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Abstract: The aim of our bachelor thesis was to study how the personnel in 
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Our research questions were:
Why have the examined Libraries chosen to offer mobile 
websites?
How do the students at the examined Universities experience and 
use respective mobile website?
Are  there  differences  between  the  staff’s  intentions  with  the  
mobile websites and how they are used and experienced by the  
students, and how could they be explained?

Semistructured interviews were conducted with six staff members 
responsible for the mobile websites and eleven students that had 
experience  in  using  these.  The theoretical  framework for  this  
thesis consists of Klasson’s three models for University Librarians 
personas,  and  the  parts  of  Rogers  theory  about  diffusion  of  
innovations that concerns the attributes of innovations and the  
communication channels.

The result of the study indicates that there are some differences 
about how the students use and experience the mobile websites  
and the staffs intentions for them. The students required content 
which the staff had discarded. They also wished to recognise the 
layout compared to the desktop website. The overall use of the  
mobile websites was lower than the staff expected.
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1. Inledning

Idag har  de  flesta  bibliotek  en  webbplats  där  exempelvis  information  som kontakt-
uppgifter och öppettider tillhandahålls. Det är även vanligt med en rad funktioner som 
ger användaren möjlighet att till exempel söka i katalogen, lägga reservationer eller låna 
om medier. Gränssnitten för webbplatser är oftast utformade för att sidorna ska visas väl 
på datorskärmar, något som är under förändring då allt fler surfar med mobilen. Under 
2011 använde sig nästan varannan svensk av mobiltelefonen för att  surfa (Rapport:  
Svenskarnas  användning  av  telefoni  och  internet  2011  2011,  s.  31),  vilket  är  en 
betydande andel. Mobiltelefoner har mindre skärmar än datorer och navigeringen sker 
ofta  med  fingrarna,  vilket  ställer  andra  krav  på  utformningen  av  en  webbplats  än 
tidigare.  Ett  sätt  att  möta  de  behov  som  uppstår  är  att  anpassa  de  befintliga 
webbplatserna utifrån mobilanvändarnas behov.

1.1 Problemformulering

En aktuell  fråga  för  flera  högskole-  och  universitetsbibliotek  är  om biblioteket  ska 
utveckla en mobilanpassad webbplats, och hur de i så fall ska gå till väga för att göra 
det.  Michael  DeMars  menar  att  frågan  för  de  flesta  bibliotek  inte  längre  är  ifall 
biblioteken ska göra detta,  utan frågan är när och hur det ska ske (2012, s.  254).  I 
Sverige  har  omkring  tjugo  av  högskole-  och  universitetsbiblioteken  någon  form av 
mobilanpassad webbplats och/eller app i dagsläget.

I flertalet artiklar framhålls det som viktigt att de akademiska biblioteken tillhandahåller 
en  mobilanpassad  webbplats.  Argument  som  ofta  förs  fram  för  detta  är  att 
mobilanvändningen  ökar  men  även  att  webbplatsstatistiken  visat  att  många  besök 
kommer från mobila enheter (Connolly, Cosgrave & Krkoska 2011, s. 28, DeMars 2012, 
s. 255). Att studier gjorts där användarna faktiskt tillfrågats om sitt intresse för mobila 
webbplatser är inte lika vanligt, men exempel finns (till exempel Paterson & Low 2011). 
Risken  med  att  utveckla  en  mobilanpassad  webbplats  utan  att  först  göra  en 
användarundersökning är att användarna hade kunnat ge värdefull information som i så 
fall inte tas tillvara.

Tidigare  studier  i  en  folkbibliotekskontext  har  visat  att  bibliotekspersonalen  och 
användarna  inte  nödvändigtvis  har  samma åsikter  beträffande  vad  som är  viktigt.  I 
studien Olika syn på saken undersöks hur användare, icke-användare och bibliotekarier 
ser på folkbibliotek. Det visade sig att det som skiljer sig mest åt är uppfattningen om 
hur viktigt det är med en bra hemsida, där bara 22 procent av användarna anser att det är 
av stor vikt medan hela 83 procent av personalen är av samma åsikt (Olika syn på saken 
2011, s. 14).

De flesta studier om bibliotek och mobilanpassade webbplatser som vi har läst utgår 
från ett tekniskt perspektiv, där fokus ligger på hur man går till väga för att utveckla 
dessa.  Vi saknar studier  med fokus på användarnas behov och upplevelser  av dessa 
webbplatser. Av artiklarna att döma är bibliotekarierna av åsikten att mobila webbplatser 
är viktigt, medan användarnas upplevelser och synpunkter sällan kommer fram. Detta 
skulle  kunna  leda  till  en  skillnad  mellan  bibliotekspersonalens  och  användarnas 
inställningar, likt den som påvisats kring hemsidor i studien ovan.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Det finns få studier i ämnet som utgår från användarnas perspektiv och som tidigare 
studier visat har bibliotekspersonal och användare inte nödvändigtvis samma åsikter i en 
fråga. Högskole- och universitetsbibliotek har en begränsad budget vilket innebär att en 
satsning på mobilanpassade webbplatser är en prioritering där något annat sannolikt får 
stå tillbaka. Man kan fråga sig om en satsning på mobilanpassade tjänster är så viktig 
som  vissa  författare  tycks  mena.  Utifrån  detta  är  vi  intresserade  av  varför 
universitetsbibliotek  väljer  att  satsa  på  en  mobilanpassad  webbplats  samt  hur  deras 
användare upplever den. Vi är även intresserade av ifall det, likt studien ovan, finns 
några  skillnader  mellan  ansvarig  personals  och  användarnas  uppfattningar  av  den 
mobilanpassade webbplatsen. Om skillnader finns vore det av vikt att se hur dessa kan 
förklaras.  För  att  ta  reda  på  detta  har  vi  valt  att  studera  användare  samt  ansvarig 
personal  för  de  mobilanpassade  webbplatserna  vid  två  svenska  universitetsbibliotek, 
Göteborgs respektive Karlstads. De undersökta biblioteken har varsin mobilanpassad 
webbplats sedan en tid tillbaka (två respektive ett år).

Frågeställningar:
• Varför har de undersökta biblioteken valt att erbjuda mobilanpassade

webbplatser?
• Hur använder och upplever studenterna vid de undersökta universiteten

respektive mobilanpassad webbplats?
• Kan skillnader iakttas mellan den ansvariga personalens avsikter för de

mobilanpassade webbplatserna och hur studenterna använder och upplever dem,
och hur kan sådana skillnader förklaras?

1.3 Begrepp

Det finns i huvudsak två olika sätt att erbjuda information till (nyare) mobiltelefoner, 
antingen via webben eller genom plattformsspecifika applikationsprogram, så kallade 
appar (Walsh 2012, s. 53). Nedan följer en kort sammanfattning av teknikerna.

1.3.1 Mobilanpassade webbplatser

Att en webbplats är mobilanpassad innebär att den designats till utseende och innehåll 
för  att  passa  för  en  mobil  enhet.  De  viktigaste  faktorerna  att  ta  hänsyn  till  är  att 
skärmbredden  är  mindre,  webbläsarna  varierar  mellan  olika  enheter  och  processor-
hastigheten är begränsad (Ryan 2011, s. 128). Även uppkopplingshastigheten är relativt 
låg. Att webbläsarna varierar mellan olika enheter innebär att webbsidan kan visas något 
olika  beroende på  vilken  webbläsare  som används  (DeMars  2012,  s.  256).  När  det 
kommer till  anpassningen av innehåll  menar  till  exempel  Hassan Sheikh och Keren 
Mills  att  allt  innehåll  på  webbplatsen  inte  behöver  vara  med i  den  mobilanpassade 
versionen, utan enbart det som är mest relevant (2012, s. 168).
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Med hjälp av HTML51 och CSS32 kan man även koda en webbplats så att utseendet 
anpassas beroende på skärmbredd, så kallad responsiv webbdesign. Detta är alltså en 
alternativ  teknik för  att  mobilanpassa webbplatser.  Eftersom innehållet  är  detsamma 
oavsett vilken enhet man besöker webbplatsen med kan det ändå vara motiverat med en 
separat webbplats kodad enbart för mobiltelefoner  (Frain 2012, kap. 1, sektion: ”Are 
there times when a responsive design isn’t the right choice?”).

1.3.2 Appar

En mobilapplikation, eller app, är ett program som installeras på mobiltelefonen. En app 
kan använda sig av mobilens hårdvara, till exempel kamera eller GPS (Walsh 2012, s. 
55).  Med hjälp av dessa och det  faktum att  mobiltelefoner  är just  mobila,  kan man 
utveckla tjänster som inte är aktuella för datorer. Som exempel kan nämnas att man vid 
Illinois  universitetsbibliotek  utvecklade  ett  vägfinnarsystem  som  dels  visar  var 
användaren befinner sig i biblioteket och dels var det användaren letar efter finns (Hahn, 
Twidale, Gutierrez & Farivar 2011).

Den största nackdelen med appar är att de är plattformsberoende, vilket innebär att man 
måste  programmera  olika  appar  för  exempelvis  iPhone-  och  Android-telefoner  och 
ibland även olika varianter beroende på operativsystemets version. Detta kräver speciell 
kompetens och dessutom ofta licenser (DeMars 2012, s. 256, Walsh 2012, s. 55f).

1.3.3 Begreppsdefinitioner

I  denna  uppsats  har  vi  valt  att  kalla  enbart  mobilanpassade  webbplatser  som  är 
fristående  från  den  ordinarie  webbplatsen  för  ”mobilanpassade  webbplatser”.  En 
webbplats  som  anpassas  utifrån  skärmbredd  kallar  vi  för  ”responsiv  webbplats”. 
Webbplatser som utvecklats med datorer i  åtanke har vi  valt  att  kalla för ”ordinarie 
webbplatser”, då dessa varit de ursprungliga webbplatserna för  universitetsbiblioteken
 i vår studie.

1.4 Avgränsningar

Frågan om mobilanpassade webbplatser rör flera bibliotekstyper,  men vi har valt  att 
begränsa  oss  till  enbart  universitetsbibliotek  och  mer  specifikt  till  universitets-
biblioteken  vid  Göteborgs  respektive  Karlstads  universitet.  Det  är  sannolikt  att  ett 
universitetsbiblioteks  användare  är  en  flitigare  användargrupp  än  exempelvis  en 
folkbibliotekspublik. Användargruppen är dessutom förhållandevis homogen och enkel 
att avgränsa, vilket passade för våra syften.

Valet  föll  på  att  undersöka  de  mobilanpassade  webbplatserna  för  Karlstads  och 
Göteborgs  universitetsbibliotek  eftersom  de  låg  på  ett  rimligt  avstånd  från  våra 
bostadsorter. Detta var en förutsättning då vi ville kunna utföra intervjuer ansikte mot 
ansikte.

1 HTML5 är ett märkspråk under utveckling som används för att koda webbsidor.
2 CSS3 är ett språk som används för att beskriva hur ett dokument uppmärkt med exempelvis HTML5 

ska visas rent utseendemässigt.
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Ett universitetsbibliotek har trots det många olika användare men vi har valt att studera 
enbart studenter på grundutbildningsnivå, vilket är den största användargruppen. Den 
ansvariga  personalen  som vi  talat  med  på  de  undersökta  universitetsbiblioteken  ser 
också studenterna som den primära målgruppen för de mobilanpassade webbplatserna, 
vilket ytterligare motiverar vårt val. Vi har dessutom valt att enbart intervjua studenter 
som använt sig av respektive mobilanpassad webbplats.  Detta eftersom det kan vara 
svårt för personer att alls uttala sig om något de inte har erfarenhet av.

Vi har  också valt  att  fokusera på mobilanpassade  webbplatser  och  inte  till  exempel 
appar.  Göteborgs  universitetsbibliotek  har  i  dagsläget  enbart  en  mobilanpassad 
webbplats, medan Karlstads universitetsbibliotek har både en mobilanpassad webbplats 
och appar för iPhone samt Android. Vår bedömning är att uppsatsen skulle bli för bred 
om vi försökte täcka in såväl apparna som de mobilanpassade webbplatserna och därför 
har vi koncentrerat oss enbart på de mobilanpassade webbplatserna. Detta eftersom de 
förstnämnda kan antas vara tillgängliga för fler av användarna i och med att de kan 
visas på fler olika sorters telefoner.

2. Tidigare undersökningar

Det har skrivits ett antal artiklar som har sin utgångspunkt i hur arbetet med att införa 
någon form av mobilanpassad  tjänst  vid ett  specifikt  bibliotek  har  gått  till.  Andrew 
Walsh konstaterar i inledningen till sin bok Using mobile technology to deliver library  
services att fokuset för de flesta biblioteksanknutna studier inom ämnet ligger på  hur 
snarare än varför  dessa tjänster  ska tillhandahållas,  och att  de inte  heller  är  skrivna 
utifrån användarens perspektiv (2012, s. XV). Vår bild av området stämmer överens 
med den bild Walsh ger uttryck för, men vi har även funnit några undersökningar som 
behandlat  användarnas  önskemål  när  det  kommer  till  bibliotekstjänster  via 
mobiltelefonen.  Dessa  presenteras  först  för  att  sedan  följas  av  de  mer  allmänna 
studierna.

2.1 Användarundersökningar

Vid Edinburghs universitet  gjordes en tvådelad undersökning för  att  ta  reda på ifall 
studenterna  var  intresserade  av  mobilanpassade  tjänster  från  universitetsbiblioteket, 
samt vilka tjänster de i så fall var intresserade av. Den första delen bestod av en online-
enkät som besvarades av 1716 studenter och den andra delen bestod av fokusgrupps-
intervjuer med två grupper om fem respektive sex studenter på grund- eller forskarnivå 
(Paterson & Low 2011,  s.  412).  Då Edinburghs  universitet  inte  hade  någon mobil-
anpassad webbplats vid tidpunkten för studien valde författarna att låta fokusgrupps-
intervjuerna kretsa kring hur studenterna upplevde andra universitetsbiblioteks mobil-
anpassade tjänster (Paterson & Low 2011, s. 415).

Enkätundersökningen visade att det fanns en efterfrågan bland studenterna att få tillgång 
till  bibliotekets  tjänster  via  mobiltelefonen.  Möjligheten  att  se  datortillgång,  söka  i 
bibliotekets databaser och katalog, komma åt sitt låntagarkonto och lägga reservationer 
var  de  mest  efterfrågade  tjänsterna.  Författarna  konstaterade  även  att  de  flesta 
alternativen som fanns med i enkäten upplevdes som användbara i någon grad, även om 
de inte sågs som mycket användbara (Paterson & Low 2011, s. 417f).
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Under fokusgruppsintervjuerna framkom även att studenterna gärna ville ha hjälp med 
att hitta rätt hylla i biblioteket, medan GPS-positionering och bibliotekskartor inte var 
någonting som sågs som särskilt  viktigt  enligt  enkäten.  En annan sak som lyftes av 
fokusgrupperna var möjligheten att boka grupprum, något som fokusgrupperna tyckte 
var  viktigt  men  som  inte  fanns  med  som  alternativ  i  enkäten.  Ett  välfungerande 
bokningssystem önskades och man ansåg även det skulle vara till hjälp att nå detta via 
mobilen (Paterson & Low 2011, s. 418f).

Vid  universitetet  i  Huddersfield  gjordes  fokusgruppsintervjuer  för  att  undersöka 
studenternas  attityd  till  bibliotekets  användning  av  mobila  teknologier  överlag  men 
speciellt SMS-tjänster (Walsh 2010, s. 22). Vid intervjuerna framkom att studenterna 
utgick från att de skulle använda de mobilanpassade bibliotekstjänsterna i biblioteket, 
något som var en motsats mot vad författaren förväntat sig. Han konstaterar dock att 
detta rörde sig om studenter som befann sig mycket på campus, varför resultatet skulle 
kunna bli annorlunda för exempelvis distansstudenter (Walsh 2010, s. 27f). Studenterna 
uttryckte även ett visst motstånd mot att surfa med telefonen, då det ansågs dyrt och 
krångligt, men om en specifik tjänst mötte ett visst behov hos studenterna var de trots 
detta villiga att använda den (Walsh 2010, s. 28). 

Vid universitetet i Cambridge och Open University genomfördes en enkätstudie där en 
stor del av frågorna var av allmän karaktär kring hur respondenternas dåvarande bruk av 
SMS, mobilt internet och liknande såg ut. En del av enkäten tog också upp biblioteks-
tjänster mer specifikt. Enkäten delades ut till såväl personal som studenter vid de båda 
universiteten (Mills 2009, s. 5).

Utifrån  enkätsvaren  konstaterade  Keren  Mills  att  användarna  hellre  använde  SMS-
tjänster än internet via mobiltelefonen, samt att de flesta använde sina telefoner främst 
till att ringa, sms:a och fotografera (2009, s. 7). 55% av respondenterna var positiva till 
att  kunna  nå  bibliotekskatalogen  från  mobiltelefonen  (Mills  2009,  s.  8).  Den 
information  de  helst  ville  nå  från  mobiltelefonen  var  bibliotekets  öppettider, 
kontaktinformation,  bibliotekets  placering,  bibliotekets  onlinekatalog  samt 
låntagarkontot  (Mills  2009,  s.  10).  Enkäten  visade  också  att  enbart  ett  fåtal  av 
respondenterna  hade  använt  sig  av  mobiltelefonen  till  att  läsa  e-böcker  eller 
tidskriftsartiklar (Mills 2009, s. 9).

2.2 Utveckling av mobilanpassade webbplatser

Flertalet  artiklar  behandlar  hur  utvecklingsprocessen  för  den  mobilanpassade 
webbplatsen sett ut på ett specifikt bibliotek.

Vid CSUF Pollak Library utvecklades en mobilanpassad webbplats  samt en app för 
iPhone, då man sett i statistiken för den ordinarie webbplatsen att många besök kom 
från mobila enheter. Innan utvecklingsarbetet påbörjades gjordes en enkätundersökning 
för att ta reda på vilken typ av mobiltelefoner biblioteksanvändarna hade för tillfället 
men även vad de tänkte köpa nästa gång. För att välja ut vilka delar som skulle vara  
med på den mobilanpassade webbplatsen och i appen såg man dels på vad man från 
bibliotekets sida upplevde som användbart men man tittade även på vilka sidor som var 
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mest använda på den ordinarie webbplatsen. För att användarna inte skulle behöva leta 
upp  den  mobilanpassade  webbplatsen  på  egen  hand  valde  man  att  lägga  in  en 
omdirigering  som  gjorde  att  man  automatiskt  hamnade  på  den  mobilanpassade 
webbplatsen om man försökte besöka den ordinarie webbplatsen från en mobiltelefon 
(DeMars 2012, s. 253-262).

Open  University  lanserade  sin  första  mobilanpassade  webbplats  2007,  vilken  var 
anpassad för äldre mobiltelefoner utan pekskärm. Då man kunde se ett ökat antal besök 
från telefoner med pekskärm valde man att utveckla tre nya versioner som skilde sig åt 
med avseende på optimal skärmbredd och webbläsarstöd. Den första mobilanpassade 
webbplatsen var en omarbetning av den ordinarie webbplatsen där allt  innehåll  som 
fanns på den ordinarie webbplatsen också fanns med i den mobilanpassade versionen. 
När man gjorde en ny mobilanpassad webbplats valde man istället ut de delar som enligt 
besöksstatistiken var mest använda, då Mills (2009) undersökning visat att användarna 
inte  var  intresserade  av  att  få  allt  innehåll  till  den  mobilanpassade  webbplatsen. 
Innehållet i de nya versionerna blev bibliotekskatalogen, kontaktuppgifter, öppettider, 
nyheter, evenemang på OU Library samt e-resurser (Sheikh & Mills 2012, s. 159-169).

Vid Cornell University Library gjordes både en mobilanpassad webbplats och en app för 
iPhone. Orsaker till beslutet var förutom att man kunde se att den ordinarie webbplatsen 
hade många besök från mobiltelefoner även att användare kom fram till informations-
disken med hyllsignum på mobilskärmen, samt att  bibliotekets studentråd ställde sig 
positiva  till  idén  efter  att  ha  fått  se  andra  biblioteks  mobilanpassade  webbplatser. 
Författarna konstaterar också att man vid biblioteket höll sig uppdaterade inom ämnet 
genom  exempelvis  bloggar  och  e-postlistor.  Valet  att  göra  både  en  app  och  en 
mobilanpassad webbplats berodde på att man ville att tjänsterna skulle vara tillgängliga 
för  så  många  av  användarna  som  möjligt.  Vid  valet  av  innehåll  utgick  man  från 
besöksstatistiken för den ordinarie webbplatsen, vilket ledde till att bibliotekskatalogen, 
kontaktuppgifter,  öppettider,  låntagarkontot,  en  interaktiv  karta  över  campus  och 
biblioteket, länkar till andra mobilvänliga resurser samt fråga en bibliotekarie togs med i 
appen och på den mobilanpassade webbplatsen. I samband med att den mobilanpassade 
webbplatsen lanserades genomförde man en marknadsföringskampanj genom artiklar i 
de  båda  campustidningarna,  annonser  på den ordinarie  webbplatsen,  posters  och  ett 
YouTube-klipp (Connolly, Cosgrave & Krkoska 2011, s. 27-35).

Vid  biblioteken  på  University  of  North  Carolina  valde  man  att  utveckla  en 
mobilanpassad webbplats efter att man noterat att flera användare använde sig av den 
ordinarie webbplatsen via mobiltelefonen när de kom till informationsdisken och ställde 
frågor.  Utvecklingsarbetet  inleddes  med att  man delade  ut  en enkät  där  man enbart 
frågade  vilken  mobil  enhet  som den  svarande  använde  mest.  Knappt  hälften  av  de 
svarande använde sig av en iPhone eller en iPod Touch, vilket gjorde att man valde att i  
första hand fokusera på kompatibilitet gentemot iPhone. Man valde dock att utveckla en 
mobilanpassad webbplats och inte en app, främst för att man inte hade de resurser som 
krävdes för att kunna utveckla en app men även för att kunna nå så många användare 
som möjligt. I valet av vilket innehåll den mobilanpassade webbplatsen skulle få valde 
man att börja med sådant som var enkelt att lägga till, dels sådant som fanns tillgängligt 
i databaser och var lätt att hämta därifrån, exempelvis öppettider och datortillgång, och 
dels information som svarade på enkla frågor som vilka öppettider biblioteket har. Efter 
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att  den  mobilanpassade  webbplatsen  hade  betatestats  lade  man  även  till  biblioteks-
katalogen, då den efterfrågades av de som testat. För att få användarna att hitta till den 
mobilanpassade webbplatsen fick de som besökte den ordinarie webbplatsen från en 
mobiltelefon  en  fråga  om de  ville  besöka  den  mobilanpassade  webbplatsen  istället 
(Haefele 2011, s. 117-127).

3. Analysram

I  detta  kapitel  presenteras  de teoretiska utgångspunkterna för vår  studie,  följt  av ett 
avsnitt som behandlar hur vi avser använda oss av dem. Som grund för analysen har vi 
valt att utgå från tidigare forskning, Maj Klassons modeller för rolluppfattning inom 
högskolebiblioteken samt delar av Everett Rogers teorier kring innovationsspridning.

3.1 Högskolebibliotekariens tre roller

Maj Klasson disputerade inom biblioteks- och informationsvetenskap 1984 och redogör 
i  sin  avhandling  Högskolebibliotek  i  förändring för  tre  modeller  för  rolluppfattning 
inom högskolebiblioteken.  De tre  modellerna,  marknads-,  förmyndar-  och samspels-
modellen, kan förekomma var för sig eller som ”blandroller” (Klasson 1984, s. 221).

Marknadsmodellen innebär  att  det  är  kunden  som  styr  verksamheten.  Biblioteket 
marknadsför  sina  tjänster  och  kunden  köper,  om kunden  inte  gör  detta  utförs  inte 
tjänsten.  Bibliotekariens  egna  värderingar  är  ointressanta  då  de  inte  anses  påverka 
kommunikationen med kunden (Klasson 1984, s. 220).

Förmyndarmodellen innebär att bibliotekarien intar en roll där den arbetar för ”god 
forskning, goda bokvanor, estetik, ‘litteratur som blir klassiker’” samt tror på en delad 
syn  på  vad  detta  innebär.  Kundens  roll  är  passiv  i  förhållande  till  bibliotekariens 
(Klasson 1984, s. 221).

Samspelsmodellen, även kallad den participatoriska modellen, är en sorts dialogmodell 
där  båda  parter  är  aktiva.  Bibliotekarien och kunden förhåller  sig  till  varandra  i  ett 
jämställt  samarbete  där  bådas  kunskaps-  och  erfarenhetskompetens  tas  tillvara. 
Bibliotekariens egna värderingar erkänns som ”påverkansfaktorer för handlande” men 
denne förväntas ändå arbeta utifrån målen för verksamheten (Klasson 1984, s. 221).

3.2 Innovationsspridningsteorin

Everett Rogers behandlar olika aspekter av innovationsspridning i sin bok Diffusion of  
innovations (2003).  Detta  är  den  femte  reviderade  upplagan  av  verket,  som 
ursprungligen publicerades 1962. Enligt Rogers är en innovation en idé, vana eller ett 
föremål som upplevs som ny av en potentiell  användare (2003, s.  12). Bibliotekens 
mobilanpassade webbplatser kan utifrån denna definition ses som innovationer. Rogers 
tar  bland annat  upp olika faktorer  som påverkar  spridningen av en innovation.  Han 
menar att en innovations spridningsprocess består av fyra huvudelement: innovationen, 
kommunikation kring den genom vissa kanaler,  den tid under vilken spridningen av 
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innovationen sker samt det sociala system3 där innovationen sprids (Rogers 2003, s. 11). 
I vår uppsats kommer vi använda oss av de delar av teorin som berör innovationen samt 
kommunikationen.

3.2.1 Innovationen

En viktig förklaring till i vilken mån en innovation börjar användas är dess upplevda 
egenskaper.  De  egenskaper  som  har  störst  påverkan  på  detta  är  relativa  fördelar, 
kompatibilitet, komplexitet, provmöjlighet och synlighet (Rogers 2003, s. 221).

Relativa  fördelar:  I  vilken  grad  innovationen  ses  som  bättre  än  sin  föregångare 
(Rogers 2003, s. 229). Relativa fördelar kan exempelvis vara att innovationen sparar tid 
och arbete för användaren jämfört med sin föregångare eller att den är bekvämare att 
använda.  Relativa  fördelar  kan  leda  till  en  ökad spridning av  innovationen (Rogers 
2003, s. 233).

Kompatibilitet:  I  vilken  grad  innovationen  ses  som  överensstämmande  med 
värderingar, erfarenheter och behov hos potentiella användare. Det är mer troligt att en 
person börjar använda en innovation som passar ihop med tidigare erfarenheter och 
värderingar, då innovationen upplevs som bekant sedan tidigare (Rogers 2003, s. 240).

Komplexitet:  I vilken grad innovationen upplevs som svår att förstå och använda. Ju 
svårare att  använda innovationen upplevs  vara,  desto färre kommer att  använda den 
(Rogers 2003, s. 257).

Provmöjlighet:  I vilken grad man kan prova på innovationen i förväg. Genom att få 
testa  innovationen  kan  en  person  avgöra  hur  den  skulle  fungera  utifrån  dennes 
förutsättningar. Hög provmöjlighet har positiv påverkan på hur många som kommer att 
använda innovationen (Rogers 2003, s. 258).

Synlighet: I vilken grad innovationen är synlig för andra. De flesta innovationerna som 
studerats i spridningsforskningen är tekniska idéer, som består dels av en hårdvarudel 
och dels av en mjukvarudel. Det är inte lika lätt att se mjukvaran, vilket gör att den 
oftast sprids långsammare. Detta eftersom en innovation sprids mer desto enklare det är 
att se den (Rogers 2003, s. 258f).

3.2.2 Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler  kan  enligt  Rogers  delas  upp  i  personlig  samt  massmedial 
kommunikation, vilka spelar delvis olika roller under innovationsspridningsprocessen. 
Massmediala  kommunikationskanaler  är  till  exempel radio,  tv och tidningar.  Genom 
massmedia kan man sprida information till en stor grupp på kort tid och på så vis kan 
man ändra vagt grundade inställningar i en fråga. Personliga kommunikationskanaler 
innebär  direktkommunikation  mellan  två  eller  flera  människor.  Till  skillnad  från 
massmedial  kommunikation  är  detta  fråga  om  tvåvägs-kommunikation  och  denna 

3 Ett socialt system är enligt Rogers en grupp av individer som har ett gemensamt mål (2003, s. 23f). 
Utifrån vår uppsats kan till exempel studenterna vid Göteborgs universitet sägas tillhöra ett socialt 
system och studenterna vid Karlstads universitet ett annat.
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kommunikationsform kan också användas för att påverka även en person med en stark 
inställning i en fråga (Rogers 2003, s. 204ff).

Massmediala kommunikationskanaler är viktigast när det kommer till att sprida kunskap 
om en innovation medan personliga kommunikationskanaler är viktigast när individen 
formar en positiv eller negativ hållning till innovationen (Rogers 2003, s. 205). Mass-
mediala kommunikationskanaler är också viktigare för tidiga anhängare av innovationen 
än för senare, eftersom det i början finns få personer med erfarenhet av innovationen 
som kan sprida den vidare genom personlig kommunikation (Rogers 2003, s. 211).

3.2.3 Kritik mot innovationsspridningsteorin

Innovationsspridningsteorin har  fått  en del kritik,  vilken Rogers sammanfattar  i  fyra 
huvudområden.  Det  första  området  är  att  innovationsspridningsforskare  ofta  arbetar 
utifrån ett underliggande antagande om att innovationen bör spridas och bli använd av 
samtliga  medlemmar  i  ett  socialt  system.  Spridningen  ska  även  ske  fortare  och 
innovationen ska varken göras om eller bli avvisad (Rogers 2003, s. 106). Det andra 
området innebär att det finns en benägenhet inom innovationsspridningsforskning att 
lägga skulden för en individs problem på individen själv, snarare än på det system som 
personen är en del av (Rogers 2003, s. 118-119). Det tredje området är kopplat till att 
mycket  av  innovationsspridningsforskningen  lägger  stor  vikt  vid  hur  många  som 
använder en viss innovation vid en given tidpunkt. Utifrån detta blir det ett problem att  
respondenternas minne inte är felfritt och att de därför inte alltid minns när de började 
använda en viss innovation (Rogers 2003, s. 127). Det fjärde området rör effekten av 
innovationsspridningen,  där  problemet  är  att  socioekonomiska  klyftor  mellan 
medlemmar i ett socialt system ofta blir större som ett resultat av spridningen av nya 
idéer (Rogers 2003, s. 135).

3.3 Vår begreppsmodell

I kombination med tidigare forskning bildar Klassons och Rogers teorier vår analysram. 
Tidigare forskning används främst för att sätta de orsaker arbetsgrupperna nämner till 
varför de valt att införskaffa en mobilanpassad webbplats i ett sammanhang. Klassons 
och  Rogers  teorier  används  för  att  förklara  de  skillnader  som  iakttas  mellan  den 
ansvariga  personalens  avsikter  för  de  mobilanpassade  webbplatserna  och  hur 
studenterna  använder  och  upplever  dem.  Klassons  modeller  behandlar  högskole-
bibliotekariens olika roller medan Rogers teorier tar upp innovationsspridning, vilket är 
två helt skilda ämnen. Valet att trots det utgå från dessa baseras på att de skillnader vi  
identifierat är tämligen olika och därför är svåra att förklara utifrån en mer samman-
hållen  modell.  Denna  kombination  är  ändå  inte  tillräcklig  för  att  förklara  samtliga 
identifierade skillnader, vilket vi kommer att återkomma till under 7.3.

Vår  första  frågeställning  rör  varför  de  berörda  universitetsbiblioteken  har  valt  att 
tillhandahålla  mobilanpassade  webbplatser.  I  resultat-  och  analyskapitlen  diskuteras 
detta  under  rubriken ”Bakomliggande orsaker  till  implementering”  (5.4  samt  6.1).  I 
kapitel 5.4 tar vi upp de orsaker som personalen i arbetsgrupperna nämner till varför de 
valt  att  tillhandahålla  en mobilanpassad webbplats  och i  kapitel  6.1 jämför vi dessa 
orsaker med de skäl som framkommer i de artiklar vi läst, se kapitel 2.2.
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Klassons  modeller  handlar  om hur  bibliotekarien  ställer  sig  till  sitt  förhållande  till 
kunden och vilka tjänster som ska tillhandahållas och utföras. En av de skillnader som 
identifierades var att studenterna och bibliotekarierna hade olika syn på vilket innehåll 
som skulle tillhandahållas. Klassons modeller har därför använts som ett verktyg för att 
bättre förstå relationen mellan bibliotekspersonal och studenter samt vilka följder den 
får  för  valet  av  innehåll.  Bibliotekspersonalen  i  vår  studie  består  inte  enbart  av 
bibliotekarier, men vi har ändå valt att använda oss av denna modell då samtliga arbetar 
på universitetsbiblioteket.

En  annan  av  de  skillnader  som identifierades  var  personalens  förväntningar  på  hur 
mycket de mobilanpassade webbplatserna skulle användas och i vilken utsträckning de 
användes i praktiken. I vilken grad en innovation börjar användas beror bland annat på 
dess upplevda egenskaper och kommunikationen kring den. Vi valde därför att se på 
användningen  av  de  mobilanpassade  webbplatserna  utifrån  dessa  delar  av  Rogers 
innovationsspridningsteori.  Det  finns  fler  faktorer  som  påverkar  spridningen  av  en 
innovation, men detta var de delar som berördes av vårt material. Rogers resonemang 
kring kommunikationskanaler har till viss del blivit inaktuellt sedan texten skrevs, då 
nya kommunikationsformer uppkommit i och med den ökade användningen av internet. 
Till exempel kan sociala medier inte ses som varken renodlad masskommunikation eller 
personlig kommunikation, utan är snarare en blandform. Detta begränsar vilka slutsatser 
vi kan dra utifrån Rogers teorier kring kommunikationskanaler.

Innovationsspridningsteorin har även fått en del kritik, vilken tas upp under 3.2.3. Av 
dessa fyra problemområden är det främst de två första som har varit aktuella för oss. Det 
första  området  tar  upp problemet  med att  forskaren  utgår  från  att  innovationen bör 
användas av samtliga medlemmar i det sociala systemet. Då vi valt att studera enbart  
användare av de mobilanpassade webbplatserna innefattas även vår uppsats till viss del 
av detta problem. Bortsett från detta har vi försökt vara medvetna om att inte alla vill 
eller har nytta av att använda sig av de mobilanpassade webbplatserna. Vi har heller 
ingen egen vinning i huruvida de används eller  ej.  Det andra området, att man som 
forskare  lägger  skulden  för  uppkomna  problem  på  de  enskilda  individerna,  har  vi 
försökt undvika genom att vi intervjuat både de som utvecklat eller implementerat de 
mobilanpassade webbplatserna och de som använder dem. Detta minskar risken för att 
den ena gruppens synsätt  kring innovationen dominerar.  Sannolikt minskar  det även 
risken  för  att  vi  tillskriver  individerna  i  en  av  grupperna  ansvaret  för  eventuell 
problematik. De två senare kritikpunkterna är mindre aktuella för vår uppsats då vi inte 
avsåg mäta hur många som använde sig av de mobilanpassade webbplatserna vid ett 
visst  tillfälle.  Det  föreligger  heller  inga  direkta  socioekonomiska  klyftor  som skulle 
kunna antas bli större genom spridandet av de mobilanpassade webbplatserna.

4. Metod

I detta kapitel tar vi inledningsvis upp vårt metodval, därefter går vi igenom hur det 
praktiska arbetet med datainsamling och analys har gått till för att sedan avsluta med en 
kritisk metodreflektion.
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4.1 Val av metod

I  vår  undersökning  använde  vi  oss  av  semistrukturerade  intervjuer  för  att  studera 
användare  samt  ansvarig  personal  för  de  mobilanpassade  webbplatserna.  Då  vi  var 
intresserade  av  respondenternas  uppfattningar  av  de  mobilanpassade  webbplatserna 
framstod detta som ett bra val då intervjuer är en lämplig metod för att få kunskap om 
personers  erfarenheter  och  liknande  (Denscombe  2009,  s.  233).  Semistrukturerade 
intervjuer har också en fördel i att intervjuguiden snarare har en karaktär av riktlinjer än 
något som behöver följas till punkt och pricka. Att leverera ett antal färdigformulerade 
frågor kan göra respondenten passiv och tystlåten, medan att improvisera följdfrågor 
anpassade till situationen kan uppmuntra respondenten att ge fördjupade svar (Repstad 
2007, s. 86). Eftersom vi inte visste vad vi kunde förvänta oss var det viktigt för oss att 
vara öppna och möjliggöra för att respondenten skulle känna sig fri att utvidga sina svar  
även till ämnen som vi inte hade förutsett.

Valet  av  semistrukturerad  intervju  som  metod  medförde  dock  vissa  nackdelar.  Ett 
exempel är att eftersom vårt urval är litet och inte representativt blir våra resultat inte 
generaliserbara. För att uppnå detta hade en enkätstudie varit ett bättre metodval, men 
detta förutsatte i så fall en kunskap om möjliga svarsalternativ (Hank, Wilkins Jordan & 
Wildemuth 2009, s. 258). Det hade varit möjligt att utgå från de resultat som exempelvis 
Lorraine  Paterson  och  Boon  Low  (2011) fick  vid  sin  studie  av  studenterna  vid 
Edinburghs universitet, men vid tidpunkten för metodvalet hade vi inte läst den artikeln. 
Det var därför svårt att  förutsäga vilka svar som skulle kunna vara möjliga. En annan 
anledning till att en enkät inte passade var att den ansvariga personalen var så pass få att 
urvalet skulle blivit för litet. Vi hade kunnat välja att utöka populationen till exempelvis 
alla akademiska bibliotek i Sverige, men vi bedömde att detta var olämpligt utifrån vårt 
syfte.  När  det  kommer  till  att  undersöka  användares  intresse  för  en  mobilanpassad 
webbplats menar Walsh att en kvalitativ insamling av information dessutom kan ge en 
fylligare och mer sanningsenlig bild av användarnas behov och hur man kan tillmötesgå 
dessa än en enkät (2012, s. 54f).

Vid analysen av materialet  använde vi  oss av kvalitativ  innehållsanalys  som metod. 
Detta  dels  eftersom  vårt  material  inte  lämpade  sig  för  exempelvis  kvantitativ 
innehållsanalys, då vårt urval i så fall behövt vara representativt (Zhang & Wildemuth 
2009, s. 309) och dels för att vi var intresserade av att se vilka teman och mönster som 
skulle kunna finnas i materialet.

4.2 Undersökningens respondenter

Vi intervjuade studenter vid Göteborgs och Karlstads universitet samt arbetsgrupperna 
som arbetat med universitetsbibliotekens mobilanpassade webbplatser.

Studenterna  skulle  studera  på  grundutbildningsnivå  och  ha  använt  sig  av  den 
mobilanpassade  webbplatsen.  Studentrespondenterna  kontaktades  på  plats,  på  eller  i 
anslutning till något av biblioteken. De intervjuades antingen direkt eller vid ett senare 
tillfälle  om  det  passade  respondenten  bättre.  Vi  försökte  även  få  kontakt  med 
studenterna  via  studentkårerna  vid  Göteborgs  universitet.  (Bilaga  4)  Vid  Karlstads 
universitet lades tre kontakttexter ut på universitetsbibliotekets Facebooksida, på deras 
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Twitterkonto samt en lapp i det fysiska biblioteksrummet (Bilaga 5 och 6). Dessa försök 
gav tyvärr  inte  några  respondenter,  utan  alla  intervjuer  var  ett  resultat  av  personlig 
kontakt.  Anledningen  till  att  de  skriftliga  försöken  att  kontakta  respondenterna  var 
mindre framgångsrika skulle dels kunna vara att studenter är föremål för ganska många 
studier och således kan drabbas av ”forskningströtthet” (Repstad 2007, s. 39) samt att de 
i allmänhet är ganska upptagna. Det är dessutom tänkbart att det är lättare att ignorera 
en skriftlig förfrågan än när man blir tillfrågad personligen.

Med respondenterna i arbetsgrupperna bokades intervjuerna i förväg via telefonsamtal 
och mejlkontakt (Bilaga 7). I arbetsgruppen för den mobilanpassade webbplatsen för 
Göteborgs universitetsbibliotek ingick fyra personer, varav vi fick tillfälle att intervjua 
tre  av  dem.  Av dessa  var  två  personer  utvecklare  och den tredje  bibliotekarie  samt 
projektledare. I Karlstads arbetsgrupp ingick det två bibliotekarier, där vi intervjuade 
båda  samt  även  deras  chef,  som  varit  delaktig  i  beslutet  att  införskaffa  den 
mobilanpassade webbplatsen.

Studenterna var alla programstudenter på grundnivå. De hade kommit olika långt i sin 
utbildning, vissa hade precis börjat sina första termin, någon var precis i slutskedet och 
ytterligare  andra  var  någonstans  i  mitten.  Flera  olika  programinriktningar  fanns 
representerade. Informanterna i en studie bör vara så olika som det går eftersom det 
möjliggör ett mångsidigt dataunderlag (Repstad 2007, s. 62). Eftersom studenterna vi 
intervjuade läste på olika program och var i olika stadier av sin utbildning var chansen 
större att de hade olika erfarenheter och utgångspunkter. Även i arbetsgrupperna fanns 
personer med olika roller  representerade,  vilket  innebär  att  de hade olika insikt  och 
fokus i arbetet med de mobilanpassade webbplatserna.

4.3 Genomförande av intervjuer

I den litteratur som vi läst har vi identifierat ett antal ämnen som ofta diskuteras. Dessa 
är innehåll, design, teknik samt bakomliggande orsaker till implementering. Utifrån de 
identifierade ämnena utformades tre intervjuguider, en som riktade sig till studenter och 
två  som  riktade  sig  till  arbetsgrupperna  som  hade  arbetat  med  de  mobilanpassade 
webbplatserna. När man utvecklar intervjuguider är det viktigt att utforma dessa så att 
ens forskningsfråga täcks in (Luo & Wildemuth 2009, s. 234). Genom att  fråga den 
ansvariga  personalen  kring  orsakerna  till  att  de  valde  att  implementera  en 
mobilanpassad  webbplats  kan  den  första  av  våra  forskningsfrågor  besvaras,  medan 
övriga frågor kan besvaras utifrån de intervjufrågor som kretsar kring innehåll, design 
och teknikval.

Det  rekommenderas  att  man  testar  intervjuguiden  innan  den  tas  i  bruk.  Utefter  de 
resultat som framkommer kan guiden sedan revideras och förbättras (Luo & Wildemuth 
2009, s. 233f). Vi testade intervjuguiderna i en pilotstudie för att se om frågorna var 
lättförståeliga och speglade det vi ville ta reda på. Den intervjuguide som riktade sig till 
studenterna  testades  på  två  personer,  ingen  av  de  var  studenter  vid  de  undersökta 
universiteten.  Ursprungligen gjordes enbart  en intervjuguide för arbetsgrupperna och 
denna testades på en högskolebibliotekarie som arbetade på ett annat bibliotek än de 
båda undersökta. Kommentarer vi fick från pilotintervjuerna var främst att ordningen på 
frågorna upplevdes som ologisk,  men vissa frågor behövde även förtydligas.  Någon 
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fråga  upplevdes  irrelevant  utifrån  syftet.  Utifrån  detta  gjordes  ändringar  i  båda 
intervjuguiderna.

Eftersom förutsättningarna för de olika universiteten skiljde sig åt gör även intervju-
guiderna för arbetsgrupperna det. Detta gäller frågorna om varför man valt att utveckla 
en mobilanpassad webbplats och exempelvis inte en app eller responsiv webbplats. På 
Karlstads universitet har man till skillnad från Göteborgs universitet både en app och en 
mobilanpassad webbplats. Dessa två var heller inte utvecklade av arbetsgruppen utan 
inköpta, vilket gör att frågorna om val av innehåll och gränssnittets utseende justerades 
för att passa utifrån de givna förutsättningarna (se bilaga 1 och 2). Metodens flexibla 
natur medför att det ofta är aktuellt att förändra intervjuguiden beroende på vem man 
pratar  med  (Repstad  2007,  s.  86).  Alla  respondenter  har  inte  möjlighet  att  lämna 
information om en och samma fråga, vilket gör att det är lämpligt att omformulera något 
för att anpassa till situationen.

Det empiriska materialet samlades in mellan 1 och 27 november 2012. Majoriteten av 
intervjuerna gjordes på plats vid de olika universitetsbiblioteken i Göteborg respektive 
Karlstad, förutom intervjun med Socionomstudent 2. Denna gjordes istället via telefon, 
på grund av svårigheter med att hitta en passande tid under de dagar vi tillbringande i 
Karlstad. Enligt Alan Bryman finns det vissa belägg för att skillnaderna är små mellan 
de svar man får per telefon och vid en direkt intervju (2011, s. 432), varför vi inte såg 
detta som något problem. Vi gjorde totalt 18 intervjuer, varav 12 med studenter och 6 
med  medarbetare  i  arbetsgrupperna.  En  av  studentintervjuerna  uteslöts  dock  ur 
analysmaterialet  då  respondenten  sade  emot  sig  själv  och  det  framkom  tydligt  att 
personen  inte  hade  använt  sig  av  den  mobilanpassade  webbplatsen.  Exempelvis  sa 
personen först att  den sökt i katalogen för att  sedan säga att  den inte använt sig av 
funktionen Sök i Summon, vilket var det enda sättet att söka i katalogen från Göteborgs 
universitetsbiblioteks mobilanpassade webbplats vid tiden för intervjun.

Innan intervjuerna började berättade vi var vi kom ifrån samt om ämnet för uppsatsen. 
Respondenterna  försäkrades  om att  de  skulle  få  vara  anonyma och vi  berättade  att 
uppsatsen skulle komma att läggas in i Högskolan i Borås digitala arkiv (BADA). De 
fick också frågan om de godkände att  intervjun spelades in,  vilket samtliga gav sitt 
samtycke till.

Alla  intervjuer  spelades  in  med  ljudupptagningsappen  AudioMemos4 på  en  iPhone 
respektive en iPad, bortsett från intervjun med den första lärarstudenten som spelades in 
på en dator med programmet Camtasia5. Vid denna intervju spelades även rörelserna på 
skärmen in,  men vi bedömde att  detta inte tillförde någonting av intresse och valde 
därför  av  praktiska  skäl  att  fortsättningsvis  använda  oss  av  enbart  ljudinspelning. 
Intervjuerna  med  studenterna  utfördes  enskilt  på  olika  platser  runt  omkring  på 
universiteten, bortsett från telefonintervjun. Vissa intervjuer gjordes i grupprum, andra 
på ett studentcafé eller i korridorer. Då man bör säkerhetsställa att intervjun genomförs i 
en lugn och ostörd miljö (Bryman 2011, s. 421), eftersträvade vi en så avskild plats som 

4 Apple Inc. (2012-12-20). Audio Memos – the voice recorder. https://itunes.apple.com/se/app/audio-
memos-voice-recorder/id338550388?mt=8 [2012-12-28]. 

5 TechSmith Corporation (uppgift om uppdatering saknas). Camtasia Studio. 
http://www.techsmith.com/camtasia.html [2012-12-28].
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möjligt.  Detta  dels  för  vår  egen  och  respondentens  koncentration,  dels  för  att 
ljudkvalitén på inspelningen skulle  bli  så  bra som möjligt.  Intervjuerna med arbets-
grupperna genomfördes på deras respektive arbetsplatser.

När det kommer till genomförandet av intervjuer påpekar Conny Svenning att det är 
viktigt att tänka på att dessa är sociala situationer där de inblandade påverkar varandra. 
Risken finns att respondenten svarar på ett sätt som den tror att intervjuaren upplever 
som  fördelaktigt  (Svenning  2003,  120f).  Vi  försökte  minimera  risken  att  påverka 
respondenterna  genom  att  utforma  frågorna  på  ett  neutralt  sätt,  vara  öppna  i  vårt 
bemötande och genom att  ha ett  kritiskt  förhållningssätt  till  vårt  eget  beteende.  Till 
exempel  hade  vi  löpande  diskussioner  med  varandra  kring  hur  kontakten  med 
respondenterna upplevdes.

Vi var intresserade av studenternas upplevelse av de mobilanpassade webbplatserna. 
Enligt  Janice  Redish  är  det  bästa  tillvägagångssättet  för  att  ta  reda  på  hur  bra  en 
webbsida fungerar att låta användare utföra uppgifter på den (2007, s. 7). Vi gav inte 
studenterna några ålagda uppgifter, men under intervjuerna med studentrespondenterna 
fanns den mobilanpassade webbplatsen tillgänglig på iPhone eller iPad under samtalet 
och respondenten uppmuntrades att visa hur den gick till väga när den använde olika 
funktioner.  Vi  upplevde detta  som positivt,  kanske främst  för  att  tillgången till  den 
mobilanpassade  webbplatsen  fungerade  som  ett  minnesstöd  för  studenterna.  Som 
exempel  på detta  kan  nämnas  att  tandläkarstudenten  var  osäker  på  ifall  den  använt 
funktionen  Sök i Summon eller inte, men när personen öppnade den kunde den säga 
säkert att så inte var fallet. Genom att studenten gavs möjlighet att bläddra fram och 
tillbaka på den mobilanpassade webbplatsen fick vi i detta fallet sannolikt ett korrekt 
svar, där vi annars skulle fått ett osäkert eller felaktigt svar. Även under arbetsgrupps-
intervjuerna fanns webbplatsen tillgänglig, men på grund av intervjuguidens karaktär 
användes den inte lika frekvent under samtalets gång.

Intervjuerna kretsade kring universitetsbibliotekets mobilanpassade webbplats  och de 
frågeområden  som  tas  upp  i  intervjuguiderna  (Bilaga  1,  2  och  3).  I  student-
respondenternas fall betydde detta att fokus låg på hur de upplevde den mobilanpassade 
webbplatsens teknik och utseende. De fick även berätta om vilka funktioner som de 
använde respektive inte använde och om det var någon funktion som de ansåg vara 
överflödig.  När  det  gäller  medlemmarna  i  arbetsgrupperna  försökte  vi  sätta  de 
mobilanpassade  webbplatserna  i  ett  sammanhang,  till  exempel  genom att  fråga  om 
motiven  till  att  utveckla  eller  köpa  in  dem.  Dessa  intervjuer  handlade  även  om 
teknikval, innehåll, utseendefrågor och om användarnas möjlighet att påverka arbetet. 
Medlemmarna blev även tillfrågade om den mobilanpassade webbplatsen har blivit så 
som de  hade  tänkt  sig.  I  slutet  av  varje  intervju,  både  med studenter  och  ansvarig 
personal, ställde vi en öppen fråga om det var någonting som respondenten ville tillägga 
som inte hade tagits upp under intervjun.

Under  intervjuerna  pratade  vissa  av  respondenterna  mycket  och  gav  utförliga 
beskrivningar,  medan  andra  pratade  mindre.  Intervjuerna  med  arbetsgrupperna  fick 
mera karaktären av vanliga samtal än studentintervjuerna. Detta kan bero på att vi hade 
stämt träff i förväg vilket innebär att de hade avsatt tid för att träffa oss samt att platsen 
för intervjun i många fall var mer ostörd. Dessa intervjuer blev mellan 5 och 12 sidor i  
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transkriberad form, medan studentintervjuerna blev mellan cirka 2 och 4 sidor.

4.4 Bearbetning av intervjumaterialet

Vid transkriberingen lät vi talspråkets karaktär vara kvar till stor del, men uteslöt vissa 
”talljud” om de inte var väldigt framträdande eller betydelsebärande. Vid de tillfällen då 
respondenten pekade på skärmen och den inte själv beskrev detta i ord så har vi lagt in 
detta i transkriberingen med en klammer. Klamrar användes också för att markera olika 
känslouttryck som exempelvis skratt samt för att markera att något på inspelningen var 
svårt att höra.

Under  analysen  utgick  vi  från  de  teman  vi  skapat  intervjuguiderna  ifrån  och 
strukturerade upp materialet utifrån dessa. Vid genomläsningen av materialet noterade 
vi andra saker vi tyckte var intressanta och så småningom resulterade det i ytterligare 
två teman (”Grupprumsbokningen på Göteborgs universitetsbiblioteks mobilanpassade 
webbplats” och ”Förväntningar på trafiken”) samt ett sammanfattande tema (”De mobil-
anpassade  webbplatserna  som helhet”)  för  allmänna  utsagor  om de  mobilanpassade 
webbplatserna. Båda författarna gick sedan igenom samtliga transkriptioner igen utifrån 
de teman vi identifierat.

4.5 Kritisk metodreflektion

4.5.1 Problem att finna respondenter

Intervjuer är en bra metod när det är möjligt att få kontakt med de du vill intervjua 
(Denscombe 2009, s. 233), något som var mer problematiskt än vi hade föreställt oss. Vi 
tillbringade tre dagar gemensamt på Göteborgs universitet samt en respektive två dagar 
var för sig på Karlstads universitet.  Detta ledde till  tio intervjuer med studenter vid 
Göteborgs universitet (varav en uteslöts, se 4.3) och två intervjuer med studenter från 
Karlstads universitet. Fördelningen av studentintervjuerna från de båda universiteten var 
således mycket ojämn. Vår målsättning var att få till stånd fler intervjuer med studenter 
från  Karlstads  universitet,  men  vi  lyckades  inte  hitta  fler  användare  av  den 
mobilanpassade webbplatsen under den tid vi var där. Anledningen till att vi hittade så 
få studenter att intervjua vid Karlstads universitet kan delvis bero på att vi tillbringade 
mindre tid på Karlstads universitet jämfört med Göteborgs universitet. En annan trolig 
orsak  som  sannolikt  är  mer  betydelsefull  är  att  Karlstads  universitetsbiblioteks 
mobilanpassade webbplats har få användare av såväl den mobilanpassade webbplatsen 
som appen, enligt den statistik som visades oss under intervjuerna. Detta gör att det är 
svårt att finna användare genom att gå runt på universitetsområdet och fråga. Göteborgs 
universitet  har  dessutom  fler  studenter  vilket  sannolikt  underlättade.  Det  är  även 
tänkbart  att vi kan ha missat intressanta personer att intervjua genom vårt  beslut att 
enbart  fråga  ifall  studenterna  vid  Karlstads  universitet  använde  sig  av  den 
mobilanpassade webbplatsen och inte  appen,  men då användningen var  låg även av 
appen var detta förmodligen av mindre betydelse. Den skeva fördelningen universiteten 
emellan fick till  följd att  tonvikten på materialet  ligger på det  som samlades in vid 
Göteborgs universitet.
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4.5.2 Studiens tillförlitlighet

Inom kvantitativa studier är det vanligt att utvärdera arbetet utifrån kriterierna validitet, 
reliabilitet  och  objektivitet.  Dessa  kriterier  passar  inte  lika  bra  för  att  utvärdera 
kvalitativa studier (Bradley 1993, se Zhang & Wildemuth 2009, s. 313). Yvonna Lincoln 
och Egon Guba har  istället  föreslagit  de fyra  kriterierna trovärdighet,  överförbarhet, 
pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera för att utvärdera kvalitativ forskning 
(Lincoln & Guba 1985, se Zhang & Wildemuth 2009, s. 313). Vi har valt att utvärdera 
vår studie utifrån dessa kriterier.

Kriteriet  trovärdighet avser ifall  man  gör  en  korrekt  beskrivning  av  den  sociala 
verklighet man har studerat eller ej (Bradley 1993, s. 436, se Zhang & Wildemuth 2009, 
s. 313). Metoder för att uppnå hög trovärdighet är till exempel triangulering, att man 
låter deltagarna kommentera resultatet eller att man gör jämförelser mellan tolkningar 
och rådata (Lincoln & Guba 1985, se Zhang & Wildemuth 2009, s. 313).

Triangulering innebär att man använder mer än en datakälla eller metod (Bryman 2011, 
s. 254). Vi har använt oss av flera källor men däremot bara semistrukturerad intervju 
som insamlingsmetod. Det hade varit positivt för trovärdigheten om vi använt oss av 
ytterligare någon metod, exempelvis en enkät.

I vår studie har vi inte gett deltagarna möjlighet att ta del av resultaten på förhand, vilket 
innebär en risk att vi feltolkat dem. Det hade varit bra om vi gjort detta, men då vi 
saknar  kontaktuppgifter  till  majoriteten  av studenterna  var  det  inte  genomförbart  att 
kontakta dem igen. Vi valde även att avstå från att återkomma till respondenterna ur 
personalen, då en av de gick på föräldraledighet kort efter vår intervju och vi därför inte 
kunde nå samtliga.

Ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten är att göra jämförelser mellan tolkningarna och 
rådatan,  vilket vi  gjort  regelbundet  under hela  analysarbetet.  Tolkningsarbetet  har vi 
också gjort var för sig för att sedan jämföra våra tolkningar både med varandra och 
rådatan för att undvika missvisande slutsatser.

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten av en studie är gångbara 
även utanför den studerade kontexten (Zhang & Wildemuth 2009, s. 313). I och med att 
vi har haft få respondenter och ett okänt urval är våra resultat inte generaliserbara utan 
snarare indikativa. Överförbarheten är därmed låg.

Pålitlighet innebär  att  man  tydligt  tillhandahåller  och  redogör  för  alla  faser  av 
forskningsprocessen (Lincoln & Guba 1985, se Bryman 2011, s. 355). Vår målsättning 
har  varit  att  ge en rättvisande bild  av  vårt  arbete,  med såväl  positiva som negativa 
aspekter. Under arbetets gång har texten även lästs av vår handledningsgrupp som bett 
om förtydliganden när texten varit otydlig eller inte tillräckligt utförlig.

Möjlighet  att  styrka  och  konfirmera  säkerhetsställs  genom  att  se  till  att  datan, 
resultaten,  analysen och rekommendationerna är samstämmiga (Zhang & Wildemuth 
2009,  s.  314).  Vi  har  regelbundet  granskat  de  olika  delarna  av  vår  text  gentemot 
varandra för att uppnå samstämmighet dem emellan och för att inte dra slutsatser som 
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inte finns förankrade i datan.

5. Resultat

Detta kapitel inleds med en presentation av respektive mobilanpassad webbplats samt 
respondenterna,  först  studenterna  och  sedan  den  ansvariga  personalen.  Därefter 
presenteras resultatet  från intervjuerna i  tematiserad form. Presentationen är upplagd 
dels  utifrån  de  bakomliggande  teman  som  vi  identifierat  i  litteraturen  och  dels 
presenteras  ytterligare  teman  som  identifierats  under  genomgången  av  det 
transkriberade materialet.

5.1 De mobilanpassade webbplatserna 

5.1.1 Göteborgs universitetsbiblioteks mobilanpassade webbplats

Göteborgs  universitet  har  drygt  38  000  studenter  och  5  900  anställda  (Göteborgs 
universitet uppg. om uppdatering saknas). Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) har 
186 anställda (Göteborgs universitet 2012-09-12) och består av nio bibliotek och två 
studietorg (Göteborgs universitet 2012-12-12).

Den  första  versionen  av  Göteborgs  universitetsbiblioteks  mobilanpassade  webbplats 
släpptes våren 2011. Utgångspunkten för arbetet var att biblioteket skulle börja använda 
discoverytjänsten6 Summon, som levereras med ett mobilanpassat gränssnitt. Man valde 
därför att  göra en mobilanpassad webbplats  där  Sök i  Summon var en del man från 
bibliotekets  sida  ville  lyfta  fram.  Som grund  för  vad  som skulle  tas  med  i  övrigt 
studerade man statistiken för den ordinarie webbplatsen för att se vilka sidor som var 
mest  använda  där.  Den  första  versionen  har  byggts  på  med  ytterligare  tjänster  vid 
uppdateringar  och  arbetet  med  webbplatsen  sker  fortlöpande  (Utvecklare  2, 
Projektledaren GUB).

Halvåret innan man släppte den första versionen av den mobilanpassade webbplatsen 
gjordes  2%  av  besöken  till  den  ordinarie  webbplatsen  från  mobiltelefoner.  Under 
halvåret  som följde  var  det  ingen  större  skillnad,  3% av besöken till  den  ordinarie 
webbplatsen kom från mobiltelefoner och av samtliga besök från mobiltelefoner var det 
endast 3% av de som gjordes till den mobilanpassade webbplatsen. Detta kan jämföras 
med  halvåret  efter  att  den  andra  versionen  av  den  mobilanpassade  webbplatsen 
lanserades, vilket var ungefär ett år efter att den första versionen lanserats. Då kom 6% 
av besöken till den ordinarie webbplatsen från mobiltelefoner och drygt vart tionde av 
samtliga  besök  från  mobiltelefoner  gjordes  till  den  mobilanpassade  webbplatsen 
(Utvecklare 2, mejl 2012-12-14).

6 En discoverytjänst söker både i bibliotekets katalog och i en del av bibliotekets övriga elektroniska 
resurser, till exempel databaser.
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Figur 1: Startsidan för Göteborgs universitetsbiblioteks  
mobilanpassade webbplats, som den såg ut i november  
2012. (http://www.ub.gu.se/m/)

5.1.2 Karlstads universitetsbiblioteks mobilanpassade webbplats

Karlstads universitet har omkring 11 500 studenter och drygt 1 200 anställda (Karlstads 
universitet  2012-11-29)  Karlstads  universitetsbibliotek  (KAUB)  har  24  anställda 
(Karlstads universitet uppg. om uppdatering saknas) och är placerat i direkt anslutning 
till universitetet.

KAUB:s mobilanpassade webbplats släpptes i januari 2012. Man ville kunna erbjuda ett 
mobilanpassat gränssnitt men hade inte de resurser som krävdes för att utveckla ett eget, 
varför en lösning innefattande en mobil webbplats samt appar för iPhone och Android 
köptes in. Interna diskussioner om vad arbetsgruppen trodde var mest efterfrågat ledde 
fram till de funktioner som finns idag. Viss inspiration stod också Malmö högskola för, 
som använde sig av samma tjänst för att tillhandahålla en mobilanpassad webbplats. 
Användningen av både den mobilanpassade webbplatsen och apparna är generellt sett 
låg.  På grund av ett  systembyte på Karlstads universitetsbibliotek  har ingen statistik 
över användningen kunnat tas fram. Den mobilanpassade webbplatsen är på engelska 
eftersom universitetet har många utbytesstudenter (Personal 1, Personal 2, Personal 3 
KAUB).
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Figur 2: Startsidan för Karlstads universitetsbiblioteks  
mobilanpassade webbplats, som den såg ut i november  
2012. (http://www.libanywhere.com/m/559)

5.2 Presentation av respondenter: studenterna

5.2.1 Studenter vid Göteborgs universitet

Lärarstudent 1 är inne på sin utbildnings tionde och sista termin. Studenten använder 
sig av den mobilanpassade webbplatsen för att se och förnya lån samt ibland för att söka 
efter  böcker.  Inför  vår  intervju försökte Lärarstudent  1  även att  boka ett  grupprum. 
Studenten säger att den inte använder webbplatsen ”jättefrekvent”, men att den gjort det 
flera gånger. 

Lärarstudent  2  läser  sitt  tredje  år  på  lärarprogrammet.  Studenten  använder 
webbplatsen cirka en gång i veckan för att se och förnya lån. Andra funktioner som 
Lärarstudent  2  ser  som viktiga  är  Dagens  öppettider och  Boka  grupprum,  men  de 
använder den inte riktigt lika ofta.

Kulturarvsstudenten läser sitt första år på utbildningen. Studenten hade bara använt 
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den mobilanpassade webbplatsen en gång tidigare och då för att boka grupprum.

Språkkonsultstudenten studerar sin första termin och uppskattar att den använt den 
mobilanpassade webbplatsen cirka 5-10 gånger, då för att söka böcker samt att boka 
grupprum.

Media- och kommunikationsvetenskapsstudent 1  har påbörjat sin fjärde termin på 
programmet. Studenten besöker den mobilanpassade webbplatsen en eller två gånger i 
månaden och då för att boka grupprum.

Media-  och kommunikationsvetenskapsstudent  2  läser  den  sjätte  terminen  på  sin 
utbildning. Studenten säger sig använda den mobilanpassade webbplatsen någon gång i 
veckan till varannan vecka. Boka grupprum är den funktion som används mest frekvent, 
någon gång har studenten även förnyat lån och sökt efter någon bok i Summon.

Tandläkarstudenten läser sin första termin. Studenten uppger att den använder  Boka 
grupprum ”inte riktigt varje dag, men lite sådär då och då”. Funktionen Hitta bibliotek 
har använts någon enstaka gång.

Arbetsterapeutstudent  1  studerar  termin  tre  och  säger  att  användandet  av  Boka 
grupprum helt beror på om den kurs den läser för tillfället har många grupparbeten. Om 
kursen har det använder studenten funktionen några gånger i veckan. Någon gång har 
Arbetsterapeutstudent 1 använt sig av den mobilanpassade webbplatsen för att ta reda på 
vilka öppettider biblioteken har.

Arbetsterapeutstudent 2  läser också termin tre på programmet. I perioder använder 
den funktionen Boka grupprum ofta. Det har hänt att studenten har tittat på öppettider 
och förnyat lån.

Studenter vid GU Sök i Summon Boka grupprum Se och förnya lån Dagens öppettider Hitta bibliotek

Lärarstudent 1 X X X

Lärarstudent 2 X X X

Kulturarvsstudent X

Språkkonsultstudent X X

Mediastudent 1 X

Mediastudent 2 X X X

Tandläkarstudent X X

Arbetsterapeutst. 1 X X

Arbetsterapeutst.2 X X X

Tabell 1: Översikt över vilka sidor på den mobilanpassade webbplatsen studenterna vid  
GU använder sig av. Sidor som inte används av någon av respondenterna har uteslutits.
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5.2.2 Studenter vid Karlstads universitet

Socionomstudent  1  läser  sin  andra  termin  på  socionomprogrammet.  Studenten  har 
använt den mobilanpassade webbplatsen till att söka i katalogen, för att se om de böcker 
den vill ha finns inne. Det är oklart hur ofta funktionen används, men personen verkar 
vara väl bekant med den.

Socionomstudent 2  studerar sitt första år på socionomprogrammet. Studenten uppger 
att den brukar använda My loans minst en gång i veckan.

5.3 Presentation av respondenter: arbetsgrupperna

5.3.1 Arbetsgruppen vid Göteborgs universitet

Projektledaren  är  bibliotekarie  och  har  varit  ansvarig  för  projektet  kring  den 
mobilanpassade  webbplatsen.  Personen har  dessutom fungerat  som webbkoordinator 
och beskriver sig själv som en initiativtagare till det hela.

Utvecklare 1 är systemutvecklare och säger sig ha haft en rent teknisk roll i arbetet med 
universitetsbibliotekets mobilanpassade webbplats.

Utvecklare 2 är IT-utvecklare. Personen har arbetat i ett team med Utvecklare 1 och en 
tredje utvecklare, som vi tyvärr inte fått tillfälle att intervjua.

5.3.2 Arbetsgruppen vid Karlstads universitet

Personal 1  är bibliotekarie och chef för Personal 2 och Personal 3. Personen har inte 
aktivt deltagit i arbetet med webbplatsen, utan bara uppmuntrat till det.

Personal 2 är bibliotekarie och har arbetat med att välja ut och implementera Library 
Anywhere-webbplatsen.

Personal 3  är bibliotekarie. Personen  beskrev sig själv som den drivande i processen 
när det kom till att införskaffa en mobilanpassad webbplats, men har inte arbetat med 
den så mycket under implementeringen. 

5.4 Bakomliggande orsaker till implementering

Personalen  i  arbetsgrupperna  på  de  båda  universitetsbiblioteken  nämner  liknande 
orsaker  till  varför  de valt  att  införskaffa en mobilanpassad webbplats  för respektive 
bibliotek.  Ett  motiv  som  framkom  var  att  det  ”låg  i  tiden”  (Utvecklare  1  GUB). 
Projektledaren  vid  Göteborgs  universitetsbibliotek  uttryckte  det  som att  det  är  ”en 
självklarhet att man börjar arbeta med det idag”. Att ämnet ligger i tiden tyder även en 
sak som Personal 3 nämner på, nämligen att rapporten Horizon 20127 fungerat som en 
inspirationskälla (Personal 3 KAUB).

7 Johnson, L., Adams, S., and Cummins, M. (2012). The NMC Horizon Report: 2012 Higher Education  
Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
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Ett annat skäl som togs upp var att man iakttagit att studenterna använde sig av den 
ordinarie  webbplatsen från sina mobiltelefoner.  Vid Göteborgs universitet  såg man i 
webbplatsstatistiken  att  många  besök  på  den  ordinarie  webbplatsen  kom  från 
mobiltelefoner (Utvecklare 2 GUB). På universitetsbiblioteket i Karlstad hade man lagt 
märke till att flera studenter kom till informationsdisken och ville ha hjälp med att hitta 
en bok de sökt fram i den ordinarie katalogen via mobiltelefonen (Personal 2, Personal 3 
KAUB).

Ytterligare ett skäl som framkommer är att man från bibliotekens sida ville lyfta fram 
vissa  resurser.  Vid  Göteborgs  universitetsbibliotek  ville  man  förmedla  det  mobila 
gränssnittet till Summon (Projektledaren GUB) och vid Karlstads universitetsbibliotek 
hade man en önskan om att öka användningen av de elektroniska resurserna (Personal 1 
KAUB).

5.5 De mobilanpassade webbplatsernas innehåll

5.5.1 Val av innehåll

I  intervjuerna  med  den  ansvariga  personalen  vid  Göteborgs  universitetsbibliotek 
framkom tre olika anledningar till att en viss funktion valts ut för att tas med på sidan:

1. Man ville lyfta fram en viss tjänst eller ett visst innehåll, gäller främst Sök i  
Summon men även Avhandlingar vid GU (Projektledaren, Utvecklare 1 GUB).

2. Man bedömde innehållet som efterfrågat utifrån webbplatsstatistiken för den 
ordinarie webbplatsen. Exempelvis togs möjligheten att boka grupprum med, 
men inte möjligheten att boka dator då den inte är lika använd (Projektledaren, 
Utvecklare 1 GUB).

3. Vissa delar, Kontakta samt Om lyftes fram som självklara delar på en webbplats 
av en av respondenterna (Projektledaren GUB).

Vid universitetsbiblioteket i Karlstad valdes innehållet utifrån vad som bedömdes vara 
mest efterfrågat,  men man såg även på Malmö högskolas biblioteks mobilanpassade 
webbplats och använde den som en utgångspunkt för diskussionen kring vad man ville 
ta  med  (Personal  2,  Personal  3  KAUB).  Från  början  hade  man  med  en 
grupprumsbokningsfunktion, men på grund av ett systembyte togs den bort. Eftersom 
inga reaktioner inkom efter detta tolkade man det som att ingen saknade den (Personal 3 
KAUB).

Att en funktion bedömts som viktig är inte detsamma som att den i praktiken kunde tas 
med. Samtliga av de intervjuade ur personalen vid Göteborgs universitetsbibliotek tog 
upp att man hade en intention om att få med bibliotekskatalogen GUNDA på den mobil-
anpassade webbplatsen, men att detta inte var möjligt av tekniska skäl.

På  Göteborgs  universitetsbibliotek  utgick  man  från  vilka  funktioner  som  var  mest 
använda på den ordinarie webbplatsen, men det förefaller  som om detta inte är helt 
likställt  med  hur  den  mobilanpassade  webbplatsen  används.  Utvecklare  2  uttrycker 
förvåning över detta: ”Så de delarna valde vi ut, det vi trodde skulle vara, eller det vi 
såg att folk använde. Men med mobilen så gör man inte det och jag förstår inte det 
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riktigt.” Respondenten konstaterar även att det finns en risk att vissa besökare föredrar 
den  ordinarie  webbplatsen  framför  den  mobilanpassade,  på  grund  av  att  en  del 
funktioner saknas på den senare (Utvecklare 2 GUB).

5.5.2 Användarnas upplevelser och användning av innehållet

Överlag  säger  studenterna  att  de  är  nöjda  med  det  innehåll  som  finns  på  de 
mobilanpassade webbplatserna. Ingen av de har använt alla funktioner, men med något 
undantag skulle de inte vilja ta bort någonting från webbplatserna ändå. Lärarstudent 1 
(GU) tycker dock att Avhandlingar vid GU är överflödig om den inte görs om så att man 
kan söka på alla avhandlingar. I dagsläget kan man enbart se en lista över kommande 
disputationer  samt  de  tio  mest  visade  avhandlingarna.  Flera  studenter  nämnde  även 
funktioner som de saknade på den mobilanpassade webbplatsen, såsom tillgång till fler 
databaser (Tandläkarstudenten GU), möjlighet att boka grupprum (Socionomstudent 1 
KAU),  tillgång  till  GUNDA  (Media-  och  kommunikationsvetenskapsstudent  1, 
Lärarstudent 1 GU) samt möjlighet att boka dator (Lärarstudent 2 GU). En funktion som 
användes  av  samtliga  studenter  vid  Göteborgs  universitet  är  grupprumsbokningen, 
vilken vi återkommer till då den kommenterades mycket.

5.6 De mobilanpassade webbplatsernas utseende

5.6.1 Utformning av utseendet

Samtliga av de intervjuade ur personalen vid Göteborgs universitetsbibliotek påpekade 
att  valen  kring  utseendet  styrdes  av  universitetets  grafiska  profil.  Man  har  även 
fokuserat  på att  den mobilanpassade webbplatsen ska vara anpassad utifrån att  man 
använder sig av fingrarna för att navigera, till exempel måste länkytan vara tillräckligt 
stor (Utvecklare 1 GUB). Den ordinarie webbplatsen innehåller mycket bilder, men på 
den mobilanpassade webbplatsen har man inte tagit med några utan försökt att hålla 
sidan förhållandevis liten ”om man ser till kilobyte och megabyte” för att sidan ska gå 
snabbare att ladda (Utvecklare 1 GUB). En av respondenterna uttrycker att den gärna 
gjort sidan ”mer spännande”, till exempel mer färgglad (Utvecklare 2 GUB).

För  Karlstads  universitetsbibliotek  var  den  mobilanpassade  webbplatsens  utseende 
någonting som var förbestämt och som man hade få möjligheter att ändra. Under året 
har det tillkommit en möjlighet att ändra utseendet mot en kostnad, men det har inte 
varit aktuellt (Personal 2 KAUB).

5.6.2 Användarnas upplevelser av utseendet

Göteborgs och Karlstads universitetsbiblioteks mobilanpassade webbplatser skiljer sig 
en  hel  del  åt  beträffande  utseendet,  men  åsikterna  hos  de  vi  intervjuat  är  ungefär 
desamma på båda universiteten. Den ena av Karlstadsstudenterna tycker att utseendet är 
tråkigt men att det fyller sin funktion (Socionomstudent 1 KAU) medan den andra säger 
att det är bra (Socionomstudent 2 KAU). Samma åsikter lyfts fram även i Göteborg, där 
flera av de intervjuade studenterna tycker att utseendet är acceptabelt men på gränsen 
till lite tråkigt. Däremot tycker de inte att det spelar någon större roll eftersom de är 
intresserade av funktionaliteten och inte utseendet. De båda lärarstudenterna säger att de 
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gärna vill ha någon form av utsmyckning, Lärarstudent 2 (GU) föreslår en bild. Detta 
motsägs av Språkkonsultstudenten (GU) och Arbetsterapeutstudent 1 (GU), som tycker 
att det är positivt att den mobilanpassade webbplatsen är lättöverskådlig och avskalad. 
Språkkonsultstudenten (GU) uppmärksammar också att man låtit pilar ange riktningen 
framåt och bakåt på webbplatsen, vilket personen uppskattar.

Två av studenterna kommer in på den mobila webbplatsens koppling till  Göteborgs 
universitet. Media och kommunikationsvetenskapsstudent 2 (GU) tycker att det är svårt 
att se att webbplatsen tillhör Göteborgs universitet och att logotypen är för liten, medan 
Språkkonsultstudenten (GU) tycker att det är tydligt att webbplatsen tillhör Göteborgs 
universitet.

5.7 Teknik

5.7.1 Val av teknik

Som vi konstaterade i  syftet  har  universitetsbibliotek en begränsad budget,  vilket  är 
något  som  de  flesta  av  respondenterna  ur  arbetsgrupperna  kommer  in  på  när  det 
kommer till valet av teknik. För Göteborgs universitetsbibliotek var ett av skälen till att 
man valde att utveckla en mobilanpassad webbplats framför en app att det förstnämnda 
är mer resurssnålt (Projektledaren, Utvecklare 2 GUB). Ett annat skäl som nämns är 
även att en mobilanpassad webbplats fungerar för fler av användarna än en plattforms-
beroende app (Projektledaren,  Utvecklare 1 GUB). Responsiva webbplatser är  en så 
pass ny teknik att detta inte var aktuellt när den mobilanpassade webbplatsen skapades, 
däremot  säger  två  av  respondenterna  att  det  är  en  möjlig  lösning  i  framtiden 
(Projektledaren, Utvecklare 2 GUB). Projektledaren (GUB) nämner även att valet av en 
mobilanpassad  webbplats  medför  vissa  begränsningar  i  och  med  att  man  inte  har 
tillgång till hårdvaran som exempelvis kameran på samma sätt.

För Karlstads universitetsbiblioteks del innebar såväl ekonomiska förutsättningar som 
personaltillgång att man inte hade möjlighet att utveckla en mobilanpassad webbplats, 
så man valde istället att köpa in tjänsten ”Library Anywhere” då den låg inom ett rimligt 
prisspann (Personal 1, Personal 2, Personal 3 KAUB). Valet av just ”Library Anywhere” 
påverkades även av att man visste att Malmö högskolebibliotek, som använde sig av 
samma  bibliotekssystem  som  Karlstads  universitetsbibliotek,  använde  sig  av  denna 
lösning och tyckte att det fungerade (Personal 2, Personal 3 KAUB). I och med att man 
valde  ”Library  Anywhere”  innebar  det  att  valet  av  teknik  automatiskt  blev  en 
mobilanpassad webbplats samt appar för iPhone och Android, då det var vad som ingick 
(Personal 2 KAUB).

5.7.2 Användarnas upplevelser av tekniken

Användarna säger att webbplatserna överlag fungerar bra. En av Göteborgsstudenterna 
tycker att det hade varit smidigare ifall webbplatsen istället varit en app, eftersom den 
upplever att det skulle innebära färre steg att komma åt den (Lärarstudent 1 GU).
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5.8 Grupprumsbokningen på Göteborgs universitetsbiblioteks 
mobilanpassade webbplats

Funktionen  Boka  grupprum  på  Göteborgs  universitetsbiblioteks  mobilanpassade 
webbplats  har  kommenterats  under  samtliga  intervjuer  med  såväl  personal  som 
studenter,  varför vi valt att i  detta stycke se närmre på den. Det är möjligt  att  boka 
grupprum även via den ordinarie webbplatsen, men utseendet skiljer sig åt mellan den 
ordinarie och den mobilanpassade webbplatsen, se bilaga 8 och 9.

5.8.1 Arbetsgruppens syn på grupprumsbokningen

Funktionen för grupprumsbokning har arbetas om en hel del för den mobilanpassade 
webbplatsen  jämfört  med  den  ordinarie  och  deltagarna  i  arbetsgruppen  är  överlag 
mycket  nöjda  med  resultatet.  Projektledaren  konstaterar  att  även  om det  är  samma 
databas bakom båda versionerna skiljer sig gränssnitten från varandra en hel del, till den 
mobilanpassades fördel. Personen menar att den mobilanpassade varianten är smidigare 
och säger att de har fått ”en och annan kommentar om att det är bra” (Projektledaren 
GUB). 

En av de tydligaste skillnaderna mellan de båda gränssnitten är att den mobilanpassade 
versionen saknar de gröna och röda rutor som i den ordinarie versionen markerar  lediga 
respektive  upptagna  grupprum.  Färgerna  är  sannolikt  betydelsebärande  för  de  flesta 
användarna, där rött innebär upptaget och grönt ledigt. Problemet är dock att det finns 
många som har svårt för att skilja mellan dessa färger. Utvecklare 2 är därför nöjd med 
att  de  gröna  och  röda  rutorna  har  tagits  bort. Utvecklaren  nämner  även  att  den 
mobilanpassade versionen har viss funktionalitet som saknas i den ordinarie versionen, 
då det i  den mobilanpassade finns en funktion för avståndsmätning som innebär att 
mobiltelefonens position används för att visa hur långt det är till ett visst grupprum från 
den plats där man befinner sig (Utvecklare 2 GUB).

5.8.2 Användarnas upplevelser och användning av grupprumsbokningen

Alla  studenter  vi  intervjuat  från  Göteborgs  universitet  hade  använt  sig  av  Boka 
grupprum via den mobilanpassade webbplatsen, men de flesta hade gärna sett att den 
varit  annorlunda.  Bland annat påpekade flera av studenterna att  den mobilanpassade 
versionen inte såg likadan ut som den ordinarie och att  de inte kände igen sig.  Till 
exempel  sade  ett  par  studenter  att  de  saknade  de  gröna  och  röda  rutorna  vid 
bokningsöversikten  (Arbetsterapeutstudent  1,  Arbetsterapeutstudent  2  GU).  Språk-
konsultstudenten  (GU)  var  en  annan  av  de  som  konstaterade  att  utseendet  för 
grupprumsbokningen  skilde  sig  åt  mellan  den  mobilanpassade  och  den  ordinarie 
webbplatsen. Studenten reflekterade över att det går snabbare att få överblick över hur 
många grupprum som finns lediga på alla bibliotek i den mobilanpassade versionen, 
men att det inte på samma sätt går att få en helhetsuppfattning om hur det ser ut för hela  
dagen  på  ett  bibliotek.  Hälften  av  Göteborgsstudenterna  anger  att  de  i  huvudsak 
använder  sig  av  ett  specifikt  bibliotek  och  är  därför  främst  intresserade  av  hur 
grupprumssituationen ser ut  på just  ”deras” bibliotek.  En av de andra säger  att  den 
brukar lämna tillbaka böcker på olika bibliotek medan övriga inte kommenterar saken.
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Vissa  studenter  talade  om  problem  med  funktionen  Boka  grupprum.  Kulturarvs-
studenten (GU) hade svårigheter med att förstå hur själva bokningen gick till, medan 
Lärarstudent 1 (GU) trodde att den hade gjort en bokning när så inte var fallet.  Det 
framkommer  även  förslag  på  hur  funktionen  skulle  kunna  förbättras. Tandläkar-
studenten (GU) påtalar att den skulle vilja att det förutom datum även står veckodag i 
grupprumsbokningens kalender samt att det vore bra om det gick att få påminnelser när 
det är dags att kvittera det bokade grupprummet.

5.9 Förväntningar på trafiken

Alla  utom  en  av  de  intervjuade  ur  personalen  vid  såväl  Göteborgs  som  Karlstads 
universitetsbibliotek tar upp att användningen av den mobilanpassade webbplatsen är 
relativt  låg och flera av de hade förväntat  sig en högre användning av webbplatsen. 
Marknadsföring är en insats som lyfts fram som positiv för användningen, men på båda 
biblioteken konstaterar man också att detta är någonting man inte arbetat så mycket med 
(Projektledaren GUB, Personal 2, Personal 3 KAUB).

En  av  utvecklarna  vid  Göteborgs  universitetsbibliotek  tror  att  somliga  användare 
föredrar  den  ordinarie  webbplatsen  framför  den  mobilanpassade,  eftersom  den 
mobilanpassade bara innehåller  en liten del  av vad den ordinarie  gör.  Personen tror 
också att användarna har vant sig vid att surfa på icke-mobilanpassade webbplatser och 
inte ser det som något problem (Utvecklare 2 GUB). Det sistnämnda är något som tas 
upp även av en av bibliotekarierna i Karlstad (Personal 3 KAUB). En annan tanke som 
lyfts fram är att funktionen  Sök i Summon eventuellt inte passar att använda från en 
mobiltelefon eftersom en sökning ofta  slutar  i  en PDF-fil,  vilket  kan upplevas  som 
svårläst på en liten skärm (Utvecklare 2 GUB).

Vid  Göteborgs  universitetsbibliotek  har  man  sedan  den  andra  versionen  av  den 
mobilanpassade webbplatsen lanserades en fråga till besökare från mobiltelefoner om de 
vill  omdirigeras  från  grupprumsbokningen  på  den  ordinarie  webbplatsen  till  den 
mobilanpassade motsvarigheten. Detta gav en markant ökning av användandet av den 
mobilanpassade webbplatsen (Utvecklare 2 GUB). Vid universitetsbiblioteket i Karlstad 
hade  man  för  avsikt  att  göra  en  liknande  omdirigering,  men  på  grund  av  tekniska 
problem har denna inte kommit till stånd (Personal 2 KAUB).

De studenter vi intervjuat har alla använt sig av respektive mobilanpassad webbplats, 
men ingen av de har använt sig av samtliga delar av webbplatserna. Anledningar som 
nämns till att övriga funktioner inte används är bristande tid (Socionomstudent 2 KAU), 
inget  behov av  dem (Media-  och  kommunikationsvetenskapsstudent  2  GU) eller  att 
personen inte tänkt på att det funnits fler delar (Media- och kommunikationsvetenskaps-
student 1 GU, en person som länkats direkt till grupprumsbokningen). En student menar 
att den inte är så bra på tekniken (Socionomstudent 1 KAU). Vad icke-användare har för 
inställningar  till  den mobilanpassade webbplatsen ligger  utanför  vår  studies  område, 
men när vi letade efter personer att intervjua på universiteten svarade majoriteten av de 
vi  frågade  att  de  inte  kände  till  varken  den  mobilanpassade  webbplatsen  eller,  för 
Karlstads universitets del, appen överhuvudtaget. En student i Göteborg uppgav att den 
hade besökt den mobilanpassade webbplatsen vid ett tillfälle, men valt att inte fortsätta 
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använda den eftersom möjligheten att boka datorplats inte fanns i det mobilanpassade 
gränssnittet.

5.10 De mobilanpassade webbplatserna som helhet

Arbetsgrupperna på de båda universitetsbiblioteken tar upp att de inte fått så mycket 
respons  från  användarna  beträffande  den  mobilanpassade  webbplatsen.  Personal  3 
(KAUB) nämner att det inte inkom några reaktioner efter att de tagit bort funktionen för 
grupprumsbokning,  vilket  personen  tycker  var  lite  oväntat.  Projektledaren  (GUB) 
konstaterar att de inte fått så mycket respons, men att de fått en och annan kommentar 
om  att  grupprumsbokningen  var  bra.  Även  Utvecklare  2  (GUB)  påpekar  att  det 
inkommit få  reaktioner,  till  exempel hade det inte skickats  några mejl  från kontakt-
formuläret på den mobilanpassade webbplatsen.

Studenterna  verkar  dock  nöjda  med  hur  de  mobilanpassade  webbplatserna  fungerar 
överlag.  Lärarstudent 2 (GU) kommenterar åtkomsten till  de olika funktionerna som 
smidig: ”Det är inte så komplicerat. Det är väldigt smidigt att komma in i dem. För 
rubrikerna säger ju allting. Så det är ju bara att veta att det här ska jag göra, då går jag in 
där och gör det.” Att webbplatsen är enkel och tydlig att använda kommenteras även av 
Språkkonsultstudenten och Arbetsterapeutstudent 1. En annan positiv egenskap som tas 
upp  är  att  den  mobilanpassade  webbplatsen  är  snabb  (Arbetsterapeutstudent  2, 
Språkkonsultstudenten  GU).  Språkkonsultstudenten  nämner  att  den  använder  den 
mobilanpassade webbplatsen från mobiltelefonen även om alternativ finns, eftersom det 
upplevs som enklare: 

Alltså jag kan ju sitta och bläddra i min telefon när jag är i bibblan, för att jag inte orkar gå till en 
dator, eller jag orkar inte ta upp den [laptopen; vår anm.], eller så. Så att det är ju både att jag 
kanske inte har tillgång till den, eller att det är ett snabbare sätt att komma åt den.

Att den mobilanpassade webbplatsen skulle bli enkel att förstå och använda var också 
ett mål som arbetsgruppen på Göteborgs universitetsbibliotek hade (Utvecklare 2 GUB).

För att nå nya användare har man arbetat med olika typer av marknadsföring. Saker som 
nämns av personalen på båda  biblioteken är  länkar  från den ordinarie  webbplatsen, 
fysiska informationsblad och affischer (Projektledaren GUB, Personal 2 KAUB). Vid 
Karlstads universitetsbibliotek använde man sig även av Facebook och Twitter samt 
lade  ut  ett  filmklipp på YouTube som man sedan länkade till  från bland annat  den 
ordinarie webbplatsen (Personal 1, Personal 2 KAUB). Man arbetade även med att tipsa 
om den  mobilanpassade  webbplatsen  när  man  talade  med  studenter  i  informations-
disken. Ett problem som finns med detta är dock att det kan vara svårt att komma ihåg i 
och med att det är mycket annat som ska hinnas med (Personal 1 KAUB). Marknads-
föringsinsatserna har främst varit koncentrerade till lanseringarna av de mobilanpassade 
webbplatserna och respondenterna menar själva att det är ett område de behöver arbeta 
mer  med för  att  öka  användningen (Projektledaren,  Utvecklare  2  GUB,  Personal  1, 
Personal 2, Personal 3 KAUB).
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6. Analys och diskussion

I detta kapitel diskuterar vi intervjumaterialet utifrån vår analysram. Kapitlet är uppdelat 
i tre delar där 6.1 behandlar de resultat som presenteras i 5.4, 6.2 behandlar de resultat 
som presenteras i 5.5-5.8 samt 5.10 och 6.3 som behandlar de resultat som presenteras i 
5.9-5.10.  Vår  analysram  utgörs  av  tidigare  forskning  samt  teorier  av  Klasson  och 
Rogers. Tidigare forskning används för att sätta de skäl arbetsgrupperna tar upp till att 
införskaffa  en  mobilanpassad  webbplats  i  ett  sammanhang.  Klassons  modeller  för 
rolluppfattning  inom högskolebiblioteken  används  för  att  se  på  förhållandet  mellan 
bibliotekspersonal och användare. Delar av Rogers teorier kring innovationsspridning 
används för att se på användningen av de mobilanpassade webbplatserna.

6.1 Bakomliggande orsaker till implementering

I tidigare forskning har vi främst sett två skäl till varför universitetsbibliotek väljer att 
utveckla mobilanpassade webbplatser, nämligen att besöksstatistiken för den ordinarie 
webbplatsen visat att många besök kommit från mobila enheter (DeMars 2012, s. 254f, 
Connolly, Cosgrave & Krkoska 2011, s. 28) samt att man lagt märke till att studenterna 
använde sig av mobiltelefonen när de kom till informationsdisken och ställde frågor 
(Connolly, Cosgrave & Krkoska 2011, s. 28, Haefele 2011, s. 118). Matthew Connolly, 
Tony Cosgrave och Baseema Krkoska nämner även att bibliotekets studentråd ställt sig 
positiv till idén (2011, s. 28).

I vårt material kan vi se att motiv som lyfts fram är:
• Mobilanpassade webbplatser är ett aktuellt område (GUB, KAUB). 
• Personalen  hade  sett  att  studenterna  använde den ordinarie  webbplatsen  från 

mobiltelefoner,  antingen  via  webbplatsstatistiken  (GUB)  eller  genom  att 
studenterna  använt  sig  av  den  ordinarie  webbplatsen  när  kommit  till 
informationsdiskarna (KAUB).

• Man ville från personalens sida lyfta fram befintliga resurser (GUB, KAUB).

Utifrån  de  svar  respondenterna  i  arbetsgrupperna  gett  är  anledningarna  till  att 
universitetsbiblioteken  i  vår  studie  har  valt  att  implementera  varsin  mobilanpassad 
webbplats  förhållandevis  överensstämmande,  trots  att  det  är  två olika bibliotek med 
skilda förutsättningar. Dessa orsaker är även lika de motiv till implementering som lyfts 
fram i tidigare forskning. I de artiklar vi läst tar man inte upp att området är aktuellt som 
ett direkt skäl till att biblioteken valt att utveckla mobilanpassade webbplatser, men det 
framgår på andra sätt. Ett exempel är det uttalande av DeMars som vi hänvisade till i 
problemformuleringen, där han menar att det inte längre är en fråga om bibliotek ska 
erbjuda en mobilanpassad webbplats, utan frågan är när och hur det ska ske (2012, s. 
254). Vi kan också se en orsak till att tillhandahålla en mobilanpassad webbplats som vi 
inte sett i de artiklar vi läst, nämligen att man ville lyfta fram befintliga resurser. Dessa 
var  Summons  mobila  gränssnitt  för  Göteborgs  universitetsbiblioteks  del  samt  de 
elektroniska resurserna i stort för Karlstads.
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6.2 Upplevelse av de mobilanpassade webbplatserna

När det kommer till upplevelsen av de mobilanpassade webbplatserna som helhet är det 
tydligt att det är innehållet som engagerar studenterna mest. De har inte lika mycket att 
säga om utseende och teknik,  och där  går dessutom deras åsikter isär.  Ett  undantag 
gäller  för  grupprumsbokningen  vid  Göteborgs  universitet,  där  flera  av  studenterna 
kommenterar  utseendet  och  att  det  skiljer  sig  från  hur  det  ser  ut  på  den  ordinarie 
webbplatsen.

Under  intervjuerna  framkommer  vissa  skillnader  mellan  personalens  avsikter  för  de 
mobilanpassade webbplatserna och hur  studenterna upplever  dem. En av de främsta 
skillnaderna är att  studenterna saknar  funktioner  som tillhandahålls  på den ordinarie 
webbplatsen men som inte finns på den mobilanpassade versionen. De funktioner som 
nämns av studenter vid Göteborgs universitet är bibliotekskatalogen GUNDA, tillgång 
till  databaser  samt  möjlighet  att  boka  dator.  Den  ena  av  studenterna  vid  Karlstads 
universitet  skulle  gärna  ha  möjlighet  att  boka  grupprum  via  den  mobilanpassade 
webbplatsen.

En  del  av  skillnaden  mellan  vad  som erbjuds  och  vad  studenterna  efterfrågar  kan 
förklaras med att funktionaliteten inte var möjlig att erbjuda av tekniska orsaker, vilket 
var  fallet  med  GUNDA.  Personalen  vid  Göteborgs  universitet  hade  för  avsikt  att 
bibliotekskatalogen skulle finnas med på den mobilanpassade webbplatsen, så här råder 
ingen  skillnad  mellan  den  ansvariga  personalens  avsikter  för  den  mobilanpassade 
webbplatsen och hur studenterna upplever den.

När  det  kommer  till  möjligheten  att  boka  dator  vid  Göteborgs  universitet  samt 
möjligheten  att  boka grupprum vid  Karlstads  universitet  så  är  detta  funktioner  som 
personalen har bedömt som inte efterfrågade av användarna. Vid Göteborgs universitet 
gjordes bedömningen utifrån att funktionen boka dator inte var använd i någon större 
omfattning  på  den  ordinarie  webbplatsen.  Vid  Karlstads  universitet  gjordes 
bedömningen utifrån att grupprumsbokningen hade funnits med, men tagits bort vid ett 
systembyte och då inga reaktioner inkom efter detta tolkades det som att ingen saknade 
den. Gällande databaserna som en av studenterna från Göteborgs universitet efterfrågar 
är det ingenting som tagits upp av personalen under intervjuerna.

Ytterligare en skillnad som framkommit under intervjuerna är att studenterna inte beter 
sig  som personalen  förväntat  sig  när  det  kommer  till  användningen  av  grupprums-
bokningen vid  Göteborgs  universitet.  Av de  studenter  vi  talat  med har  ingen direkt 
uttryckt någon önskan om att flytta runt mellan olika bibliotek för att få tillgång till 
grupprum, snarare verkar studenterna i huvudsak hålla sig till ett av biblioteken. Om så 
är fallet gör det att en funktion som avståndsmätningen i  Boka grupprum mister sin 
betydelse.

De skillnader som beror på att studenterna önskar, eller inte önskar, en viss funktion 
eller  ett  visst  innehåll,  skulle  kunna  förklaras  utifrån  Klassons  tre  modeller  för 
rolluppfattning inom högskolebiblioteken. Personalen på båda biblioteken ger uttryck 
för  att  de  å  ena  sidan  hade  ett  visst  innehåll  som  de  bedömde  som  viktigt  att 
tillhandahålla  medan  de  å  andra  sidan  till  stor  del  utgått  från  vad  de  trodde  att 
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studenterna  ville  ha.  Om enbart  det  förstnämnda varit  fallet  hade  de arbetat  utifrån 
förmyndarmodellen,  medan  det  senare  arbetssättet  speglar  marknadsmodellen. 
Kombinationen mellan de båda förhållningssätten, att  man på samma gång har egna 
värderingar för vad som är viktigt och bör vara med och samtidigt har som mål att 
utveckla  utifrån  vad  användarna  vill  ha,  tyder  på  att  man  försöker  arbeta  utifrån 
samspelsmodellen. Utmärkande för samspelsmodellen är att den bygger på en dialog 
mellan kund och bibliotekarie, där bådas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Detta 
blir problematiskt då man i praktiken inte har någon egentlig dialog mellan användare 
och bibliotekspersonal på de båda biblioteken när det kommer till de mobilanpassade 
webbplatserna.  Vi  vet  inte  ifall  de  skillnader  som  framkommer  i  vårt  material  är 
representativa,  men det är ändå möjligt att den här typen av skillnader skulle kunna 
uppkomma som en följd av den bristande kommunikationen.

6.3 Förväntningar på trafiken

En tydlig skillnad mellan den ansvariga personalens avsikter  för de mobilanpassade 
webbplatserna och studenternas användning av dem rör just användningen i sig, då flera 
av  de  intervjuade  ur  personalen  uppger  att  användningen  av  de  mobilanpassade 
webbplatserna är lägre än förväntat.

6.3.1 Användningen sett utifrån de mobilanpassade webbplatsernas 
upplevda egenskaper

Ifall en innovation börjar användas eller ej beror på många olika saker, till  exempel 
innovationens upplevda egenskaper.  Av dessa är  det  relativa fördelar,  kompatibilitet, 
komplexitet, provmöjlighet och synlighet som är de egenskaper som har störst påverkan 
på i vilken grad innovationen börjar användas (Rogers 2003, s. 221).

De relativa fördelarna innebär i vilken mån den mobilanpassade webbplatsen ses som 
bättre än den ordinarie webbplatsen. Relativa fördelar som nämns av personalen är till 
exempel  avståndsmätningen  i  funktionen  Boka  grupprum men  även  att  grupprums-
bokningen som sådan  är  smidigare.  Relativa  fördelar  som nämns  av  studenterna  är 
främst att den mobilanpassade webbplatsen är snabb och smidig att använda. Saker som 
nämns som negativa med den mobilanpassade webbplatsen jämfört med den ordinarie 
är  att  det  saknas  funktioner,  vilket  tas  upp  av  Utvecklare  2  och  flera  studenter. 
Utvecklare 2 tar även upp att PDF-filer är omständliga att läsa på en mobiltelefon.

Kompatibilitet innebär till  vilken grad innovationen ses som överensstämmande med 
värderingar, erfarenheter och behov hos potentiella användare (Rogers 2003, s. 240). 
När det kommer till kompatibilitet kan vi se att de studenter vi intervjuat har behov av 
vissa delar  av sidan,  men inte  alla.  Eftersom vi inte  intervjuat  icke-användare i  vår 
studie kan vi inte uttala oss om dem, men exempel på låg kompatibilitet skulle kunna 
vara att man inte tycker om att surfa med mobiltelefonen. Detta är fullt tänkbart utifrån 
tidigare  studier  som visat  att  studenter  är  tveksamma  till  att  använda  internet  från 
mobiltelefonen (Mills  2009, s.  7,  Walsh 2010, s. 28), även om förutsättningarna har 
förbättrats sedan dessa studier gjordes. Saker som talar för högre kompatibilitet är att 
man  vid  båda  universitetsbiblioteken  identifierat  ett  behov  av  en  mobilanpassad 
webbplats, samt att man vid Göteborgs universitet valt ut innehållet utifrån vilka sidor 
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som använts mest på den ordinarie webbplatsen. 

Komplexitet innebär i vilken utsträckning innovationen upplevs som svår att förstå och 
använda  (Rogers  2003,  s.  257).  Arbetsgruppen  i  Göteborg  hade  som  mål  att  den 
mobilanpassade webbplatsen skulle bli enkel att förstå och använda. Med undantag för 
att  vissa  studenter  vid  Göteborgs  universitet  upplevde  grupprumsbokningen  som 
krånglig, ger de flesta studenterna uttryck för att den mobilanpassade webbplatsen är 
enkel  att  använda.  En  av  studenterna  kommenterar  speciellt  att  den  tycker  att  den 
mobilanpassade  webbplatsen  är  lättöverskådlig  och  en  annan  att  den  är  tydlig, 
exempelvis på grund av pilarna som anger riktning. En av Karlstadsstudenterna säger 
sig däremot inte vara särskilt bra på tekniken så denna person upplevs komplexiteten 
sannolikt som hög.

Provmöjlighet innebär i vilken omfattning man kan prova på innovationen innan man 
tar  ett  beslut  om att  använda  den  (Rogers  2003,  s.  258).  I  och  med  att  de  mobil-
anpassade webbplatserna är fritt tillgängliga på internet är provmöjligheten stor.

Synlighet innebär i vilken grad innovationens resultat är synliga för andra (Rogers 2003, 
s. 258). En mobilanpassad webbplats är exempel på mjukvara, som i allmänhet är svår 
att se och därmed sprider sig långsammare (Rogers 2003, s. 259). Synligheten för de 
mobilanpassade webbplatserna är således låg.

Utifrån vårt material ser personal och studenter på olika saker som relativa fördelar. 
Personalen nämner flera fördelar som studenterna inte tar upp. Det studenterna verkar se 
som den största skillnaden mellan den mobilanpassade webbplatsen och den ordinarie är 
att den förstnämnda saknar funktioner jämfört med den senare, någonting som även tas 
upp av en ur personalen. Att det saknas funktioner på den mobilanpassade webbplatsen 
kan ses som negativt i förhållande till de relativa fördelarna, men det kan även ses som 
positivt  utifrån  komplexiteten.  Flera  av  de  studenter  vi  intervjuat  från  Göteborgs 
universitet har uppskattat att sidan är lättöverskådlig och enkel. Någonting annat som är 
positivt för spridningen av den mobilanpassade webbplatsen är att provmöjligheten är 
hög, medan den låga synligheten däremot försvårar spridningen av den.

Walsh påpekar att flera studier tyder på att fokus för utvecklingen av en mobilanpassad 
webbplats ligger på hur den ska tillhandahållas, snarare än varför och för vem det ska 
göras  (2012,  s.  XV).  Om  det  är  på  detta  sätt  innebär  det  att  det  är  lätt  att 
kompatibiliteten blir låg, då man inte vet vad användarna har behov av eller vilka deras 
tidigare erfarenheter och värderingar är. Sett utifrån detta borde det vara intressant för 
bibliotek som tänker utveckla en mobilanpassad webbplats att ta reda på vad just deras 
användare har behov av.  Om man utvecklar en mobilanpassad webbplats  som möter 
användarnas behov kommer detta att vara positivt för spridningen.

6.3.2 Användningen sett utifrån kommunikationen kring de 
mobilanpassade webbplatserna

Man  har  arbetat  med  masskommunikation  på  både  Göteborgs  och  Karlstads 
universitetsbibliotek, men anser ändå att detta är någonting man kan och bör arbeta mer 
med. På biblioteket i Karlstad har man också arbetat med personlig kommunikation, 
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genom att  personalen i  informationsdisken har tipsat de studenter de träffat  om den 
mobilanpassade  webbplatsen.  Man  har  även  använt  sig  av  sociala  medier  som  en 
marknadsföringskanal,  vilket  kan  ses  som  en  blandning  av  personlig-  och 
masskommunikation. På Göteborgs universitetsbibliotek har man lagt in en förfrågan 
till de som besöker en av sidorna på den ordinarie webbplatsen från mobiltelefoner ifall 
de vill förflyttas till den mobilanpassade webbplatsen istället, vilket ledde till en ökning 
av användningen. Detta kan också ses som en form av kommunikation.

Vår uppfattning är att det är många studenter som inte känner till de mobilanpassade 
webbplatserna på såväl Göteborgs som Karlstads universitet. Av de studenter vi frågat 
när  vi  sökte  efter  respondenter  var  det  betydligt  fler  som  inte  kände  till  de 
mobilanpassade webbplatserna än var det var som gjorde det, även om vi inte kan uttala 
oss om hur många detta var.  Utifrån detta är  masskommunikation viktig,  då Rogers 
konstaterar att massmediala kommunikationskanaler är viktigast för att sprida kunskap 
om en innovation (2003, s. 205). Detta är man också medvetna om och arbetar med på 
båda bibliotek. Personliga kommunikationskanaler fyller en delvis annan funktion, då 
de enligt Rogers är viktigast för individen när det kommer till att forma en positiv eller 
negativ hållning till innovationen (2003, s. 205). Det går att använda sig av personlig 
kommunikation även kring en mobilanpassad webbplats, vilket man gjort på Karlstads 
universitetsbibliotek.  Om man  vill  öka  användningen  av  de  mobilanpassade  webb-
platserna  kan  det  vara  bra  att  överväga  att  använda  sig  av  mer  än  enbart 
masskommunikation, då de olika kommunikationsformerna fyller olika funktion. Man 
bör heller inte glömma bort att det finns andra former av kommunikation än de Rogers 
tar upp, exempelvis via sociala medier.

7. Slutsatser

I detta kapitel tar vi upp slutsatserna utifrån våra frågeställningar,  förslag på fortsatt 
forskning och därefter behandlar vi uppsatsen som helhet.

7.1 Varför har de undersökta biblioteken valt att erbjuda 
mobilanpassade webbplatser?

De skäl som framkom under vår studie är att det är ett aktuellt område att arbeta med, 
man  har  även  sett  att  studenterna  använder  sig  av  den  ordinarie  webbplatsen  från 
mobiltelefoner och man ville genom den mobilanpassade webbplatsen lyfta fram vissa 
resurser.  Dessa  skäl  var  aktuella  för  såväl  Göteborgs  som  Karlstads  universitets-
bibliotek.

7.2 Hur använder och upplever studenterna vid de undersökta 
universiteten respektive mobilanpassad webbplats?

Studenterna har ett tydligt mål med sitt användande, till exempel boka grupprum, hitta 
en bok eller liknande. De delar de inte har behov av har de heller inte reflekterat så 
mycket över. Upplevelsen är överlag positiv, men de kan inte göra allt de skulle vilja 
kunna göra på den mobilanpassade webbplatsen. De jämför den också mycket med den 
ordinarie webbplatsen, till exempel när det kommer till vilka funktioner som finns och 
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hur de ser ut.

7.3 Kan skillnader iakttas mellan den ansvariga personalens 
avsikter för de mobilanpassade webbplatserna och hur 
studenterna använder och upplever dem, och hur kan 
sådana skillnader förklaras?

Vi har identifierat några områden där studenternas upplevelser eller användning skiljer 
sig  från  personalens  avsikter  för  de  mobilanpassade  webbplatserna.  Studenterna 
efterfrågar funktioner på de mobilanpassade webbplatserna som inte bedömts relevanta 
av  arbetsgrupperna  samtidigt  som de  inte  använder  sig  av  samtliga  funktioner  som 
erbjuds. Studenterna ger också i vissa fall uttryck för att de vill känna igen sig jämfört  
med den ordinarie  webbplatsen,  något  som inte  tas upp av respondenterna i  arbets-
grupperna. Personalen hade även väntat sig en högre användning än den nuvarande.

Den  första  skillnaden,  att  studenterna  i  vår  studie  efterfrågar  funktioner  som  inte 
förutsetts samt att de inte använder alla funktioner, behöver inte vara en representativ 
bild av samtliga studenters behov. Dessa skillnader skulle ändå kunna uppkomma, då 
kommunikation mellan studenter och personal kring ämnet inte förekommer i  någon 
större omfattning. Om man vill arbeta utifrån samspelsmodellen, där användarens behov 
är lika viktiga som bibliotekspersonalens, förutsätter den kommunikation. I annat fall 
kan skillnader av den här typen uppstå. 

Att studenterna vill känna igen sig jämfört med den ordinarie webbplatsen är en skillnad 
som  inte  kan  förklaras  utifrån  vår  analysram,  och  vi  vet  inte  heller  om  den  är 
representativ eller inte. Som vi konstaterat innan är de skillnader vi identifierat svåra att 
förklara utifrån en sammanhållen modell och för att förklara denna skillnad skulle det 
behövas  ytterligare  en  del  i  vår  analysram.  Ett  annat  problem  är  att  även  om  de 
mobilanpassade webbplatserna skiljer sig markant från de ordinarie till utseendet är det 
ingenting som personalen kommenterat under våra intervjuer. Detta gör att vi inte säkert 
vet personalens avsikter i frågan.

Personalen i arbetsgrupperna för de mobilanpassade webbplatserna hade väntat sig en 
högre användning av de mobilanpassade webbplatserna än vad som blev fallet.  Den 
oväntat låga användningen kan bero på flera olika saker,  men utifrån Rogers har vi 
identifierat några områden som sannolikt påverkar i vilken grad den mobilanpassade 
webbplatsen används.

En  förutsättning  för  att  studenterna  ska  använda  sig  av  de  mobilanpassade 
webbplatserna  är  att  de  känner  till  att  de  finns.  I  och  med  att  synligheten  för  de 
mobilanpassade webbplatserna är låg, leder det till att de inte sprids lika fort. Detta kan 
vara en del av förklaringen till att de inte används i högre utsträckning än de gör. Mass-
mediala kommunikationskanaler är bra för att sprida kunskap om en innovation, men de 
kan kompletteras med personlig kommunikation som fungerar bättre för att påverka en 
potentiell användares inställning till innovationen. Andra typer av kommunikation tas 
inte upp av Rogers, men det är rimligt att de fungerar kompletterande till de båda andra. 
Vid båda universitet har man använt sig av massmediala kommunikationskanaler, men 
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främst vid lanseringen av de mobilanpassade webbplatserna. Man har även använt sig 
av sociala medier samt vid Karlstads universitetsbibliotek av personlig kommunikation. 
Att man främst marknadsfört de mobilanpassade webbplatserna i ett inledande skede 
kan vara en annan del av förklaringen till att de inte används mer.

Kompatibiliteten är ytterligare en aspekt som påverkar i vilken grad de mobilanpassade 
webbplatserna används. Om kompatibiliteten är låg till exempel för att användarna inte 
har  något  behov av  de  funktioner  webbplatserna  tillhandahåller  eller  om de  inte  är 
intresserade  av  att  surfa  med  mobiltelefonen  överhuvudtaget,  kommer  även 
användningen  att  bli  låg.  Utifrån  vår  studie  kan  vi  inte  uttala  oss  om  huruvida 
kompatibiliteten är hög eller låg när det kommer till  Göteborgs respektive Karlstads 
universitetsbiblioteks  mobilanpassade  webbplatser.  Det  är  ändå  en  aspekt  som  är 
relevant i sammanhanget. Om det är som Walsh tycker sig se, att fokus för utvecklingen 
av mobilanpassade webbplatser ligger på hur de ska tillhandahållas och inte på varför 
eller  utifrån  användarens  perspektiv  (2012,  s.  XV),  riskerar  det  att  leda  till  låg 
kompatibilitet och därmed även låg användning. Man bör även tänka på att inte alla 
studenter har behov eller vill använda en mobilanpassad webbplats och det finns ingen 
poäng med att sprida den för spridandets skull.

7.4 Fortsatt forskning

Då det gjorts få studier om hur biblioteksanvändarna ser på och upplever biblioteks 
mobilanpassade webbplatser är detta ett intressant område för vidare undersökningar. 
Nedan presenterar vi några ämnen vi funnit tänkbara för fortsatta studier utifrån våra 
resultat.

Studenterna i  vår studie hade tydliga mål för sitt  användande av de mobilanpassade 
webbplatserna, där varje besök gick ut på att utföra en bestämd uppgift. Utifrån detta 
väcks  vår  nyfikenhet  på  ifall  studenter  i  allmänhet  enbart  vill  använda  bibliotekets 
mobilanpassade webbplats till att lösa ett problem eller om de även är intresserade av att 
undersöka övrigt innehåll, då det påverkar vilken typ av innehåll som är relevant att ta 
med på ett akademiskt biblioteks mobilanpassade webbplats.

När det kommer till vilket innehåll som är relevant att tillhandahålla skulle det också 
vara värdefullt att få en representativ bild av vilket innehåll användarna efterfrågar på 
ett universitetsbiblioteks mobilanpassade webbplats, samt om det är detsamma som de 
faktiskt  använder.  Det  skulle  också  vara  givande  att  se  hur  detta  förhåller  sig  till 
användarna vid andra akademiska bibliotek för att få en bild av ifall användarnas behov 
skiljer sig mycket eller lite åt mellan olika lärosäten. Det vore även intressant att få en 
representativ  bild  av  hur  många  som  aktivt  valt  att  inte  använda  sig  av  ett 
universitetsbiblioteks  mobilanpassade  webbplats,  samt  skälen  till  varför  de  inte 
använder den.

Beträffande  förhållandet  mellan  den ordinarie  och  den  mobilanpassade  webbplatsen 
konstaterar en av utvecklarna att studenterna inte verkar vilja använda dem på samma 
sätt. Det skulle vara givande om man kunde studera ifall det verkligen förhåller sig så 
och i så fall hur användningen skiljer sig åt mellan de olika gränssnitten. Våra resultat 
indikerar även att användarna vill känna igen sig på den mobilanpassade webbplatsen 
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jämfört  med den ordinarie.  Förhåller  det  sig så och vad är det  i  så fall  som skapar 
känslan av igenkänning?

Ett mer allmänt hållet ämne är marknadsföringen. De flesta ur arbetsgrupperna anser att 
de  marknadsfört  de  mobilanpassade  webbplatserna  för  lite  och  konstaterar  även  att 
marknadsföringsinsatserna varit koncentrerade till lanseringarna av dessa. Utifrån detta 
väcks frågan hur man på bibliotek arbetar med marknadsföring av bibliotekets tjänster. 
Till exempel skulle det vara intressant att se på ifall man avsätter tid för marknadsföring 
eller om det förväntas ske ”vid sidan om” och vems uppgift det är att marknadsföra en 
tjänst.

7.5 Sammanfattande slutsatser

Vi anser att vi inte fullt ut men till stor del har uppnått syftet, då vi fått en bild av varför 
man  vid  universitetsbiblioteken  i  vår  studie  valt  att  utveckla  mobilanpassade 
webbplatser samt hur en del av deras användare upplever dem. Vi har dock inte kunnat 
få någon representativ bild av hur användarna uppfattar webbplatserna samt hur deras 
uppfattningar förhåller sig till personalens avsikter. Vi har inte heller kunnat ge några 
fullständiga förklaringar till de skillnader vi identifierat.

Överlag är vi trots detta nöjda med vårt metodval, då vi funnit intressanta områden där 
personalen och studenternas uppfattningar skiljer sig åt. Däremot hade det varit önskvärt 
att veta ifall dessa skillnader är representativa även för gruppen studenter som helhet. 
Utifrån  detta  hade  det  varit  givande  att  komplettera  intervjuerna  med  en  enkät 
distribuerad till ett större och representativt urval av studenter vid de båda universiteten. 
På så vis hade det även funnits en möjlighet att nå fler studenter och vi hade dessutom 
kunnat använda enkäten för att få kontakt med personer att intervjua. Intervjuer även 
med personer  som aktivt  valt  att  inte  använda sig av universitetsbibliotekets  mobil-
anpassade webbplats hade också kunnat ge en mer nyanserad bild av området.

Studien Olika syn på saken (2011) visade att användare och personal vid folkbibliotek 
är av olika åsikt när det kommer till hur viktigt det är med en bra hemsida. Vår studie 
visar att det finns en risk för att denna typ av prioriteringsskillnader mellan de båda 
grupperna kan uppstå även när det kommer till universitetsbiblioteks mobilanpassade 
webbplatser.  Användarstudier  som de som genomförts  av Paterson och Low (2011), 
Walsh (2010) och Mills (2009) är därför viktiga för att få en förståelse av användarnas 
behov, men det är också rimligt att anta att behoven kan skifta beroende på kontext.

Vi anser att vår studie har ett värde för området biblioteks- och informationsvetenskap, 
då den kan peka på ämnen som är i behov av fortsatt forskning. Det finns också få andra 
studier som ser på hur användare upplever en befintlig mobilanpassad webbplats, vilket 
denna studie kan ge vissa indikationer på.  Vår studie bidrar således även till området 
biblioteks- och informationsvetenskap genom att behandla ett förhållandevis outforskat 
empiriskt område. Gentemot utvecklare av mobilanpassade webbplatser hoppas vi att 
denna studie kan motivera till en kontinuerlig dialog med användarna.
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Bilaga 1: Intervjuguide personal (GUB)

Informera  om  frivillighet,  konfidentialitet,  intervjuns  syfte,  hur  lång  tid  intervjun 
kommer att ta. Be om lov att spela in.

1. Vilken har din roll varit i arbetet med den mobilanpassade webbplatsen?

2.  Hur kom det  sig  att  ni  valde  att  utveckla  en  mobilanpassad  webbplats  för 
universitetsbiblioteket?
    Har universitetet eller universitetsbiblioteket någon mobil strategi?
        Om ja: Hur har det påverkat ert arbete?
    Vem anser du att den mobila webbplatsen vänder sig till?
    Hur har användarna påverkat utvecklingsarbetet?
        Har ni till exempel gjort någon användarundersökning? Släppt en betaversion?
            Om ja: Vad visade resultatet?
  Finns det någon anledning till att ni valde att göra en mobilanpassad webbplats och 
inte exempelvis en app eller en responsiv webbplats?

3. Hur har ni valt ut vilket innehåll den mobilanpassade webbplatsen ska ha?
    Är det någonting som aktivt valts bort? Varför?

4. Hur har gränssnittets utseende arbetats fram?
    Om grafisk profil inte nämns, följdfråga på det.

5. Har webbplatsen blivit som du tänkt dig?

6. Är det något du ser som viktigt i processen som vi inte tagit upp?



Bilaga 2: Intervjuguide personal (KAUB)

Informera  om  frivillighet,  konfidentialitet,  intervjuns  syfte,  hur  lång  tid  intervjun 
kommer att ta. Be om lov att spela in.

1. Vilken har din roll varit i arbetet med den mobilanpassade webbplatsen?

2. Hur kom det sig att ni valde att införskaffa/köpa en mobilanpassad webbplats 
för universitetsbiblioteket?
    Har universitetet eller universitetsbiblioteket någon mobil strategi?
        Om ja: Hur har det påverkat ert arbete?
    Vem anser du att den mobila webbplatsen vänder sig till?
    Hur har användarna påverkat arbetet med den mobilanpassade webbplatsen?
        Har ni till exempel gjort någon användarundersökning? Släppt en betaversion?
            Om ja: Vad visade resultatet?
  Finns det någon anledning till att ni valde just Library Anywhere-lösningen, och inte t 
ex någon annan eller att utveckla en egen?
    Ni har en webbsida och en app, finns det någon anledning till att ni valde just dessa 
och inte t ex en responsiv sida?

3. Hur har ni valt ut vilket innehåll den mobilanpassade webbplatsen ska ha?
    (Hur fria är ni att välja?)
    Är det någonting som aktivt valts bort? Varför?

4. Hur har gränssnittets utseende arbetats fram?
    (Hur fria är ni att välja?)
    Om grafisk profil inte nämns, följdfråga på det.

5. Har webbplatsen blivit som du tänkt dig?

6. Är det något du ser som viktigt i processen som vi inte tagit upp?



Bilaga 3: Intervjuguide studenter

Informera  om  frivillighet,  konfidentialitet,  intervjuns  syfte,  hur  lång  tid  intervjun 
kommer att ta. Be om lov att spela in.

1. Inledningsfrågor
Vad läser du och vilket år?
Vid vilken fakultet?

2. Hur ofta besöker du universitetsbibliotekets mobilanpassade webbplats?
    Hur tycker du att den fungerar på din telefon?

3. Vad brukar du göra när du är där?
Hur ofta gör du respektive sak?
Anteckna de saker personen räknar upp. Be dem sedan visa och beskriva hur de gör 
respektive  sak,  en i  taget.  Be dem även att  berätta  hur  de upplever  den  funktionen 
parallellt med att de visar den, om de inte säger något om det självmant.

Vad tycker du om webbplatsens utseende?

4. Finns det någon av funktionerna som du inte använder dig av?
Varför?
Tycker du att någon av de funktionerna är överflödiga?

5. Är det någonting du tänkt på att du saknat på den mobilanpassade webbsidan?

6. Är det någonting du tycker är viktigt när det kommer till den mobilanpassade 
webbplatsen som vi inte har tagit upp?



Bilaga 4: Kontaktbrev studentkårer (GU)

Hej!

Använder du, eller vet du någon, som använder universitetsbibliotekets mobilanpassade 
webbplats (http://www.ub.gu.se/m/)?

Vi är två studenter från Högskolan i Borås skulle behöva er hjälp. Vår kandidatuppsats 
handlar  om  mobilanpassade  webbplatser  för  universitetsbibliotek.  Därför  skulle  vi 
behöva komma i kontakt med studenter som använder sig av universitetsbibliotekets 
webbplats från mobilen. Om någon i styrelsen (eller någon ni känner) använder sig av 
den och skulle kunna tänka sig att ställa upp på kort intervju så blir vi väldigt glada.

Om ni har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Maria Idebrant [telefonnummer]
Sofie Svensson [telefonnummer] 



Bilaga 5: Twitter- samt Facebook-meddelanden (KAUB)

Twittermeddelande från Karlstads universitet (Karlstad University 
@KauOfficiell) 9 november 2012:

Två studenter skriver uppsats om bibliotekets mobilwebb, 
http://www.libanywhere.com/m/559. Använt den? Berätta vad du tyckte till 
S090800@student.hb.se

Facebookpost för Karlstads universitetsbibliotek den 9 november 2012:

Vi har en efterlysning från två uppsatsskrivande studenter:

Använder  du bibliotekets  mobilanpassade webbplats?  Skulle  du kunna tänka  dig att 
berätta vad du tycker om den?
Vi  skriver  C-uppsats  och  letar  efter  studenter  som  använder  den  mobilanpassade 
webbplatsen för en kort intervju (max 15 minuter). Kan du tänka dig att vara med, hör 
av dig till:
S090800@student.hb.se eller S090380@student.hb.se
Karlstad University Library
www.libanywhere.com

http://www.libanywhere.com/m/559
http://www.libanywhere.com/m/559


Bilaga 6: Kontaktlapp som sattes upp på Karlstads 
universitetsbibliotek

Använder du bibliotekets mobilanpassade webbplats?
Skulle du kunna tänka dig att berätta hur du upplever den?

Vi skriver C-uppsats och letar efter studenter som använder den 
mobilanpassade webbplatsen för en kort intervju (max 15 minuter).

Kan du tänka dig att vara med, hör av dig till:
S090800@student.hb.se
S090380@student.hb.se



Bilaga 7: Kontaktbrev personal

Hej [namn]! [samma mejl till Utvecklare 1 och Utvecklare 2 på GU]

Mitt  namn är Maria  Idebrant  och jag läser bibliotekarieprogrammets  sista  termin på 
högskolan i Borås. Just nu håller jag och min kurskamrat Sofie Svensson på med en 
uppsats  om mobilanpassade  webbplatser  för  universitetsbibliotek,  vilket  jag  tror  att 
[Projektledaren] redan har berättat.
Vi skulle gärna intervjua dig om det går bra? Vilken tid skulle i så fall passa för dig? För 
vår del får det gärna vara denna veckan, då vi är i Göteborg nu.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Vänliga hälsningar,
Maria Idebrant
[kontaktuppgifter]

Hej [Personal 2]! [till en av personerna på KAUB, den andra kontaktades av den första]

Mitt  namn är Maria  Idebrant  och jag läser bibliotekarieprogrammets  sista  termin på 
högskolan i Borås. Just nu håller jag och min kurskamrat Sofie Svensson på med en 
uppsats  om  mobilanpassade  webbplatser  för  universitetsbibliotek.  Vi  studerade  er 
webbplats/app  under  vår  pilotstudie  i  våras,  då  jag  efter  kontakt  med  [din  chef] 
intervjuade  några  av  era  studenter  kring  deras  mobilanvändning  och upplevelser  av 
webbplatsen/appen.
I  vår  uppsats  är  vi  intresserade  av  dels  av  användarnas  upplevelse  av  bibliotekets 
mobilanpassade webbplats samt hur de ur personalen som arbetar med webbplatsen ser 
på den.

Vi skulle gärna samarbeta med er, vilket [din chef] i telefonsamtal ställt sig positiv till. 
Detta innebär i så fall att vi vill intervjua de av er som arbetar med den mobilanpassade 
webbplatsen, samt även några studenter som använder sig av den.

Låter det intressant? Skulle du kunna tänka sig att ställa upp på intervju?
Hör gärna av dig ifall du har några funderingar kring det hela.

Vänliga hälsningar,
Maria Idebrant
[kontaktuppgifter]



Bilaga 8: Grupprumsbokningen på den ordinarie 
webbplatsen (GUB)

(Fullständiga namn maskerade i bilden ovan.)

Göteborgs universitet (uppgift om uppdatering saknas) Göteborgs universitetsbibliotek:  
Bokning av grupprum på Centralbiblioteket. http://www.ub.gu.se/ Boka: Grupprum / 
Till bokningssystemet / Centralbiblioteket 2012-12-08: Visa tider /  Göteborgs 
universitetsbibliotek: Bokning av grupprum på Centralbiblioteket [2012-12-08]



Bilaga 9: Grupprumsbokningen på den 
mobilanpassade webbplatsen (GUB)

Göteborgs universitet (uppgift om uppdatering saknas) Boka grupprum. 
http://www.ub.gu.se/m/bookings/indexlib.html / Biomedicinska biblioteket / Boka 
grupprum [2012-11-09]
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