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Abstract: The concept of post-WIMP-based (post Windows, Icons, 
Menus, Pointer) digital services can best be described as  
interfaces which are moving away from the traditional  
workspace environment with computers (desktop or laptop)  
controlled by a mouse and a keyboard. Post-WIMP interfaces 
focus on intuitive and tactile usage, such as touch or gestures 
in the air (among others). Libraries have recently begun  
exploring technology based on post-WIMP maneuver  
mechanisms, but little research has investigated the outcome.  
 
This thesis focuses on the implementation and results of post-
WIMP-based technologies within the academic library space. 
The thesis aims to understand the libraries’ purposes and 
hopes for the implementation, but also to pin down elements  
concerning context, space and social norms that seem to have 
an impact on the actual usage. 
 
The subject is approached by exploring ‘early adopters’ and 
their experiences with these kinds of technologies. This is 
done through an interview study with key figures within  
academic library organisations that have implemented the 
technologies, both employees and users such as teachers and 
doctoral students. The interview material is explored through 
a theoretical framework focusing on socio-technical premises 
and social factors within the human computer interaction  
research field.  
 
The study shows that the usage is affected by factors such as 
resources within the organization, the infrastructure of space 
and user expectations on an academic environment. Sponta-
neous use of public services tends to be short and “less  
academic” while usage within closed spaces tends to be  
longer and linked to the academic field.  
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1 Inledning 

Denna uppsats har som avsikt att undersöka implementering och erfarenheter 
av teknik med nya interaktionsmekanismer i akademiska biblioteksrum. Ju mer 
nya slags tekniker blir en vanlig och obestridbar del av vår vardag desto vikti-
gare blir det att undersöka hur dessa tekniker kan implementeras i akademiska 
rum och vad de kan komma att betyda för utbildning, forskning och lärande. 
Intentionen är att berika och fördjupa kunskapen kring dessa tekniker, och hur 
akademiska biblioteksrum skulle kunna utnyttja tekniken för att bruka rum på 
nya sätt och att underlätta och förhöja en användares upplevelse och process i 
samma rum. Undersökningen utförs genom en intervjustudie hos några så kal-
lade ’early adopters’ - akademiska bibliotek som har börjat experimentera med 
olika slags lösningar med att erbjuda nya sätt att interagera med information 
och digitala artefakter inom en akademisk kontext.  
 Fler och fler bibliotek börjar experimentera med de nya interaktiva tek-
nikerna, och det tillkommer nya intressanta projekt i en stadig takt. De tjänster 
som avhandlas i denna uppsats har olika syften och olika slags underliggande 
tekniker. Vad som är gemensamt för dessa tjänster och digitala artefakter är att 
de manövreras med hjälp post-WIMP-interaktion (post Windows – Icons –  
Menus – Pointer) (van Dam, 1997), vilket innefattar andra manövreringstekni-
ker än de som traditionellt kan kopplas till WIMP (som vanligtvis återfinns i 
gränssnitt som kräver mus och tangentbord). Tjänsterna som har implemente-
rats i akademiska biblioteksrum består av en eller flera skärmar som svarar på 
touch och rörelser, och aktiviteten kan exempelvis bestå av möjligheten att en 
användare kan utforska en specifik samling av (ofta) visuell karaktär eller att 
en grupp kan analysera ett specifikt ämne eller material. Det bör poängteras att 
redan nu vanligt förekommande tjänster, såsom utlån och återlämning via 
touchfunktion, inte omfattas av denna uppsats. Fokus ligger istället på tjänster 
som är en del av eller ett hjälpmedel i kreativa processer som kan kopplas till 
det akademiska fältet. 
 De mikro-elektronikbaserade informationsteknologierna förändrar hur vi 
lever, arbetar, kommunicerar och organiserar våra aktiviteter (Orlikowski & 
Barley, 2001, s. 146). Vi står inför (eller är inne i, beroende på hur man ser det) 
en period av socio-ekonomisk förändring som förmodligen kommer vara lika 
avgörande som den industriella revolutionen (2001, s. 146). Mobilitet, flexibili-
tet och prestandaökning förändrar villkoren för vårt sätt att interagera med tek-
niken. Tidigare har skärm, mus och tangentbord utgjort normen, men har under 
de senaste sex-sju åren blivit ackompanjerade av verktyg såsom smarta telefon-
er och surfplattor. De mer intuitiva och taktila manövreringsteknikerna blir en 
allt mer naturlig och förväntad del av vår dagliga konsumtion av digitala arte-
fakter. Teknologitunga institutioner (såsom bibliotek i den bemärkelse att  
informationsförmedling i hög grad fungerar med teknologi som grund) kom-
mer behöva möta dessa förväntningar för att kunna erbjuda digitala tjänster 
som är anpassade efter användarens behov och som uppmuntrar till kreativitet 
och lärande.  
 Bibliotekens roll har skiftat de senaste decennierna. Det som förr var ett 
rum för tryckt information, en kunskapskälla av böcker, har nu allt mer över-
gått till att tillhandahålla elektroniskt material, oberoende av var användaren 
befinner sig någonstans (Freeman, 2005). Detta kan leda till att rummet som 
fysisk plats får en annan betydelse, och i högre grad fungera som en stödjande 
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funktion till universitetsverksamheten i stort (2005). Biblioteken har också fått 
en allt större roll som vägledare inom digital- och informationskompetens. 
Förutom att ge användare tillgång till informationskällor bidrar biblioteks-
personal och resurser också till en aktiv och deltagande kunskapsprocess där 
användaren får möjlighet att lära sig att bedöma och värdera informations-
källor.  
 Bibliotek i allmänhet och akademiska och forskningsbibliotek i synnerhet 
har länge varit fokuserade på att kunna erbjuda sina användare tillgång till tra-
ditionell desktoputrustning, antingen genom stationära datorer eller genom 
möjlighet att använda bärbara datorer på ett flexibelt sätt. Biblioteken har också 
utforskat och förbättrat möjligheter att arbeta i gruppkonstellationer, och 
många tillhandahåller också olika lösningar för handledningstillfällen och 
undervisning.  
 För att möta förväntningarna är det viktigt att biblioteken eller andra aka-
demiska institutioner undersöker möjligheter, utvärderar och aktivt prioriterar 
rätt teknik för rätt rum. Uppsatsen avser att bidra till detta kunskapsområde, 
särskilt eftersom dessa slags undersökningar i hög grad saknas inom området. 
Detta görs genom att undersöka biblioteksorganisationernas upplevelse och  
resultat av de implementerade tjänsterna, och till viss del deras egna utvärde-
ringar, både formella och informella. Har tjänsterna mottagits så som planerat? 
Har reaktionerna från användarna blivit de förväntade? Har tjänsterna använts 
så som det var tänkt? För att få en så bred förståelse som möjligt har jag också 
intervjuat olika slags slutanvändare, som forskare, lärare eller doktorander som 
har använt tekniken i olika situationer. Jag återkommer till detta under avsnitt 6 
Resultat. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna ge en överblick av några tjäns-
ter som har implementerats i akademiska biblioteksrum, för att därefter formu-
lera hur dessa tekniker och tjänster har använts och vilken betydelse de har haft 
för vissa aktiviteter som utförs i akademiska bibliotekrum. Ambitionen är 
också att ge en tydligare bild av vilka tjänster som passar för vissa kontexter 
och situationer, och ge en fingervisning om vad biblioteksorganisationer kan ha 
i åtanke då de planerar och implementerar denna slags teknik. I undersökning-
en framkommer det att användarna i vissa sammanhang verkar osäkra på hur 
de ska använda tjänsterna för att skapa nytta, och uppsatsen vill bidra med att 
tydliggöra hur kontext och situation påverkar användningen. Detta görs i  
huvudsak med hjälp av teorier kring interaktion ur ett organisatoriskt och struk-
turellt perspektiv, med hjälp av teorier hämtade från människa-dator-
interaktion, med särskild tyngdpunkt på hur användare mottar vissa slags  
system beroende av sociala och kontextuella faktorer. Detta för att förstå varför 
systemen ser ut som de gör, och varför de mottagits så som de mottagits.  
 En risk med denna typ av text, där tekniken spelar huvudrollen, är att den 
blir föråldrad innan den ens är färdig. För att försöka undvika detta kommer 
fokus att ligga på teknikens funktion i en situation, där den omgivande kontex-
ten spelar huvudrollen. Huvudfokus är de övergripande dragen i interaktionen 
mellan tekniken och människan (och andra människor), och hur dessa relateras 
till organisationens plan och syfte för tjänsten i fråga. 

1.1 Interaktiva ytor 
Interaktiva ytor kan förekomma i alla slags storlekar och former, och i detta 
avsnitt redogörs för de vanligaste verktygen som är av relevans för uppsatsen. 
Interaktiva ytor kan vara en enda yta, eller flera, och utnyttjas av en enda män-
niska, eller flera. 
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 En interaktiv yta är – vanligtvis – en skärm som reagerar på rörelser från 
användaren. Dock blir det allt vanligare med andra slags projiceringstekniker, 
såsom exempelvis hologram eller headsets med skärmen invid ögonen (se  
exempelvis Russell, 2015). Vid behov kommer jag att referera till interaktiva 
ytor generellt, och i andra situationer till specifika interaktiva ytor. 
  Touch beskriver en funktion som innebär att en fysisk artefakt eller 
kroppsdelar rör vid en digital yta för att utlösa ett förutbestämt kommando. Det 
förutsätter alltså yta mot yta, finger mot skärm till exempel, men den bakom-
liggande tekniken kan vara av olika art. Vanligast är en skärmyta som kan regi-
strera tryckpunkt(er), men det finns också tekniker med kameror som filmar 
rörelserna som sedan läses in i systemet. Även olika ljuskällor kan användas 
för att registrera touch. För användare märks dock ingen väsentlig skillnad, 
utan det är systemets precision och känslighet som avgör hur lyckad interakt-
ionen blir. Multi-touch innebär att en yta, vanligtvis en skärm, kan registrera 
flera tryckpunkter samtidigt. Många touchskärmar idag har den här funktionen, 
exempelvis smarta telefoner. På dessa ytor kan man exempelvis använda ges-
ten pinch and zoom (för att förstora, förminska eller rotera innehåll) där man 
använder två (eller fler) fingrar för att utföra det önskade kommandot. Multi-
touch betyder också att fler användare kan arbeta på samma yta och manipulera 
innehållet samtidigt. Systemet i sig avgör exakt hur många tryckpunkter som 
det klarar av att läsa.  
 Istället för att manövrera en digital tjänst med touch har det nu också bli-
vit vanligt att man kan använda andra kroppsdelar än fingrarna och även hela 
kroppen som instrument, oftast med hjälp av luftburna rörelser (se exempelvis 
Goodman & Righetto, 2013). Vanligtvis handlar det om någon slags kamera 
(eller flera) som registrerar rörelser som sedan tolkas in som kommandon till 
systemet. Från att tidigare ha varit rätt så tröga och beroende av stora och över-
tydliga gester så är tekniken nu förfinad och klarar av att läsa av även mycket 
små fingerrörelser (se exempelvis Brownlee, 2015). Genom att kombinera flera 
olika kameror ur olika synvinklar kan kroppen även läsas av 3-dimensionellt.    
 Skärmar som är så pass stora att de fyller en hel vägg är en vanlig slags 
yta vid de bibliotek som studeras i uppsatsen. Väggarna kan visa allt möjligt 
slags material, men ett vanligt användningsområde är att visa högupplösta  
bilder, vilket kan bidra till en lättare tillgång och överblick över komplexa  
datauppsättningar, eller möjligheten att upptäcka detaljer som inte kunnat upp-
täckas genom en vanlig skärm (se exempelvis University of Calgary, i.å. under 
rubriken Examination of High Resolution Imagery). Användare kan också sam-
las runt en stor skärm eller skärmvägg för att i grupp analysera och tolka  
information, istället för att trängas runt en mindre skärm. Sammanfattningsvis 
används skärmväggar främst för visuell analys, presentationer och framföran-
den. Inom en akademisk bibliotekskontext används i huvudsak två slags 
skärmväggar: visualiseringsväggar (som bäst kan beskrivas som en arbetsmiljö 
eller redskap) samt videoväggar (där innehållet ofta är schemalagt, ofta place-
rat i ett publikt utrymme och har större fokus på marknadsföring) (Sadler, 
2015). Båda slags väggar kan ha interaktiva inslag med hjälp av post-WIMP-
tekniker. 
 Beroende på tillverkare, samt input och output-teknik, så kan skärm-
väggar manövreras på en mängd olika sätt. De kan i vissa fall styras av en dator 
bredvid, eller via touchskärm vid sidan om. De kan vara manövrerade via 
touch, men om skärmen är mycket stor riskerar användaren att inte nå alla delar 
av skärmen. Det kan då vara klokt att överväga andra manövreringssätt, even-
tuellt med hjälp av luftburna gester, eller att man använder sammanlänkade 
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verktyg, exempelvis en smart telefon, för att kontrollera innehållet på skärm-
väggen (se Norman och Wadia (2013) för en genomgående beskrivning av 
möjliga interaktionstekniker med interaktiva ytor).  
 Interaktiva bord (som också benämns tabletop eller surfbord) är som 
namnet antyder en interaktiv skärm i form av ett bord. Bordets inneboende 
egenskaper betyder att de passar bra i små gruppkonstellationer, där man  
gemensamt samlas runt ytan, som ses ur ett fågelperspektiv. Vanligtvis är  
interaktiva bord utrustade med multi-touchfunktion vilket innebär att flera  
användare kan manipulera material samtidigt. Borden produceras i olika stor-
lekar så att de påminner om soffbord eller större matbord (se exempelvis  
Dillenbourg & Evans, 2011).  
 Interaktiva rum, eller multidisplaymiljöer (multi-display environments – 
MDEs) (se exempelvis Seyed, Burns, Costa Sousa & Maurer, 2013), är van-
ligtvis placerade i arbetsrum som är särskilt utformade för syftet. De kan inne-
hålla olika typer av interaktiva ytor, som till exempel whiteboardstora skärmar, 
interaktiva bord och ibland infrastruktur som länkar samman multipla mobila 
verktyg (till exempel surfplattor, bärbara datorer och olika typer av handhållna 
datorer) (multi-device). Detta medför att data kan separeras och spridas ut över 
flera ytor, och tillåta individuellt arbete med dessa bitar vid behov. Denna slags 
process beskrivs ibland som en digital ekologi eller ekosystem eller hybrid-
ekologi (se exempelvis Crabtree & Rodden, 2008).   
 Allt fler ytor och artefakter kommer att ingå i det komplexa nätverket av 
teknik som växer fram. I det omgivande samhället har vi nu blivit vana vid 
olika slags touchbaserade ytor, framför allt genom den ökande användningen 
av smarta telefoner och surfplattor (Jacob et al., 2008). Användningsområdena 
kan ses som oändliga. 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att bidra till kunskapsområdet kring varför biblioteks-
organisationer har valt att implementera denna typ av teknik, vilka förvänt-
ningar de har haft på användningen och att ta del av deras erfarenheter så här 
långt. Teknikens framfart är snabb och det kan finnas en fördel att undersöka 
vilka angelägenheter och perspektiv som blir viktiga då liknande institutioner 
överväger eller planerar liknande teknikimplementering. En övergripande fråga 
är: Vilka områden och aktiviteter påverkar bibliotekens verksamhet i de rum 
där post-WIMP-teknik installerats? För att undersöka detta studeras några 
’early adopters’ av tekniker som kan tänkas introduceras även av andra biblio-
tek i en nära framtid. Syftet är också att förtydliga vilken betydelse rummet har 
i sammanhanget, och om – och i så fall hur – tekniken (i rummet) erbjuder nya 
sätt att engagera, samarbeta i grupp och inhämta eller skapa kunskap. Inom 
forskningsfältet människa-dator-interaktion (MDI), liksom i annan samhälls-
vetenskaplig och humanistisk forskning, pågår diskussioner kring den potential 
som relationen mellan teknik, människor och rum erbjuder (se exempelvis 
Norman, 2001; Widgor & Wixon, 2011; Dourish, 2001) och uppsatsen avser 
att bygga vidare på dessa diskussioner. 
 De tjänster jag har valt att undersöka karaktäriseras av följande: 1. Tjäns-
ten är beroende av ett fysiskt rum eller utrymme. Detta fysiska rum har en 
koppling till en akademisk organisation. 2. Tjänsten manövreras helt eller del-
vis med post-WIMP-tekniker, istället för den traditionella desktopvarianten be-
stående av skärm, tangentbord och mus. 3. Tjänsten innefattar att användaren 
kan utföra en eller flera kreativa handlingar som kan kopplas till det akade-
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miska fältet. Dessa kreativa handlingar kan exempelvis bestå av att upptäcka 
och interagera med material som biblioteket valt att marknadsföra, utnyttja 
tekniken som en del av en lärandeprocess eller använda tjänsten i underhåll-
ningssyfte – men fortfarande i det akademiska rummet. 
 En utgångspunkt i uppsatsen är att valet av rum påverkar den tänkta an-
vändningen och är en viktig faktor för hur organisationens syfte och mål med 
tekniken realiseras i användningen i en verklig och vardaglig situation. Valet 
ger konsekvenser, något som organisationerna kan vara medvetna eller omed-
vetna om vid planering och implementering.  
 
Utifrån denna bakgrund och syftesformulering kommer uppsatsen att fokusera 
på följande frågor: 
 
1. Vilka syften ger deltagarna uttryck för att ha haft inför implementeringen av 
post-WIMP-tjänsterna?  
 a) Vad påverkade att valet föll på de specifika tjänsterna? 
 b) Hur beskriver deltagarna de förväntningar som de hade på de nya 
 tjänsterna? 
 
2. Vilka erfarenheter har deltagarna gjort hittills?  
 a) Hur har tjänsterna använts?  
 b) Vilka funktioner eller egenskaper hos tjänsterna upplevs som 
 positiva? Vad har bedömts som svårt eller problematiskt? 
 
3. Hur kan betydelsen av rummet, kroppen och den sociala kontexten för  
användarens interaktion med post-WIMP-teknik i det akademiska biblioteks-
rummet förstås? 

1.3 Disposition 
I avsnitt 2 presenteras tidigare forskning och forskningsområden som är av  
relevans för uppsatsen, i huvudsak perspektiv som syftar till att belysa de soci-
ala faktorerna inom människa-dator-interaktion (MDI). Därefter följer en kort 
redogörelse över forskningsläget kring just post-WIMP-teknik i biblioteksrum, 
och hur biblioteksplanering har tagit sig an ämnet. Därefter presenteras de teo-
rier och begrepp som har ansetts belysa ämnet vilket i huvudsak består av ett 
sociotekniskt perspektiv med fokus på hur de organisatoriska och strukturella 
aspekterna kan komma att påverka utgången av de implementerade tjänsterna. 
Även teorier kring hur människor hanterar tillgång till privat information i  
relation till teknik tas upp, liksom hur infrastruktur och rumslig kontext också 
utgör viktiga pusselbitar i hur människan agerar i närhet till tekniken. Därefter 
presenteras val av metod och tillvägagångssätt för studien. Därpå beskrivs 
biblioteken inom intervjustudien, för att sedan följas av en redogörelse av in-
tervjumaterial och övrig data som har samlats, exempelvis om fysisk kontext. 
Detta åtföljs av en analys med hjälp av de valda teorierna, inklusive slutsatser 
och förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.  

2 Tidigare forskning   

För att förstå den teknologiska framfarten inom området interaktiva tekniker i 
offentliga miljöer presenteras nedan först en kortare historisk tillbakablick 
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inom forskningsfältet människa-dator-interaktion. Därefter presenteras tidigare 
forskning och begrepp inom post-WIMP-området och ”naturlig” interaktion. 
Detta åtföljs av en kort överblick kring biblioteksutveckling och planering av 
biblioteksrum, samt några nedslag i hur interaktiva ytor har mottagits i publika 
eller organisatoriska miljöer. Därefter görs en genomgång av forskning kring 
interaktiva ytor på bibliotek, ett område som är tämligen litet sett från ett aka-
demiskt forskningsperspektiv.  

2.1 Människa-dator-interaktion (MDI) 
Paraplybegreppet människa-dator-interaktion (MDI) (Human Computer Inte-
raction – HCI) är ett omfattande och brett forskningsområde. I forskningsfäl-
tets begynnelse ansågs teknik vara frånkopplat de mentala och sociala villkoren 
för mänskligt arbete (Ropohl, 1999). Man förutsatte att människorna skulle 
följa den tekniska strukturen och anpassade inte systemen särdeles utefter soci-
al eller kognitiv forskning (1999). Man kan beskriva MDI som en blandning 
mellan tillämpad kognitiv vetenskap, ingenjörsvetenskap och design, som inne-
fattar både förståelse för hur människor använder verktyg och digitala system, 
och hur man designar nya verktyg som förhöjer människans upplevelse och 
prestation (Carroll, i.å.).  
 Det är svårt att inom uppsatsens ramar göra en nyanserad tolkning av den 
komplexa historien och nutida utvecklingen inom människa-dator-interaktion, 
men det finns vissa generaliseringar som ändå kan ses som uppenbara. Sättet 
som människor interagerar med datorer på har utvecklats och denna utveckling 
har bidragit till att fler människor kan göra fler saker med datorer. Det har lett 
till en omfattande och snabb ökning av volym, tillämpningsområden och mång-
fald inom datorutveckling (Wigdor & Wixon, 2011, s. 4). Genom att forsk-
ningsfältet ständigt växer och utvecklas uppkommer nya tvärvetenskapliga  
förhållningssätt och perspektiv. Numera är MDI ett brett och mångfacetterat 
område där kärnvärdet utgår från människans aktiviteter och upplevelser  
(Carroll, i.å.). Bannon (2011) beskriver resultatet av forskningen som ”the 
creation of intuitive, simple, transparent interaction designs which allow people 
to easily express themselves through various computationally enhanced tools 
and media.” (2011, s. 17).   
 Trots den snabba utvecklingen på området väljer Dourish (2001) att 
granska vår inställning till teknik genom att vända på begreppet: 
 

We talk about how fast it is changing, but we talk less about the ways 
in which it is not. Many things about computers are not changing at 
all. Our basic idea about what a computer is, what it does, and how it 
does it, for instance, has hardly changed for decades. Nor have the 
difficulties we encounter actually using computers. (2001, s. 1).  

 
Vår positionering kring datorn har, både bildligt och bokstavligen, inte föränd-
rats nämnvärt de senaste tjugo åren. Detta gäller kanske i huvudsak arbets-
platser, där kontorslandskap och datoranvändning inte ser så annorlunda ut nu 
som jämfört med för något decennium sedan (2001, s. 1-2). Förutsättningarna 
har dock förändrats dramatiskt i och med ökande datorprestanda och att tekni-
ken nu möjliggör flexibla och mobila aktiviteter. Vi är inte längre bundna till 
skrivbordet. Det behövs nya sätt att interagera med datorer, sätt som passar den 
nya kontexten. Särskilt under det senaste decenniet har MDI-forskningen börjat 
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studera olika sätt att manövrera och interagera med nya typer av datorsystem 
(2001, s. 2), vilket de nedanstående exemplen ger uttryck för. 

2.2 WIMP & post-WIMP 
Gränssitten och deras grafiska uttryck som vi har blivit vana vid inom desktop-
hantering – det så kallade WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointer)-
gränssnittet – är byggt av visuella metaforer med tanken att efterlikna vissa  
fysiska objekt och utseenden i vår verkliga värld (filsystem, papperskorgar, 
mappar etc.) (van Dam, 1997). van Dam (1997) introducerade begreppet post-
WIMP som syftar till att beskriva hur vi nu har börjat interagera med dator-
system på andra sätt än genom traditionella WIMP-tekniker. Några exempel på 
post-WIMP-interaktionstyper är: virtuella, blandade och förstärkta (augmente-
rade) verkligheter, fysisk interaktion, kontextmedveten teknik, handhållen och 
mobil interaktion, perceptuell och affektiv interaktion men också underförstådd 
och passiv interaktion (Jacob et al., 2008, s. 201). Det kan upplevas som att 
dessa interaktionsstilar är mycket disparata, men Jacob et al. menar att de ändå 
delar framträdande och viktiga gemensamma nämnare, vilket kan hjälpa till att 
förstå och analysera dem (2008, s. 201). I huvudsak kan dessa gemensamma 
nämnare förstås genom att interaktionen med teknikerna baseras på använda-
rens redan existerande kunskaper av den vardagliga och icke-digitala världen. 
Interaktionsmekanismerna använder sig av användarens fundamentala och 
otränade perception (naïve physics) samt uppfattningen om den egna kroppen i 
förhållande till omgivning och andra människor. Dessa interaktionsstilar har 
alltså som ambition att skapa datorinteraktion som mer liknar interaktion med 
den verkliga, icke-digitala världen. Detta reducerar den mentala bördan för  
användaren, och kan ge användaren möjlighet till ett mer direkt utförande och 
utvärdering av den önskade aktiviteten (2008, s. 201). 

2.3 Naturlig interaktion 
Post-WIMP beskriver alltså interaktionstekniker på ett brett plan, medan  
begreppet Natural User Interfaces (NUIs) syftar till att beskriva teknikerna i 
relation till en mänsklig användare, med hjälp av vanor och egenskaper från 
den verkliga världen (Mann, 2001). I det här sammanhanget får den verkliga 
världen agera som en slags motpol mot den digitala världen, även om de två 
inte nödvändigtvis bör skiljas åt som ”verklig” och ”overklig” men för enkel-
hetens skull används begreppet ”verklig värld” som en beskrivning av den  
fysiska värld vi lever och rör oss i. Ordet ”naturlig” anses ofta anspela på att 
något påminner om eller härmar den verkliga världen (Jacob et al., 2008, s. 
201). Naturliga interaktionstekniker innefattar också röst, ögonrörelser och 
hjärnvågor (med flera) (2008, s. 201) (se också Norman och Waida (2013) för 
en mer utförlig lista av tekniker).  
 Att basera interaktion på färdigheter vi föds eller växer upp med reduce-
rar den mentala bördan för användaren. För tillfällig användning kommer 
denna reducering att innebära snabbare tillgång till systemet. För användning i 
situationer som involverar informationsöverflöd, tidspress eller stress kan 
denna reduktion förbättra prestationen (2008, s. 204f). Men, menar Jacob et al., 
att bara skapa gränssnittet så verklighetstroget som möjligt räcker inte. Ett  
användbart gränssnitt kommer knappast att kunna efterhärma verkligheten så 
som vi upplever den, utan det kommer att behövas vissa orealistiska och artifi-
ciella egenskaper och kommandon. Jacob et al. menar att detta innebär en 
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styrka hos systemet, att det skapar en utvidgad effekt – möjligheten att gå utan-
för en precis imitation av den verkliga världen (2008, s. 205). Orden ”verklig-
het” och ”riktig värld” är problematiska eftersom ”verkligheten” kan ha så 
många tolkningar, inklusive kulturella och sociala. Många anser att dagens  
tangentbord och mus är precis lika mycket en del av den verkliga världen som 
vilken annan analog artefakt som helst (2008, s. 202). Dillenbourg och Evans 
(2011, s. 510) kallar det “the holy quest for ‘natural’ interaction”. Författarna 
menar att digital design inte kan vara så “naturlig” som de gester och rörelser 
vi utför i vardagen. Att förflytta ett objekt med fingrarna på en touchkänslig yta 
är inte nödvändigtvis mer ”naturligt” än att förflytta med en muspekare. För de 
flesta datoranvändare som har använt mus i många år är förflyttandet med fing-
rarna mindre ”naturligt” (2011, s. 511). Dillenbourg och Evans vill med andra 
ord lösgöra ordet “naturlig” och utforska det i fler dimensioner genom frågor 
som: måste gesten läras specifikt för detta gränssnitt eller är det meningen att 
man redan ska kunna gesten?, hur är denna gest specifik för målgruppens kul-
tur? etc. (2011, s. 511). Den moderna tekniken tillåter oss att utforska möjlig-
heter att skapa mer ”naturliga” gränssnitt, men det naturliga definieras eller  
garanteras inte av tekniken i sig, utan i utformningen av själva interaktionen, 
både genom design och kontext (Wigdor & Wixon, 2011, s. 9). 
 Gestbaserade gränssnitt är inte nya, utan har varit en del av forskning och 
utveckling sen 60-talet. Krueger var en pionjär med sitt arbete om artificiell 
verklighet redan på tidigt 80-tal (se exempelvis Krueger, Gionfriddo &  
Hinrichsen, 1985). Multi-touch-system har funnits i bruk sen mitten av 80-talet 
(Norman, 2010, s. 1). NUIs kan förstås som en intention eller önskan om att 
skapa gränssnitt som reducerar barriärer samtidigt som det möjliggör ökad 
förmåga och kapacitet hos användaren. Datorutvecklingen har också möjlighet 
att nischas ytterligare, för olika kontexter och situationer. Wigdor och Wixon 
(2011) menar att NUIs har egenskaper och styrkor som bidrar till att de gör 
vissa saker och handlingar enklare.  
 

NUIs have a set of strengths based on what they make easier, how 
they make those things easier, how they shape the user’s interaction 
with technology, which niches they fit in, and whether or not these 
niches expand to dwarf the space occupied by traditional GUIs. 
[Graphical User Interface; min anm.] (2011, s. 5).  

 
Studier visar att gestbaserad interaktion kan förhöja användarens upplevelse 
och engagemang för tjänsten. I en studie av Watson, Hancock, Mandryk och 
Birk (2013) upptäckte man att snabbhet och precision förbättrades när studie-
deltagarna använde touch istället för mus. Deltagarna uttryckte också att de 
kände sig gladare och mer engagerade då de använde touchfunktionen. Utöver 
detta uttryckte de att de kände sig mer kompetenta, att de kände att de hade 
kontroll och att de kunde relatera till andra människor i högre grad (2013, s. 
199).    
  Andra studier har visat på att gester kan ha sidoeffekter, såsom eventu-
ella skador, förslitning eller trötthet. Norman (2010) menar att vissa gester helt 
enkelt är för naturliga och exemplifierar med att många spelkonsollers använ-
dare har skadat olika kroppsdelar eller inredning då användaren har agerat som 
i verkligheten, exempelvis släppt en handkontroll så som de skulle ha gjort vid 
en bowlingmatch (2010, s. 3). Eftersom gester är ett slags automatiskt beteende 
så måste systemet också justeras för att undvika att reagera på rörelser som inte 
var menade som input till systemet (2010, s. 4).  
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 Gester kommer att fungera som ett värdefullt tillägg till repertoaren av 
interaktionstekniker, men det behövs mer tid till att utveckla och skapa stan-
darder och konventioner så att samma gester betyder samma sak i olika system 
(Norman, 2010, s. 10). Norman (2010) menar att gester är en viktig del av den 
framtida riktningen mot en mer holistisk, mänsklig interaktion mellan männi-
skor och teknologi. I många fall kommer de att förstärka vår kontroll, vår 
känsla av kontroll och makt, vår bekvämlighet och också vårt nöje och vår 
njutning. Men Norman poängterar att det kommer att finnas en inlärningskurva 
och många olika aspekter att ta hänsyn till (2010, s. 10). Många gester är var-
ken naturliga eller enkla att lära sig eller komma ihåg. Till och med en enkel 
handskakning kan vara komplicerad när olika kulturer möts (2010, s. 1). Ett 
system som enbart består av gester kan göra det svårt att upptäcka de olika 
möjligheterna systemet erbjuder, och den precisa dynamiken i själva utförandet 
försvåras (2010, s. 2). 
 Enligt Wigdor och Wixon (2011) så kan vi vara säkra på att NUIs är här 
för att stanna. De menar att dessa slags gränssnitt antingen kommer att hitta sin 
speciella nisch eller fullkomligt dominera framtidens datorlandskap. Författar-
na menar att vi nu står på gränsen till en potentiell revolution inom dator-
utveckling (2011, s. 5). Många företag aspirerar också på att utveckla framti-
dens ”naturliga” gränssnitt och interaktionsmöjligheter, däribland Microsoft 
med Windows Holographic och HoloLens. Genom ett headset kan man  
uppleva ett virtuellt gränssnitt, bestående av holografiska element. Microsoft 
menar att detta är början till gränssnitt som är osynliga, som blir en del av verk-
ligheten (augmenterad verklighet) (se exempelvis Russell, 2015). 

2.4 Fysisk och spatial interaktion 

Förutom att undersöka möjligheterna att interagera med system mer ”naturligt” 
har forskningen också kommit att handla om hur olika mekanismer eller verk-
tyg kan förstärka det rent fysiologiska i interaktion med teknik. Begreppet och 
företeelsen Tangible User Interfaces (TUI) myntades av Ishii och Ullmer 
(1997) och syftar till att beskriva interaktion som utförs med fysiska objekt, 
alltså något man kan ”ta, hålla i, greppa”, i en rent bokstavlig betydelse. Det 
innebär att man kopplar ihop fysiska alldagliga objekt med digitala miljöer för 
att på så vis förkroppsliga interaktionen med en digital tjänst. De fysiska objek-
ten kallas i dessa sammanhang ofta för just tangibles. Fysisk interaktion (min 
översättning av tangible interaction, översättningen har också använts i en 
kandidatuppsats från Södertörns högskola, se Nobelius, 2011) kan ses som en 
förlängning av direktmanipulation, ett begrepp som först introducerades av 
Shneiderman 1983, då i en kontorskontext med ett fysiskt skrivbord med tek-
niskt förstärkta funktioner och möjlighet till förflyttning av digitala objekt med 
händerna (Shneiderman, 1983). Direktmanipulation flyttade gränssnitten när-
mare verklighetens interaktion eftersom det tillåter användare att röra objekt 
istället för att instruera en dator att utföra uppgiften. Vi har vant oss vid inter-
aktionsstilen genom den ökande användningen av smarta telefoner och det  
driver övriga gränssnitt åt detta håll (Jacob et al., 2008, s. 201f).   
 Spatial interaktion bygger på att gränssnitten är inbäddade i utrymmet. 
De tar upp verkligt fysiskt rum, och användare måste röra sig i rummet när de 
interagerar (Hornecker & Buur, 2006, s. 440). Interaktion med rumsliga install-
ationer eller interaktiva utrymmen är heller inte bunden till att röra och förflytta 
objekt, utan kan också betyda att man bara rör kroppen i rummet för att utlösa 
aktiviteter (2006, s. 440). Genom att vi är spatiala varelser så innebär det att 



10 
 

vår kropp är en central referenspunkt för perception (2006, s. 441). Rörelser 
och perception är starkt sammankopplade och vi tolkar spatiala egenskaper, 
såsom positionering av objekt, i relation till vår kropp (2006, s. 441). 
 Det rumsliga perspektivet relaterar till Dourishs (2001) begrepp ”för-
kroppsligande” (embodiment) eller förkroppsligad interaktion (embodied inte-
raction). Förkroppsligad interaktion beskriver och undersöker hur en kropp 
deltar i en kontext, där människor och objekt (exempelvis gränssnitt) existerar 
och fungerar i en värld på grund av de är just inbäddade (embedded). För att 
designa interaktiva system så måste man förstå att interaktion är intimt kopplad 
till den omgivning och inramning i vilken interaktionen sker, enligt Dourish 
(2001). Omgivningen och inramningen handlar om både fysiska och sociala 
och organisatoriska miljöer (2001, s. 19).  

2.5 Blandad interaktion 
För att förstå hur man kan betrakta interaktiva system som manövreras med 
post-WIMP-teknik har jag valt att belysa ett ramverk kallat blandad interaktion 
(blended interaction). Jetter, Reiterer och Geyer (2014) skriver att blandad  
interaktion ”provides a novel and more accurate description of the nature of 
human–computer interaction (HCI)” och som i detta sammanhang kan skapa 
förståelse för hur ”naturlig” människa-dator-interaktion fungerar i post-WIMP-
baserade interaktiva utrymmen (2014, s. 1139). Mer specifikt så introducerar 
detta ramverk en möjlighet att förklara hur användare förlitar sig på familjära 
föreställningar från den verkliga världen när de lär sig ett nytt digitalt system. 
Författarna menar att man bör kombinera dessa fysiska och sociala världsupp-
fattningar med den digitala versionen så att de mest åtråvärda egenskaperna 
hos de olika världarna – den digitala och den verkliga – återskapas i interakt-
ionen (2014, s. 1139). Om konceptet inuti tekniken ligger för långt ifrån redan 
existerande uppfattningar hos individen så innebär det fler steg och mer intel-
lektuell ansträngning för att utföra önskad åtgärd. Ju närmare tekniken är 
grundläggande kroppsliga, spatiala eller sociala uppfattningar som de flesta av 
oss delar sen barndomen, desto enklare är de att integrera och applicera (2014, 
s. 1141). Detta gäller för de uppfattningar och föreställningar vi använder för 
att tänka och resonera i en verklig värld, men det formar också hur vi kan före-
ställa oss, förstå och använda digital teknik och dess interaktiva funktionaliteter 
(2014, s. 1141). Dessa uppfattningar och föreställningar kan förstås genom 
Normans (2002, s. 16) begrepp mentala och konceptuella modeller inom gräns-
snittsdesign. Designers använder sina egna mentala modeller av system för att 
skapa en ”systembild” (system image), alltså gränssnittet. Systembilden är det 
som användaren uppfattar och genom att interagera med den utvecklar använ-
daren sin egen mentala modell som idealiskt – men inte nödvändigtvis – liknar 
den ursprungliga intentionen. 
 Hutchins, Hollan och Norman (1985) hävdade redan på 80-talet att käns-
lan av ”naturlig” och ”direkt” interaktion var ett resultat av handlingar där färre 
kognitiva resurser behövdes för att överbrygga gapet mellan utförande och  
utvärdering. Jacob et al. (2008) överförde detta antagande till post-WIMP-
burna tekniker med sitt begrepp verklighetsbaserad interaktion (realitybased 
interaction). Att designa utefter dessa principer innebär inte bara att erbjuda 
visuell igenkänning, utan också en förståelse för mer abstrakta mekanismer och 
hur olika delar fungerar i förhållande till varandra. Det kan handla om att förstå 
om och hur delarna är logiskt och fysiskt sammankopplade, om den ena delen 
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”innehåller” den andra, om objekt ”existerar” efter att ha blivit osynliga, eller 
om handlingar är reversibla eller inte (Jetter et al., 2014, s. 1141f).  
 Jetter et al. (2014) menar att blandad interaktion kan ses som en egen 
struktur. Det är inte nödvändigt att gränssnittet erbjuder bokstavliga eller pre-
cisa simulationer som återger alla aspekter från den verkliga världen korrekt. 
Blandningen möjliggör snarare att användaren kan förstå gränssnittet, trots att 
vissa aktiviteter kan framstå som främmande eller onaturliga. Tack vare  
användarens förmåga till konceptuell integration är inte designerna tvingade att 
formge så realistiskt som möjligt, och de kan på så vis undgå fall av ”fåniga” 
simulationer. Istället kan formgivaren fokusera på en konsekvent och samman-
hängande övergripande struktur (2014, s. 1144).   
 Blandad interaktion är givetvis ingen deterministisk process med ett tyd-
ligt definierat, garanterat resultat. Resultatet är en produkt av redan existerande 
strukturer och liknande mentala utrymmen inuti våra konceptuella system, och 
hur vi matchar dem mot varandra och selektivt projicerar dem. De konceptuella 
systemen måste semantiskt sett vara nära varandra, både användarens och  
designerns, för att skapa en struktur som liknar det som designern hade för  
avsikt att skapa (Jetter et al., 2014, s. 1145). 

2.6 Tidigare forskning om interaktiva ytor 
Forskningen om olika interaktiva ytor är omfattande och bred. Både tekniska 
och sociala delar har utforskats och ämnet ökar stadigt i populäritet allt ef-
tersom tjänsterna blir vanligare och en obestridbar del av våra vardagliga liv 
och göromål. Det senaste decenniet har MDI-forskningen delvis bytt fokus från 
att studera mer konventionella sätt att kontrollera och kommunicera med dato-
rer (med tangentbord, joysticks, mus, handtag, knappar etc.) till mer naturliga 
och okonventionella verktyg såsom handskar, röstigenkänning, blickigenkän-
ning, kameror och fysiska gränssnitt (Jordà, Julià & Gallardo, 2010, s. 21).   
 Ett område som har fått mycket uppmärksamhet är forskning kring pub-
lika interaktiva skärmar i olika kontexter och som används för varierande syf-
ten. Hinrichs, Carpendale, Valkanova, Kuikkaniemi, Jacucci och Vande Moere 
(2013) har i sin forskning visat att det finns tydliga markörer i hur användning-
en skiftar beroende på kontexten. Publika skärmar (med det menas att de finns i 
en fullkomligt öppen och tillgänglig publik yta) har en heterogen målgrupp 
som skiljer sig åt i ålder, intressen och tidigare teknisk erfarenhet. Den hetero-
gena användargruppen bidrar i högre grad till spontan användning och oförut-
sägbara aktiviteter, både individuellt och i grupp. Författarna menar att spatial 
layout, storlek, ljussättning och sociala uppfattningar spelar stor roll för vilken 
teknik som passar för ändamålet, och för hur användaren kommer att välja att 
interagera med tjänsten (Hinrichs et al., 2013, s. 25). 
 I en omfattande studie om publika skärmar i Finland (Ojala et al., 2012) 
kom forskarna fram till att det var stora skillnader i hur tjänsterna användes om 
man jämförde ett laboratorium där användare ombads använda tjänsterna med 
hur de sedan verkligen användes när de implementerades i verkliga kontexter 
(både inomhus och utomhus). Författarna menar att nyfikenhet, nyhetsvärdet 
(novelty), placering, social kontext och väderlek visade sig ha betydande på-
verkan i hur skärmarna verkligen användes. Då användarna intervjuades gav de 
uttryck för att de var rädda att förstöra något, eller att andra skulle bli upprörda 
om de ”bytte innehåll” på skärmarna (de exemplifierade med att byta kanal på 
en tv). Enligt forskarna visade sig detta hinder vara en mycket påtaglig anled-
ning till att användare inte vågade använda tjänsterna (Ojala et al., 2012).  
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 Dillenbourg och Evans (2011) har gjort omfattande studier av interaktiva 
bord. Bord som möbel är ofta kopplat till en social situation, och kan vara 
starkt förknippade med kommunikation i olika former: tal, gester, blick och 
hållning. Detta kan enligt författarna erbjuda en rik och komplex inramning för 
lärande, forskning och analys, mer så än andra interaktiva ytor. I den väster-
ländska kulturen kan bordet ses som en social plats, medan ett skrivbord är mer 
av en privat plats och dessa koder verkar reproduceras även för interaktiva bord 
och desktopmiljöer. Även om det går att använda en desktop kollaborativt så är 
de designade som ”personal computers” (PC) (2011, s. 500f).  
 Interaktiva bord är designade för direktmanipulation. Den dominerande 
aktiviteten är att lösa en uppgift genom att förflytta virtuella eller fysiska objekt 
på ytan med sina händer eller med hjälp av en artefakt (penna, förstoringsglas 
etc) (Dillenbourg & Evans, 2011, s. 501). Uppgiften som behöver lösas måste 
alltså kunna representeras av positionering av objekt. Om uppgiften kräver 
multipla lager så är förmodligen nuvarande interaktiva bord mindre relevanta 
än ett multipelt system med fönster, tabbar och webbläsare. Dillenbourg och 
Evans (2011) menar att interaktiva bord kommer till sin rätt i förhållandevis 
enkla uppgifter, där direktmanipulation är mer relevant än att kunna hantera 
flera olika lager i en informationsstruktur (2011, s. 503). Det förklarar varför 
många av dagens applikationer är utvecklade för barn eller noviser (2011, s. 
501). Interaktiva bord kan varken anses som ”bra” eller ”dåliga” verktyg för 
inlärning, utan författarna menar att man måste förstå när de är relevanta och 
vilka behov som finns att ta hänsyn till. Författarna fortsätter med att det krävs 
en djupgående analys för att förstå hur detta är kopplat till djupare inlärning 
(2011, s. 510). 

2.7 Biblioteksplanering och framtidens bibliotek 
Ett akademiskt bibliotek har vid sidan om tillgängliggörande av information 
också utvecklats i rollen som stöttepelare för pedagogiska och akademiska 
funktioner, och har blivit en allt mer viktig resurs för utökad kunskap om digi-
tal kompentens hos sina användare. Till detta hör att biblioteksmiljön transfor-
meras till informella och moderna studiemiljöer (Learning Commons är ett ofta 
använt begrepp). Miljöerna bör också uppmuntra kollaboration och erbjuda 
stöd i olika processer, såsom handledning i akademiskt skrivande och andra 
stödjande aktiviteter (Lewis, 2007, s. 423).  

 
The aim is to create comfortable, lively, and active spaces where stu-
dents can interact with each other, with information and with technol-
ogy and where support for the use of library resources and technology 
can be found. Increasingly, these spaces are being thought of as places 
to create, as well as to access, knowledge. (Lewis, 2007, s. 423) 
 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansen skriver att det fysiska 
biblioteket är mer levande och aktuellt än någonsin (Jochumsen et al., 2012, s. 
587). Jochumsen et al. har utvecklat modellen four-space model som syftar till 
att fungera som ett ramverk för att effektivt planera biblioteksrum. Modellen är 
utvecklad för folkbibliotek, men går också att applicera på de akademiska 
bibliotek jag har valt att undersöka.  
 

The model indicates the possibilities for experiencing, discovering, 
participating and creating that the new library must offer the users. In 
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this way the four-space model is not just a model for analyzing, but it 
also contains a vision for the library that consists of four different 
overlapping “spaces”: (1) inspiration space; (2) learning space; (3) 
meeting space; and (4) performative space. (2012, s. 590) 
 

Dessa fyra utrymmen bör inte betraktas som konkreta “rum” rent fysiskt, utan 
bör snarare ses som möjliga teman för både fysiska och virtuella rum. Jochum-
sen et al. (2012, s. 590) menar att detta är en ideal situation då de olika delarna 
kommer att stödja varandra, och därmed också bibliotekets övergripande mål. 
 Freeman (2005) poängterar att ett akademiskt bibliotek har en unik posit-
ion på campus och symboliskt och fysiskt ofta ses som universitetets hjärta. 
Författaren menar att det akademiska biblioteket ska stödja det akademiska 
samfundet på många olika sätt och särskilt inhysa informationsteknologi på ett 
flexibelt sätt. Biblioteket har allt mer har tagit på sig rollen som ett laborato-
rium för nya sätt att lära ut och inhämta kunskap i en miljö byggt på en grund 
av informationsteknologi och nätverk (2005). Enligt detta synsätt kan det ses 
som naturligt att de tekniska verktygen som omfattas av denna uppsats har pla-
cerats i just biblioteksmiljön.   

2.8 Interaktiva ytor på bibliotek 
I nuläget finns det mycket lite forskning kring interaktiva ytor placerade i 
bibliotek. Redan 1985 skrev Wagschal att det är en utmaning för publika  
institutioner att sortera och prioritera bland den nya teknologin, som beskrivs 
som att de: ”proceed with a wirlwind pace” (1985, s. 141). Författaren poäng-
terar att vissa institutioner är ovilliga att göra dessa val när utvecklingen sker så 
snabbt och samtidigt är så oförutsägbar (1985, s. 141). 
 Genom mina efterforskningar innan uppsatsarbetets början har jag funnit 
att olika slags biblioteksinstitutioner under de senaste åren implementerat post-
WIMP-teknik, men jag har inte funnit många vetenskapliga artiklar i ämnet. 
Tekniken verkar vara mest använd för att utveckla olika funktioner för barn-
avdelningar på folkbibliotek, såsom spel eller möjligheten att bläddra och inte-
ragera med digitala böcker av olika slag (se exempelvis DOK Library Concept 
Center, Delft, Nederländerna, och Library at The Dock, Melbourne, Austra-
lien).  
 En av de organisationer som har utvecklat dessa slags funktioner och 
tjänster för bibliotek i nästan ett decennium är DOK Library Concept Center i 
Delft, Nederländerna (senare även det fristående företaget DOKLab). Utgångs-
punkten är att bibliotek inte bara ska tillhandahålla information och berättelser, 
utan också skapa dem (Boekesteijn & van der Geer, 2010). Deras projekt DOK 
Agora utnyttjade idén om sammanlänkade verktyg och lät människor ladda upp 
eget material via interaktiva bord i biblioteket, såsom bilder och berättelser om 
deras liv i staden. Det som laddades upp visades sedan på en stor skärmvägg på 
en mycket framträdande plats i biblioteket. Enligt Boekesteijn och van der 
Geer (2010) var detta ett bra exempel på hur man kunde skapa en social sam-
hörighet mellan medlemmar i ett samhälle. DOKLab/DOK Library Concept 
Center utvecklade också The Heritage Browser, en applikation för interaktiva 
bord, som bygger på att användaren “låser upp” applikationen med hjälp av sitt 
bibliotekskort. Eftersom användarens adress är registrerad på kortet så kan hen 
bläddra bland äldre arkivmaterial om sin gata eller bostadsområde. Det finns 
också möjlighet att bläddra på en karta över Delft och se open source-material 
och välja specifika gator eller foton. Författarna menar att både yngre och äldre 
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användare har uttalat att de uppskattar att kunna dela berättelser på det här  
sättet (Boekesteijn & van der Geer, 2010).  

2.9 Interaktiva ytor på akademiska bibliotek 
Wagschal poängterade redan 1985 hur viktigt det är för det akademiska biblio-
teket att organisationen inte blir en passiv observatör när det kommer till nya 
interaktiva teknologier.  
 

It seems obvious that academic librarians will be in no position to 
have any influence on the development of interactive technologies  
unless they quickly become more knowledgeable and competent in the 
uses of those tools. Unless library schools begin to stress the  
importance of these technologies, and begin educating and training all 
professionals in their use, it is all too likely that academic librarians 
will be isolated from the decisions involved in implementing those 
technologies. (Wagschal, 1985, s. 148) 
 

NMC Horizon Report sammanställs av den internationella organisationen 
NMC (The New Media Consortium) som årligen identifierar och beskriver hur 
den teknologiska utvecklingen kan komma att påverka alla aspekter inom  
utbildning. Biblioteksutgåvan av rapporten från 2014 fokuserar på nyckel-
begrepp, trender, utmaningar och nya teknologier (Johnson et al., 2014, s. 1).  
 Kapitlet Internet of Things är det som närmast beskriver någon slags 
övergång från traditionell desktopanvändning mot ett mer organiskt synsätt, där 
begreppet Internet of Things beskriver just en sammankopplad värld, där tek-
niskt förstärkta objekt och människor kommunicerar sömlöst genom nätverk. 
Rapporten fokuserar inte på själva interaktionsteknikerna, men poängterar att 
den teknologiska utvecklingen kommer att innebära utmaningar och möjlighet-
er inom området. Författarna skriver att ”concrete and well-documented  
implementations for academic and research libraries are difficult to find, 
though potential applications are easy to imagine.” (Johnson et al., 2014, s. 42). 
De diskuterar hur ett tillämpningsområde kan vara att låta användarna ha mer 
kontroll över sin egen upplevelse av rummet, exempelvis att kunna ändra ljus- 
eller färgsättning i ett rum med hjälp av sammankopplade teknologier (2014, s. 
42). 
 I Horizon Report från 2015 är kapitlet Information Visualization det som 
bäst korrelerar med de interaktiva tjänster som omfattas av denna uppsats. För-
fattarna beskriver hur visualisering av olika slags data blir en allt viktigare del 
av det akademiska biblioteksutbudet. Rapporten ger inga detaljerade beskriv-
ningar av interaktionsmekanismer, men påpekar att flera bibliotek har börjat 
bygga stora skärmar och visualiseringsväggar för att kunna erbjuda fler  
ingångar till exempelvis historiska händelser eller andra ämnen som passar för 
visualisering (Johnson et al., 2015, s. 41). 
 Det finns otaliga student- och forskningsprojekt som har haft akademiska 
bibliotek som utgångsläge för design av ett koncept eller en produkt. Vissa har 
sedan testats i verkliga situationer, medan andra projekt har avstannat till att 
vara just orealiserade förslag. Ett par av dessa studier kommer att behandlas 
under avsnitt 6 Resultat. Utöver dessa så är forskningsprojektet Blended  
Library ett av de mer intressanta i sammanhanget (se Blended Library, i.å. och 
HCiKonstanz, 2014). Upphovsmännen bakom Blended Libray vill utveckla nya 
koncept för att stödja den informationssökande och kollaborativa processen 
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inom det akademiska biblioteksrummet. Ett förslag på koncept är The Living 
Lab på biblioteket på Universität Konstanz där användarna har tillgång till 
konventionellt möblemang och ny teknologi (en touchskärm, ett interaktivt 
bord och en interaktiv arbetsbänk) där syftet är att användaren ska kunna skapa 
en mer holistisk arbetsplats. Upphovsmännen menar att:  
 

The intention behind the introduction of these technologies is to sup-
port the library users during the exploration of the capacious media 
space of the library in an intuitive and natural manner. (Blended  
Library, i.å.) 

 
Det förefallar alltså svårt att hitta väldokumenterade forskningsrapporter om 
implementerade system för den vardagliga verksamheten på akademiska 
bibliotek. Att det inte finns fler publikationer beror sannolikt på att tekniken är 
så pass ny och att väldigt få undersökningar och utvärderingar hittills har 
gjorts.  

3 Teori  

Då uppsatsens intervjuer var genomförda blev det tydligt att materialet skulle 
vinna på att bearbetas med teorier inom det sociologiska fältet. I intervju-
materialet stod det klart att användningen påverkades av olika slags sociala 
faktorer och att dessa skulle kunna tydliggöras och undersökas genom detta 
perspektiv.  
 Ett sociotekniskt perspektiv fungerar som ett övergripande tema för att 
därefter delas in i mer specifika områden såsom organisatorisk (inklusive struk-
turell) och rumslig påverkan. I intervjumaterialet framkom också att använd-
ningen verkade påverkas av insynsreglering och vilken slags kontroll använda-
ren hade för att reglera densamma. Teoriavsnittet anknyter också till texter 
kring rum, infrastruktur samt vilka sociala och kontextuella koder som kan 
komma att inverka på den faktiska användningen. 
 En av de mer signifikanta trenderna inom människa-dator-interaktion  
under de två senaste decennierna handlar om influensen från sociologiska  
perspektiv för att få en mer grundläggande förståelse för samspelet mellan 
människa och interaktiva system (Dourish & Button, 1998, s. 397). Sociolo-
giska studier och metoder har använts för att analysera situationer och dess  
inramning, och dessa studiers resultat används sedan som grund för design och 
utveckling. Metoderna används också för att utvärdera redan implementerade 
system (1998, s. 397). Författarna menar att sociologiska perspektiv är  
utmärkta förhållningsätt till att undersöka kollaborativ inramning kring teknik, 
där fokus ges till interaktionen mellan individer och grupper, istället för ”bara” 
mellan människan och datorn inom människa-dator-interaktion. De påpekar 
också att hela fältet MDI vinner på att anlägga ett sociologiskt perspektiv  
eftersom det kompletterar (och utmanar) de tekniska och psykologiska per-
spektiven som fältet ursprungligen organiserats kring. Nu för tiden är snarare 
det sociologiska perspektivet är en förväntad del av MDI (1998, s. 397). 
 Sociologi är ett mycket brett forskningsfält, med otaliga inriktningar, alla 
med sina egna perspektiv, metoder och angelägenheter (Dourish & Button, 
1998, s. 398). Enligt Dourish och Button (1998, s. 398) så har etnometodologin 
blivit den mest anammade inriktningen inom CSCW (Computer Supported 
Cooperative Work) och MDI. För att mycket kort återge etnometodologins  
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underliggande principer så handlar det i huvudsak om ett avvisande av uppfatt-
ningen att relationen mellan praktisk social aktivitet och sociologiska ”regler” 
som ordnar det sociala samhället, är redan bestämda och oföränderliga. Männi-
skor har ständigt pågående mekanismer som reglerar och organiserar deras 
handlingar, och förståelse för handlingar hos andra. Alla utför vardagliga akti-
viteter, varje dag, och frågan är hur den gemensamma förståelsen för det rat-
ionella beteendet som omfattas av en viss kultur uppkommer (1998, s. 400). 
Denna gemensamma förståelsegrund är en viktig del av de angelägenheter som 
studeras inom den etnometodologiska inriktningen (1998, s. 400). 

3.1 Sociotekniskt perspektiv 
Det sociotekniska perspektivet uppkom ur det faktum att man märkte att “på 
pappret” väl fungerade tekniska system inte föll väl ut när de implementerades 
i verksamheten de var tänkta för (se exempelvis Norman, 2014). Forskare 
såsom Mumford (1987) var bland de första att poängtera att även om den  
underliggande tekniken var adekvat så kunde det ändå konstateras att den miss-
lyckades med att adressera de sociala behoven inom organisationen. 
 Forskning i ett sociotekniskt perspektiv undersöker mer än bara den tek-
nologiska och sociala aspekten separat. Istället undersöks fenomenet som upp-
står när de två interagerar. Detta bör dock inte dölja det faktum att teknik och 
samhälle båda är mänskliga konstruktioner (Bijker, 1995, s. 3). Ett centralt 
tema är att man aldrig kan placera mening och betydelse i den teknologiska  
artefakten eller systemet. Istället måste man studera hur teknologin formas och 
tillskansar sig betydelse i den sociala interaktionen (1995, s. 6). Lave (1988) 
uttrycker sig i liknande banor och poängterar att individen och miljön inte kan 
separeras från varandra, utan man måste studera relationen mellan de två. En 
miljö – eller inramning – definieras av Lave som ”a relation between acting 
persons and the arenas in relation with which they act” (1988, s. 150). Det som 
av Lave kallas “arena” är på så vis ett slags institutionellt ramverk. Varje indi-
vid som rör sig inom ramverket kan ”redigera” institutionen för att den ska 
matcha dennes preferenser, vilket betyder att individen ständigt förändrar och 
anpassar sin egen mentala uppfattning om det specifika ramverket och omgiv-
ningen den befinner sig i (Lave, 1988).  

3.2 Organisatoriska och strukturella perspektiv 
Orlikowski (1992) bygger vidare på det sociotekniska perspektivet och under-
söker teknologins betydelse och användning inom ett organisatoriskt och struk-
turellt ramverk. Hon är intresserad av hur teknik kan komma att påverka  
organisationers verksamhet, men också hur olika användargrupper inom en  
organisation hanterar tillgång till teknik och vilka situationer som uppstår. En 
organisation bygger i sig på strukturer som både är bestämda (av regelverk  
eller riktlinjer) eller mindre påtagliga (såsom normer och konventioner).  
 Orlikowski (1992) föreslår att man bör se på teknik som en process av 
olika slags utföranden. Människor interagerar med teknik i sina pågående prak-
tiker. Dessa återupprepas och skapar strukturer som formar den situerade  
användningen av tekniken. Orlikowski menar att det ger en djupare förståelse 
för den konstitutiva betydelsen av sociala praktiker i användning av teknik och 
de förändringsprocesser som sker på arbetsplatser (1992, s. 404). Hon menar 
att man genom att använda en sociologisk, konstruktivistisk teori kan göra fall-
studier för att utforska hur tolkningar, sociala intressen och disciplinära kon-
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flikter kan forma produktionen av teknologi, samt dess kulturella betydelse och 
hur relevanta sociala grupper interagerar med den (1992, s. 405).  
 Teknologi kan ses som något som ger uttryck för specifika symboler och 
materiella egenskaper, men den kan inte innehålla strukturer eftersom struk-
turer bara skapas när de används i en faktisk praktik. På så vis, menar Or-
likowski, är strukturer det som skapas av användningen, inte genom innebo-
ende egenskaper (1992, s. 407). Strukturer är inget som finns ”’out there’,  
embodied in technologies simply waiting to be appropriated.” (1992, s. 407). 
Istället menar författaren att dessa strukturer uppkommer genom användarens 
upprepade och situerade interaktion med specifik teknik. Hon kallar denna pro-
cess technologies-in-practice (1992, s. 407). 
 Orlikowski bygger vidare på Giddens (1979, 1984) teorier som föreslår 
att man kan titta på strukturella egenskaper inom sociala system utifrån tre 
olika dimensioner: resurser, normer och tolkningsscheman.  
 

[H]uman agents build into technology certain interpretive schemes 
(rules reflecting knowledge of the work being automated), certain  
facilities (resources to accomplish that work), and certain norms (rules 
that define the organizationally sanctioned way of executing that 
work). (Orlikowski, 1992, s. 410) 
 

I återkommande sociala praktiker kan aktörer använda sig av både tyst (tacit) 
och explicit kunskap från tidigare situationer, de resurser som finns tillgängliga 
(till exempel landskap, byggnader, teknologi) samt normer som formar deras 
pågående praktik. Användaren kan sedan applicera denna kunskap och vane-
mönster för att strukturera den pågående aktiviteten, medvetet eller omedvetet. 
Det betyder att aktiviteten påverkas av känslor och intellektuella antaganden 
som användarna tillskansat sig genom tidigare erfarenheter och institutionella 
kontexter där de lever och arbetar, samt de sociala och kulturella konventioner 
som associeras med att delta i dessa kontexter. Orlikowski menar alltså att: 
 

[P]eople’s use of technology becomes structured by these experiences, 
knowledge, meanings, habits, power relations, norms, and the techno-
logical artifacts at hand. (Orlikowski, 2000, s. 410).  

 
Genom att fokusera på hur strukturer är konstituerade och rekonstituerade i 
återkommande sociala praktiker kan man se att användare kan välja att intera-
gera med tekniken på det sätt som den var designad för, men de kan också välja 
att ignorera vissa egenskaper, arbeta runt dem eller uppfinna nya sätt att intera-
gera som i vissa fall motsäger designerns ursprungliga intention (Orlikowski, 
1992, s. 407). Det kan bero på felaktigheter (såsom missförstånd eller misstag) 
eller avsikt (sabotage eller innovation). I vissa sammanhang kan användaren 
själv installera och modifiera mjukvara för att artefakten ska uppfylla använda-
rens specifika intressen (1992, s. 409). Orlikowski menar att: “In such possibil-
ities to do otherwise lies the potential for innovation, learning, and change.” 
(2000, s. 412).  
 I en av Orlikowskis studier om teknikanvändning inom en organisation 
beskriver hon tre villkor (conditions) för att utforska hur en användares situa-
tion med ny teknik kan komma att påverkas. De tre villkoren är: interpretive, 
technologial och institutional (2000, s. 421). Att användaren tolkar (interpret) 
ett sammanhang betyder att hen applicerar den gemensamma och delade för-
ståelsen av hur världen fungerar inom den sociala gruppen. Denna tolkning  
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används för att skapa meningsfullhet. Det teknologiska (technologial) villkoret 
innefattar vilka slags verktyg och information som användaren handhar till 
vardags (2000, s. 421), vilket kan innefatta att användaren blivit bekväm med 
utvalda verktyg och kanske drar sig för att använda nya, okända verktyg.  
Orlikowskis institutionella (institutional) villkor berör de sociala strukturer 
(normativa och auktoritära) som avgör hur vi handlar och uppträder i vår var-
dag (2000, s. 421).   
 Orlikowski har i en empirisk studie (2000) applicerat de tolkande,  
teknologiska och institutionella villkoren för att se hur de verkar inom en orga-
nisation. Organisationen bestod av ett företag med flera olika slags användar-
grupper och syftet var att undersöka hur dessa grupper mottog samma digitala 
tjänst (programmet Notes). Orlikowski noterar bland annat att medarbetar-
gruppen bestående av konsulter med ett arbetsklimat bestående av karriärism 
och konkurransutsatthet använde programmet i mycket lägre utsträckning än 
andra medarbetargrupper. De hade generellt också en mer negativ syn på pro-
grammet och utnyttjade bara de funktioner som de var tvungna att arbeta med. 
Delvis förklaras detta med att konsulterna tvivlade på värdet av programmet 
för deras och firmans vinning. Delvis berodde det på att introduktionen till 
programmet presenterades med allt för tekniska begrepp och med en ned-
låtande ton (Orlikowski, 2000, s. 416ff). Orlikowski poängterar att de teknolo-
giskt bevandrade medarbetarna inom de studerade organisationerna hade ett 
mer öppet förhållningssätt gentemot det nya kommunikationsverktyget (Notes) 
och att de också utnyttjat det som ett sätt att dela och sprida kunskap inom  
organisationen (jmf. med de karriärdrivna konsulterna som håller inne med 
data för att inte riskera att andra utnyttjar eller använder kunskapen till sin för-
del). De användargrupper som hade en icke-hierarkisk arbetssituation hade ett 
mer positivt förhållningssätt gentemot Notes och uppvisade i slutändan flera 
positiva konsekvenser, såsom ökad effektivitet, ökat samarbete och bättre 
kommunikation inom verksamheten (2000, s. 416ff).  
 Att använda sig av Orlikowskis begrepp technologies-in-practice och de 
tre villkoren kan ge en fördjupad förståelse för hur teknik och människa är i 
ständig rörelse där strukturer skapas genom aktiviteter och användning i prak-
tiker. Detta innefattar också hur olika slags strukturer skapas i förhållande till 
rummet, där infrastruktur och sociala och kulturella koder konstitueras och  
rekonstitueras genom de handlingar som utförs i rummet. Det bör dock poäng-
teras att hon ofta studerar praktiker över tid i återkommande sociala situationer, 
vilket endast delvis är applicerbart på intervjumaterialet eftersom det sällan 
preciserar återkommande aktiviteter, även om dessa aktiviteter definitivt pågår 
inom organisationerna. 

3.3 Det privata och publika 
Den kontextuella betydelsen av placeringen av de undersökta tjänsterna kan 
också undersökas genom att studera hur användaren verkar uppleva att hens 
privata information presenteras och regleras. De undersökta tjänsterna är situe-
rade i både publika utrymmen och i utrymmen med tillgång till insynsreglering 
vilket gör att användare kan uppleva mer eller mindre kontroll över hur hens 
privata information kan komma att exploateras eller regleras beroende på rums-
liga element.  
 O’hara, Perry, Churchill och Russell (2003) diskuterar hur kommunika-
tion som utförs genom eller med hjälp av tekniska hjälpmedel i publika sfärer 
fungerar. Framförallt intresserar de sig för hur vi bestämmer och förhandlar 
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kring det privata och det offentliga. Deras slutsatser handlar huvudsakligen om 
att människor måste använda sig av andra sociala och spatiala mekanismer än 
vad man skulle göra i en situation ansikte-mot-ansikte (2003, s. xx). Altman 
(1977) menar att kontroll av den privata sfären kan ses som en dialektisk och 
dynamisk process i vilken dess gränser regleras. Vår syn på det privata regleras 
med hjälp av våra förväntningar och tidigare erfarenheter, i samklang med de 
(eller det) vi interagerar med. Hur vi hanterar den privata sfären är en process 
mellan tekniska och sociala entiteter, både på individ-, grupp- och institutions-
nivå. Det pågår en ständig spänning mellan att reglera insynen till det privata 
samtidigt som det finns ett behov av det publika. Han formulerar privacy som 
”selective control of access to the self” (Altman, 1977, s. 67).  
 Palen och Dourish (2003) undersöker hur insynsreglering bedrivs när den 
utförs genom eller med hjälp av informationsteknologi. Författarna menar att 
våra mest grundläggande sätt att hantera vår privata sfär, såsom den rumsliga 
världens egenskaper med väggar, ljudisolering samt övrig infrastruktur och  
arkitektur, medför att vi har möjlighet att helt eller delvis reglera andras insyn. 
Vi kan också förmoda att människor i vår närhet respekterar de sociala koderna 
som är överenskomna, såsom fysisk kontakt och ögonkontakt. Inom informat-
ionsteknologi kan vi inte längre förlita oss på samma slags fysiska, psykolo-
giska och sociala mekanismer. Koderna ändras ofta, eller reduceras (2003, s. 
130). Att reglera tillgången till det privata inom en informationsteknologisk 
kontext beskrivs som ”the continual management of boundaries between diffe-
rent spheres of action and degrees of disclosure within those spheres” (2003, s. 
131).  
 Palen och Dourish (2003) menar att det finns tre gränser (boundaries) 
som är centrala för den privata sfären. En är disclosure boundary, gränsen för 
avslöjande, där det privata och det publika står i kontrast. Denna gränsdragning 
handlar om att ha kontroll över vad som avslöjas under vilka omständigheter, 
med olika nivåer av direkt kontroll. Det kan handla om att hindra att viss  
information kommer ut men också att se till att viss information faktiskt når 
fram när den ska (2003, s. 130). 
 Den andra gränsdragningen kallar författarna för identity, och beskrivs 
som ”the boundary between self and other” (Palen & Dourish, 2003, s. 131). 
Att inkludera eller exkludera sig själv och andra är en pågående aktivitet. Det 
handlar också om att förstå och förutse hur ens egna handlingar kan uppfattas 
av andra, något som är svårare i en informationsteknisk miljö, enligt Palen och 
Dourish (2003, s. 131). Användare kan ha svårt att förstå handlingar som sker 
”över nätet” och det blir svårt att ha kontroll över representationer som efter-
lämnas av dem själva. Författarna adresserar alltså svårigheterna för en använ-
dare att till fullo förstå att en viss handling kan ge andra användare tillgång till 
information som inte var tänkt att delges, och exemplifierar med cookie-
försedda webbplatser (2003, s. 132). Detta leder oss fram till den tredje grän-
sen, temporality, som beskriver gränser i förhållande till tid, där dåtid, nutid 
och framtidens handlingar är direkt relaterade till avslöjandet; vad betyder det 
man utför nu i retrospektiv eller prospektiv? De handlingar man utför och den 
information man avslöjar balanseras gentemot hur man vill presentera sig själv, 
hur man vill uppfattas, och hur man förhåller sig till vetskapen om att informat-
ionen kan komma att konsumeras och återanvändas av andra (2003, s. 130 och 
133).  
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3.4 Infrastruktur och rum  
Det rumsliga perspektivet kan innefatta både faktisk teknisk och arkitektonisk 
infrastruktur, men också hur rummet som kulturell artefakt kan komma att på-
verka användningen av en viss tjänst. Dourish och Bell (2007) menar att  
eftersom teknik alltmer blir inbäddad i rummet så kommer framtida forskning 
kring infrastruktur och rumslig upplevelse att bli allt viktigare. Rummet och 
dess praktiska och logiska uppbyggnad kommer att påverka hela användar-
upplevelsen. Författarna föreslår att man fokuserar forskningen kring den prak-
tiska och den kulturella organiseringen av rummet (eller utrymmet) (2007, s. 
415). Den praktiska organiseringen kan beskrivas som fysisk infrastruktur. 
Däremot handlar den inte bara om de fundamentala element som gör att vi  
fysiskt kan befinna oss i ett rum eller utrymme, utan är snarare en komplex 
process som påverkas av den fysiska infrastrukturen, vilka sociala regler som 
är överenskomna och hur aktiviteter i rummet formas utefter dem. Det kan 
handla om hur deltagare namnger rum, hur de kan röra sig i rum och hur de kan 
interagera i rum. Dourish och Bell (2007) menar att infrastruktur är ett analy-
tiskt verktyg eftersom det är inbäddat i sociala strukturer men är också en 
strukturerande mekanism i sig självt (2007, s. 418). ”Spaces are inhabited” 
(2007, s. 421) vilket innebär att de handlingar som utförs inom rummets infra-
struktur strukturerar och organiserar de pågående praktikerna i rummet.  
 Författarna påpekar att rum aldrig är neutrala utan samexisterar med kul-
turella praktiker från vardagslivet (Dourish & Bell, 2007, s. 424). Den kultu-
rella organiseringen innebär alltså att människor alltid har tidigare erfarenheter 
av olika slags rum, och det är denna uppfattning som kan komma att störas  
eller transformeras när ny teknik installeras i samma rum (2007, s. 421). Att 
vara en ”competent member of society” (2007, s. 426) innebär alltså att kunna 
avläsa dessa kulturella koder och kunna svara på dem utefter de rumsliga förut-
sättningarna. Författarna menar att informationsteknologi i sig självt inte har 
möjlighet att uppfatta relevanta, sociala distinktioner. Tekniken kan under-
minera de mekanismer som gör att medlemmar i samhället kan demonstrera, 
för varandra, att de förstår varandra (2007, s. 426). Författarna exemplifierar 
med hjälp av studier av vitt skilda användargrupper som har studerats i kontex-
ter där de måste interagera med ny teknik. Alla grupper har sin egen infrastruk-
tur bestående av fysiska, sociala, historiska, kulturella och politiska bestånds-
delar. Dessa beståndsdelar formar komplexa nätverk av mening, praktik och 
ritualer. Författarna menar att de nya tekniska verktygen måste utformas så att 
de nästlas in och samexisterar med gruppens infrastruktur (2007, s. 424). 
 
Eftersom metoden i huvudsak omfattar intervjuer har teorierna valts ut för att 
belysa hur subjektiva reflektioner kan betraktas utifrån sociala och kontextuella 
mekanismer och situationer och hur dessa påverkar användningen av de olika 
tjänsterna. Forskningsområdet kan ses som relativt nytt i sammanhanget, var-
vid det sociotekniska perspektivet och angelägenheterna blir ett lämpligt för-
hållningssätt gentemot materialet. Dels syftar teorierna till att tydliggöra och 
fördjupa förståelsen för hur deltagarna i studien själva har resonerat i val av 
teknik och organisatoriska processer, dels syftar de till att tydliggöra hur olika 
sociala och kulturella komponenter påverkar den faktiska utgången av använd-
ningen. En viktig utgångspunkt är också att rummet som kulturell och fysisk 
artefakt påverkar hur en användare väljer (eller väljer bort) att interagera med 
en viss typ av tjänst. 
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4 Metod  

Studien har ett kvalitativt angreppssätt med utgångspunkt i semi-strukturerade 
intervjuer med i huvudsak representanter för de biblioteksorganisationer som 
ingår i studien, men också informanter som i olika grad är slutanvändare av 
tjänsten. Datainsamlingen har utförts under avtalade besök hos de identifierade 
biblioteken. Dessa akademiska bibliotek har någon form av post-WIMP-
baserad teknik implementerad i det fysiska rummet. Intervjuerna utfördes ofta i 
närhet till tekniken i fråga, vilket betyder att jag som forskare också har kunnat 
se och själv interagera med tekniken. Jag har även i viss mån kunnat bevittna 
andras interaktion med tekniken, både vid schemalagda och spontana tillfällen.   
 Detta metodkapitel syftar till att beskriva studiens praktiska upplägg.  
Inledningsvis presenteras processen med att identifiera tänkbara forsknings-
objekt. Därefter beskrivs logistisk planering. I de resterande avsnitten beskrivs 
studien mer utförligt och vilken slags data som framkommit. Även tillväga-
gångssättet för att analysera materialet beskrivs i slutet av kapitlet. Jag går 
också igenom vissa etiska överväganden samt metodens begränsningar.  

4.1 Att hitta lämpliga forskningsobjekt 
Den första delen av arbetsgången bestod av att undersöka förutsättningarna för 
att utföra den önskade studien. I uppsatsarbetets begynnande del lades tid på att 
hitta forskningsobjekt. Detta gjordes genom sökningar på internet, rekommen-
dationer och genom relevanta artiklar inom området. Inga svenska akademiska 
bibliotek med den teknik jag hade för avsikt att undersöka kunde inledningsvis 
identifieras, och det stämde fram till senare tidpunkt under arbetets gång.1 Att 
identifiera potentiella forskningsobjekt gjordes också i två omgångar, eftersom 
jag besökte två olika världsdelar under separata tidpunkter under arbetet med 
uppsatsen.  
 Under sökfaserna blev det tydligt att det fortfarande kan ses som relativt 
ovanligt att akademiska bibliotek har den slags teknik som uppfyller de krite-
rier jag ställt upp i syftesbeskrivningen. Jag kunde dock se att post-WIMP-
teknik i akademiska biblioteksrum verkade vara mest centrerade kring Nord-
amerika och Australien. Jag vill dock poängtera att det har varit svårt att få 
grepp om vilken slags teknik som har funnits på bibliotek i exempelvis Asien. 
Jag har alltså i mångt och mycket utgått från den engelskspråkiga information-
en om respektive bibliotek som stått att finna på internet.  
 Det var också relativt svårt att på förhand förstå kontexten inom vilken 
tekniken används, vad den används för och hur mycket den används. Det är 
också stora skillnader i hur omfattande nyttjandet av tekniken har varit, och 
vilka, hur många, och med vilka kvalifikationer, som arbetar kontinuerligt med 
att utveckla och underhålla tekniken. Att leta efter information på institutioner-
nas webbplatser var ofta ett tidsödande arbete som inte gav de svar jag var ute 
efter. Vissa institutioner, såsom Taylor Family Digital Library, hade väl formu-
lerad information om sin visualiseringsstudio och dessutom exempel på hur 
den använts hittills, medan andra institutioner knappt nämner tekniken alls.  
Efter sökfaserna kunde jag identifiera åtta potentiella forskningsobjekt, varav 
                                                 
1 Projektet ”Sök på golvet” som genomfördes av Umeå universitetsbibliotek i samarbete med 
Designhögskolan och HUMlabX skulle förmodligen ha platsat som en kandidat för min under-
sökning. Detta projekt avslutades dock först i mars 2015 (se Umeå universitetsbibliotek, 2015), 
vilket gjorde att det tidsmässigt inte passade in i uppsatsen.  
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ett tackade nej att delta och ett sorterades bort på grund av logistiska skäl. De 
övriga tackade ja, men det var först på plats som det stod klart att det huvud-
sakligen var tre av dem som var relevanta för min studie, varvid fokus och  
utförlig materialbearbetning då centrerades kring dessa tre (Taylor Family  
Digital Library, Brody Learning Commons och Waterfront Campus Library). 
Av nyfikenhet besökte jag också två folkbibliotek med någon slags post-
WIMP-teknik installerad.  
 Under den inledande fasen blev det också mer tydligt att undersökningen 
skulle ha fördelar av att förläggas vid institutioner med olika förutsättningar. 
Enligt Bryman så bör man alltid förstå beteende, värderingar och attityd i för-
hållande till kontexten. Han menar att studera samma fenomen i olika kontexter 
kan belysa problemområdet (Bryman, 2008, s. 387), vilket också är grundläg-
gande principer i de valda teorierna. Min utgångspunkt var alltså att undersök-
ningen skulle vinna på att undersöka olika slags tjänster i olika slags kontexter.   

4.2 Att få tillträde 
När forskningsobjekten var identifierade kontaktade jag de personer som stod 
som ämnesansvariga på de webbsidor som behandlade bibliotekets teknik. 
Saknades uppgiften kontaktade jag relevant avdelningschef eller liknande, som 
sedan hänvisade mig vidare. Kontaktpersonerna var mycket tillmötesgående 
angående min förfrågan. Tyvärr kunde ett av mina förstahandsval inte ta emot 
mig eftersom institutionen ansåg att det var för tidigt att erbjuda forskare till-
träde då de nyligen hade öppnat sitt nybyggda bibliotek. Mycket var ännu inte 
på plats och personalen och besökarna behövde tid att lära känna sitt nya 
bibliotek, utan utomstående distraktioner att ta hänsyn till. 
 Med hjälp av e-postkommunikation diskuterades upplägg med de biblio-
tek som hade tackat ja till att delta. Jag anade att det skulle bli svårt att få kon-
takt med slutanvändare av tekniken, delvis på grund av tidpunkterna jag rent 
praktiskt kunde befinna mig i länderna, dels på grund av att jag inte på förhand 
kunde veta hur tjänsten faktiskt skulle användas när jag befann mig på plats. 
Ursprungsidén var att få möjlighet att observera och intervjua slutanvändare, 
men på grund av osäkerheten kring hur tjänsterna skulle komma att användas 
samt svårigheter att på distans kunna planera in intervjuer med slutanvändare, 
beslöt jag att flytta fokus till bibliotekspersonalens upplevelse och erfarenheter 
av tjänsterna. I samråd med kontaktpersonen diskuterades ett schema fram  
beroende av en rad olika faktorer, såsom tillgängliga informanter och antal 
verktyg med någon form av post-WIMP-manövrering. Detta resulterade i att 
jag spenderade mellan ett par timmar upp till fem arbetsdagar på de olika  
institutionerna. Flera intervjuer var inbokade i förväg, men ungefär lika många 
bestämdes på plats, när det blev tydligare för kontaktpersonen exakt vad det 
var jag var ute efter. 
 Den logistiska planeringen var viktig i sammanhanget eftersom jag var 
tvungen att planera flyg- och bussresor för att ta mig mellan de olika länderna 
och städerna.  

4.3 Datainsamling 
Tidpunkterna för intervjustudierna var i maj och juni 2013 (Nordamerika och 
Europa) och i januari 2015 (Australien). Detta innebar två saker: 1.) Båda tid-
punkterna innebar terminsslut eller terminspaus, vilket gjorde att biblioteken 
var relativt tomma på slutanvändare. 2.) Jag fick tillgång till intervjupersonerna 
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i mycket högre utsträckning än vad som annars hade varit möjligt eftersom  
deras löpande arbete tenderar att ha lägre belastning vid terminspauser. 
 Jag har i huvudsak använt kvalitativa metoder med fokus på semi-
strukturerade intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen. Med nyckel-
personer menar jag någon som på ett eller annat sätt aktivt arbetar med tjänst-
erna, antingen med implementering eller med underhåll. Enligt Bryman (2008) 
kan det vara en fördel att inte tidigt låsa fast sig vid allt för smala ingångar och 
frågor, och att forskningen kan starta med ett brett spektrum av möjliga  
ingångar för att därefter smalna av forskningsfrågorna allteftersom datain-
samlingen fortgår (2008, s. 374). Effekten av detta blev att intervjuformen blev 
mer flexibel och jag anpassade mig i högre utsträckning till vad som framkom i 
situationen med informanten. Kärnan i kvalitativa metoder är att den studerade 
deltagaren (eller deltagarna) själv kan tillskriva mening till sin omgivning och 
även kommunicera detta på ett eller annat sätt (2008, s. 285). Genom att  
använda intervjuer kan händelser och teman formuleras genom deltagarens 
personliga utgångspunkt (2008, s. 378), vilket innebär en subjektiv tolkning av 
händelseförlopp och beskrivning av resultat. Forskningsfrågorna har på grund 
av detta formulerats så att de fokuserar på beskrivningar och uppfattningar av 
deltagarnas upplevelser av tjänsterna, och hur de uppfattar tjänsternas betydelse 
för verksamheten. Detta innebär att jag kan uttala mig om tjänsternas betydelse 
för verksamheten endast i form av subjektiva beskrivningar, där stort fokus lig-
ger på informantens roll i relation till organisationen och vilka förväntningar 
denna roll innebär för informanten i fråga.  
 Enligt Wildemuth (2009) bör intervjufrågor utformas efter målgruppen, 
och intervjuguiden bestå av grundläggande frågor, samt följdfrågor och under-
sökande frågor (2009, s. 324). Jag upprättade intervjuguider (se bilaga 9.1 och 
9.2) som skulle kunna hjälpa mig att svara på forskningsfrågorna (som fortfa-
rande var löst formulerade). Guiderna utformades efter de huvudsakliga  
problemområden som hade identifierats, nämligen ”användning” (use), ”sär-
drag, egenskaper och funktioner hos tjänsterna” (features), ”det privata och det 
publika” (privacy), ”gruppdynamik och kollaboration” (group dynamics),  
”lärande” (learning) och ”kreativitet” (creativity) samt ”framtid” (future), och 
syftar till att på ett tematiskt sätt ringa in data. Jag listade frågor för varje  
område och bestämde också deras ordningsföljd. Eftersom jag ville undersöka 
tjänsterna utifrån sociologiska faktorer upprättades guiderna i mångt och 
mycket till att undersöka hur intervjupersonerna uppfattade att användaren 
mottog tjänsten, vilka mönster de hade sett samt vilka reaktioner de fått från 
användarna. Fokus ligger på informanternas subjektiva beskrivningar i relation 
till omgivande faktorer, där alla informanter har en personlig ingång och tidi-
gare erfarenheter av problemområdet. Jag skapade två intervjuguider: en för 
organisationens anställda, samt en för eventuella slutanvändare, framförallt 
studenter (doktorander) och lärare. Då jag intervjuade utvecklare och pro-
grammerare koncentrerades frågorna något mer på den sociala och tekniska 
aspekten, medan intervjuer med projektledare styrdes mer åt organisationens 
syfte och mål med tekniken. Områdesansvariga ombads utveckla mer om de 
övergripande resultaten och erfarenheterna, medan intervjuer med slutanvän-
dare (lärare, doktorander) fokuserades kring kreativitet och upplevelse. 
 Varje intervju startade med en introduktion om vad jag ville åstadkomma 
och med en fråga om informanten var bekväm med att jag spelade in intervjun 
(varav en informant sa nej; den intervjun dokumenterades istället med anteck-
ningar, vilket hon godkände). Vissa av intervjuerna var mycket väl planerade 
vad gällande tid och plats, medan andra blev mer ”i farten” (bland annat  
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eftersom det på plats uppstod situationer jag gärna ville utforska). Totalt  
genomfördes 25 intervjuer med endast en person, 5 intervjuer med två personer 
(varav vissa var en förlängning av solointervjuerna eftersom en ny informant 
anslöt sig i ett senare skede i intervjun) samt 2 intervjuer med tre personer eller 
fler. Jag besökte också en konferens där de interaktiva tjänsterna på ett av 
biblioteken presenterades, demonstrerades och diskuterades.2 Eftersom jag har 
besökt fler institutioner än de tre jag huvudsakligen studerar i uppsatsen så 
anger dessa uppgifter den totala siffran.3 De som intervjuades var som tidigare 
angivits någon som inom organisationen arbetat med implementering eller  
underhåll av tjänsten (vilket också kan innefatta användarundersökningar),  
eller en slutanvändare. Jag har intervjuat projektledare, ”teknikansvariga”,  
utvecklare och andra relaterade roller såsom user experience librarian. Bland 
de intervjuade finns också en lärare i drama, en associate professor i biblio-
teks- och informationsvetenskap med inriktning på användbarhet samt åtta 
doktorander (varav fem av dem på något vis var involverade i att utveckla 
funktioner för tjänsterna, de övriga tre använde tjänsten som ett redskap i sina 
studier). Alla intervjupersoner har valts ut med hjälp av den huvudsakliga kon-
taktpersonen, eller genom att personer har föreslagits av de olika informant-
erna. Intervjuerna pågick i genomsnitt i två timmar, men på grund av den semi-
strukturerade metodens natur sträckte sig vissa något längre – och i några fall 
kortare. Vissa intervjuer flöt in i varandra, då jag ”överlämnades” till nästa  
informant. 
 Eftersom jag ville försäkra mig om att inte missa viktiga aspekter eller 
perspektiv som ytterligare skulle kunna belysa fenomenet tackade jag ja till alla 
intervjuer som föreslogs. Detta innebar också att vissa intervjuer är mer rele-
vanta än andra eftersom informantens roll var mer eller mindre relevant för 
forskningsfrågorna.  
 Intervjuerna utfördes ofta i närheten av tjänsten i fråga, vilket innebar att 
jag har fått tjänsten presenterad och demonstrerad för mig, också av olika  
informanter i olika situationer. Detta bidrar till att jag har kunnat ställa följd-
frågor om de fysiska situationerna jag har fått uppleva. Det blev då en naturlig 
del av konversationen, och jag fick tillfälle att själv uppleva situationer eller att 
vi utförde olika slags aktiviteter. Dessa erfarenheter betraktas inte som data för 
att besvara forskningsfrågorna, men de hjälper mig som forskare att förstå  
detaljer och få ett hum om tjänstens potential och användningsområden. Min 
uppfattning är att det blir lättare för informanten att tala om upplevelserna och 
erfarenheterna när de faktiskt fysiskt befinner sig vid tjänsten. Detta var ett 
medvetet drag från min sida, delvis på grund av att jag ville se tjänsterna  
användas av experterna i sammanhanget, dels för att jag själv skulle skaffa mig 
en grundläggande förståelse för tjänsten. För mig blev det lättare att sedan rela-
tera undersökningens data till teori och analytiskt ramverk.   
 Jag har i slutet av intervjuerna alltid avslutat med frågan om det är möj-
ligt att återkomma per e-post om det återstår några oklarheter, vilket alla  
respondenter har svarat ja till.  

                                                 
2 Collaborating for Learning Conference 2013, på University of Calgary 
3 Det totala antalet intervjuer utspritt på de olika organisationerna är följande: Taylor Family 
Digital Library: 10. Brody Learning Commons, Johns Hopkins University: 5. Waterfront Cam-
pus Library, Geelong: 2. Georgia State University Library: 5. DOK Library Concept Center / 
DOKLab: 3. Harvard University Library (inklusive Simmons College för associate professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap): 3. Amsterdam Public Library: 1. TU Delft University 
Library: 1.  
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 Eftersom några av intervjustudierna sträckte sig över en längre period 
(två till fem dagar) har jag också haft möjlighet att kunna bevittna spontana  
interaktioner med förbipasserande eller att tjänsten har använts formellt vid ett 
schemalagt tillfälle. Dessa observationer är dock fåtaliga: två längre observat-
ionstillfällen (ett ute i det publika rummet och ett vid en schemalagd demon-
stration) samt en kombinerad intervju och observation av en pågående forsk-
ningssession (så kallad visualiseringsforskning). Observationerna har doku-
menterats med fältanteckningar och intervjuanteckningar.  
 Jag har också kunnat bevittna olika konferensbidrag, både på plats och 
inspelade i efterhand. Många av de informanter som deltar i studien är också de 
som presenterar tjänsterna på konferenserna.  
 Biblioteken har även genomfört vissa användarstudier. Det handlar dels 
om ostrukturerade användarundersökningar (utan skriftlig dokumentation att ta 
del av), där informanterna har frågat användare ute i biblioteksrummet hur de 
upplever tjänsten i fråga. Några kvantitativa undersökningar har också gjorts 
där man har kunnat ta del av tjänstens automatgenererade statistik för att se hur 
mycket den har använts, av hur många och hur länge varje session har varat. 
Jag har också kunnat ta del av kvantitativ bokningsstatistik för de bokningsbara 
tjänsterna. En av informanterna har också gjort en omfattande användarunder-
sökning av sin egenutvecklade applikation för ett interaktivt bord. En mer om-
fattande och strukturerad användbarhetsundersökning har dessutom utförts på 
uppdrag av Harvard University Library där användningen av en specifik appli-
kation på deras interaktiva bord har undersökts. Jag återkommer till användar-
undersökningarna längre fram i avsnitt 6 Resultat.  
 Arbetssättet är som synes brett i sitt tillvägagångssätt, men jag har ansett 
det vara nödvändigt att vara flexibel och öppen för nya ingångar. En aspekt i 
detta är att trots att mycket planerades i förväg så har intervjusituationerna varit 
svåra att förutse. I flera sammanhang har det också dykt upp intressanta vinklar 
som jag inte på förhand hade kunnat planera för, vilket gör att både forsknings-
frågorna och de övergripande områden jag valt att fokusera på till viss del 
transformerats efter att de olika studiebesöken var avklarade. Detta avspeglas 
till viss del i att intervjuguiderna är mycket bredare än vad de slutgiltiga forsk-
ningsfrågorna kom att fokuseras kring. Flera intressanta ingångar till området 
har också framkommit först i själva materialbearbetningen, exempelvis att  
insynsreglering verkar spela stor roll i hur de olika tjänsterna har kommit att 
användas.  

4.4 Materialbearbetning 
Enligt Wildemuth (2009) börjar den kvalitativa analysen ofta tidigt i den veten-
skapliga processen, vilket betyder att man kan röra sig fram och tillbaka mellan 
begreppsskapande och datainsamling. I materialbearbetningsfasen har jag in-
spirerats av Wildemuths åtta steg: 1. Förbereda data. 2. Definiera analysens en-
heter. 3. Utveckla kategorier och kodschema. 4. Testa kategorier och 
kodschema på en text. 5. Koda all text. 6. Testa konsekvensen. 7. Dra slutsat-
ser. 8. Rapportera resultat. (2009, s 310ff).  
 De inspelade intervjuerna transkriberades, i huvudsak de avsnitt som tyd-
ligt koncentrerades kring nedanstående kodschema. Detta var en nödvändig 
avgränsning på grund av att materialet var mycket omfattande. Enligt Wilde-
muth (2009) är det viktigt att klargöra vilket tema eller uttryck man är ute efter 
i texten (2009, s. 310), vilket jag gjorde genom att fokusera på teman som 
kunde återknytas till forskningsfrågorna som började ta form. Genom att inter-
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vjuerna är utförda efter intervjuguiderna så återspeglar informantens svar dessa 
fördefinierade teman, även om nya infallsvinklar också uppkommer i intervju-
situationerna. 
 Under analysfasen har jag använt mig av en kvalitativ analys av innehåll, 
vilket innebär en subjektiv tolkning av innehåll (data/text) genom en systema-
tisk klassificerande process av kodning och identifiering av mönster och teman 
(Wildemuth, 2009, s 308). Den kvalitativa analysen är ett empiriskt och meto-
dologiskt förhållningssätt gentemot data/text och dess kontext, utan förhastad 
kvantifikation. Man bör undersöka kvalitativa data för att identifiera kärnfulla 
och meningsskapande mönster (2009, s 208). Materialet bearbetades genom att 
metodiskt leta efter korrelationer och mönster i informanternas utsagor.  
Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade har ämnen ibland hamnat i varie-
rad ordning, men genom olika färgmarkeringar i mina textdokument har jag 
försökt se var informanternas utsagor liknar eller skiljer sig från varandra. I  
bearbetningsfasen skapade jag följande kodschema (som till skillnad från de 
övergripande, fördefinierade teman i intervjuguiderna är mer specifika): 1) 
Drivkrafter att använda tjänsten, 2) Uppmuntrar till kollaboration, 3) Ökar kre-
ativiten, 4) Förändrar inlärningsmönster, 5) Bidrar till förändring av rummet, 6) 
Människa-dator-interaktion, 7) Rörelser och inlärning, 8) Recept för framgång, 
9) Värde för organisation, 10) Hur tjänsten förhåller sig till det privata samt 
insynsreglering. Kodschemat var relativt detaljerat för att tydligt kunna fånga 
vilka områden som sedan som skulle kunna vara av värde för att svara på 
forskningsfrågorna. Genom att använda sig av ett kodschema ger det forskaren 
möjlighet att förstå forskningsområdet på ett subjektivt men ändå vetenskapligt 
sätt (Wildemuth, 2009, s. 308).   
 För att underlätta för läsaren har jag valt att koda namnen på alla infor-
manter med koder som fokuserar på deras roll inom organisationen. Ofta är rol-
len kodad som en mer allmän ”projektmedlem”, men där rollen kan förtydliga 
informantens utsaga har jag även gett dem namn såsom ”designer”, ”dokto-
rand” etc. Jag har också valt att förtydliga vilken organisation informanten till-
hör genom att ge dem en bokstav som symboliserar organisationen (T, B och 
W). Detta för att läsaren ska få en mer tydlig bild av vilken tjänst som åsyftas i 
det sammanhanget. Om det är en informant som tillhör övriga institutioner, 
alltså inte de tre huvudsakliga, får de bokstaven Ö. Därefter tilldelas informan-
terna en siffra för att särskilja dem. Under resultatavsnittet kan alltså en refe-
rens till en informant se ut på följande vis: Projektmedlem T:2.  
 Citaten är i viss omfattning modifierade för att undvika obetydliga små-
ord, talspråk eller för att tydliggöra en tankegång gentemot läsaren. Jag har 
dock försökt hålla mig till originalformuleringar. 
 När det gäller data från observationer eller organisationernas användar-
undersökningar har jag återigen försökt se var dessa data samspelar eller bely-
ser de teman som framkommit i arbetet med intervjumaterialet.  

4.5 Forskaren i fält 
Eftersom andra länder kan ha annorlunda forskningsetiska riktlinjer än Sverige 
var det viktigt att klargöra att jag var välkommen som forskare på de olika  
institutionerna, men också att mitt arbetssätt var godkänt av universitetets rikt-
linjer och regler. Detta gjorde jag genom att beskriva mitt syfte och tillväga-
gångssätt för den huvudsakliga kontaktpersonen, och ingen påpekade att  
arbetssättet på något vis skulle strida mot rådande regler. Jag förberedde också 
ett så kallat Letter of consent, där de deltagande informanterna skulle kunna 
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skriva under att de godkände datainsamlingen och de inspelade intervjuerna. 
Dock var detta inget som efterfrågades av informanterna, och i diskussioner 
med de huvudsakliga kontaktpersonerna ansågs det onödigt med underskrifter 
eller övriga formella dokument. Jag adresserade dock frågan för att undvika 
framtida komplikationer.  
 Jag har valt att namnge de tre huvudsakliga biblioteken i studien, och i en 
fotnot presenteras även övriga institutioner som har tagit del i intervjustudien. 
Institutionerna har fått tydlig information om det förväntade resultatet och är 
medvetna om att de som institution kommer att namngivas i en uppsats. Dessu-
tom ser jag en vinst i att intresserade läsare själva ska kunna fördjupa sig i  
källor som behandlar bibliotekens tekniska utbud. 
 Jag har också tydliggjort för alla inblandade informanter att det förvän-
tade resultatet av intervjustudien skulle bli en masteruppsats inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, skriven på svenska. Som nämnts ovan har infor-
manterna tillfrågats om de godkänner att intervjun spelas in. Som ett tack för 
hjälpen för att alla inblandade ställt upp som informanter eller på annat vis 
hjälpt till med planering kommer valda delar av uppsatsen sedan att översättas 
till engelska. 

4.6 Metodens begränsningar 
Som tidigare angivits har det varit svårt att förutse reell användning innan stu-
diebesöken, vilket också har gjort att det har varit svårt att i förväg avgöra hur 
uppsatsens huvudsakliga inriktning i slutändan skulle komma att te sig. Detta 
betyder att omfånget av insamlade data har blivit mycket omfattande och 
tidskrävande att bearbeta.  
   Eventuellt hade uppsatsen kunnat koncentreras på en viss typ av teknik 
istället för det breda omfånget som kan beskrivas som post-WIMP, å andra  
sidan finns det risk att analysen skulle kunna bli ensidig utan ett brett perspek-
tiv. Tjänsternas syfte och underliggande teknik är olika beroende av en rad 
olika komponenter, vilket gör att jämförelser mellan dem kan bli något  
avlägsna. En möjlig ingång hade varit att enbart koncentrera sig på visuali-
seringsväggar eller enbart interaktiva bord för att tydliggöra likheter och skill-
nader. Jag har istället valt att studera övergripande mönster med nedslag i olika 
fenomen som kan tänkas belysa ämnet i stort. Tanken är att analysen ska kunna 
utgöra ett slags indikator för akademiska biblioteks framtida planer och invest-
eringar kring denna teknik. 
 Det finns också begränsningar i vilka slags frågor som är möjliga att  
besvara med de data som framkommit i undersökningen. Frågorna utgår i 
mångt och mycket från subjektiva tolkningar från representanter för organisat-
ionerna, vilket kan påverka utsagorna åt olika håll (exempelvis om informanter 
inte vill erkänna negativa konsekvenser, eller liknande). Det kan tänkas att en 
studie enbart fokuserat på slutanvändare hade gett andra resultat, beroende av 
hens ställning gentemot biblioteket. Hade man valt att lägga upp studien med 
en kvantitativ metod hade användningsmönster kunna studeras över tid och 
kanske även i förhållande till en viss typ av tjänst eller applikation.  

5 De studerade biblioteken 

Detta kapitel syftar till att mycket kort beskriva de tre huvudsakliga biblioteken 
som utgör grundstommen för uppsatsens materialinsamling. Detta görs för att 
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läsaren tydligare ska få en bild av vilken slags teknik som återfinns i lokalerna 
och om det finns andra faktorer som behöver klargöras kring de olika institut-
ionerna. Under varje underrubrik presenteras några projekt eller tjänster som är 
de mest intressanta i sammanhanget för att tydliggöra vilka tjänster som sedan 
åsyftas i Resultatavsnittet. Tjänsterna består av ett brett spann av produkter och 
underliggande teknik vilket betyder att denna överblick kan vara något för läsa-
ren att återgå till om frågor uppstår i Resultatavsnittet. 

Att de olika biblioteken har valt att köpa in viss sorts teknik kommer  
redogöras för mer utförligt under Resultatavsnittet. Som en övergripande 
kommentar kan man se det som att biblioteken utforskar möjligheter till att ut-
nyttja tekniken inom olika biblioteksrelaterade områden. Det bör också poäng-
teras att biblioteken och övriga akademiska ytor tenderar att allt mer konverge-
ras och att väggar, både bildligen och bokstavligen, rivs. Dygnetruntöppna  
lokaler blir en allt mer vanlig företeelse (se exempelvis Sewell, 2013; Freeman, 
2005). Som framkommer i några av intervjuerna så kan dessa slags tjänster 
vinna på att placeras i publika ytor tillgängliga för alla snarare än att låsas in i 
ämnesspecifika institutioners byggnader. Där kan biblioteket ses mer som en 
central plats på ett universitetsområde med utgångspunkten att tekniken ska 
kunna användas av en större målgrupp till olika slags aktiviteter (se exempelvis 
Freeman, 2005).   

5.1 Taylor Family Digital Library, University of 
Calgary, Calgary, Alberta, Kanada  

Taylor Family Digital Library (TFDL) beskrivs ofta som en av förebilderna för 
teknik i det akademiska biblioteksrummet (se exempelvis Harrison & Hutton, 
2013, s. 158). Det som utmärker TFDL i det här sammanhanget är det breda 
spannet av utrustning. Det är också det enda exemplet (som omfattas här) där 
biblioteket byggdes från grunden med tekniken i åtanke. De andra forsknings-
objekten har istället anpassat tekniken efter redan befintliga rum i byggnaden. 
Det som också utmärker TFDL är att en stor pott med pengar skulle investeras i 
ny teknik och det var tvunget att ske inom en viss tidsram – pengarna kunde 
inte portioneras ut över tid (se vidare under avsnitt 6 Resultat). Detta resulte-
rade i många olika varianter av vad som kan beskrivas som post-WIMP-teknik, 
bland annat en visualiseringsstudio, interaktiva bord i olika storlekar, digitala 
informationsskyltar i olika storlekar (som stödjer touchteknik) och en stor  
datorspelavdelning med möjlighet till att spela spel med Microsoft Kinect eller 
Wii Move (rörelseavläsande kameror).  
 Visualiseringsstudion (The Vizualisation Room) är ett rum utan fönster 
med en 4,88 meter x 1,85 meter stor skärmvägg, som stödjer en upplösning av 
9600x3600 pixlar. Detta innebär mycket skarpa bilder, även på en armlängds 
avstånd från skärmen. Skärmarnas ramar är cirka 2 mm vilket innebär nästan 
osynliga skarvar. Väggen kan visa upp webbsidor, program, video, bilder och 
dokument. Den kompletteras av ett interaktivt bord och en PC-skärm med 
touchfunktion. Studion som helhet kan betraktas som en digital ekologi/ett  
interaktivt rum där de olika entiteterna utnyttjar post-WIMP-tekniker för att 
åstadkomma en meningsfull helhet. Enligt Sadlers (2015) definition kan 
skärmväggen definieras som en så kallad visualiseringsvägg. Under mitt besök 
fanns planer på att ytterligare undersöka möjligheterna till rörelsemonitorerad  
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interaktion med skärmväggen.4 Visualiseringstudion är bokningsbar för i  
huvudsak intresserade doktorander och anställda på universitetet. Studion kan, 
om så önskas, bokas en hel vecka i taget, men givetvis också för kortare till-
fällen. 
 På TFDL:s webbplats återges några fall där visualiseringsstudion har an-
vänts på innovativa sätt, bland annat i ett projekt då en dramalärare använde 
studion till en slags experimentell scen. Lärare, medarbetare och studenter 
skapade, övade och spelade upp en pjäs i studion (se vidare under avsnitt 6  
Resultat). Visualiseringsstudion har också lockat olika forskare och studenter i 
dator- och ingenjörsvetenskap där studion har blivit ett arbetsrum och laborato-
rium. Ett exempel kan vi se i applikationen Lindsay Virtual Human, en anato-
misk 3D-visualisering som kan förstoras/förminskas och roteras på olika 
touchbaserade ytor (se Fountain, 2014, för en utförlig video om Lindsay  
Virtual Human). Projektet syftade till att undersöka hur olika verktyg kan 
kopplas ihop inom en digital ekologi och hur man sömlöst kan sammanfoga 
högupplösta bilder med fysiologiska simuleringar, som sedan kan diskuteras 
och analyseras i olika gruppkonstellationer (se vidare under avsnitt 6 Resultat). 
 Ytterligare ett projekt som är i fokus för uppsatsen är The Bohemian 
Bookshelf som utvecklades av doktorander på universitetet (se Hinrichs, i.å., 
för en utförlig video om tjänsten). The Bohemian Bookshelf är en applikation 
för interaktiva bord som baseras på så kallad walk-up-and-use-teknologi. Kort-
fattat kan den beskrivas som en tjänst som bör vara så intuitiv att den kan  
användas utan instruktioner (se vidare under avsnitt 6 Resultat).  

5.2 Brody Learning Commons, Sheridan Librar-
ies, Johns Hopkins University, Baltimore, 
Maryland, USA 

Brody Learning Commons (BLC) genomgick en omfattande renovering och 
öppnades i augusti 2012. Renoveringen utmynnade i fler och flexibla studie-
utrymmen, där modern teknik finns att tillgå. Man beslöt också att installera en 
stor interaktiv skärmvägg i bibliotekets entré. Skärmväggen skulle fungera som 
en förlängning av den moderna framtoning man ville ge centret, men förhopp-
ningen har också varit att väggen ska komma att fungera som ett akademiskt 
verktyg i olika sammanhang. Inom ramen av denna uppsats är det skärmväggen 
bestående av tolv sammanfogade skärmar som är i fokus. Väggen har döpts till 
Balaur, som en blinkning till den tolvhövdade draken från rumänska folksäg-
ner. 
 Balaur som styrs av Microsoft Kinectkameror har ett egenutvecklat språk 
av luftburna gester för att användaren ska kunna interagera med innehållet. I 
och med att Johns Hopkins University har ingenjörsvetenskap och datorspels-
utveckling som två viktiga ämnen blev det naturligt att gränssnittet utvecklades 
inom universitetets väggar. Enligt Sadlers (2015) definition kan man beskriva 
skärmväggen som en slags kombinerad visualiseringsvägg och videovägg. 
 De huvudsakliga applikationerna som används på skärmväggen är olika 
slags interaktiva bildvisningsprogram (både äldre manuskript och högupplösta 
foton från rymden, exempelvis) och ett spel. Skärmen kan dock användas som 
                                                 
4 Vid senare mailkontakt med Projektmedlem T:3 bekräftas att en doktorand har undersökt för-
utsättningarna för att styra väggen med rörelser och har utfört tester med Microsoft Kinectka-
meror i visualiseringsstudion, dock utan något färdigt resultat. (Mejlkonversation, Projektmed-
lem T:3) 
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en vanlig skärm och visa upp webbsidor och dokument av olika slag. Då skär-
men står oanvänd visas ett bildcollage av digitaliserade samlingar (en slags 
skärmsläckare), men då en användare rör sig framför skärmen visas använda-
rens siluett upp i form av små bilder från bildcollaget. Siluetten följer sedan 
användarens rörelser (se JHULibraries, 2013, för en videobeskrivning av 
Balaur).  

5.3 Waterfront Campus Library, Deakin Universi-
ty, Geelong, Victoria, Australien 

Intervjustudien på Waterfront Campus Library (WCL) anordnades efter att ha 
läst rapporten Library Learning Spaces in the Digital Age (Horn, Lingham & 
Owen, 2014) som beskriver arbetet med det renoverade biblioteket Geelong 
Waterfront Campus Library (WCL) i Australien. I likhet med BLC har WCL 
installerat en skärmvägg vid entrén – The Verge –  men till skillnad från BLC 
består denna vägg av fem separata vertikala skärmar som står nära varandra. 
En enda bild kan tillåtas flyta ut över alla skärmar, eller så kan individuella bil-
der och innehåll visas på varje skärm. Skärmarna kan också roteras åt olika 
håll, om en användare vill nyttja skärmen som en individuell arbetsstation.  
 The Verge är förberedd för att kunna manövreras både med touchteknik 
och luftburna rörelser (genom Kinectkameror). Väggen installerades 2014 och 
olika applikationer har testats sen dess. Ett par månader visades installationen 
TORO EVISTIENDO av två kanadensiska konstnärer. I gränssnittet ser man en 
tjur som står och frustar, och ju närmare man rör sig skärmen desto mer förbe-
reder sig tjuren på att anfalla. Vid en viss punkt invid skärmen anfaller tjuren 
framåt, så att det ser ut som att den kommer rakt emot användaren. 
Konstnärerna beskriver syftet på följande vis: 
 

The artistic intentions are to create a playful yet powerful metaphori-
cal installation that uses interactivity as a bridge between the virtual 
and the real. (Library Digital Innovations: Deakin University Library, 
2014) 

 
The Verge är placerad vid bibliotekets nya entré. Vid mitt besök visades ett 
biblioteksinspirerat konstverk, The Knowledge Tree, dock utan interaktions-
möjligheter. Ett kunskapens träd växer på en svävande ö, breder ut sig under en 
natthimmel, där subtila detaljer glittrar och rör sig, såsom fåglar och luft-
ballonger. Animationerna är av mycket hög kvalitet och skulle kunna liknas vid 
en sagoinspirerad animerad film. Enligt Sadlers (2015) definition kan man  
be-skriva skärmväggen som en videovägg. 

5.4 Övriga institutioner 
Min forskningsturné var mycket mer omfattande än vad som har redogjorts i de 
tre huvudobjektet här ovan. Jag besökte även Harvard University Library,  
Georgia State University och dess bibliotek, TU Delft University Library, 
DOK Library Concept Center i Delft, Amsterdam Public Library och har under 
åren samlat många exempel och gjort många intervjuer. Som studieobjekt är 
dock fokus på de tre ovan beskrivna organisationerna. 
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6 Resultat 

Följande resultatavsnitt avser att redogöra för de data som framkommit genom 
undersökningen. Intervjuresultaten presenteras i detta kapitel, och följande av-
snitt – 7 Analys och diskussion – analyseras resultaten utifrån teori och tidigare 
forskning. Resultatpresentationen följer delvis forskningsfrågornas ordnings-
följd som de listats under avsnittet Syfte, men de olika områdena tenderar att 
konvergera och har flera tydliga beröringspunkter. Jag har strukturerat resultat-
avsnittet dels baserat på de teman och mönster som framkommit genom analys 
av forskningsdata, och dels som en kronologisk återgivning där implemente-
ringsprocessen står i fokus, och där Syfte, Mål, Implementering (forsknings-
fråga 1) och Användning (forskningsfråga 2) är huvudteman. Rubriken 6.4  
Användning och mottagande och dess underrubriker syftar till att beskriva fak-
tisk användning, men också de mer komplexa relationerna mellan olika entite-
ter som kan uppstå, exempelvis rummets betydelse eller den sociala kontexten 
(forskningsfråga 3).  

6.1 Syfte och förväntningar inför implementering 
av tjänsterna 

De tre organisationerna uppger liknande syftesformuleringar kring implemen-
teringen av tjänsterna, även om deras beskrivningar skiljer sig i tydlighet.  
Genom intervjumaterial har jag kunnat ringa in följande områden som de  
huvudsakliga syftena för tjänsterna i fråga: 
 

• Att erbjuda möjligheter att interagera med information på andra sätt än 
genom traditionell desktoputrustning  

• Att skapa nya utrymmen och tillvägagångssätt för att stimulera kollabo-
ration 

• Att erbjuda tillgång till tekniken för forskning inom datorutveckling i ett 
kontextuellt sammanhang 

• Att marknadsföra och tillgängliggöra annars svåråtkomligt material eller 
resurser (både i betydelsen av fysiskt material som digitaliserats, såsom 
värdefulla manuskript eller konst, samt att ge kännedom om visst sorts 
material, en slags marknadsföringsinsats av exempelvis en databas) 

• Att förtydliga bibliotekets image som innovativt och modernt 
• Att agera pionjär i sammanhanget.  

 
Dessa syften kan ses som de gemensamma som framkommit i intervjuerna, 
även om de tre organisationerna har olika prioriteringsordningar, där vissa syf-
ten är viktigare än andra. De tjänster som i form och funktion kan beskrivas 
som en videovägg är mer ett medel för marknadsföring och tillgängliggörande, 
medan visualiseringsväggar mer är ett medel för kollaboration och forskning. 
De organisationer som erbjuder interaktiva bord är i högre utsträckning fokuse-
rade på att erbjuda nya kollaborativa möjligheter med ny teknik. 
 Ett syfte handlar om att kunna erbjuda användare nya sätt att interagera 
med information, sätt som skiljer sig från mer traditionella interaktionsmöjlig-
heter (såsom desktophantering). Inför planeringen av visualiseringsstudion vid 
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TFDL upprättades en kommitté där forskare från olika områden fanns repre-
senterade. Enligt Projektmedlem T:3 uttryckte forskarna ett behov av att kunna 
visualisera och interagera med data på andra sätt än genom sina datorskärmar 
(Intervju, Projektmedlem T:3).  
 Kommittén uttryckte också en önskan om nya kollaborationsmöjligheter, 
med ett utrymme där det skulle vara enkelt att starta upp nya grupparbeten och 
där man snabbt kunde forma nya konstellationer, exempelvis med gästforskare 
eller vid studiebesök (Intervju, Projektmedlem T:3).  

 
They bring over collaborates from Europe and they’re looking at  
astronomy stuff and they try to look at it on iMacs, and it’ll become 
clusters around the iMac because the projectors are not bright enough 
to show details, and nothing is showing it in high resolution, so that’s 
how we came up with this [studion; min anm.]. The idea is that it’s a 
small group special tool. (Intervju, Projektmedlem T:3) 
 

Ett användningsområde som både TFDL och BLC nämner är att dessa slags 
tjänster kan användas som ett verkligt och kontextuellt verktyg för forskning 
inom datorutveckling. Forskaren kan med andra ord testa både tekniska och 
sociala faktorer i ett verkligt sammanhang. 
 

The main purpose is that they want to try it out, this technology, to 
have it as a public research area. The library can directly engage with 
departments. The researchers are interested, they’ve asked about using 
it for different projects. (Intervju, Projektmedlem B:3) 
 
It’s a place to explore large imagery and big data, as well as new ideas 
for interacting with multiple displays. (Intervju, Projektmedlem T:3) 

 
Projektmedlem W:1 berättar att ett önskemål är att tjänsterna ska kunna bidra 
till att bredda och fördjupa användarens kunskap kring bibliotekets material 
(Intervju, Projektmedlem W:1). Tanken är att The Verge ska fungera som en 
brygga mellan studenter och den information som det akademiska biblioteket 
erbjuder. I rapporten om den nya studiemiljön kan vi läsa:  
 

The digital library is not constrained by physical space. As student 
populations grow, their research and learning needs can be accommo-
dated by expanding collections of high-quality digital resources and 
media, showcased on large, digital interactive screens strategically  
positioned to attract and optimise student engagement. (Horn et al., 
2014) 
 

Genom att erbjuda nya slags ingångar till information är förhoppningen att  
användarna ska hitta fram till nya materialsamlingar. Förhoppningen är att den 
nya interaktiva tekniken på så vis kan överbrygga studenternas osäkerhet kring 
nya interaktionstekniker, men också att erbjuda möjligheten till en mer direkt, 
kravlös approach till databasernas omfattande material (Intervju, Projektmed-
lem W:1). Genom att presentera specifika databaser – med fördel visuella såd-
ana – på ett visuellt attraktivt sätt på digitala skärmar hoppas Projektmedlem 
W:1 kunna sänka barriären för att studenten ska interagera med och studera 
materialet på andra plattformar. Som ett exempel har man visat databasen  
Artstores konst genom att placera dem i ett virtuellt museum, med ramar,  
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trägolv och en vilobänk som omgivande visuella komponenter. Projektmedlem 
W:1 menar att detta kontextualiserar databasen och gör den mer tydlig för en 
potentiell användare (Intervju, Projektmedlem W:1). Ett av The Verges syften 
är att kunna spegla bibliotekets utbud på ett tydligt, framträdande och attraktivt 
sätt: 
 

This will be a window to the library resources. We can market our 
staff and services as well. It helps putting us as a library in perspec-
tive, what students can gain from us. (Intervju, Projektmedlem W:1) 

 
Ett annat syfte som framkommit handlar om att vara pionjär, nyfiken och inno-
vativ som institution, att ligga i framkant. Det finns en önskan om att vara redo 
för framtiden, eller att lyfta in framtiden i bibliotekslokalen redan nu.  
 

I do think as gestures and interaction becomes better we will always – 
or for a while – be on the edge of that. Things will be tested here. This 
will be the place to do that sort of tasks. (Intervju, Projektmedlem B:1) 
 

Flera informanter bekräftar att utvärdering och möjligheten att undersöka  
potentiella användningsområden är en del av syftet med att erbjuda denna slags 
teknik i biblioteksrummet. 

 
We’re testing new technologies. We’re allowed to fail. We want to 
have something useful for our patrons, and if these technologies will 
show not being useful at least we’ll know why, and we’ll know what 
features of the technology that didn’t make it useful. That’ll also make 
it easier to do management decisions when newer technologies come 
along. (Intervju, Projektmedlem Ö:1)  
 
It’s a study of usability. (Intervju, Projektmedlem B:2) 

 
Det verkar också finnas en uttalad önskan från de interna projektgrupperna att 
användarna skulle mötas av en modern och innovativ biblioteksentré, som 
skulle sätta tonen för resten av bibliotekslokalen och användarens samman-
tagna upplevelse: ”It’s unconventional and it changes what you think is 
possible. It’s a lot of pride and taking a risk” (Intervju, Projektmedlem B:2). 

6.2 Implementeringen 
Implementeringsprocessen har påverkats av en mängd olika faktorer, mestadels 
beroende av resurser såsom ekonomiska ramar, tillgång till relevant personal 
samt hur projektet har förflutit i förhållande till renovering eller ombyggnad. 
Man kan se att implementeringen har upplevts som komplex och tidskrävande 
av många av informanterna och i vissa sammanhang har det varit svårt att  
koordinera att hårdvara och mjukvara har installerats och kontrollerats i sam-
klang.  

6.2.1 Tid och resurser 
Informanterna på både TFDL och BLC nämner att tidsbrist och avsaknad av 
tydlig struktur och planering gjorde att beslut togs utan fullständiga syftes- och 
målformuleringar. För Projektmedlem B:1 var det viktigare att tekniken  
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implementerades och kunde börja användas, än att den föregicks av tids- och  
resurskrävande projektplanering.  
 

We were under a lot of time pressure. We should’ve had different 
skills involved in the beginning, like graphic design. We had it late, so 
we did the best we could. But it’s better to have it out there and see 
how it’s used. It’s a problem in the academic world, things take too 
long. Just let people use it, change it, break it. (Intervju,  
Projektmedlem B:1) 

 
Projektmedlem T:2 uttrycker sig i liknande banor: 

 
When you need to spend money, you have no choice. You’re building 
a new building – here’s the money – buy the technology – get it in. 
(Intervju, Projektmedlem T:2) 
 

Projektmedlemmarna T:1 och T:2 berättar att budgeten för tekniken inte kunde 
fördelas över tid utan att man var tvungen att spendera den som en klump-
summa: ”At that time, we had the money and could afford to buy technology 
we would never have been able to buy otherwise” (Intervju, Projektmedlem 
T:2).  

 
We haven’t necessarily made the most thoughtful decisions... And if 
we had made better choices with the actual tables [interaktiva bord; 
min anm.] we choose we’d have more success. (Intervju, Projektmed-
lem T:1). 

 
Projektmedlem T:2 menar att det finns en diskrepans mellan planering och för-
ståelse för vad tekniken egentligen kan komma att betyda för användaren: 
 

We lack the planning and the understanding between the learning and 
the tool. In the beginning the students kept saying: ‘This is fun, I can 
play around on these big screens’. But we wanted to take it from that 
toy they thought it was to a tool, and the question was: how do we do 
that? But that was an after-thought, we should’ve had that figured out 
before we brought the tables in. The one thing we knew was that we 
wanted to give them [användarna; min anm.] bigger surfaces, and we 
wanted to make collaborative learning easier. (Intervju, Projekt-
medlem T:2) 

6.2.2 Val av teknik  
“It’s hard to know exactly what to get, because they [användarna; min anm.] 
don’t ask for specific techniques.” (Intervju, Projektmedlem B:2). 
 Detta citat kan ses som ett genomgående tema vad gäller användares  
efterfrågan på post-WIMP-manövrerade tjänster – det är generellt inget som är 
ett uttalat önskemål från användaren. Däremot står det klart att användarna  
efterfrågar ytor för visualisering och kollaboration, vilket gjorde att skärm-
väggar var självklara val för de tre institutionerna. Att skärmväggarna är stora i 
förhållande till sina rum har också varit en viktig komponent (de ska synas på 
håll och/eller ge möjlighet till högupplöst visualisering av data och informat-
ion), men tekniska funktioner såsom upplösning, prestanda och hårdvara (pro-
jektorer, skärmskarvar, kameror etc.) har i slutändan avgjorts av den rådande 
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budgeten, en budget som tenderar att svänga kraftigt beroende på finansiär  
(exempelvis donatorer) och bidrag. Finansieringens osäkra natur är också något 
som flera informanter adresserar.  
 Projektmedlem W:1 uttrycker att de valde teknik (och innehåll) i förhål-
lande till vilket slags campus biblioteket befinner sig på. De har tagit i beakt-
ande vilka ämnen som i huvudsak studeras på universitetet och därefter produ-
cerat det innehåll som de hoppas ska få studenterna att interagera med tjänsten. 
Projektmedlem W:1 poängterar att WCL är ett tämligen ungt campus, och att 
sociala mötesplatser är viktiga. Genom tekniken vill man förstärka det sociala 
mötet, eller premisserna för det. Det är därför, menar hon, som The Verge har 
använts som mötesplats för viktiga sportevenemang och för spelturneringar 
(Intervju, Projektmedlem W:1). 

6.2.3 Diskrepans mellan planer och utförande 
I intervjumaterialet framkommer det att det ofta saknas en koppling mellan 
planer och utförande. Projektmedlem T:4 menar att både övergripande planer 
och praktiska detaljer saknades i implementeringsprocessen. 

 
We wanted to have the capability, in case we came up with a really 
good reason to use it. Obviously, retrofitting things is probably both 
contra productive and difficult as well. (Intervju, Projektmedlem T:4) 

 
Liknande mönster återfinns i intervjun med Projektmedlem B:1 och Projekt-
medlem B:2: ”There’s definitely been a disconnection between big picture idea 
and execution” (Intervju, Projektmedlem B:1). 
 Enligt Projektmedlem T:1 bör man diskutera vilka slags verktyg som är 
lämpliga att erbjuda i en bibliotekslokal och i nära samarbete med resten av 
universitetet formulera en gemensam målbild så att det är tydligt vem som  
köper, implementerar, ansvarar för och utvecklar tjänsterna, och varför. 

 
One of our challenges is how to incorporate digital services into the 
pedagogy of the university. What technologies should we purchase? 
For what purpose? Who within the library should support these tech-
nologies and services (what combination of staff/units)?  (Mejlkonver-
sation, Projektmedlem T:1) 

 
Projektmedlem T:2 adresserar också den diskrepans som uppstod mellan fakul-
teterna och biblioteket när planeringsprocessen (i detta sammanhang avses de 
interaktiva borden) saknade kommunikativa kanaler mot fakulteterna. Dock 
kan det i viss mån förklaras med att det kan vara svårt för fakultetens represen-
tanter att ställa frågor om ett verktyg de inte har sett i verkligheten (före  
implementering). 

 
I think one of the main issues was the discrepancy between the facul-
ty, us and the technology. When I brought in my first group to see the 
tables, they asked questions we had not even thought of: "How does a 
student build something on these? How can they hand it in? How do I 
mark it?”. So there are all these components on top of everything else. 
(Intervju, Projektmedlem T:2)  
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6.3 Det kontinuerliga arbetet och underhåll 
De tre biblioteken i studien finns i relativt nyligen färdigställda lokaler vilket 
gör att det kontinuerliga arbetet och underhåll inte har detaljplanerats i särdeles 
hög utsträckning ännu. De tjänster som har en huvudansvarig som på något vis 
arbetar med att kunna modifiera mjukvara och ha kontroll över hårdvara verkar 
få bättre resultat i form av att tjänsten används som det var tänkt (i huvudsak 
visualiseringsstudion).  
 Flera av informanterna poängterar att det är viktigt att inte bara ”ställa 
fram” tekniken utan att det är avgörande att man har personal och resurser för 
att underhålla, utveckla, testa och demonstrera tekniken.  
 

Staffing is a huge part of doing these digital libraries, one with the 
know-how and a number of staff to support the different types of 
technology. (Intervju, Projektmedlem T:2) 
 
You need to have the surroundings, the context and you need someone 
who knows about it, and who is being enthusiastic about it. Someone 
who knows people who are interested. You need to have a plan. It’s 
always trial and error, but you need to know what to do. You need to 
ask the users what would make the service appealing. (Intervju,  
Projektmedlem Ö:3) 

 
WCL har två heltidsanställda grafiska designers som arbetar med att skapa  
visualiseringar och animationer till bland annat The Verge. Projektmedlem 
W:1 poängterar att ”content is always king, but message is the queen”  
(Intervju, Projektmedlem W:1). I en föreläsning berättar en av de personer som 
har arbetat med implementering vid WCL att man måste arbeta med området 
runt tjänsten för att skapa intuitiva platser:  
 

We’re gonna try other modes to make the Verge interactive friendly. 
We need to make intuitive spaces so the students know how to behave 
in that space. (Sadler, 2015) 
 

För framtida planering och implementering efterfrågar Projektmedlem B:3 
högre institutionellt stöd: ”They [universitetets enheter; min anm.] are appre-
ciating the potential. We just hope we have the resources to improve it. We 
need institutional support” (Intervju, Projektmedlem B:3).  

6.4 Användning och mottagande 
Det går inte att precisera med exakthet hur eller hur mycket de olika tjänsterna 
har använts sedan implementering, men det går att utläsa vissa tendenser. I  
huvudsak kan man skönja två användargrupper: passiva och aktiva. Passiva 
användare kan beskrivas som betraktare och aktiva användare kan beskrivas 
som någon som ger input till systemet. Både användning och mottagande varie-
rar beroende på vilken slags teknik som implementerats, vilken slags input-
teknik man valt att laborera med, vilket innehåll man har valt att projicera samt 
i vilken kontext användaren och tekniken har befunnit sig.  
 BLC tog ut användarstatistik över Balaurs användning kort efter invig-
ningen (september – december 2012) (BLC viz wall user analytics data, 2012). 
Statistiken är tekniskt opålitlig, men kan användas för att avläsa trender enligt 
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Projektmedlem B:3. Median för en vanlig dags användning är 23 användare, 
vilket inkluderar både passiva och aktiva användare. Systemet kan avläsa pas-
siva användare som endast står eller går förbi skärmväggen, men det bör inte 
värderas som icke-användning eftersom deras rörelser utlöser aktiviteter som 
de förmodligen inte kan undgå att se. Denna aktivitet kan ses som omedveten 
användning och är en del i Balaurs uppmärksamhetskrävande utformning. I  
statistiken framkommer det att användarsessionerna sjunker betydligt från  
september till december. Vanligtvis är det soloanvändare som går fram till 
skärmen, och det är vanligt att de bara provar en enda av applikationerna.  
Spelet är populärast. Den genomsnittliga tiden en användare står kvar är drygt 
2 minuter (Intervju, Projektmedlem B:3). Liknande tendenser kan ses hos The 
Verge där mestadels soloanvändare stannar till, men sällan länge framför 
skärmen: 
 

The people walking by are using it for 2–10 second. We do recognize 
that this is passive engagement, instead of active which we designed it 
for. (Sadler, 2015) 
 

Även The Bohemian Bookshelfs användarundersökning pekar i liknande rikt-
ning. Under de två veckor det interaktiva bordet fanns i bibliotekets lokaler 
gick cirka 100 användare fram till bordet, varav många av dessa bara betraktar 
utan att röra: ”Many people walked up, but didn’t even try it. Mostly older 
people, they don’t know if they’re allowed to touch it” (Intervju, Doktorand 
T:1). 
 I detta sammanhang utmärker sig användningen av visualiseringsstudion 
på TFDL, där studion bokas för fördefinierade ändamål och där tekniken  
används för längre och tydligare aktiviteter. Studion används i högre utsträck-
ning av grupper: forskningsteam, studentgrupper eller grupper med lärare och 
studenter. Enligt bokningsstatistiken för studion är fördelningen 50 % med 
grupper om 3–6 personer, 40 % med större grupper om 6–30 personer och 
cirka 10 % med en soloanvändare. Enligt Projektmedlem T:3 så är studion 
uppbokad åtminstone en gång i veckan, men vanligen oftare (Intervju,  
Projektmedlem T:3).  
 Genom intervjuerna framkommer två huvudsakliga tendenser för hur  
användarna reagerar på möjligheten att interagera med hjälp av post-WIMP-
teknik: 1) användaren undviker den 2) användaren blir nyfiken på tjänsten på 
grund av tekniken. Projektmedlem T:3 påpekar att visualiseringsstudion funge-
rar bra som just visualiseringsyta, men att få användare tar tillfället i akt att  
använda det interaktiva bordet. 
  

Honestly, people mostly use the wall [från en dator; min anm.]. So far 
the only ones who’ve actually made use of these together [väggen och 
bordet; min anm.] is that human body group [applikationen Lindsay; 
min anm.]. And they programmed and coded it themselves to make 
that work. (Intervju, Projektmedlem T:3) 
 

I en föreläsning berättar en av de personer som har arbetat med implementering 
av The Verge att de har liknande erfarenheter med interaktivitet: 
 

They have not been touching the screen. It’s not what happens. We 
have other touchscreens scattered around the library, and they have 
been used for wayfinding and information and they have been  
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successful. The students do rely on those and we’ve been told very 
clearly not to take them down, not to change the content, so that’s  
positive. (Sadler, 2015)  
 

I flera fall har de olika teknikerna använts som forskningsobjekt för forskare 
och doktorander, vilket kan ses som att användaren både är en faktisk använ-
dare av tekniken men också en producent av mjukvara och innehåll för en 
framtida användare. Detta kan vi se i fallet med Doktorand T:2 och Doktorand 
B:1, och i viss mån Doktorand T:1 (då hon använt ett av de interaktiva borden 
för att testa sitt examensprojekt The Bohemian Bookshelf). Doktorand T:2 är en 
av de huvudansvariga utvecklarna för applikationen Lindsay. 
 

I was chasing use cases. Our lab wanted to find practical uses, and one 
that was coming up all the time was medicine. If you want this tech-
nology to be used it has to add value to somebody. (Intervju, Dokto-
rand T:2) 

 
Lindsay är en digital 3D-representation av en anatomisk kropp, som kan an-
vändas på olika touchbaserade ytor, bland annat på interaktiva bord. Att se 
kroppen på ett bord gör att den påminner om en riktig kropp rent storleksmäss-
igt. Eftersom Doktorand T:2:s huvudinriktning är multi-device-utveckling blev 
det naturligt att han började undersöka hur fler digitala komponenter skulle 
kunna ge ökat värde till Lindsays visuella uttryck. Genom surfplattor kan man 
lägga till ytterligare visuella vinklar genom att föra skärmen över bordet. Surf-
plattan fungerar då ungefär som en skalpell och man kan se den önskade delen 
av kroppen i en annan vinkel. Bordet och surfplattans skärm kan simultant pro-
jiceras på visualiseringsväggen framför bordet, vilket gör visualiseringsmöjlig-
heterna än mer flexibla, särskilt i större grupper då alla inte kan få plats runt 
bordet.  
 Doktorand T:2 menar att applikationen Lindsay var en bra fallstudie för 
hans examensprojekt. Däremot hade det varit önskvärt med en mer djupgående 
analys av hans tänkta målgrupp i fråga, och ständigt ha en referensgrupp i form 
av personer med en praktisk och professionell inriktning. Han adresserar pro-
blemet med avsaknad av feedback: 
 

We haven’t really gotten feedback on it [Lindsay; min anm.]. Some 
people appreciate it for the novelty, but is it adding anything? We 
don’t know. Someone has to make that a main goal for research. We 
mainly build it, and it’s not a good example of user centered design... 
We haven’t gotten around proving the core concept. (Intervju, 
Doktorand T:2)  
 

Enligt Projektmedlem Ö:1 så används de interaktiva borden mestadels som ett 
medel för att koppla av: 
 

Right now the students are using the tables to relax, unwind and have 
a break from studies. They mostly play the games. But we hope, as we 
put up more academic content on there, they will use it academically. 
(Intervju, Projektmedlem Ö:1) 
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6.4.1 Upplevda problem 
Sammantaget kan man konstatera att informanterna understryker de problem 
som gäller hårdvara, mjukvara och resurser. Informanterna understryker också 
att avsaknad av institutionellt stöd och tid och kunskap inom den egna organi-
sationen orsakar problematik. Detta behandlas ytterligare under avsnitt 6.3 Det 
kontinuerliga arbetet och underhåll. Dessa faktorer påverkar sedan utgången av 
den tänkta användningen.  
 Som akademisk institution kan det vara svårt att påverka företag och  
försäljare vilket gör att företagen levererar hård- och mjukvara som inte är  
anpassad eller relevant inom en akademisk kontext. Det är också dyrt att upp-
rätthålla och uppdatera hårdvara. Tekniken åldras snabbt. Projektmedlem T:2 
berättar att de första interaktiva borden som införskaffades till TFDL är svåra 
att manövrera. 
 

The first generation touch tables aren’t right off, the resolution is so 
low, compared to what people are getting on their iPad, or their cell 
phone. That was like the first thing we noticed, that it looked so much 
worse than surfaces the users are already familiar with. Speed, resolu-
tion, all of those things became problems for us. (Intervju, Projekt-
medlem T:2)  
 

Projektmedlem T:4 menar att deras förväntningar inte har infriats: 
 

We kind of had high hopes for the coffee tables [interaktiva bord; min 
anm.] and again… I would put at least 50 % of the blame on the 
hardware there. It’s too slow, it’s too receptive for light, and then of 
course delivering some compelling content on them would be half of 
it. Never even got to that point. (Intervju, Projektmedlem T:4) 

 
Projektmedlem Ö:2 uttrycker frustration över de tekniska begränsningarna, 
men ger också uttryck för att användarna inte efterfrågar eller behöver tekniken 
i det akademiska rummet: 
 

Honestly, I hope not to work with these table too much longer. The 
technology and the interface are so frustrating. It’s so slow. Already 
now when we’ve been talking you’ve seen me accidentally open up 
applications. I actually don’t think this offers anything that they 
[användarna; min anm.] don’t already have, on a platform they already 
understand. I haven’t seen anything they can’t live without. I hope that 
changes, but I haven’t seen the “killer use” of it yet. I hope more than 
expect that the students will find a use for it. (Intervju, Projektmedlem 
Ö:2) 
 

Projektmedlem T:4 uttrycker liknande åsikter: 
 

I guess the only surprise is a bit of disappointment, and that’s not fair 
either because the idea was ‘Let’s give them something and something 
wonderful will happen’. (Intervju, Projektmedlem T:4) 
 

Projektmedlem T:3 har beräknat livslängden för tekniken i visualiserings-
studion till fem år: ”We suspect a five year life span before the technology is so 



40 
 

far past that no one is using it anymore” (Intervju, Projektmedlem T:3). Pro-
jektmedlem B:1 uttrycker att ”[…] we are worried that soon they will have bet-
ter techniques at home. People will have better facilities” (Intervju, Projekt-
medlem B:1). Projektmedlem T:4 ger uttryck för liknande åsikter: 
 

None of the technology is particular science fiction either now, you 
can find this stuff all over the place. But that marriage of a library or 
an academic setting, I don’t know if I would say that it’s not the right 
place for it, but in our case we haven’t matched for it. (Intervju,  
Projektmedlem T:4)  
 

Projektmedlem T:3 adresserar också problemet att visualiseringsstudion blir för 
varm när större grupper besöker den: ”We’ve also had a problem, if 30 people 
are in this room it gets hot” (Intervju, Projektmedlem T:3). Projektmedlem Ö:1 
menar att hårdvaran till de interaktiva borden är värmekänslig och slutar fun-
gera om de blir för varma. 
 

We have issues with heat, if the suns shines on them it causes it to lose 
its sensitivity to interaction, and the whole thing will act really weird. 
We have to shut them off every day to keep them cool. (Intervju,  
Projektmedlem Ö:1) 
 

Informanterna har också uttryckt att det finns svårigheter med att utnyttja vissa 
slags post-WIMP-tekniker i längre perioder, och att de olika kroppsrörelserna 
tröttar ut kroppen: ”Some complain of back pain!” (Intervju, Projektmedlem 
B:1). 
 Det finns också risk att man exkluderar personer utan fullskalig rörelse-
förmåga (dock ska det ju påpekas att många post-WIMP-tekniker också har  
utvecklats för att inkludera rörelsehindrade eller förlamade (se exempelvis 
Kurschl, Augstein & Stitz, 2012). 
 

The research trend is going towards movement, and it will be physical 
challenges trying to use it. But it's not necessarily a good or bad thing, 
sometimes gestures are better for people with certain needs. The wall 
can recognize a person sitting in a chair, for example. (Intervju,  
Projektmedlem B:1) 

 
Forskare Ö:1 forskar kring digitala gränssnitts användbarhet och har på upp-
drag av Harvard University Library utfört ett användbarhetstest av en applikat-
ion (Library Explorer, ett slags interaktivt bildvisningsprogram) på bibliotekets 
interaktiva bord: 
 

The table’s software is old-fashioned and outdated. The menu and 
everything, it’s not slick, not modernized. It’s not many studies on 
this, tables in library settings. User studies are different from usability 
testing. I use quantity of measure to prove that something is wrong 
with the interfaces. In my test 75 % of the users have an iPhone, and it 
influenced their acting. (Intervju, Forskare Ö:1) 

 
I användartestet för Balaur (Balaur: User overview, 2012) kan man också se att 
applikationerna är instabila och “kraschar” när användaren försöker hitta på 
egna utvägar efter att ha fastnat på någon nivå i menyn eller bland de olika  
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applikationerna. Här nedan följer några av användarnas kommentarer kring 
tekniken, hämtade från studien: 
 

Now it’s the spinning LG logo with "no signal". Nothing I do helps.  
 
There’s not really more I can say on it right now since I can’t choose 
an image collection even.  
 
Yeah I felt trapped again trying to exit the software.  

6.4.2 Upplevda vinster 
Det finns flera exempel hos alla de undersökta tjänsterna där användningen har 
gett önskat resultat. Det kan handla om att tjänsten har använts för forskning, 
där datorutveckling dominerar eftersom tjänsterna tillhandahåller verkliga rum 
och situationer där forskarna och utvecklarna kan testa nya produkter, funkt-
ioner och applikationer. Men det finns också flera exempel där tjänsterna har 
använts som instrument för att förstärka upplevelsen eller lärandet inom ämnen 
såsom geografi, demografi, astronomi etc. Dessa situationer uppstår mestadels i 
gruppkonstellationer. Utöver visualiseringsstudion så menar Projektmedlem 
T:4 att: ”Lindsay [applikationen på interaktiva bord; min anm.] is kind of our 
‘big touch win’” (Intervju, Projektmedlem T:4). 
 Ämnen som anses passa för tjänsterna tas upp av flera av informanterna. 
De nämner medicinska visualiseringar, geografi, konstnärliga ämnen, demo-
grafi och astronomi – ämnen som hanterar data där det ger ett mervärde att se 
och interagera med informationen på ett överskådligt och visuellt attraktivt sätt.  
 

I think these kinds of services would work good for analysis type of 
tasks, which traditionally have been done on a desktop and with that 
format being constrained, and you need to break out of there for some 
reason. (Intervju, Doktorand T:2)  
 
Yeah, the people from fine arts are really good with that, taking in  
resources and doing crazy stuff with it you haven’t even thought of... 
(Intervju, Projektmedlem T:3) 
 

Lärare T:1 är en av de användare som har utnyttjat visualiseringsstudion på 
återkommande basis. Han berättar att tekniken hjälper honom att tänka: 
 

This stuff allows me to think. What I was doing in this project that I 
was particularly interested in, is that there may have been a fundamen-
tal change in the way we think because of the type of computer tech-
nology that we’re using these days. I see this interaction as sort of 
we’re all interacting with technology all the time. (Intervju, Lärare 
T:1) 
 

Designer B:1 uttrycker också att tekniken öppnar upp för kreativitet: 
 

It makes you think about it in a different way. You’re thinking about 
possible options, and it makes you creative. It triggers something in 
your brain, when you can move around, be the curser, zoom in, in-
stead of a just opening up a pdf on your laptop. (Intervju, Designer 
B:1) 
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Projektmedlem T:3 menar att tekniken kan underlätta olika slags processer: 
 

There are a lot of things that just makes things easier. It’s certainly not 
quantitative or anything, but things you can do makes things easier 
and more possible. And part of our design of this was trying to make it 
so that you didn’t have to develop specifically for this, but you could 
have something that would work on your computer but it would work 
even better here. (Intervju, Projektmedlem T:3) 
 

Flera informanter har bevittnat användarsituationer kring de interaktiva borden 
och upplevt hur användare har tagit egna initiativ till att skapa nya slags aktivi-
teter kring bordet.  
 

I spend a lot of time just listening to students, when they talk about it. 
Nothing formal, but still… But from what I’ve gathered, it’s an inter-
esting format for them, they’re curious and are already starting asking 
questions on how to make use of the technology for their studies. 
They think it’s a cool kind of toy to have in the library. (Intervju,  
Projektmedlem T:2) 
 
In general the students find the technology fascinating. They started 
asking questions and wanted to learn what it is. (Intervju, Projektmed-
lem Ö:1) 
 

Projektmedlem T:2 berättar att hon har bevittnat situationer där studenter an-
vände de interaktiva borden för att förstora och rotera 3D-modeller av proteiner 
från en webbplats. Studenterna berättade för Projektmedlem T:2 att de vanligt-
vis var tvungna att arbeta med materialet hopträngda vid någons datorskärm. 
Hon menar att det är studenternas uppfinningsrikedom som inspirerar biblio-
teket att erbjuda den nya tekniken för att se vad studenterna själva skapar för 
slags situation (Intervju, Projektmedlem T:2).  
 Trots att användarna inte verkar vilja eller våga interagera med The 
Verge så är den feedback biblioteket får mycket positiv: ”They like the Verge. 
It sets a positive and progressive tone to our library” (Sadler, 2015).  
 Lärare T:1 är tydlig med hur viktig visualiseringsstudion har varit i hans 
professionella arbete, och han anser att informationsteknologin öppnar upp för 
nya slags samarbetsmöjligheter och nyttjande av kunskap och information: 
 

For me, this is the embodiment of objects, the notion of the described 
universe, sort of the logical cluster of information. I think that the way 
the information is arranged and how we interact with all of our infor-
mation is changing the way that we think. I don’t know if it’s a bad 
thing or a good thing, it’s just a thing. (Intervju, Lärare T:1)  
 
If we begin to think of everything as information, I don’t know why 
we would stick to traditional ways of learning, with textbooks. I love 
text and books but I don’t understand why that should be the only 
way. It’s about trying to engage with people and sharing information. 
Communication in a more organic way. Why would we live in an  
information rich world in a non-information rich way? (Intervju, Lä-
rare T:1) 
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Projektmedlem W:1 upptäckte en oväntad, men intressant sidoeffekt med The 
Verge. Skärmen bidrar till att vissa studenter upplever utrymmet som ett (sitt) 
vardagsrum, förmodligen för att skärmen kan ses som en tv, något som är mitt-
punkten i många vardagsrum. The Verge har ett par gånger använts för att titta 
på sportevenemang eller spela spel, och det har blivit en uppskattad andnings-
paus under intensiva studieperioder. Hon berättar om ett exempel där en stu-
dent la ut alla sina böcker och papper kring skärmen, medan ett sportevene-
mang pågick, eftersom bakgrundsljuden fick honom att koncentrera sig bättre. 
Projektmedlem W:1 påpekar att snart börjar studenter födda på 2000-talet på 
universitetet och de kommer ha en annan världsbild är nuvarande studenter, 
trots att nuvarande studenter också i stort sett är nätets infödda (digital natives). 
Hon menar att för varje år som går så kommer studenterna att bli än mer  
taktila, och förvänta sig än mer intuitiva, taktila, digitala tjänster (Intervju,  
Projektmedlem W:1).    
 Projektmedlem B:1 menar att flera av Balaurs visuella applikationer  
imponerar på en förstagångspublik. Han exemplifierar med ImageStorm 
(skärmsläckaren) och Galaxy Zoom där högupplösta bilder från rymden kan 
förstoras och förminskas på skärmen med hjälp av att hålla armarna utsträckta 
mot skärmen och föra dem längre eller närmare varandra. Människor stannar 
alltid upp för att titta när han gör praktiska demonstrationer av väggen:  
”Almost every time I do the zoom and people are standing in the back, starring. 
And they think ’I want to do that’” (Intervju, Projektmedlem B:1). Han berättar 
också att det har blivit något man talar om på campus, och att studenter har  
tagit med vänner och bekanta för att visa upp skärmväggen. Han fortsätter att 
diskutera framtida möjligheter: 
 

And that’s our own content, imagine what would happen if it was 
their content on there. It would increase the engagement. I think it’s 
starting already. The seeds are there. At the moment, we just don’t 
have a programme to fully support it yet. We need to make it easier to 
use, we need to lower that barrier. (Intervju, Projektmedlem B:1) 

6.4.3 Nyhetens behag och förbannelse 
De tre institutionerna har liknande upplevelser kring fenomenet novelty (ny-
hetsvärde är min svenska översättning), ett ord som ofta förekommer i inter-
vjuerna. De olika tjänsterna används mest i början när de först installeras, och 
användningen sjunker sedan i stadig takt. Den tjänst som skiljer sig är visuali-
seringsstudion som snarare har fått fler användare ju längre studion har funnit 
till förfogande. Nyhetsvärdet verkar dock var en viktig orsak till att användaren 
först lockas fram till tjänsten. Enligt Projektmedlem B:1 så är det tydligt att  
nyfikenhet är vad som först lockar fram en användare till tjänsten: 
 

It will begin with novelty. They walk by and think: ”what is this?”. 
Some people will think it’s useless. Or they will have some sort of 
fear walking up to it. When it will be easier to use, people will think 
less of it as novelty and more of it as a tool for research, or collabora-
tion or teaching. (Intervju, Projektmedlem B:1) 
 

Designer B:1 menar att det behövs något ”fun and shiny” för att locka till sig 
användarna, och att skärmsläckaren och spelet kan fungera som dessa triggers 



44 
 

(Intervju, Designer B:1). Forskare Ö:1 menar att det är en ”combination of  
curiosity and appreciation of new devices” (Intervju, Forskare Ö:1). 
 Enligt statistiken från Balaur så visar sifforna tydligt hur användningen 
sjunker ju längre tiden går och inte som förhoppningen var att användaren 
skulle upptäcka nyttan med tjänsten och istället använda den i högre grad  
(Intervju, Projektmedlem: B:3, samt BLC viz wall user analytics data, 2012). 
Projektmedlem W:1 påpekar att hon har sett tendenser till att dessa slags tjäns-
ter snabbt bleknar till en inredningsdetalj, särskilt om innehållet inte kontinuer-
ligt uppdateras och förändras (Intervju, Projektmedlem W:1). Designer B:1 har 
sett samma mönster:  
 

When the wall first was installed it was a lot of fuzz about it and it 
was used a lot. Now people are getting used to it and are not using it 
as much. We need to make a relaunch for it. (Intervju, Designer B:1) 
 

Doktorand T:1 menar att det är viktigt att inte se touch som ett självändamål. 
Olika tjänster kräver olika specialdesignade gränssnitt:  
 

I’m pretty sure that the novelty will go away. It will become a chal-
lenge to design and to develop things that work better on touch. Now 
we’re in the middle, they [användarna; min anm.] make an effort to 
use touch just because it’s cooler, but that will go away. It will be dis-
tinct uses for touch and mouse in the future. (Intervju, Doktorand T:1) 

6.4.4 Det intuitiva och det taktila 
Flera av informanterna nämner ordet intuitive ofta, att en funktion eller tjänst 
bör vara enkel att förstå och gå att manövrera utan tidigare kunskaper om just 
den tjänsten. Det ”intuitiva” kan ses som en komplex sammansättning av igen-
känning, rummets betydelse, tidigare erfarenheter och användarens (och  
utvecklarens) konceptuella och mentala modeller av verkligheten och dess 
komponenter (se exempelvis Norman, 2002). Designer B:1 berättar att trots att 
de har instruktioner invid tjänsten så försöker användaren ändå manövrera 
tjänsten med rörelser eller kommandon de redan känner till: 
 

We wanted to figure out if we can have a public installation that peo-
ple can use without any help. That’s been a mixed bag of results. Even 
with instructions, people still try to go up and touch it. You need to 
make it so natural that they don’t require any help or extensive  
instructions. (Intervju, Designer B:1) 
 

Flera informanter poängterar att det framtida drömscenariot är en tjänst där 
man inte behöver läsa instruktioner eller skyltar.  
 

You shouldn’t need to read signs. I don’t want an adventure with prac-
tical things. This will not be a big event in ten years, it will be part of 
what everyone is using. (Intervju, Projektmedlem B:1) 
 
People aren’t reading instructions, people are impatient. (Intervju, 
Doktorand B:1) 
 
We can do a better job in the visuals to guide the users. They try to 
touch it, even though that’s not how it works. They’re used to swipe, 
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for example, and the wall doesn’t support that. (Intervju, Projektmed-
lem B:3) 

 
I användarundersökningen för The Bohemian Bookshelf ville man undersöka 
om tjänsten var intuitiv nog för att fungera utan instruktioner, en så kallad 
walk-up-and-use-teknologi. Användarundersökningen bestod av intervjuer med 
20 användare som man fångat upp eller bjudit in att använda tjänsten. När in-
tervjupersonerna fick svara på frågan om varför de gick fram till skärmen var 
de vanligaste svaren att det var något nytt som de inte hade sett förut, att gräns-
snittet var vackert och färgglatt och att de fascinerades av det moderna. På  
frågan om användaren ansåg att applikationen var användbar till något särskilt 
svarade de flesta ”to explore” eller ”to browse”, vilket också var syftet med  
applikationen. Några intervjupersoner uttryckte dock frustration över att de inte 
kunde söka fram en specifik bok, eller att de inte kunde få reda på var de kunde 
få tag på en bok de hade hittat. Även Forskare Ö:1 har sett liknande slags fru-
stration hos användarna när de inte kan utföra vissa slags aktiviteter, exempel-
vis när de måste använda ett digitalt tangentbord på de interaktiva borden: 
”They talk about the keyboard a lot. They want the physical one. They have 
emotional feelings, frustration when they don’t get it” (Intervju, Forskare Ö:1). 
 Flera av informanterna har noterat att användarna känner störst frustrat-
ion när navigeringen är ologisk: 
 

Most of the frustration is navigation issues. How do I go back? How 
do I close this application? How do I get back to the home screen?  
(Intervju, Projektmedlem Ö:1) 
 
The table doesn’t help you, there’s no info about how to perform 
tasks. There are cases where they feel frustrated, and sometimes they 
give up. But when they complete something they’re really happy.  
(Intervju, Forskare Ö:1) 
 

Intervjuerna som genomfördes för användarundersökningen av The Bohemian 
Bookshelf gjorde touchfunktionens betydelse tydlig för Doktorand T:1.   
 

The experience benefits from touch. This would technically also work 
on a webpage, but I think if it comes to making it fun and engaging in 
a way that is less ’librarylike’ then I think touch is the core. One of the 
motivations to go up to it was the touch. If they see a mouse they think 
it’s a boring catalogue, and then you lose people. (Intervju, Doktorand 
T:1) 
 

Designer B:1 menar att nästa steg från touchteknologin ofrånkomligt innebär 
luftburna rörelser, och att den slags manövreringsteknik som används för 
Balaur fortfarande är futuristisk och spännande (till skillnad från touch som har 
blivit mer allmängiltig).  
 

I think it is some kind of implicit value just to go up there and feel like 
you’re in control of it, without even touching it. It feels futuristic, it 
feels like an exciting piece of technology. The touchscreen has some 
of that, but now when everybody has an iPhone it doesn’t feel as nov-
el. The motion commands have a little bit more value. (Intervju,  
Designer B:1) 
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Balaur är den tjänst som under studiens genomförande använder ett spann av 
helt nya gester för att manövrera tjänsten (de övriga förlitar sig på redan väl-
kända touchgester eller följer en användares fysiska förflyttning i lokalen).  
Under augusti 2012, då Balaur var nyligen installerad, utfördes ett användartest 
med hjälp av en besökande doktorand från ett stort universitet i USA.5 An-
vändartestet innebar att doktoranden bjöd in personer i lokalen till skärmväg-
gen där de fick utföra olika uppgifter och därefter prata om sina upplevelser av 
tjänsten. Det framkom att användarna generellt hade svårt att förstå hur man 
skulle manövrera tjänsten, och att de ifrågasatte flera av gesterna som de upp-
fattade som ologiska. Här nedan följer några av kommentarerna från anvä-
ndartestet: 
 

Is there some way to know the proper distance front/back side/side 
that the Kinect will recognize you? I backed up too far and was lost 
but it didn’t really occur to me that that would be a problem.  

 
I feel like I often have to change arms because the cursor won’t follow 
all the way to one of the screen or another with just one of my arms. 
I'm wondering if the cursor should be more sensitive?  

 
I keep thinking it should be like an iPhone and should be able to take 
both of my arms out forward and sweep them in a diagonal (one up, 
one down) and that will zoom out---and then the opposite to zoom in. 
(Balaur: User overview, 2012). 
 

Enligt Designer B:1 bör man utgå från vad användaren redan är van vid då man 
utvecklar gestbiblioteket för tjänsten: 

 
It is means of adapting motion and technology that people are already 
comfortable with. It needs to be intuitive and subtle. The lean might 
be a little bit strange, for example. In the game it works, it’s action, 
it’s exciting. When reading manuscripts it might not be as exciting. 
But once you’ve established them [gesterna; min anm.] they will start 
to be comfortable with it. If they know that the gestures mean the 
same, throughout everything. And when you see a lot of people doing 
it, it’s not going to be as awkward. (Intervju, Designer B:1) 
 

Doktorand B:1, den huvudsakligt ansvarige för Balaurs gestspråk, är medveten 
om att gesterna inte kan beskrivas som intuitiva, förutom möjligtvis zoomen 
med armarna och kroppens lutning för att byta riktning i spelet. Han vill i fram-
tiden fokusera på rörelser som är analoga och direkt relaterade till verkliga  
aktiviteter: att greppa något, att gå runt, att föra något närmare eller längre ifrån 
sig själv. Till och med att rulla upp en papperskarta kan ses som analogt intui-
tivt, även om vi kanske inte använder kartor på det sättet längre (Intervju, Dok-
torand B:1).  
 Doktorand T:1 berättar att han ständigt leker med idéer om vilka slags 
manövreringstekniker man skulle kunna använda för de interaktiva borden och 
de digitala ekologierna. I likhet med Doktorand B:1 så vill han använda  
fysiska, analoga rörelser och aktiviteter och på något sätt översätta dem till ett 

                                                 
5 Doktoranden önskar vara anonym, även i referenslistan. 
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digitalt språk. Doktorand T:1 menar att han är övertygad om att människor 
uppskattar den analoga interaktionen med det digitala men att det i nuläget är 
mycket svårt att göra systemen robusta och autentiska.  
 

I think that novice users gravitate to analog interaction. Once they’re 
experienced they become hardened and unwilling to change. (Intervju 
Doktorand T:1) 
 
I’ve been playing around with ideas for the tables. I think of the viz 
room [visualiseringsstudion; min anm.] as a place for documents and 
information to move around in a space, like an analyst would do it 
physically. You point your phone somewhere and send data to that 
surface. Maybe you can do a pouring action towards the table and then 
it transfers data to the table. You take physical analog actions and try 
to position them into the digital. People like the sense of analog inter-
action, but it’s hard to make it robust. (Intervju, Doktorand T:1) 
 

Doktorand T:1 poängterar dock att överdrivna och ”falska” gester som man 
ändå måste lära sig gör en touchbaserad interaktion mindre tillgänglig och in-
nehållandes mer friktion. 
 

We can’t replicate it, but it’s so much closer than a mouse. We have to 
learn to use a mouse. Making the machine follow the actual people 
will make it easier for them to understand, but if it’s something ”false” 
they have to learn, that makes the interaction worse, less accessible, 
and with more friction to use it. If you use touch, you can use it direct-
ly, fluently and comfortably. (Intervju, Doktorand T:1) 
 

Forskare Ö:1 menar att hon också har sett att användarna har försökt använda 
redan inlärda gester för att manövrera borden: ”When they can’t discard, they 
try to use a gesture for shrinking, which was a little surprising to me. But in a 
way, it makes sense…” (Intervju, Forskare Ö:1). 
 Projektmedlem Ö:1 menar att han tydligt kan se att de interaktiva borden 
inte passar alla slags studiestilar: 
 

It has to do with who you are as a person. If I know a certain student 
and their learning style from classes I’ve been teaching, I pretty much 
already know how they’re gonna react if I ask them to use the tables. 
There are different learning styles. I am for example very visual which 
is why I’m interested in this technology. This is not for everyone.  
(Intervju, Projektmedlem Ö:1) 
 

Lärare T:1 menar att den taktila upplevelsen av en tjänst lyfter den samman-
tagna upplevelsen.  
 

Touch is huge. It’s tactility there. It’s interesting because it’s connect-
ing with our bodies. So if I can do something touchwise, it doesn’t just 
make the learning more interesting, it connects into our bodies in a 
way that is so powerful. I think it’s more sensation, more information 
in terms of learning, if we have touch abilities. It could be something 
simple as moving things around in order to prioritize them, but these 
gestures, they’re embodied in the world. Components that seem high 
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technology are actually giving better interaction. It’s a human and 
technology interface. Tactually connected, in a way. (Intervju, Lärare 
T:1) 
 

Flera av informanterna bekräftar att den taktila upplevelsen med rörelser är vad 
som först lockar fram en användare till tjänsten. För flera användare så avstan-
nar aktiviteten med att endast betrakta gränssnittet, utan att utföra de komman-
don som krävs för att manövrera. Flera av informanterna poängterar att gräns-
snittet måste vara intuitivt för att en användare ska börja och/eller fortsätta  
använda systemet, och att det ofta finns små marginaler kring hur länge en  
användare stannar framför tjänsten. Några informanter menar att instruktioner 
inte borde behövas för en väl fungerande tjänst. Systemet bör kunna erbjuda en 
intuitiv ingång. Detta är dock något som är svårt att utveckla till en robust 
tjänst, enligt Doktorand T:2.  
 Det är också tydligt att användarna hämtar kunskap från tidigare erfaren-
heter då de försöker manövrera systemen, och de blir också otåliga och frustre-
rade när tjänsten inte svarar så som de hade tänkt och förutsett.  
 Det taktila innebär inte per automatik att tjänsten blir intuitiv, vilket flera 
av informanterna adresserar. De söker efter ett standardiserat ”språk” som i 
slutändan kommer att kunna förenkla användarens tillgång till systemet. Däre-
mot kan det taktila vara en ingång för en användarupplevelse som förhopp-
ningsvis blir en engagerande situation där kunskapsinhämtning eller kollabora-
tiva processer förstärks och förbättras (se exempelvis Watson et al., 2013). 

6.4.5 De kollaborativa möjligheterna 
Inom forskningsfältet kring interaktiva teknologier med hjälp av post-WIMP-
tekniker så är det tydligt att de kollaborativa möjligheterna är utgångspunkt för 
en tänkt framtida användning. Genom multi-touch-funktioner uppmuntrar (eller 
förutsätter) systemen att flera användare är på plats i rummet.  
 I intervjuerna framgår det att det finns i huvudsak två slags kollabora-
tionsmöjligheter: planerad och spontan. I en planerad kollaboration har en 
grupp bestämt tid, plats och förmodligen ämne. Den spontana kollaborationen 
kan uppstå framför tjänsten utan att användarna nödvändigtvis känner varandra 
sen tidigare. Projektmedlem B:2 menar att den kollaborativa arbetsformen är 
det som förväntas av framtida akademiska rum och pedagogik: ”Collaboration 
and group learning will be the expectation in the future.” (Intervju, Projekt-
medlem B:2). 
 Projektmedlem B:2 menar att fördelarna med en delad vy av visuell  
information handlar om att transportera idéer från en enda individs huvud till 
en samarbetsyta, där idén sedan transformeras till social interaktion.  
 

I think we are in a paradigm of sharing views of info, we can all look 
at the same thing, at the same time, but also in different geographical 
locations. The power of looking at something together is that it’s no 
longer in your head, it’s somewhere between my head and your head. 
It’s not only an object, it’s social interaction. We can draw our fingers 
and point, and that initiates a certain interaction. We begin to make 
meaning of that type of interaction, and then a process is happening. 
It’s adding a different dimension to our shared perspective, we’re not 
looking at static data, we’re looking at change over time. Our educa-
tional institutions are trying to engage this future; science and humani-
ty together. We need to figure out how to deliver it, how to get good at 
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it. We need to keep up, or aspire to get better. We need to stay out of 
the box. (Intervju, Projektmedlem B:2) 
 

The Bohemian Bookshelf är till skillnad från många andra applikationer för 
bord inte designad för flerpersonsbruk då den inte stödjer multi-touch. Dokto-
rand T:1 menar att ”to browse” huvudsakligen är en personlig och individuell 
aktivitet: ”The library is more You and Your intention, not sharing with 
anyone.” (Intervju, Doktorand T:1). 
 Trots att applikationen inte är designad för flera personer upptäckte Dok-
torand T:1 att bordet ändå gjorde att flera personer sökte kontakt framför det, 
men att det i mångt och mycket ändå handlade om att ”köa” fram till tjänsten: 
”We did observe group interaction. It’s fun, because it’s not designed for that, 
and it’s not supporting multi-touch” (Intervju, Doktorand T:1).  

 
I think you can design interfaces for encouraging groups. Ours, it’s 
not so engaging. It’s one persons’ screen. They were more standing in 
line until someone was finished. It depends on the interface, the  
people and the setting. (Intervju, Doktorand T:1) 
 

Doktorand T:1 menar att de interaktiva borden är mer inbjudande för spontan 
interaktion än en skärmvägg.  
 

The tables are more inviting, if they [användare; min anm.] are in 
front of a kiosk [väggfast eller fristående vertikal skärm; min anm.] 
it’s socially awkward to look over the shoulder of someone else, but 
playing on a table you can just walk up and have a look. (Intervju, 
Doktorand T:1) 
 

Doktorand T:2 anser att interaktiva bord öppnar upp för ett mer demokratiskt 
arbetssätt: ”Tabletops are good for collaboration, because it’s kind of hard for 
one person to become a dictator, it’s a democracy thing” (Intervju, Doktorand 
T:2). Lärare T:1 uttrycker liknande åsikter som Doktorand T:2. Arbete runt ett 
bord tenderar att bli mer jämlikt. Upplevelsen blir mer familjär, det är lätt att få 
ögonkontakt och de flesta har en personlig relation till att sitta med andra män-
niskor runt ett bord. Genom att utnyttja denna känsla av familjäritet uppmunt-
ras ett kunskapsutbyte på ett mer icke-linjärt sätt. Genom att ta bort det linjära 
och hierarkiska i en lärandeprocess så skapas istället en mycket mer komplex 
interaktion som gagnar en kreativ process.  
 

Instead of one person speaking to a group, what happened now is 
we’ve taken away that sort of linear interface and you’ve made this 
that launches somewhat more complex interaction. I actually think it 
opens a more complex way of connecting to things. I think it creates a 
multiplicity of ways to engaging. There’s something... more compas-
sionate, more empathetic, which happens when I make an offer to you, 
and make it in form of a gesture. (Intervju, Lärare T:1). 
 

Forskare Ö:1 uttrycker också att de interaktiva borden verkar uppmuntra till en 
kreativ, kollaborativ process: 
 

I do think the tables make people more creative. This tool is empower-
ing people. Collaboration is the key, if you communicate and respect 
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each other, even if they [de studerade användarna; min anm.] didn’t 
figure things out they still enjoyed the process. You will enjoy it more 
and creativity is there, through brainstorming for example, and even if 
they don’t solve the problem, they have fun trying to figure it out.  
(Intervju, Forskare Ö:1) 

 
Projektmedlem Ö:1 menar att det är tydligt att dessa slags tjänster vinner på att 
användas i en gruppsituation: 
 

If the students are in groups […] that seems to be the best environ-
ment for the use of the tables.  Individuals tend not to use it as much. 
If it’s a group effort they seem to enjoy it more. (Intervju, Projektmed-
lem Ö:1) 
 

Balaurs möjligheter till kollaboration är begränsade eftersom endast en person 
kan ta kommandot över skärmen, med undantag för spelet där två personer täv-
lar mot varandra i en slags hinderbana. Designer B:1 berättar att hon har sett 
främlingar interagera framför skärmväggen när någon börjar spela spelet. De 
andra applikationerna kan eventuellt forma en publik, men hon har inte obser-
verat interaktion mellan främlingar. Hon funderar vidare på om det kan handla 
om att det finns ett specifikt syfte med närvaron i biblioteket och att denna  
planerade närvaro gör att man inte anser sig ha tid med att undersöka och 
komma underfund med en ny typ av verktyg och särskilt inte göra det i spon-
tana möten i grupperingar med okända aktörer. 
 

They are there for studying, maybe for an exam. Maybe they’re not 
eager to interact. It depends on how they use the space around it. I 
think that defines how they’ll use the wall. (Intervju, Designer B:1) 

 
För de andra applikationerna på Balaur kan en grupp samlas kring skärmen, 
men någon måste vara ledaren. Detta avgörs genom en specifik rörelse: hän-
derna som hålls bakom huvudet. Den person som skärmen registrerar gör 
denna rörelse blir sedan ledaren tills sessionen är avslutad. Projektmedlem B:1 
menar att det uppstår viss förvirring i början av varje session. Gruppen av  
användare verkar ha svårt att förstå att skärmen först kan registrera dem alla 
som grupp (skärmsläckaren), men för att applikationerna sedan ska kunna  
användas krävs det en ledare. De andra blir då passiva observatörer. Projekt-
medlem B:1 har observerat att under dessa gruppkonstellationer är ett vanligt 
mönster att man accepterar ledarens roll under en viss tidsram, men att de  
övriga gruppdeltagarna därefter ta vill över ledarrollen.  
 

There is a moment of confusion at first. ‘Who’s in charge?’ After that 
they focus on that person. But then they want to take over, be in 
charge. It does matter knowing how it works. I practiced a lot. I know 
tricks. People who are learning those tricks will be in charge. (Inter-
vju, Projektmedlem B:1)  
 

Eftersom visualiseringsstudion på TFDL är placerad bakom stängda dörrar 
skiljer sig förutsättningarna för den gällande användning och särskilt för spon-
tan interaktion mellan användare. 
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For our setup it’s hard for people to just cross, occasionally we get 
that but more so we invite to tours and people can come see it. (Inter-
vju, Projektmedlem T:3) 

 
Lärare T:1 använde visualiseringsstudion för en uppsättning av en pjäs. Både 
planering, repetitioner och framförande utfördes i studion. Han noterade att de 
sociala koderna och normerna utmanades inom studions fysiska väggar och  
sociala ramar:  
 

We got folks together and they started talking about their work, share 
ideas that wouldn’t normally be shared. That’s the concept I have for 
this kind of technology. Not just to think, but be a part of the conver-
sation. Not just walk into the room, give your speech in twenty 
minutes and then walk out, but rather having several segments that are 
alive, right here and rich. It’s a far more productive way to initiate  
interaction between people. It’s more like how our lives are! We come 
in to this room, we’re talking, we connect. Instead of one person 
speaking to a group, what happened now is we’ve been taking away 
that sort of linear interface which launches more complex interaction. 
In a weird way I think it brings us back to a more complete notion of 
the human body. We are experiencing something together. We live it. 
(Intervju, Lärare T:1) 

6.4.6 Det privata och det publika  
En faktor som påverkar dessa slags tjänster och dess användning är huruvida 
tjänsten finns i ett stängt eller öppet utrymme, om tjänsten måste bokas eller 
kan användas spontant. Det framkommer också tydligt i intervjuerna att den 
tjänst som är placerad i ett rum utan insyn (visualiseringsstudion) har använts 
för längre aktiviteter än de andra tjänsterna.  
 Projektmedlem B:1 berättar att de aldrig övervägde att placera Balaur 
bakom stängda dörrar.  
 

We could have put it in a room, but I think it's important with the pub-
lic space. It’s new and complex enough. People might be a little bit 
uncomfortable with interacting with it, but putting it in a room could 
make it even worse, I would say. It raises the expectations; that this is 
a research facility and people would behave differently than in a pub-
lic space. And people wouldn’t spontaneously see it or use it.  
(Intervju, Projektmedlem B:1) 
 

En avgörande faktor för hur användningen har sett ut är enligt Projektmedlem 
B:1 att användarna själva har börjat definiera området och strukturera sina egna 
ramar och koder för biblioteksrummet. Projektmedlem B:1 tror att detta inne-
bär att Balaurs framtida användning kommer bli tydligare: 

 
In a museum you’re supposed to interact, but it’s not clear here. The 
students are just now defining what they want it [det renoverade bib-
lioteket; min anm.] to be. Nicknames are being formed, favorite spac-
es are being claimed. This [utrymmet där Balaur är placerad; min 
anm.] is not ”owned” by anyone yet, but maybe later. Then they’ll 
figure out what to do with it. (Intervju, Projektmedlem B:1) 

 



52 
 

Flera informanter berättar att de trodde att användarna skulle vara mer be-
kväma med att gå fram till och interagera med de nya tjänsterna.  
 

I thought students would be more comfortable with it, I think there’s 
still a sense of that it is an interesting research project going on and 
one shouldn’t interfere with it... It’s a sense of ‘Oh oh, I’m in the 
way’, but that’s the point of the wall, to be ‘in the way’. My hope is 
that they don’t think of it as so dramatic. (Intervju, Projektmedlem 
B:1) 
 

Att använda en ny slags tjänst som man ännu inte är bekant med kan vara  
utmanande för en ny användare, särskilt om man blir betraktad av en publik: 

 
The point of the wall is that it’s noticed and used. I’ve been told that 
some people are a bit uncomfortable with some gestures. People get 
uncomfortable when something is not working right away. It’s embar-
rassing. (Intervju, Projektmedlem B:3) 
 
Some people felt like that they were on a stage, and more careful of 
what they were doing. (Intervju, Doktorand T:1)  
 
They want to feel cool, and there are a lot of gestures right now that 
doesn’t make you feel cool. Standing there with your hands over your 
head, and all your classmates are standing there, you feel kind of silly. 
(Intervju, Designer B:1) 

 
Lärare T:1 menar att visualiseringsstudion kan te sig en aning skrämmande för 
en ny grupp. Rummet är ganska litet och mörkt, vilket gör att en ny konstellat-
ion kan känna sig osäker och obekväm.  
 

Lots of people are uncomfortable. We close the doors, it can be weird 
with a new group. […] Some people are intimidated, but if the inter-
face is done properly, it draws us in, we’re more likely to get involved 
and learn than if we would just sit in a chair trying to respond to that 
[traditionellt lärande; min anm.]. (Intervju, Lärare T:1) 
 

Projektmedlem T:3 menar att det finns ett värde i att hålla utrustningen i ett 
stängt och ljudisolerat utrymme som behöver bokas i förväg. Dels behöver man 
inte oroa sig över att bli uttittad, dels kan de data som projiceras på skärmarna 
vara konfidentiella eller på annat vis känsliga. Lärare T:1 uttrycker liknande 
åsikter: 
 

With windows one kind of information would go out of the windows 
and one kind of information would go in through the windows. If we 
want to immerse into this work, the windows will be a problem,  
because if I’m doing a cool thing, and people are watching me, I’m 
going to feel like an animal in a zoo. I’m glad the space is like this. 
Without this technology this would be the worst room in the library, 
with it it’s the best! (Intervju, Lärare T:1) 
 

Projektmedlem Ö:4 tar upp att vissa forskare uttryckt oro över hur deras data 
kan komma att används om de lagras på tjänstens lokala server: 
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They don’t want to leave it on the servers. They think the data and  
research will be stolen. They’re making sure it’s gone from the servers 
before they leave. It’s a challenge, they feel insecure. Some research-
ers refuse to use it because of this. (Intervju, Projektmedlem Ö:4) 
 

Projektmedlem B:2 spekulerar kring vilka kulturella konnotationer en skärm 
har för en individ och menar att skärmen har fått en mer privat framtoning.  
 

It can be a cultural distinction - maybe the screens feel like to be 
avoided [i publika rum; min anm.]. Cultural assumptions about what a 
screen means to an individual, you project your own desktop which 
basically means that you’re projecting a window of your world for 
everyone to see. But why is it so private, I wonder? (Intervju, Pro-
jektmedlem B:2) 
 

Intervjumaterialet har bearbetats utefter gällande kodschema (se avsnitt 4.4 
Materialbearbetning) och syftar till att ge en bred övergripande förståelse för 
hur informanterna har uppfattat hur de nya teknikerna använts och om deras 
eventuella syften har uppnåtts. Flera av citaten behandlar situationer mer ingå-
ende och ger då en mer specifik bild av en särskild tjänst. Följande avsnitt (7 
Analys och diskussion) syftar till att undersöka hur dessa övergripande teman 
och mer specifika detaljer kan förstås genom ett mer teoretiskt perspektiv. 

7 Analys och diskussion 

Analysen syftar till att identifiera ett antal faktorer och begrepp som tydliggör 
samspelet mellan teknik, social kontext och rumslig kontext vilket påverkar 
den faktiska användningen av post-WIMP-manövrerade tjänster i det akade-
miska biblioteksrummet. I intervjumaterialet framkommer att det finns flera 
beröringspunkter men också skillnader mellan de undersökta biblioteken bero-
ende av kontextuella faktorer och vilka val biblioteken har gjort i implemente-
ringsprocessen. Avsikten är att analysen ska tydliggöra vad valen har fått för 
konsekvenser för bibliotekens verksamhet.  
 Några övergripande drag kan dock uppmärksammas i analysens inled-
ning, men som inte nödvändigtvis passar in i analysens övriga underrubriker.  
 Ett övergripande drag är att de tjänster vars funktion i sammanhanget har 
utgjort ett slags laboratorium för forskning har fått mest positiv feedback från 
deltagarna i studien. I huvudsak innefattar detta att tjänsten har stått till förfo-
gande för teknisk forskning och utveckling, men också forskning kring vad 
tekniken kan ha för effekt på lärande och upplevelse. Detta bör ses som efter-
traktade moment för ett akademiskt biblioteks uppdrag gentemot universitetet i 
stort eftersom bibliotek allt mer fungerar som ett stöd till många olika delar av 
universitetets verksamhet (se exempelvis Lewis, 2007, s. 423; Freeman, 2005). 
Flera av informanterna ger också uttryck för att de erfarenheter de fått genom 
arbetet med de nya tjänsterna ger en fingervisning om vilken teknik och funk-
tioner som kan komma att ha viktiga användningsområden i framtiden inom 
den akademiska världen och/eller bibliotekskontexten. Genom att analysera 
dagens användning kan framtidens ansvariga göra klokare val av teknik att im-
plementera i biblioteksrummet.  
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 Generellt kan man också se att användarna verkar uppskatta att ha tjäns-
terna i sin omgivning och att de genererar en stolthet hos omgivningen (se  
exempelvis intervju Projektmedlem B:1, Projektmedlem W:1). Däremot verkar 
det finnas tendenser att tjänsten används mest i början och att användningen 
sedan sjunker. Detta har iakttagits i huvudsak hos de publika tjänsterna och kan 
delvis förklaras med att användarna först reagerar på nyhetsvärdet (novelty) 
och av nyfikenhet. När detta första möte är avklarat försvinner många använ-
dare eftersom de anser att tjänsten inte uppfyller något behov i deras vardagliga 
aktiviteter.   
 Hos vissa informanter finns också en uttalad frustration över att tekniken 
fortfarande är för långsam, tidskrävande och komplex. En informant uttrycker 
att hen inte längre vill arbeta med tjänsterna över huvud taget (se Intervju,  
Projektmedlem Ö:2). En annan informant anser att implementeringen av vissa 
av de nya teknikerna inte har levt upp till förväntningarna och att tilltron till att 
”something wonderful will happen” om man bara ger användaren tillgång till 
tekniken inte realiserats (se Intervju, Projektmedlem T:4). Både mjuk- och 
hårdvara är svår att hantera, uppdatera och manövrera vilket gör att flera av  
informanterna står handfallna inför vissa tekniska problem. Det verkar finnas 
en viss diskrepans mellan vissa medarbetares förväntningar och resultatet av  
implementeringen.  

7.1 Bibliotekens syften 
Som redogjorts för under avsnitt 6 Resultat framkommer att flera syften åter-
speglas hos alla de undersökta institutionerna, dock i varierande grad. De syf-
ten som formulerats kan ses som uttryck för hur man vill positionera sig i  
förhållande till andra institutioner (att vara i framkant) och att erbjuda nya tek-
niker som möjliggör nya sätt för olika slags användare att interagera med 
material eller skapa ny kunskap. Målgruppen som de olika biblioteken i huvud-
sak riktar sig mot har också varit avgörande i hur man har valt att formulera 
och prioritera syftena. Vilken slags teknik, innehåll samt i vilket slags rum 
tjänsten har placerats i påverkar sedan den faktiska användningen.  
 Bibliotekens syften har formulerats efter att mer eller mindre välgrundad 
målgruppsanalys och behovsinventering har utförts. Den tydligaste behovs-
inventeringen kan ses hos visualiseringsstudion på TFDL där en kommitté upp-
rättades med en fokusgrupp bestående av den tänkta användargruppen (i  
huvudsak forskare). Även BLC använde metoden med fokusgrupper men i 
mindre omfattning. Detta tillvägagångssätt känns igen hos bland annat Free-
man (2005) som poängterar hur viktigt det är att ställa grundläggande frågor 
kring målgruppernas användning och önskemål kring lokaler och tjänster. De 
övriga tjänsterna har implementerats mer ad hoc där syftena har varit mer dif-
fusa på grund av att man inte har haft en tydlig utgångspunkt i användar-
gruppen, utan snarare i tekniken som sådan. Detta kan ses i exempelvis citat 
från Projektmedlem B:2 som uttrycker att det är svårt att implementera dessa 
tjänster när användaren inte efterfrågar något inom denna genre.  
 Ett syfte som kommer till uttryck hos biblioteken är att de vill framstå 
som ett modernt och innovativt alternativ till mer traditionella miljöer. Detta 
har sitt ursprung i att organisationerna velat frångå tidigare arkitektur och 
rumslig konstruktion och struktur. De tre biblioteken har alla nybyggda eller 
nyrenoverade lokaler, där nya utrymmen har byggts för olika slags aktiviteter 
(utan för att för den skull vara definitiva). Detta känns igen från Jochumsens et 
al. (2012) modell four-space model som syftar till att skapa olika ”rum” i 
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biblioteket där upplevelser, upptäckter, delaktighet och skapande är de fyra 
hörnstenarna. En önskan om att skapa fyra sådana överlappande utrymmen, 
inspiration space, learning space, meeting space och performative space 
(2012, s. 590), kan ses som ett genomgående tema hos de tre organisationerna. 
Informanternas olika utsagor kan ses som beskrivningar av just dessa slags 
”rum”, med ett önskemål om att erbjuda olika ytor för användarna. Tekniken 
blir en förlängning av de olika ”rummen”, och kan beroende av form och 
funktion bli en naturlig (eller förstärkande och förhöjande) komponent av de 
aktiviteter som rummet uppmuntrar. Däremot blir det tydligt att institutionerna 
inte vill göra distinkta rum för en sorts aktivitet utan snarare att användar-
grupperna själva ska ta områden i anspråk och sätta ramarna. Detta känns igen 
hos exempelvis Bryant et al. (2009) som poängterar i sin studie av Lough-
borough University Library att öppna ytor utan många avskiljande väggar blir 
”avritualiserade” och flexibla i sitt sätt att användas. Författarna påpekar också 
att dessa ytor tenderar att användas av grundstudenter i högre grad, både som 
en arbetsplats men också som social mötesplats, och att dessa två överlappar 
varandra. Bryant et al. (2009) påpekar också att de tekniska entiteterna som 
placerades i dessa öppna utrymmen var mycket uppskattade bland användarna 
eftersom man snabbt kunde läsa e-post, eller arbeta med olika program. Detta 
kan ge en indikation om att nya tekniska verktyg kan komma att spela en viktig 
roll i dessa slags ytor i en nära framtid.    
 De syften som jag har ringat in under avsnitt 6 Resultat kan ses som möj-
liga utgångspunkter för att förstå hur den faktiska användningen ser ut i relat-
ion till det ursprungliga syftet. Detta kommer att redogöras för under lämplig 
rubrik i resterande del av detta avsnitt.  

7.2 Val av teknik och implementering 
I intervjumaterialet framkommer övergripande önskemål och syften som  
beskriver vad informanterna och organisationen i stort hoppas att tekniken ska 
generera för det akademiska biblioteksrummet, verksamheten och användaren. 
Ett syfte som kommer till uttryck hos alla de tre organisationerna är att kunna 
erbjuda användare nya sätt att visualisera och interagera med information. Hos 
TFDL och BLC har detta önskemål explicit framförts i fokusgrupper (främst 
från forskare), medan WCL har formulerat syftet mer från ett avsändarperspek-
tiv (att ge studenter möjlighet att hitta nya vägar in till digitalt material). 
Biblioteken har sedan valt teknik som ska stödja dessa syften. Som tidigare  
redogjorts för finns det i nuläget två olika sorters skärmväggar (se Sadlers defi-
nition, 2015), där visualiseringsväggar (TFDL och till viss del BLC) mer upp-
muntrar till forskningsrelaterade aktiviteter, medan videoväggar (WCL och till 
viss del BLC) uppmuntrar till mer relationsskapande och sociala aktiviter, med 
mindre tyngdpunkt på det akademiska. Om man ser till undersökningen av 
Bryant et al. (2009) så stämmer dessa funktioner överens med hur biblioteks-
planering och utformning ofta utförs i nuläget. Öppna, publika ytor tenderar att 
bli mer av en social mötesplats (och där placeras videoväggar och interaktiva 
bord) och stängda utrymmen fokuseras mer kring forskningsrelaterade aktivite-
ter (och där placeras visualiseringsväggar) där koncentration och möjlighet till 
avskärmning verkar vara avgörande. Däremot verkar biblioteken prova sig 
fram i högre utsträckning vad gällande de interaktiva borden och de har  
implementerats både i den publika bibliotekslokalen och i stängda utrymmen, 
såsom visualiseringsstudion.  
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 Eftersom två av de huvudsakliga syftena handlar om att ge tillgång till 
ytor där man kan interagera med information på nya sätt och att ge möjligheter 
till kollaborativt arbete har dessa syften påverkat valet av teknik. Planering och 
utförandet av visualiseringsstudion tenderar att ha dragit ut mer över tid än im-
plementering av övriga tekniska entiteter i studien. Flera informanter uttrycker 
att hastiga lösningar var nödvändiga inom ramen av planering, budget och  
resurser. På BLC uttrycker informanterna att det var viktigt att få klart skärm-
väggen i tid till invigningen av de nya bibliotekslokalerna. Informanter på 
TFDL uttrycker sig i liknande termer vid implementering av de interaktiva 
borden i de publika biblioteksutrymmena. Visualiseringsstudion på TFDL ver-
kar vara mer befriad från tidsmässiga ramar och innefattar en detaljerad budget, 
som avvägs beroende av engångsdonationer och bidrag.  
 Organisationernas arbete med implementering har också i hög grad  
påverkats av tids- och resursbrist inom de egna leden, vilket flera av informan-
terna ger uttryck för. I flera fall kan vi se exempel på att tekniken har kunnat 
köpas in, men att den därefter inte har kunnat utvecklas i den utsträckning man 
har önskat. Även om vissa av biblioteken har anställda som arbetar särskilt 
med att utveckla och underhålla tjänsterna så påverkas underhåll av andra akti-
viteter i det löpande arbetet (exempelvis av att demonstrera istället för att  
underhålla och utveckla funktioner). I vissa fall förlitar man sig på doktorander 
för utveckling av mjukvara. Det kan vara en risk att mjukvaran blir svår att  
vidareutveckla när doktoranden avslutar sin anställning på universitet. Över lag 
kan man också notera en risk för att vissa funktioner blir alltför personbero-
ende. Undantaget i detta sammanhang är WCL som i mycket högre utsträck-
ning har valt att anställa medarbetare som aktivt och kontinuerligt arbetar med 
The Verge, vilket ger uttryck för Wagschals (1985) förslag om att värdera 
denna kompetens inom en akademisk bibliotekskontext för att bibehålla värdet 
som en kärnverksamhet och statuera biblioteket som framåtskridande inom den 
akademiska världen i stort.  
 Organisationerna måste också förhålla sig till utomstående faktorer som 
de i många fall inte kan påverka. Detta innebär att inköp, planering och imple-
mentering kan komma att påverkas av kommersiella aktörer som i många 
sammanhang inte ser ekonomiska fördelar med att utveckla tjänster för den 
akademiska världen, marknaden är i nuläget för liten. Det innebär dels att man 
inte kan uppdatera hårdvara när det behövs, men också att möjlighet till  
support och stöd i utvecklingen av nya gränssnittsfunktioner är begränsade. De 
nordamerikanska biblioteken har också uttryckt att de måste förlita sig på  
utomstående finansiärer och olika slags bidrag, vilket gör att budget och plane-
ring sällan kan göras särskilt långsiktigt. 
 Det är dock i själva mjukvaran som de slutgiltiga interaktionsmöjlighet-
erna skapas och det finns en tydlig diskrepans mellan intention och tillgång till 
relevant mjukvara. De kommersiella aktörerna utvecklar mycket få applikat-
ioner som kan sägas passa i en akademisk miljö och vissa av de egenutveck-
lade applikationerna är inte fullt anpassade för formatet (de stödjer t.ex. inte 
multi-touch eller har inte designats med teknikens egenskaper i åtanke, exem-
pelvis från ett fågelperspektiv). En viss sorts teknik kan också komma att plöts-
ligt sluta tillverkas om efterfrågan är för låg (Intervju, Projektmedlem W:1). 
Flera applikationer eller program är också produkten av ett examensprojekt där 
intention och målsättning är beroende av doktorandens inriktning och kan vara 
mer eller mindre användbar för andra. Det anges också flera exempel i inter-
vjuerna och i användarundersökningar på att tekniken tenderar att vara instabil 
och opålitlig, både gällande mjuk- och hårdvara.  
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 Trots att tydliga mål med tjänsterna saknas så finns ändå ett gemensamt 
önskemål om att tjänsterna ska användas, och det har vållat frustration hos  
informanterna när tjänsterna inte har använts i så hög utsträckning som det var 
tänkt. Avsaknad av resurser kan ses som en anledning till att förväntningarna 
på användningen av tjänsterna inte har realiserats. Det krävs kontinuerligt  
arbete för att upprätthålla all slags teknik, men det kan vara ännu mer angeläget 
när det gäller en interaktiv digital tjänst. Programmering, grafik, interaktions-
design och uppdatering av både hård- och mjukvara måste ständigt underhållas 
för att inte genast bli omoderna. Som ett exempel kan nämnas att Balaurs breda 
skärmskarvar bara något år efter installationen upplevs som omoderna. Använ-
dare vänjer sig snabbt vid ny teknik i det omgivande samhället. Skärmväggar 
inom detaljhandeln är numera en vanlig syn, och blir allt mer sömlösa utan 
skärmskarvar som stör symmetrin. 
 Genom att anlägga ett sociotekniskt perspektiv på intervjumaterialet kan 
man se att den kontextuella inramningen är av största vikt gällande använd-
ningen av tjänsterna. Det blir tydligt att användaren berörs och påverkas av de 
omgivande faktorerna, såsom tjänstens placering, rummets normer och hur 
andra agerar med och runt tjänsten i fråga. Det verkar också som att tjänsterna 
behöver kontinuerlig uppdatering av innehåll för att upprätthålla ett intresse 
hos användaren, åtminstone gällande de publika tjänsterna som mer kan ses 
som marknadsförare av biblioteket i övrigt eller som ett komplement till  
användarens miljö i form av avkoppling eller underhållning.  
 Resterande avsnitt av analysen fokuserar i huvudsak på forskningsfråga 2 
(användning) och 3 (kontextuella faktorer), vilka i sig är förutsättningar för 
varandra. För att tjänsterna ska användas så krävs infrastruktur och rum, samti-
digt som rummet och dess konnotationer avgör hur tjänsten används. Hur  
användningen har sett ut i de olika organisationernas rum avgörs av omgivande 
och kontextuella faktorer som jag kommer att redogöra för under lämpliga  
rubriker. Det bör dock poängteras att de olika områdena tenderar att konver-
gera och överlappa varandra. 

7.3 Planerad och spontan användning av solo-
användare och grupper 

Enligt informanterna så finns det en tydlig skillnad mellan planerad och spon-
tan användning, vilket också ligger i aktiviteternas natur. Den planerade  
användningen tenderar att innefatta längre och mer meningsfulla aktiviteter 
som i högre grad kan kopplas till det akademiska fältet. Den spontana använd-
ningen har i högre grad drag av att istället vara en slags antites (eller komplet-
tering, beroende på hur man ser det) till akademiskt arbete, och beskrivs som 
en ”paus” från studier, med en mer lekfull framtoning. De funktioner som är 
populärast för den spontana interaktionen är de olika spelen. Detta bekräftas 
också av Bryant et al. (2009) och Freeman (2005) som menar att sociala aktivi-
teter och lekfull användning tenderar att pågå i publika rum. Däremot så verkar 
de post-WIMP-styrda teknikerna ännu vara för oberäkneliga för att användas så 
som det var tänkt i de publika rummen eftersom användare förmodligen blir 
mer medvetna om den omgivande publiken och undviker interaktion som kan 
få dem att känna sig obehagliga till mods.  
 Den planerade användningen tenderar också att i högre utsträckning utfö-
ras av grupper, medan den spontana användningen i stor utsträckning utförs av 
ensamma användare. Om aktiviteten är planerad eller spontan beror på den  
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fysiska infrastrukturen kring tjänsten, huruvida tjänsten kan bokas eller inte, 
samt vilka grupper som kan boka tjänsten. I fallet med TFDL kan man se att 
studion i huvudsak är bokningsbar för lärare, forskare och doktorander. Den 
situerade inramningen, huruvida tjänsten bokas för planerade aktiviteter eller 
används spontant är en nyckelfaktor för att förstå användningens omfattning i 
förhållande till organisationernas ursprungliga planer. De tjänster som är place-
rade i publika utrymmen tenderar att ha fler användare över lag, men under 
kortare tid. Detta kan förklaras med att en större grupp känner sig inkluderad, 
inbjuden och helt enkelt ser tjänsten, även om användningen i sig inte blir  
särdeles specifik (det finns ofta inget uttalat mål med den spontana använd-
ningen).  
 Den spontana interaktionen som framförallt kan ses hos WCL och BLC 
innebär i huvudsak mycket korta användningssessioner (i genomsnitt 2–10  
sekunder respektive 2 minuter). Det framkommer också i intervjuerna att det 
mestadels är ensamma användare som går fram till skärmen, och inte grupper. 
Samma mönster kan man se i användningen av The Bohemian Bookshelf på 
TFDL. Det finns dock exempel på att tjänsterna har uppmuntrat till någon form 
av gruppaktivitet, även om det mönstret inte är lika vanligt förekommande. 
Ojala et al. (2012) ser liknande mönster i sin studie av publika skärmar där det 
mestadels är ensamma användare som går fram till tjänsterna, men beroende på 
den sociala inramningen verkar vissa skärmar mer uppmuntrande för grupp-
interaktion, exempelvis i en simhall. Forskarna menar att det är simhallens  
avslappnade och kravlösa stämning som gör att fler användare spontant använ-
der tjänsten, själva eller i grupp (Ojala et al., 2012). I denna uppsats studie 
framkommer det att Projektmedlem B:1 uppfattar det som att vissa användare 
känner att de inte är inbjudna att interagera med tjänsten, utan att de snarare 
verkar uppfatta tjänsten som något de inte får ”vara i vägen för”, något som 
också bekräftas i studien av Ojala et al. (2012) där användare verkar vara rädda 
för att ha sönder något eller att ”byta kanal” som en informant uttryckte det 
(Ojala et al., 2012). 
 De planerade aktiviteterna utförs i huvudsak i visualiseringsstudion på 
TFDL. Utrymmet är bokningsbart och sessionerna tidsbegränsade. Genom att 
aktiviteten föregås av en kontakt med organisationen (genom bokningen) så 
kan också ytterligare förklaring, beskrivning och undervisning ske i samband 
med att aktiviteten startar. Detta gör syfte och olika slags funktionaliteter tydli-
gare för användarna. De aktiviteter som har pågått i studion har också haft ett 
mycket tydligt syfte från början, antingen det handlar om visualiseringsforsk-
ning, datorutveckling eller dramapedagogik. En tydlig tendens är alltså att de 
tjänster som är situerade i stängda utrymmen används under längre tidsperioder 
än de som står publikt. Användaren är i studion på grund av tekniken, annars är 
man inte där över huvudet taget. Detta gör att användarnas handlingar formas 
utifrån vad rummet erbjuder. Konsekvensen bör alltså bli att aktiviteterna som 
pågår i studion på ett eller annat sätt förtydligas eller förstärks av tekniken. 
Förmodligen skulle användaren välja ett annat rum om inte tekniken tillförde 
mervärde, vilket också flera av intervjuerna och de projekt som utförts i stu-
dion vittnar om (se exempelvis intervju Lärare T:1 och University of Calgary, 
i.å.). Med det sagt så framkommer det genom intervjuerna att användar-
grupperna tenderar att använda de funktioner som de är bekväma med och som 
de har lärt sig genom tidigare erfarenheter, och väljer i huvudsak att manövrera 
skärmväggen från en stationär dator med mus och tangentbord istället för att ta 
tillfället i akt och använda det interaktiva bordet.  
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7.4 Organisatorisk påverkan 
Organisatorisk och rumslig påverkan är tätt sammankopplade vilket kommer 
till uttryck i följande två avsnitt. Som angetts tidigare så är tekniken implemen-
terad i ett bibliotek som i sig utgör en organisation (eller organisationer). Dels 
finns organisationen internt i och med medarbetare, avdelningar och chefer på 
biblioteket, dels är biblioteket en del av en större organisation (universitetet).  
 Utifrån intervjustudiens data kan det vara svårt att i detalj precisera var-
för användaren väljer bort vissa funktioner eller väljer att inte använda det alls. 
En ingång kan vara att betrakta intervjumaterialet med hjälp av Orlikowskis tre 
villkor: interpretive, technologial och institutional (Orlikowski, 2000, s. 421) 
som beskriver hur olika aspekter kan påverka olika slags användargrupper.  
 I flera fall med den post-WIMP-manövrerade tekniken så finns indikat-
ioner på att användaren har svårt att tolka situationen eftersom denna teknik är 
så pass ny och okonventionell (i sammanhanget). Detta känns igen i studien av 
Ojala et al. (2012) där användarna ofta inte förstår att det handlar om interak-
tiva touchskärmar, trots tydlig skyltning eller andra markörer (Ojala et al., 
2012). Samma författare påpekar också hur viktig den sociala kontexten är i 
sammanhanget, och exemplifierar med stora folkmassor med tydligt syfte  
(exempelvis se en föreställning) interagerar med interaktiva skärmar i lägre  
utsträckning. I detta sammanhang kan det handla om att användarna kanske 
inte har hunnit förstå vilka sociala koder och normer som gäller, vilket gör  
användningsförfarandet mer osäkert (jämför exempelvis en datorlärosal eller 
liknande där dessa sociala regler kan te sig mer konventionella och uttalade). 
Intentionen från bibliotekens representanter är att tekniken ska öppna nya  
dörrar och locka till användning som ännu inte är tydligt preciserad, vilket gör 
att konventioner som kan kopplas till användning av teknik blir mer otydliga, 
vilket i sin tur gör att osäkerheten hos både individen och inom en grupp blir 
mer påtaglig. Detta kan ses genom intervjudeltagarnas observationer kring att 
användare inte verkar vilja eller våga närma sig eller interagera med tekniken.  
 Det teknologiska (technological) villkoret kan hjälpa oss att synliggöra 
att användaren har vant sig vid och blivit bekväm med utvalda verktyg och  
föredrar att inte interagera med teknik vars syfte är oklart eller att användaren 
är osäker på hur tekniken ska behandlas eller beröras. Samtidigt som många 
användare undviker okända verktyg så visar intervjumaterialet att nyfikenheten 
också är stor, vilket blir tydligt under rubrik 6.4.3 Nyhetens behag och förban-
nelse. Detta bekräftas också i studien av Ojala et al. (2012) om att nyhetsvärdet 
och nyfikenhet är viktiga anledningar till användning, och att användningen 
ökar vid varje uppdatering eller sjösättning av nya funktioner (Ojala et al., 
2012). Författarna noterar också att de olika spelen tenderar att vara de mest 
populära funktionerna (Ojala et al. 2012), vilket återspeglas hos informanternas 
utsagor där spelen tenderar att vara populärast och verkar locka användaren att 
interagera med tjänsten, kanske för att hen har tidigare erfarenhet av spel från 
andra kontexter (hemma, på museer, mässor, etc.).  
 Orlikowskis institutionella (institutional) villkor berör de sociala struk-
turer som avgör hur vi handlar och interagerar med andra människor och ting 
runt omkring oss (Orlikowski, 2000, s. 421). I detta sammanhang berör detta 
villkor både institutionen i stort, biblioteket som institutionell organisation 
samt användarens sociala värld utanför universitetet. I intervjumaterialet kan 
man tolka det som att i förväg planerade aktiviteter skapar tryggare ramar för 
en arbetsprocess kring ett tekniskt verktyg. Användarna förstår syftet med 
tjänsten och kan också be om hjälp om någon funktion är otydlig.  
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 Lärare T:1 får ses som mycket intresserad och bevandrad inom det tek-
nologiska området, vilket förmodligen påverkar hans inställning till tekniken 
och dess möjligheter i positiv bemärkelse. Genom att jämföra med Orlikowskis 
empiriska studie (2000) om programmet Notes kan man se att de användar-
grupper som har ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot teknik i  
allmänhet också verkar kunna nyttja nyintroducerade teknikhjälpmedel som 
kreativa och inspirerande verktyg. Dramauppsättningen blev ett lyckat, expe-
rimentellt projekt som spelar över olika akademiska fält (dramaforskning, psy-
kologi, konst etc.) vilket förmodligen bidrar till att klimatet upplevs som jäm-
likt och icke-hierarkiskt. Det bör också poängteras att just ämnet drama i hög 
utsträckning bygger på just kreativitet och att testa gränser, vilket också kan 
vara en av anledningarna till att konceptet i studion blev väl mottaget av delta-
garna. Lärare T:1 påpekar också att de tekniska verktygen som manövreras 
med hjälp av post-WIMP-teknik ger en mer jämlik situation inom en grupp  
eftersom man tillsammans kontrollerar tekniken.  

7.5 Rumslig påverkan 
En del av den kontextuella inramningen består av ett rumsligt och infrastruktu-
rellt perspektiv där rumsliga och spatiala faktorer påverkar hur användaren 
upplever att tjänsten får och bör användas. Dessa faktorer består i huvudsak av 
den praktiska och kulturella organiseringen av rummet (Dourish & Bell, 2007, 
s. 415).  
 Vad gäller praktisk organisering kan man utläsa två huvudsakliga typer 
av rum inom ramen för denna uppsats: utrymmen med ofrånkomlig insyn och 
rum där man kan blockera insyn. Båda valen har konsekvenser. De publika 
tjänsterna syns mer, också på håll, och skapar uppmärksamhet och blir en mer 
naturlig del av en konversation hos användare och potentiella användare än vad 
som är fallet med tekniken i ett slutet rum. Detta kan kopplas samman med att 
man eftersträvar en modern framtoning av biblioteket, vilket gör att man har 
valt att presentera tjänsten där många människor redan rör sig. Tjänsterna som 
finns i slutna rum kan, som tidigare angivits, innebära att användaren känner 
sig mer bekväm och blir mer fokuserad på en specifik uppgift.  
 Det finns indikationer i intervjumaterialet på att vissa användare finner 
infrastrukturen, både digital och fysisk, alltför öppen. De oroar sig över att 
konfidentiella forskningsdata kan komma att spridas trots att detta inte var  
intentionen. Dels kan det komma att bryta mot rådande regler på universitetet 
genom att visa forskningsdata på en publik yta, dels finns det en osäkerhet hos 
användaren kring vad som händer med det uppladdade materialet när deras 
session väl är avslutad. Några forskare har uttryckt misstänksamhet kring att 
deras forskningsdata inte skulle vara säkert utan kan komma att användas av 
andra i framtiden. Vissa användare verkar ha svårt att avgöra hur deras data 
färdas i de digitala kanalerna och uppfattar det som svårt att reglera tillgången 
till materialet för andra, vilket också Palen och Dourish (2003) påpekar är  
problematiska aspekter kring insynsreglering.  
 De publika tjänsterna verkar i viss mån avskräcka vissa användare. Men 
Projektmedlem B:1 poängterar att deras resonemang kring Balaur utgick från 
att det skulle vara mer avskräckande att placera skärmen bakom stängda dörrar 
eftersom det skulle innebära att känslan av att det måste utföras meningsfulla 
och ”seriösa” aktiviteter skulle förstärkas. Detta känns igen i studien av Ojala 
et al. (2012) där den kravlösa stämningen i simhallen tenderade att ha högre 
användning än en skärm med samma innehåll men placerad i kommunal  
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kontorsbyggnad (Ojala et al., 2012). Tanken bakom Balaur och The Verge är 
att användarna ska kunna interagera med bibliotekets material och resurser på 
ett mer lättsamt och kravlöst sätt. Denna förhoppning har dock inte infriats i så 
hög utsträckning som man hoppats på. Det finns flera olika möjliga bakomlig-
gande orsaker till detta, men en huvudsaklig problematik är att tjänstens  
manövreringstekniker inte är intuitiva eller tekniskt tillräckliga. En annan hu-
vudsaklig orsak är med stor sannolikhet att användare väljer ett annat medium 
eller teknik för att utföra liknande aktiviteter. Det kan också bero på att sociala 
koder som förknippas med akademiska rum kan göra att vissa användare inte 
vill eller vågar närma sig skärmarna. Dessa koder kan exempelvis vara uppfatt-
ningen om att den akademiska världen är förhållandevis seriös och uppgifts-
orienterad, och kan ses som uttryck för den kulturella organiseringen som 
Dourish och Bell påpekar utgör en viktig faktor för hur teknik kan komma att 
användas i specifika utrymmen (Dourish & Bell, 2007, s. 415).  
 Osäkerhet skapas också i själva aktiviteten när tjänsterna inte reagerar 
som användaren förutsätter att de ska reagera. Palen och Dourish menar att en 
användare behöver känna att hen har kontroll över hur hens privata information 
kan komma att presenteras (2003, s. 130), vilket i detta fall innebär en risk att 
uppvisa ”svaghet” framför ett system som inte reagerar som det var tänkt.  
Risken finns att användaren skäms över sitt eget uppträdande, trots att bristerna 
ligger hos systemet. Detta verkar vara extra känsligt i anslutning till Balaur där 
användaren måste använda ”påhittade” gester för att manövrera, gester som 
kan anses överdrivna och strida mot ett intuitivt gestspråk, något som Norman 
ofta återkommer till i sina texter (se exempelvis Norman, 2010). Genom att  
använda dessa rörelser kan användaren i högre grad känna sig utsatt i ett 
publikt utrymme utan tillgång till insynsreglering. Användaren kan bli mer 
medveten om en eventuell publik och välja att avstå från att interagera med  
systemet med rörelser som får dem att känna sig ”fåniga”. Detta hör också 
samman med de sociala koderna som redan är konstruerade i det akademiska 
rummet, där användaren befinner sig i en byggnad med vad helst det specifika 
universitetet har för ämnen, anor och historia. Även de sociala koder som har 
konstruerats i det akademiska biblioteksrummet spelar roll, och trots att biblio-
teksutveckling numera bidrar till att utforma många av bibliotekets rum i form 
av sociala mötesplatser så lever de gamla traditionerna om att biblioteksrum 
ska vara tysta och ”tråkiga” kvar (se exempelvis Bryant et al., 2009).  
 Om den övergripande känslan av rummet är att det ska vara en tradition-
ell akademisk, tyst miljö så kommer det förmodligen att inverka på en använ-
dare som exempelvis skulle vilja prova att spela ett spel utan nämnvärd kopp-
ling till ett akademiskt ämne. Trots att Balaur och The Verge inte används i så 
hög utsträckning som förhoppningen var så kan det teoretiskt sett ändå vara rätt 
slags verktyg i rätt rum. Balaur och The Verge är båda placerade i publika och 
folktäta utrymmen som tenderar att ha en hög social samvaro och hög ljud-
volym. TFDL:s visualiseringsvägg hade troligen inte passat som verktyg i 
dessa rum. Faktum kvarstår dock att innehållet måste generera mervärde för 
användaren, åtminstone för kontinuerlig användning över tid. Nyhetsvärdet 
lockar dock till hög användning under korta perioder, vilket också bör vara en 
betydande aspekt att ha i åtanke vid framtida produktion av innehåll.   
 Enligt Doktorand T:1 så finns det ett mer tydligt mål med närvaron i ett 
akademiskt bibliotek än exempelvis ett folkbibliotek eller museum (Intervju, 
Doktorand T:1). Om användare inte ser eller förstår nyttan med de nya tjäns-
terna kommer de i lägre utsträckning att vara mottagliga för att ändra sina  
planer och använda tjänsten spontant. Det är sällan ett krav att användaren ska  



62 
 

utnyttja tjänsten, vilket kan ses som en motpol mot väl integrerade digitala  
artefakter såsom webbsidor, lärplattformar och övriga kommunikationsverktyg. 
Det måste också poängteras att många av de potentiella användarna de facto 
inte har nytta av tjänsten, utan klarar sig utmärkt med de redskap de redan har 
tillgång till. Dessa nya interaktiva tjänster kan alltså ses som ett frivilligt komp-
lement. Dock kan man se att flera användare har blivit positivt överraskade när 
någon har demonstrerat tjänsten och visat alla funktionaliteter. För många  
användare blir nyttan tydlig först när tjänstens funktionaliteter presenteras av 
någon annan.  
 Enligt några av informanterna har man väntat på att studenterna ska ta 
olika ytor i anspråk och själva skapa mening kring det specifika utrymmet. 
Dourish och Bell (2007) menar att detta ligger i infrastrukturens natur, att  
infrastrukturen är en strukturerande mekanism i sig självt, samtidigt som det är 
inbäddat i sociala strukturer (Dourish & Bell, 2007, s. 418). Infrastrukturer kan 
vara av olika art, men i detta sammanhang betyder infrastruktur rummets  
fysiska förutsättningar och design. Dourish och Bells perspektiv innebär en 
viss skillnad gentemot Orlikowskis teorier om att teknik och infrastruktur  
aldrig kan konstituera villkor för användning, utan att dessa skapas endast i  
pågående aktiviteter. Dourish och Bell tillskriver infrastrukturen högre bety-
delse i form av meningsskapande, även om den aldrig är fristående från sociala 
strukturer. Användare kan själva namnge (till exempel smeknamn) utrymmen 
för att skapa egna sociala strukturer (2007, s. 418), exempelvis om hur man 
uppför sig i specifika utrymmen. Informanterna menar att detta slags namn-
givande eller att ta utrymmen i besittning ännu inte har skett, vilket kan bero på 
att lokalerna fortfarande är nya och användarna är avvaktande. Däremot har 
visualiseringsstudion på TFDL blivit ett rum som har använts för det syfte det 
skapades för. Detta syfte – att erbjuda doktorander, forskare och lärare ett rum 
med tekniskt förstärkta hjälpmedel för kreativa och kollaborativa processer – 
förtydligas av studions distinkta utformning med skärmväggen i centrum och 
med möjlighet till vägledning av organisationens representanter. Vad aktivite-
terna sedan innebär är upp till användarna, men syftet med att erbjuda denna 
yta/rum kan ses som uppnått hos organisationen. Genom att användning är 
schemalagd och tidsbegränsad blir syftet med användningen tydligare, och stu-
dion är den tjänst som används för längre och mer fokuserade aktiviteter.  
 Det kan tyckas vara en motstridighet att inte definiera de publika rum-
mens användningsområde mer tydligt, men flera informanter påpekar att de vill 
göra användare delaktiga i vilka funktioner och aktiviteter som faktiskt ska  
aktualiseras kring tjänsten. Problemet i detta sammanhang är att användarna 
inte efterfrågar specifika tekniska verktyg i denna genre vilket gör att organi-
sationen har svårt att ta beslut om vad som ska prioriteras och genomföras.    

7.6 Den intuitiva interaktionen 
Hur tjänsterna faktiskt används avgörs också i interaktionsmekanismerna och 
tekniken i sig. Post-WIMP-tekniken har en modern framtoning, men känns 
också igen från andra rum, exempelvis museer eller detaljhandel. Användaren 
förutsätter i mångt och mycket att tekniken också ska stödja ”naturliga”  
manövreringstekniker som användaren har vant sig vid på andra liknande ytor. 
Flera av informanterna beskriver att användaren försöker använda rörelser som 
de intuitivt har skaffat sig genom tidigare erfarenheter. Balaur stödjer inte 
touchfunktion, men användarna är ändå ivriga att försöka trycka på skärmen 
(vilket också Norman, 2010, har noterat i sina studier). Enligt Norman så är 
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gester en viktig del av framtida interaktionsteknik, men han påpekar att det i 
nuläget saknas övergripande riktlinjer för design. Standarder och konventioner 
är nödvändiga så att samma gester betyder samma sak i olika system (2010, s. 
10). Det kommer att behövas en övergripande och internationell standard innan 
vi intuitivt kan interagera med en tjänst som Balaur. Norman menar att den  
ursprungliga idén om dessa slags tekniker är att de ska förstärka vår känsla av 
kontroll och makt (2010, s. 10), vilket Balaur sannolikt inte uppnår i nuläget.  
 Att en tjänst styrs med taktila manövreringsmekanismer betyder alltså 
inte att de per automatik är intuitiva, snarare tvärtom. Om en användare förut-
sätter att en viss input ska generera en viss aktivitet och detta inte sker så kan 
motståndet mot tjänsten öka och användaren ger upp snabbt (Norman, 2010). 
Men om en tjänst lyckas med ett sömlöst taktilt- och gestbaserat språk så är 
chansen större att användaren upplever en mer engagerande och positiv situat-
ion (Norman, 2010). Detta mönster återfinns också i studien av Watson et al. 
(2013) där användarna uttryckte att touchmanövrering av en tjänst förhöjde  
deras sammantagna upplevelse, trots att samma handling också kunde utföras 
med mus och tangentbord. De uttryckte att den taktila manövreringen fick dem 
att känna som att de hade kontroll över situationen och att de lättare kunde rela-
tera till andra användare kring tjänsten (2013, s. 199).     
 I flera situationer försöker användare arbeta runt problemet istället för att 
ge upp och lämna tjänsten. Till exempel så använder flera användare gester de 
skulle ha använt för en smart telefon, som att krympa bort bilder från ytan med 
pinch and zoom när de inte går att stänga ned. Orlikowski menar att användare 
ofta försöker hitta utvägar istället för att acceptera brister i systemen (2000, s. 
407). Vi kan också se detta mönster i flera av informanternas svar då de berät-
tar om användare som ifrågasätter ologiska funktioner eller väljer att försöka 
lösa uppgiften på andra sätt. Orlikowski menar att: “In such possibilities to do 
otherwise lies the potential for innovation, learning, and change.” (1992, s. 
412). Det finns indikationer i intervjumaterialet att användarna tenderar att  
anstränga sig för att använda tekniken, även om de funktioner de förutsätter ska 
fungera inte fungerar så som de hade trott. Hos vissa användare finns en vilja 
att komma underfund med tjänsterna, medan andra användare verkar avvisa 
systemet direkt. Projektmedlem T:2 poängterar att vissa studenter anstränger 
sig att använda tjänsterna ”for us”, som hon uttrycker det (Intervju, Projekt-
medlem T:2).    
 Ju mindre intuitiv användningen av en tjänst är – exempelvis att systemet 
inte reagerar som användaren förutsätter – desto större blir den mentala bördan 
för användaren. I det läget kanske tekniken inte alls fungerar som en förläng-
ning av det mänskliga intellektet, utan ett hinder. Ju närmare tekniken bygger 
in grundläggande kroppsliga, spatiala eller sociala uppfattningar, desto enklare 
kommer användaren att uppleva systemet är att använda (Jetter et al., 2014, s. 
1141). Däremot bör man vid utveckling se till att olika nivåer av kunskap kan 
tillämpas i systemet, åtminstone om man vill ha ett verktyg som fler grupper än 
nybörjare kan uppleva som ett användbart verktyg i deras vardagliga praktiker. 
Det bör alltså finnas möjligheter till mer komplexa funktioner eller applikat-
ioner där användaren måste förlita sig på kunskaper som de lär sig under  
processen. Det finns risk att alltför enkla system inte kan leverera en menings-
full struktur för mer komplexa uppgifter. Det kan alltså finnas en poäng att  
utveckla system med olika nivåer eller grader för att både noviser och experter 
ska kunna nyttja systemet inom deras potential. Beroende på systemet i fråga 
kan det vara en tjänst med enbart enkla, basala interaktionsmekanismer och en 
tjänst med komplexa mekanismer, eller att man lyfter in både sorterna i samma 
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system. Detta är något som flera av informanterna tar upp, särskilt utvecklare 
(doktorander) som i slutändan har skapat många av gränssnitten som i nuläget 
används för att interagera med tjänsterna. Informanterna uttrycker ett önskemål 
om att utveckla rörelser som påminner om analoga ”verkliga” rörelser från våra 
vardagliga liv, utan att för den skull anses som överdrivna eller skapa obehag. 
Detta är i linje med forskningsansatsen inom blandad interaktion (blended inte-
raction), som har som intention att koppla ihop fysiska världsuppfattningar, 
exempelvis hur man tar sig fram i ett rum och öppnar dörrar, med den digitala 
versionen och på så vis utnyttja styrkor från båda sidor (Jetter et al., 2014, s. 
1139). 

7.7 Slutsatser 
Det bör poängteras att de bibliotek som förekommer i denna uppsats måste ses 
som pionjärer inom området interaktiva post-WIMP-tjänster i akademiska 
biblioteksrum. En huvudsaklig anledning att just biblioteksrum är den fysiska 
platsen för implementation av dessa slags tekniker verkar vara en önskan från 
representanter för biblioteken att modernisera ett tidigare relativt konvention-
ellt rum till att istället fungera som en inspirerande mötesplats. Enligt Freeman 
(2005) passar biblioteksrummet till att utforska ny teknik eftersom de akade-
miska biblioteken fungerar som ett hjärta för universitetet i stort, och ofta 
spänner över många olika ämnesområden. Detta kan medföra att tekniken möj-
liggör nya ämnesöverskrivande samarbeten, vilket bör ses som en önskvärd 
mereffekt av de nya teknologiskt förstärkta utrymmena. En informant menar att 
anledningen till att tekniken inte är inlåst i en ämnesspecifik institutions lokaler 
är just dessa egenskaper som det akademiska biblioteket besitter (Intervju,  
Projektmedlem B:1). Genom att implementera tekniken i dessa rum möjliggör 
man tillgång till tekniken i högre utsträckning. Däremot finns det förstås kon-
textuella faktorer som ändå avgör hur tekniken används inom det specifika  
utrymmet.  
 I intervjumaterialet har de tre organisationerna uttryckt en önskan om att 
kunna erbjuda användare nya slags verktyg för att interagera med information 
– antingen genom att visa och analysera information och data på de interaktiva 
ytorna eller genom att förstärka och eller utveckla en (oftast) visuell lärande-
process – vilket sedan har tagits emot på olika sätt beroende på situation,  
underliggande teknik och social och rumslig kontext. De flesta informanterna 
verkar anse att dessa slags tjänster är ett komplement till WIMP-teknik, och 
inget som i slutändan helt kommer att ersätta den nuvarande tekniska infra-
strukturen. Snarare så att post-WIMP-tekniken kommer att vara nischad för 
olika ändamål och uppgifter, vilket också kan kännas igen hos Wigdor och 
Wixon (2011) som menar att dessa ”naturliga” gränssnitt innebär styrkor för 
vissa aktiviteter och handlingar (2011, s. 5). Enligt flera av informanterna så är 
dessa gränssnitt bäst anpassade för visuell information och i huvudsak också 
för arbete inom gruppkonstellationer. Enligt flera av informanterna så krävs det 
dock att tekniken blir mer förfinad och att många av de tekniska svårigheterna 
finner lösningar. Själva interaktionsmöjligheterna måste också utvecklas enligt 
standarder som gör att användare kan känna igen mönster och rörelser från 
andra interaktiva ytor i det omgivande samhället. Det är tydligt att post-WIMP-
teknikerna i biblioteksrummet ger möjlighet till analys och utvärdering, både 
av tekniken och rummet, som sedan kan ge fingervisningar om vilka framtida 
interaktiva system som kan passa i det akademiska biblioteksrummet.  
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 Om man försöker bedöma användningen i termer av ”meningsfullhet” 
(vilket är ett trubbigt verktyg i sig) kan man se att de planerade, ämnesbundna 
aktiviteterna i visualiseringsstudion på TFDL verkar ha gett mest påtagligt  
positivt resultat i form av akademisk forskning eller lärande. Aktiviteterna i 
studion har inneburit flertalet avancerade forskningsprojekt som har varit bero-
ende av tekniken eller genom tekniken uppnått resultat som annars inte hade 
varit möjligt (se University of Calgary, i.å.).  
 De mer spontana aktiviteterna vid tjänsterna ute i de publika rummen är 
lite svårare att bedöma i form av meningsfullhet, beroende på vad man lägger 
in i begreppet. Vissa av sessionerna hos de publika tjänsterna är mycket korta. 
Detta kan bero på att användaren har svårt att förstå nyttan med tjänsten, eller 
helt enkelt inte har nytta av tjänsten. Det kan också bero på att systemen inte 
svarar tillräckligt snabbt eller logiskt på användarens input vilket gör att  
användaren snabbt lämnar tjänsten. Det kan också bero på att användaren kän-
ner visst obehag av att interagera med en tjänst som hen inte kan placera på  
interaktionskartan vid första anblick (om man ska röra kroppen, skärmen, ett 
annat verktyg, eller om tjänsten inte alls är interaktiv). I visualiseringsstudion 
finns ett visst mått av förkunskap hos användaren, eller att tjänsten presenteras 
för dem vid första användningssessionen.  
 Flera av informanterna ger uttryck för att de användare de har mött kän-
ner stolthet över sitt bibliotek och dess utrustning och att dessa slags tekniker 
har haft positiva konnotationer för användare och presumtiva användare. 
Många gränssnitt är dessutom vackra, vilket göra att användaren ser dem som 
en slags installation eller konstverk i rummet, mer än en tjänst man nödvän-
digtvis måste interagera med.  
 Ett uttalat syfte från organisationerna är att erbjuda användarna nya kol-
laborativa ytor med möjlighet till visualisering, där de olika post-WIMP-
teknikerna är nya verktyg för att interagera med innehåll och material i grupp. 
Förhoppningen hos institutionerna har varit att möjliggöra en mer direkt och 
underhållande process i vilken användare, rummet och tekniken sammanflätas. 
Detta kan exempelvis bestå av den taktila upplevelsen, känslan av  
kontroll över utrymmet och materialet och en inbjudande atmosfär i vilken  
användaren utnyttjar interaktionstekniker som kräver kortare inkörsperioder 
och kunskapskrav. Enligt Jacob et al. (2008) så bidrar aktiviteter som kräver 
färre kognitiva resurser till att prestationen istället har möjlighet att förbättras. 
Det bör dock poängteras att detta är en intention med tekniken, som i många 
fall inte uppfylls på grund av brister i systemen. Flera av informanterna  
uttrycker dock att manövreringstekniken är lockande i sig själv, oberoende av 
innehållet. Doktorand T:1 menar att användarna går fram till tjänsten just på 
grund av att det är en rörelsemonitorerad tjänst. Däremot kommer detta snart 
att vara en naturlig del av vår vardag, vilket gör att tjänstens nyhetsvärde  
(novelty) inte kommer att räcka som anledning till att interagera med dessa 
slags tjänster i framtiden. Däremot kommer man att se tydligare distinkta  
användningsområden för post-WIMP och WIMP (som de flesta verkar vara 
övertygade om kommer att förekomma sida vid sida).  
 Flera av informanterna uttrycker också att dessa slags tjänster kan öppna 
upp för ett mer jämlikt förhållningssätt kring information, kommunikation och 
kunskapsutbyte. Genom att man aktivt inom en grupp laborerar med objekt på 
samma yta ger det ett mer icke-hierarkiskt och icke-linjärt arbetssätt. Ingen kan 
bli diktator, som en informant uttrycker det. Lärare T:1 menar att informations-
teknologin kan göra så att en akademisk process påminner om hur vi egentligen 
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lever våra liv, som en slags dynamisk och föränderlig process, som gagnar  
utbyte mellan människor.  
 Genom intervjumaterialet blir det tydligt att det rumsliga, sociala och 
kontextuella perspektivet är avgörande för hur tjänsterna använts och kan 
komma att användas. Hårdvara, mjukvara och organisationens resurser är andra 
mycket viktiga komponenter som påverkar huruvida tjänsterna används som 
det var tänkt. Trots att organisationerna har formulerat relativt diffusa syften 
finns det en önskan om att tjänsterna ska användas i hög utsträckning, vilket 
har vållat frustration hos vissa av informanterna när tjänstens användning i 
vissa fall har sjunkit över tid. Däremot ser man att visualiseringsstudion har en 
viss ökad användningsgrad ju längre tiden går, vilket förmodligen beror på att 
aktiviteterna tenderar att bli fokuserade kring kunskap och forskning och att 
användarna har ett syfte med aktiviteten, samtidigt som tjänstens olika potenti-
ella användningsområden framkommer allt eftersom. Eftersom applikationer 
kan utformas efter behov (om resurserna finns tillgängliga) gör det att de defi-
nitiva ramarna kring tjänsterna blir något oklara, på gott och ont. Detta kan ses 
som något positivt i den bemärkelsen att kreativitet kan uppmuntras och att 
olika slags användare tillåts utforska information på ett visuellt tilltalande sätt 
med en modern framtoning. Genom att användare kan manipulera objekt med 
hjälp av vardagliga rörelser från den verkliga världen kan koncentration, fokus 
och upplevelse förhoppningsvis förstärkas (som också studien av Watson et al., 
2013, vittnar om).  
 Vissa användare verkar dock osäkra på vad det exakt är som förväntas av 
dem när de ska interagera med tjänsten. Det verkar också som att sociala koder 
som innefattas i det akademiska rummet gör att de publika tjänsterna inte ses 
som akademiska verktyg. Det finns också indikatorer på att vissa användare 
inte vågar eller vill använda tjänsten på grund av ett utsatt läge i en öppen yta. 
 När det gäller de publika tjänsterna kan man förmodligen se det som att 
de huvudsakligt uppnådda syftena handlar om att skapa en modern framtoning 
till en nyrenoverad bibliotekslokal och att biblioteket som institution vill fram-
stå som ett modernt alternativ till mer traditionella akademiska ytor och  
utrymmen. Genom intervjuerna verkar detta också vara uppfyllt eftersom  
användarna uttrycker sin uppskattning av att ha tjänsterna i sin närhet, trots att 
de inte alltid används i så hög utsträckning som det var tänkt. Det bör också  
poängteras att det handlar om att tjänsternas användningsområden kan vara 
svåra att förstå för en användare i det akademiska rummet eftersom tjänsterna 
fram tills nyligen inte alls har funnits i denna kontext. Det bör också poängteras 
att ett syfte för biblioteken har varit att kunna undersöka potentiella använd-
ningsområden för denna slags teknik i en nära framtid, och att de nu implemen-
terade tjänsterna fungerar som ett laboratorium för både anställda inom biblio-
teksorganisationen och potentiella forskningsprojekt, såsom datavisualisering 
och datorutveckling. 
 Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna ge en inblick i hur några 
akademiska bibliotek har valt att implementera post-WIMP-manövrerade tek-
niker i rummet och hur dessa har mottagits av användarna. Rummet och dess 
sociala och institutionella koder verkar ha en avgörande roll för hur tekniken 
används. Författarens förhoppning är att dessa slutsatser kan övervägas och 
diskuteras när andra institutioner väljer att implementera liknande teknik.    
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7.8 Vidare forskning 
Denna uppsats syftar till att ge en bild av några av de interaktiva tjänster som 
har implementerats i akademiska biblioteksrum, och hur deras användning har 
kommit att påverka och/eller påverkas av verksamhet, användare, kontext och 
rum. Vidare forskning kan med fördel bidra genom fler och mer djupgående 
analyser av specifika system, både genom kvantitativa och kvalitativa analyser. 
Forskningen skulle kunna koncentreras kring olika aspekter såsom vilka  
nischer som skulle förstärkas av denna teknik samt inom vilka rumsliga och 
organisatoriska ramar. Forskning skulle också kunna koncentreras kring vad 
dessa slags tekniker har för betydelse i ett tillgänglighetsperspektiv (eftersom 
många av tjänsterna har utvecklats för att öka tillgängligheten).  

8  Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som ambition att undersöka varför post-WIMP-teknik 
har implementerats i det akademiska biblioteksrummet, samt hur tekniken har 
mottagits av användarna och hur representanter för biblioteket upplever att den 
nya tekniken har påverkat verksamheten. Detta har gjorts genom att studera 
några organisationer som är early adopters på området med hjälp av intervjuer 
med organisationens anställda och med slutanvändare av tekniken (såsom  
lärare och doktorander).  
 De syften med att implementera post-WIMP-tekniker som framkommer 
genom intervjumaterialet bland annat bestått i att biblioteket ska kunna erbjuda 
sina användare att interagera med data och information på andra sätt än genom 
en traditionell desktopmiljö. Det har funnits uttryckliga önskemål från mål-
grupper (i huvudsak forskare, doktorander och lärare) om att man behöver nya 
visualiseringsmöjligheter i kombination med nya kollaborationsmöjligheter. 
Däremot har målgruppen studenter inte uttalat ett specifikt behov av dessa 
slags tjänster, vilket flera av informanterna adresserar och som gör det svårare 
att välja rätt teknik. Ett annat syfte har varit att med hjälp av de nya teknikerna 
marknadsföra och att visa upp resurser som biblioteket erbjuder för användare 
som rör sig i den publika miljön. Ett ytterligare syfte har varit att förstärka  
bilden av biblioteket som modernt och innovativt, något som flera av informan-
terna påpekar är viktiga komponenter för att frångå traditionella lärandemiljöer 
och skapa kreativa mötesplatser. 
 Val av teknik har påverkats av avsedd målgrupp, universitetets fakulteter 
(vilka ämnen som finns representerade), i vilket slags rum tekniken implemen-
terats i samt tillgängliga resurser. Biblioteken som har varit i fokus för under-
sökningen är överens om att vi nu hanterar de första större implementeringarna 
av interaktiv teknik som förmodligen kommer att vara vanliga i en nära fram-
tid. Det betyder också att biblioteket blir ett rum för att testa tekniken i sitt 
verkliga habitat.  
 De upplevelser och erfarenheter som framkommit i intervjumaterialet  
består av att användarna är nyfikna på de nya tjänsterna, men att det finns 
mycket osäkerhet kring vad som förväntas av dem i relation till tekniken. De 
tjänster som är placerade i stängda utrymmen tenderar att användas i högre  
utsträckning i form av längre och mer meningsfulla sessioner och aktiviteterna 
kan i högre utsträckning kopplas till det akademiska fältet. De tjänster som  
befinner sig i det publika rummet används mer spontant, ofta under korta sess-
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ioner som mer kan kopplas till avkoppling eller en paus från studier än till  
akademiska processer. Däremot kan man se att de publika tjänsterna skapar ett  
intresse och att informanterna uppfattar det som att användarna genast ställer 
frågor och vill prova att använda tjänsterna.  
 Flera av de undersökta post-WIMP-manövrerade tjänsterna använder sig 
av interaktionsmekanismer som användaren ännu inte är van vid. Internation-
ella standarder saknas vilket gör att användarna blir osäkra på vad som förvän-
tas av dem när de står framför tjänsten. De publika tjänsterna verkar göra  
användaren mer osäker, medan tjänster i stängda rum bidrar till att förtydliga 
de kontextuella ramarna i och med bokade sessioner, hjälp från tekniskt ansva-
riga från biblioteket samt insynsreglering.  
 Användarens osäkerhet eller ovilja kan delvis förklaras av de konvent-
ioner och normer som det akademiska rummet omfattas av. Användaren verkar 
inte alltid uppfatta syftet med tjänsten, och avstår då från att interagera med 
den för att inte utsättas för möjligheten att misslyckas med manövreringen. Det 
finns också indikationer på att vissa användare inte vill bli betraktade av utom-
stående. Ytterligare en faktor kan vara att det är svårt för användaren att avgöra 
hur den digitala informationen färdas och var den kan komma att lagras i fram-
tiden. 
 Det finns en inneboende förväntan i det akademiska rummet om att vissa 
slags aktiviteter är passande vilket kan göra att en interaktiv tjänst utan  
konventionalla ramar uppfattas som mer skrämmande. Det bör dock poängteras 
att de applikationer som används mest ute i det publika rummet är de olika  
spelen vilket tydliggör vikten av igenkänning från andra plattformar och tjäns-
ter. Sammantaget kan det beskrivas som att det mänskliga mötet med teknik 
alltid påverkas av rumsliga, sociala och institutionella kontexter.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 1 – Anställd inom  
organisationen 

Initial  

1. What is your role? How long have you worked here?  

2. How have you been involved in implementing these services? 

3. Can you tell me a little about the process? What was the idea, purpose,  
demand?  

4. Are there any user surveys? 

5. Where did you find inspiration?  

6. What do you think are the most important things to consider if you are in a 
position to start a similar implementation project?  

Use  

1. How long has the service been in operation?  

2. If applicable, ask about statistics, use, user research, usability testing.  

3. What feedback have you received so far? What do the different target groups 
think? How do you collect feedback? What trends do you see? 

4. Were the users involved in the planning process?  

5. What is your opinion on why users choose to use the service?  

6. What feedback have you received on the various features, is something more 
appreciated? Why do you think that is?  

7. Is there a function that hasn’t fulfilled its purpose? Why?  

8. Do the staff need to help out with technical problems or show how it works? 
(Or, is the system self-explanatory?)  

9. Do you notice that the service is used in different ways in different situa-
tions? How, in what way?  

10. So far, how would you describe that the service is being used?  

11. Are there tasks that can only be done at this service, or is the use range 
flexible?  

12. The service revolves around the touchscreen features (or movement fea-
tures), what does it mean for the actual activities? Are touchscreens (or move-
ment) a condition for the service to work?  
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13. Is there anything in the use that has surprised you? Is there anything that 
has gone according to plan / purpose?  

Privacy  

1. How did you think about the service set in an open space?  

2. Have there been any ethical / moral aspects that you have had to bear in 
mind?  

3. Have you heard anything from the users regarding that the service is placed 
in a way so that many people can see what’s going on?  

4. Does it happen that the service interferes with other users, or is it still isolat-
ed enough that it becomes its own entity?  

Group dynamics  

1. Have you any idea of how the service is used in a group? Is it used often 
(always?) in a group?  

2. Have you any idea of how group dynamics looks like when the service is 
used?  

3. Have you seen that it has been formed new groups because of the service?  

Learning  

1. Do you have any opinion about how a user learns from the service?  

2. Do you have any idea whether academic performance has changed with the 
use of the service? 

Creativity  

1. Do you have any idea of whether the users solve tasks in a more "creative" 
way (compare to a typical situation)?  

2. Is the service being used in a way that you had not anticipated? 

Future  

1. How far in the future do you see this project?  

2. What’s the plan on updating software and hardware? Is there a timetable for 
this? 

3. What does the future vision look like? 
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9.2 Intervjuguide 2 – Student/Slutanvändare 
Initial  

1. What do you study? How long have you studied?  

2. Can you tell me a little bit about why you chose this field of study?  

3. Can you tell us a little about what kind of digital tools that is of importance 
to you, in private, in your studies?  

4. Are there times in your personal life / study when you have to use digital 
tools (not chosen)?  

Use  

1. How often have you used this service?  

2. Why did you choose to use this service? (Do you always use it that way, did 
you do something different today?)  

3. Can you describe a little bit about how you usually use the service? For how 
long?  

4. Can you tell me a bit about your experience of using the service? Good / 
bad? Can you tell me about a time when it has worked well / badly?  

5. Have the service given you any advantage?  

6. Do you use the service in different situations? What, how?  

7. Would you use the service again? Why? Why not?  

8. Can you perform the same type of task on a different technological "device," 
or is it necessary to have this kind of "setting"?  

9. In what context do you think this service fits? And doesn’t fit?  

10. Do you see any limitations in the service?  

11. What do you expect from the future for this kind of services? Think freely  

12. Have you heard what others have said about the service? 

Privacy  

1. How does it feel to sit in this very room / physical place?  

2. Do you think that people watch what you're doing? How does it feel?  

3. What are your thoughts in general about privacy? Digital privacy?  

4. How do you plan on using the service by yourself? Or in a group? 
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5. Does it happen that 'external' users spontaneously begin to interact with you 
and the service?  

6. Have you found new partners / new group formations when using the  
service? 

7. Do you know if you’ve ever disturbed other users (or gotten disturbed by 
other users around you)? 

Features of the service  

1. What features have you used?  

2. What feature / functionality you find most interesting? Why?  

3. Is there a feature that you don’t like? Why?  

4. Do you think the sources and systems are working for the purpose?  

5. Is there anything you feel is unnecessary or useless?  

6. How did you learn the service and what did you think of the process?  

7. Does the service remind you on any other service? Does it feel intuitive or 
do need to learn it all over again?  

8. How do you feel having to use the touchscreen (or movement) to interact? Is 
this how you want to interact with the service?  

9. How do you generally view touchscreens (or movement)? Can you tell me a 
little about (and when / how) you use touchscreens (or movement) in other  
situations?  

10. Are there any other services / features that you would like to see in this 
context? (What do you miss?)  

Group dynamics 

1. Have you used the service in the group (more than you)? Can you tell me 
about that moment? 

2. How does it work in a group? Who does what? Roles within the group?  

3. How does it feel to use the service in a group?  

4. Do people in the group use the service on equal terms (technical expertise, 
dare to try, etc.)?  

5. How do you use the service to share, create, and store information?  

6. Is there some kind of frustration in the group? Why do you think that is?  

7. Have groups formed spontaneously around the service? How did this come 
about? What did you think about it?  
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Learning  

1. What do you think that the service has resulted in your academic develop-
ment / results?  

2. Can you tell me a little about how you use the service in your academic 
work?  

3. What do you think of this method of learning?  

4. Can you tell me a little about how you feel about touchscreens (and/or 
movement) and learning? Do you learn the same things?  

5. Do you feel that your learning process has changed with the use of this  
service? 

Creativity  

1. Can you tell me a little about what you think of the service when it comes to 
creativity?  

2. Can you tell me a little about what you feel when you use the service, fun / 
boring? Benefit / pleasure?  

3. Have you got new ideas through the service?  

4. Have you been able to solve a problem in any other way than how you  
usually do it?  

5. Have you been able to use the service to introduce / create something for a 
graded assignment?  

6. How do you feel about creative flow when you are by yourself / group and 
interact with the service?  

7. Can you tell me a little about how you feel about touchscreens (or move-
ment) and creativity?  

8. What are your thoughts on the service being located in the library / locale / 
university and cannot be moved (or can it?)?  
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