det länge varit möjligt att sätta en standard giltighetsperiod för reservationer i antal dagar. 

Denna möjlighet finns fortfarande i inställningarna för reservationer i lånevillkoren.  

Nytt är att man i reservationsdialogen nu kan ange datumintervall, och att låntagaren själv ska kunna sätta datum 

för reservationens giltighetstid. Möjligheten finns både vid upprättandet av en ny reservation och vid ändring av 

en befintlig.  

 

Möjlighet att pausa reservationer  
Det är nu möjligt att pausa reservationer så att de inte aktiveras under en period. Det är möjligt att ändra och ta 

bort pausen efter att den är inlagd. En pausad reservation presenteras med en paussymbol i listan över 

låntagarens reservationer: 

 

Det är möjligt att se detaljerna för pausen genom att dubbelklicka på en pausad reservation.   



Ändring av start- och slutdatum samt paus 
Du kan nu också ändra startdatum för en reservation, om reservationen t ex inte är intressant för låntagaren 

förrän efter semestern. Dette görs också i detaljbilden för reservationen. Plocklistan för reserverade titlar i 

klienten och i webbappen (Mikromarc+) tar hänsyn till detta datum.  

I detaljbilden kan du också ändra slutdatum och ändra reservationen: 

 

I Webbsök är det möjligt att pausa och ändra slutdatum på reservationer: 

 

 

  



Även i mobilwebben är det möjligt att  pausa och ändra slutdatum: 

 

Borttagning av inaktuella reservationer 
Alla reservationer får ett giltighetsdatum, som standard ett år fram tiden. Tidigare blev inte reservationer 

raderade när giltighetdatumet passerats förrän exemplaren scannades i återlämningen eller blev utlånade. Nu 

raderas reservationer där giltighetsdatumet passerats automatiskt. Så länge giltighetstiden för en reservation inte 

har gått ut så kan du ändra giltighetsdatum i reservationsdetaljerna. 

Beställningar i inköp ska vara sökbara i bibliotekssystemet på konto, språk och 

medietyp 
Sökningen av exemplar under inköp är utökad med möjlighet att söka kontot som exemplar under inköp ska 

belasta samt språk och materialtyp för moderposten. Dessa fält är placerade i fönstret för Utökad sökning i 

Inköpsmodulens huvudfönster.  

 

Sökbilden är nu grupperad efter data som ligger på exemplar- respektive postnivå. 



Orderimport från BS Undervisning 
BS Undervisning AS är nu inlagd i leverantörsregistret i Inköpsmodulen med koppling till orderimporten. 

Mikromarc är därmed klart för automatisk orderimport från BS Undervisning när de sätter lösningen i drift i sin 

webbshop.  

Beräknad övertidsavgift och ändringar i låntagarens konto  
Systemet kan nu presentera en beräkning av övertidsavgifter som låntagaren skulle ha fått betala ifall försenat 

material skulle ha återlämnats idag. För bibliotek som använder övertidsavgifter så kommer den beräknade 

summan visas i expeditionsskärmbilden samt i låntagarens kontoflik.  

I dialogbilden för betalning visas nu summan för total skuld dynamiskt i förhållande till vilka belopp som är 

förbockade för betalning. 

Detta betyder att det t ex blir enkelt att se när låntagaren har kommit under en eventuell spärrgräns för skuld, i 

de fall låntagaren inte kan betala hela beloppet på en gång.  

 

Ändringar i användare och användargrupper  
I listan över användare, under Administration – Användare i vänstermenyn, så kan du nu se när varje användare 

senast var inloggad i Mikromarc och du kan även se vilka användargrupper som användaren är medlem av. Detta 

visas i yvå nya kolumner i huvudskärmbilden och även i användardetaljerna.  

Ändringar i Mobilwebb 
Det har rättats ett fel som gjorde att hämtenheten vid reservation i mobilwebben alltid blev enheten som kom 

först i alfabetisk ordning. Mobilwebben följer nu samma inställning som webbsök: Låntagarens hemenhet blir 

förvald som hämtenhet om det är inställt så. Om inloggad enhet är vald som standard hämtenhet för 

reservationer så måste låntagaren aktivt välja hämtenhet vid reservation. Denna inställning finns i Expeditions- 

och cirkulationsinställningar för enheten, fliken Reservation. 

 



Ändringar i plockliste-app (Mikromarc+) 
Det har rättats ett fel som kunde göra att exemplar blev skickade mellan enheter i onödan vid vissa tillfällen samt 

ett fel som gjorde att urvalet av biblioteksenheter vid vissa tillfällen inte blev sparat mellan inloggningar.  

En användare som ska logga in i webbappen för att använda plocklistan behöver ha rättigheter att köra rapporter 

i Mikromarc. Meddelandet om att en användare saknar rättigheter till rapporter har nu också gjorts tydligare. 

Ändringar i Exemplarmodulen 
I Exemplarmodulen är sökfiltret för Plats förbättrat så det bara går att välja platser som finns vid den/de enheter 

som valts i urvalet för fast placering, övriga platser är dolda. Vid varje plats visas även inom parentes vilken enhet 

som platsen tillhör.  

Interna depositioner och utställningar 

Det är nu enklare att använda tillfälliga ändringar på exemplar för interndeponering och t ex utställningar, då 

exemplarens ursprungliga egenskaper nu återställs automatiskt vid återlämning efter slutdatum. Slutdatum för 

interna depositioner och tillfälliga ändringar fungerar nu så att exemplar som återlämnas efter slutdatumet 

automatiskt återställs och kan placeras på sin ursprungliga plats eller skickas till rätt enhet. 

Ändringar i mmwebapi 
mmwebapi lanserades i Mikromarc 6.60 och är Mikromarc nye API-ramverk. Mmwebapi innehöll redan vid 

lanseringen tillräckliga funktioner för att ersätta MMOLA som API för sökportaler som CS Library Saga, 

Vestfoldbibliotekene, Webløft med flera. 

I mmwebapi är det nu möjligt att sätta start- och slutdatum på samt pausa reservationer. Vid reservation med 

mmwebapi, returneras nu information om antal exemplar som finns tillgängliga för reservation.  

mmwebapi leverar nu ut reservationsnummer tillsammans med information om reservaioner som står på 

reservationshylla.  

Funktionen för exemplarupplysningar returnerar nu en flagga som säger om ett exemplar är ett fjärrlånsexemplar.  

mmwebapi kan nu också returnera beräknade förseningsavgifter för försenade lån som ännu inte är återlämnade.   

Ändringar i OAI-PMH 
Mikromarcs OAI-PMH används av bland annat Biblioteksøk och CS Library Saga.  

Fjärrlån har tidigare alltid filtrerats bort vid export med OAI-PMH. Det är nu möjligt att sätta igång export av 

fjärrlån i konfigurationsfilen till OAI-PMH.  

OAI-PMH kan nu returnera poster som har nya, ändrade eller borttagna exemplar vid utlistning av 

marcposterposter som ändrats från och med ett viss datum. Detta måste sättas igång i konfigurationsfilen till OAI-

PMH.  

Ett fel har gjort att OAI-PMH tidigare inte har returnerat poster som raderats under en viss period. Detta är nu 

rättat. Från version 6.70 kommer Mikromarc även returnera information om poster som är borttagna fullständigt.  

Ändringar i SRU-server 
Två fel i Mikromarcs SRU-server har rättats:  

SRU behandlade tidigare sökning med boolsk AND på fel sätt vilket gav fel sökresultat och detta är rättat i 6.65. 



SRU-server ska följa Mikromarcs standardinställningar för sortering av träfflista. I 6.65 har det rättats ett fel som 

gjorde att SRU vid vissa tillfällen levererade träfflista sorterad alfabetiskt, även om det var inställt att träfflistan 

skulle sorteras efter antagen relevans.  

Ändringar i Z39.50-server 
Ett fel har rättats i Z39.50-server som gjorde att delar av marcposternas fält 000/leader blev ersatt vid 

kopiekatalogisering. Bl a postens status och beskrivningsnivå blev överskrivet. Detta är rättat i version 6.65.  



Nyheter i Mikromarc 6.65 
ID Titel Område Beskrivning 

12133  BS Undervisning AS ska läggas in som 

systemleverantör i leverantörsregistret 

i Mikromarc 3 

Inköp MM 3 ska kunna ta emot orderimport från BS 

Undervisning AS. För detta ska de registreras som en 

systemleverantör i Mikromarcs leverantörsregister  

10787  Beställningar i inköp ska vara sökbara 

i bibliotekssystemet på konto, språk 

och medietyp 

Inköp 
 

10783  I listan över användare ska det framgå 

vilken användargrupp användarna 

tillhör samt när de senast var 

inloggade i systemet 

Administration\

Användare 

Detta måste diskuteras med kunden för att få fram vilket 

behovet egentligen är och hur informationen ska 

användas. 

11962  mmwebapi: Vill kunna göra 

reservationer "vilande" i 

reservationskön 

API 
 

12226  Reservationsnummer ska kunna 

presenteras i Saga 

API Saga ska kunna presentera reservationsnummer. Detta 

nummer sätts när reservationen får status "Inkommen".  

12308  Antal exemplar tillgängliga för 

reservation ska kunna presenteras i 

Saga. 

API Flera kunder har efterfrågat en function där antal 

exemplar i circulation ska kunna visas under “Mina 

reservationer” i Saga. Detta kan hjälpa låntagaren att 

bedöma hur lång tid det kommer att ta innan hen får ett 

exemplar av den reserverade titeln. 

12394  mmwebapi: Systemet ska kunna visa 

upp eventuell skuld för ett försenat 

men ännu inte återlämnat lån 

API Som låntagare vill jag kunna se hur mycket jag är skyldig 

biblioteket så att jeg har med mig tillräckligt med pengar 

när jeg besöker biblioteket. 

12508  mmwebapi. Fjärrlån ska kunna 

presenteras i Saga. 

API Från 6.65 hämtas också fjärrlånsposter med OAI-PMH till 

Saga. Det går inte att identifiera att exemplaren är ett 

fjärrlån.  

5155  När en intern deposition har gått ut 

ska det räcka med att bara dra 

böckerna i återlämningen i 

expeditionen för att de ska återställas 

till sina tidigare inställningar 

Katalog 

\Exemplarmodul 

 

5502  Rullgardinsmenyn för Plats ska endast 

visa platser som tillhör valda enheter 

(Fast placering). 

Katalog 

\Exemplarmodul 

Detta gäller Exemplarmodulen. Rullgardinsmenyn för 

Plats ska endast visa de platser som finns tillagda på de 

enheter som är valda i rullgardinsmenyn för Fast 

plavering. Om valen (Fast placering) ändras ska valbara 

platser uppdateras automatiskt så att de hela tiden 

överensstämmer med valda enheter.  

12256  Texten Språk: ska inte visas i 

kolumnen för språk i träfflistan 

Katalog\ 

Sökning 

I kolumnen för språk i träfflistan i F9 Sök visas texten 

"Språk:" som rubrik i varje rad. Det är onödig information 

eftersom kolumnen bara innehåller språk och det tar 

dessutom plats från presentationen av titelns faktiska 

språk. Detta gäller svensk och finsk version.  

10714  Systemet ska kunna visa upp 

eventuell skuld för ett försenat men 

ännu inte återlämnat lån  

Cirkulation Systemet ska kunna visa upp eventuell skuld för ett 

försenat men ännu inte återlämnat lån.  

7826  Total skuld ska göras om så att det 

visas total skuld efter betalning. 

Cirkulation\ 

Låntagare 

Det är svårt att beräkna hur mycket en låntagare ska 

betala. Om restbeloppet visas i betalningsdialogen blir 

det tydligare. 

 

3216  Vill kunna göra reservationer "vilande" 

i reservationskön  

Cirkulation\ 

Reservationer 

En funktion som kunde göra att reservationer låg kvar på 

sin plats i kön, men när de blev inställda som vilande så 

hoppades de över om exemplaret ifråga kom in, och gick 

till nästa låntagare i kön. Detta skulle kunna ställas in 

både av personalen när de jobbade i systemet, men 

också via webbsök av låntagarna själva.  

4875  Det ska gå att ange att en reservation 

bara är aktuell under en viss period  

Cirkulation\ 

Reservationer 

I vissa fall är en titel bara intressant för låntagaren om 

han/hon kan förväntas få boken/exemplaret vid en viss 

tid, t ex före ett visst datum, eller inom en viss period 

framåt i tiden. Denna tidsbegränsning ska kunna anges 

vid reservation.  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12133
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10787
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10783
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11962
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12226
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12308
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12394
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12508
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=5155
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=5502
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12256
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10714
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=7826
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=3216
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=4875


ID Titel Område Beskrivning 

8280  Reservationer där giltighetstiden gått 

ut ska automatiskt tas bort. 

Cirkulation\ 

Reservationer 

Så som det är nu tas en reservation, där giltighetstiden 

gått ut, bort först när ett exemplar återlämnas i 

expeditionen. Detta bör istället ske automatiskt.  

10691  Plocklistan ska ta hänsyn till 

reservationens startdatum 

Cirkulation\ 

Reservationer 

När det går att sätta start- och slutdatum på en 

reservation så ska plocklistorna (rapporten ”Reserverade 

titlar med exemplarstatus ’Tillgängligt’” samt mobila 

plocklistan) ta hänsyn tillreservationens startdatum. Detta 

för att undvika att man tror att reservationenär aktiv, 

plockar exemplaret i hyllan och inser först när man drar 

exemplaret iåterlämningen att reservationen inte kopplas 

till exemplaret.  

11976  Klient: Vill kunna göra reservationer 

"vilande" i reservationskön 

Cirkulation\ 

Reservationer 

Det ska gå att pausa en låntagares reservationer i 

klienten.  

11959  Vill kunna göra reservationer "vilande" 

i reservationskön" 

Webb Funktionalitet för att kunna pasusa reservationer ska 

implementeras i  Webbsök 

11960  Vill kunne göra reservationer "vilande" 

i reservationskön" 

Webb\ 

Mobilwebb 

Funktionalitet för att kunna pasusa reservationer ska 

implementeras i  Mobilwebben. 

 

 

  

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=8280
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=10691
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11976
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11959
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=11960


Felrättningar i Mikromarc 6.65 
ID Titel Område Beskrivning 

12179  Leverans av filer till och från 

Skatteverket (Navet) fungerar inte 

Administration\ 

Scheduled Task 

 

12347  Schemalagda aktiviteter misslyckades Administration\ 

Scheduled Task 

Schemalagda aktiviteter misslyckas, felmeddelande 

kommer in till systemansvarig i klienten. 

12512  SRU behandlar sökning med boolsk 

AND fel 

API 
 

12604  SRU sorterar inte som webbsök vid 

fritextsökning 

API 
 

12612  Mikromarcs multiserver skapar fel i 

000/leader på poster som den lägger 

ut 

Katalog 
 

12289  "Ta bort och använd en annan..." i 

Auktoritet uppdaterar inte berörda 

poster 

Katalog\ 

Auktoritet 

När man i Auktoritet använder alternativet "Ta bort och 

använd en annan..." uppdateras inte längre det aktuella 

fältet i de berörda posterna.  

9136  Interna depositioner : uppgift om 

plats återställs inte på scannade 

exemplar  

Katalog\ 

Exemplarmodul 

Uppgift om plats återställs inte på scannade exemplar 

När jag sedan returnerar ett exemplar (som tidigare fått 

en annan plats tillfälligt) via Exemplarmodulen -> 

Returnera/återställ så återställs inte platsen som tidigare 

var inlagd på exemplaret.  

12518  En användare kan ta bort poster som 

ligger i kataloger som användaren 

inte har rättigheter till 

Katalog\ 

Exemplarmodul 

En användare som inte har rättigheter till en katalog kan 

ändå radera en post i den katalogen när exemplar 

raderas via exemplarmodulen. 

10514  Materialtyp visas på svenska i 

omlånsdialogen fast inloggad språk är 

något annat 

Cirkulation När man vill omlåna lån till låntagare och använder F4 

Omlån via F12 Lån, visas titelns materialtyp på svenska 

trots att inloggad språk är finska eller engelska. 

12187  Funktionen i låntagargruppen att 

"Lånekortet förfaller om x antal dagar" 

går ej att sätta.  

Cirkulation\ 

Låntagare 

Valet i en låntagargrupp, att Lånekortet skall förfalla efter 

x antal dagar går ej att sätta. Nästa gång du går in i 

egenskaperna för låntagargruppen, är valet inte längre 

aktivt.  

12253  Låntagares lån ska sorteras efter 

återlämningsdatum  

Cirkulation\ 

Låntagare 

Låntagares lån sorteras inte efter förfallodatum så som 

de gjorde i 6.60. När man klickar på kolumnrubriken för 

förfallodag ser det ut som om kolumnen sorteras efter 

talvärdet och inte efter datum.  

12560  Fritextsök i lånehistoriken fungerar 

inte 

Cirkulation\ 

Låntagare 

Det går inte att söka med fritextsök i lånehistoriken i den 

finska baserna. Man får inga träffar om man skriver t.ex. 

titel eller författare. Tidbegränsning fungerar fint. 

12312  Exemplar som tidigare hade status 

«Påstås återlämnat eller aldrig lånat» 

blir krävda  

Cirkulation\ 

Meddelanden 

Exemplar som före 6.61 hade status «Påstås återlämnat 

eller aldrig lånat» har i 6.61 fått status «Förlorat utlån». 

Dessa exemplar blir krävda och de ska de inte bli.  

3853  Kortkommando under katalog - 

kölista, fungerar inte. 

Cirkulation\ 

Reservationer 

Kortkommando för att ta bort (Ctrl+Delete) och Redigera 

(Ctrl+E) aktuell reservation i kölistan fungerar inte.  

5485  Reservationer får för kort giltighetstid 

och raderas alldeles för tidigt  

Cirkulation\ 

Reservationer 

Reservation får giltighetstid 14 dagar när man har 

inställningen Utlämnande enhet: Låntagarens hemenhet 

och när man reserverar en titel till en låntagare med en 

annan hemenhet. 

12162  OAI ska returnera poster som är 

raderade vid utlistning av poster som 

ändrats från och med ett visst datum  

OAI 
 

12163  OAI ska returnera poster som har fått 

nya exemplar vid utlistning av poster 

som ändrats från och med ett visst 

datum 

OAI Funtionen ska vara konfigurerbar och som standard vara 

av.  

12164  OAI ska returnera poster som har 

exemplarändringar vid utlistning av 

poster som ändrats från och med ett 

visst datum 

OAI Funtionen ska vara konfigurerbar och som standard vara 

av. 

https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12179
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12347
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12512
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12604
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12612
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=12289
https://tfs:8443/tfs/web/wi.aspx?pcguid=f7f54a86-9c3e-4b33-aaab-17382bb00236&id=9136
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ID Titel Område Beskrivning 

6734  Funktionen för 

Händelse/Datumintervall på år "Från 

/Till år", går inte att välja i någon 

rapporterna eller för någon statistik 

Rutiner\ 

Statistik 

Funktionen för Händelse/Datumintervall på år "Från /Till 

år", går inte att välja i någon rapporterna eller för någon 

statistik.  

12279  Elektroniska dokument som är 

uppladdade från lokal sökväg sparas 

inte i katalogen och visas varken i 

katalogen eller i webbsök.  

Web Efter 6.60 har det gjorts en ändring i hur elektroniska 

dokument sparas som gör att man blir hänvisad till den 

lokala sökvägen och inte till det sparade dokumentet i 

databasen.  

4881  Hämtenhet ska vara låntagarens 

hemenhet i mobilwebben, som 

standard (mobilwebben ska följa 

inställningen av hämtenhet för 

reservationer).  

Webb\ 

Mobilwebb 

Som det fungerar nu så visas alternativen i alfabetisk 

ordning och den enhet som kommer först i alfabetet är 

förvald som hämtenhet.  Henteenhet skal være det 

samme som låners hjemme-enhet i mobilweb som 

default i norske baser.  

12175  När ett exemplar har kopplats till en 

reservation så ska det inte gå att 

plocka ett annat exemplar till samma 

reservation 

Webb\ 

Webbapp 

Om ett exemplar har dragits i återlämningen och blivit 

kopplat till en reservation och någon annan plockar ett 

annat exemplar så knyts reservationen till det nya 

exemplaret i stället. Det innebär att en enhet kan 

återlämna ett exemplar, skriva ut följesedel och skicka 

iväg det samtidigt som det plockas av en annan enhet. 

Det senast plockade exemplaret kopplas till reservationen 

och två ex skickas till hämtenheten. När det första 

exemplaret dras i återlämningen på hämtenheten så får 

personalen meddelande om att exemplaret inte är 

utlånat utan ska skickas tillbaka därifrån det kom. 

12218  MM+: Felmeddelande bör visas när 

användare utan tillgång till enhet 

försöker logga in 

Webb\ 

Webbapp 

Om jag försöker att logga in mot MM+ med en 

användare som inte har tillgång till någon enhet så får 

jag ett felmeddelande som är svårbegripligt och borde 

bytas ut mot meddelande om att användaren saknar 

behörighet.  

12254  MM+ Urvalet som är gjort i filtren 

sparas inte alltid 

Webb\ 

Webbapp 

Om jag gör ett urval i ett filter i plocklistan som gäller för 

många enheter (men inte <Alla>) så att det blir en 

väldigt lång förfrågan-URL, så sparas inte det tidigare 

urvalet jag gjorde i filtren när jag tryckt på 'Ändra listan'.  
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