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Abstract: This study is a formative evaluation of a prototype 

collaboratory for sharing data collection instruments in 
library and information science (LIS). The aims were to find 
out: how the study participants, five hospital librarians, 
experienced the interaction with the prototype while working 
with predetermined tasks; and their views on the different 
functions of the prototype collaboratory.  

 
Methods used for data collection was as a survey; followed 
by a think-aloud session where the participant verbalised 
his/her thoughts during the interaction with the prototype; 
and finally a semistructured interview. The survey was 
analysed with a frequency distribution, while the data from 
the other methods were analysed qualitatively by extracting 
themes from the transcribed sessions.  

 
The results show that although the librarians expressed 
different problems while working with the interface, mainly 
related to the language in the prototype collaboratory and 
difficulties with the page for applying metadata, all of them 
were confident in being able to learn the system after using it 
for a while. The librarians had a positive attitude towards 
sharing data collection instruments as well as comments in 
the prototype collaboratory. At the same time, they were 
aware that students and researchers might have different 
abilities or incentives to work and share information. All of 
the librarians said that they might join a future collaboratory. 
Three out of five also said that an actual membership would 
depend on the present work needs or engagements for using 
the collaboratory.   
 
Finally, suggestions for the development of the collaboratory 
have been made.  
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Förord 
Jag vill först och främst tacka gruppen sjukhusbibliotekarier som ställde upp med sin tid 
och sin arbetsinsats. Ni har genom er medverkan lämnat ett viktigt bidrag till 
forskningen och ni har samtidigt hjälpt mig i arbetet med att lära mig olika 
insamlingsmetoder för data, inte minst tänka-högt metoden.    
 
Ett stort tack till min handledare Elena Maceviciute för värdefulla tips och 
rekommendationer. Alltid snabba svar och på rätt nivå som både peppat och fört arbetet 
framåt på ett konstruktivt sätt.  
 
Slutligen, ett stort tack till Monica Lassi för det engagemang och den entusiasm du visat 
sedan jag frågade om det fanns någon studie jag kunde göra inom ditt 
forskningsområde. Tack också för all värdefull feedback under arbetets gång.  
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Inledning 
Denna studie är en formativ utvärdering av en prototyp för ett kollaboratorium för 
samverkan mellan forskare, studenter och professionsverksamma inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.  
 
Samverkan mellan forskare är inget nytt. Forskare samarbetar med varandra både inom 
ramen för formella projekt och inom mer informella sammanslutningar. Internets 
genomslag och därtill kopplad teknik öppnar för nya former av samverkan, men att 
tekniska möjligheter finns är inte detsamma som att de kommer att användas, eller att 
samverkan som sker via de digitala nätverken blir framgångsrika. 
 
En rad forskningsdiscipliner, däribland informationsvetenskap, psykologi, 
administration och förvaltning, datavetenskap, sociologi, forskningspolicy, 
vetenskapsteori och filosofi, har från olika utgångspunkter intresserat sig för samverkan 
mellan forskare (Sonnenwald, 2007, s. 643). Detta avspeglar sig i den varierande 
terminologi som används för att beskriva forskningssamarbeten, inklusive samverkan på 
distans med hjälp av digital teknik. 
 
Det finns en mängd olika benämningar för digitala miljöer där intressenter av olika 
anledningar samverkar med varandra. Virtuell gemenskap och samverkansplattform är 
uttryck av en mer övergripande karaktär, medan t.ex. e-vetenskap och lärplattform 
avgränsar syftet med samverkan till forskning respektive utbildning. I genomförd studie 
har uttrycket kollaboratorium använts för att beteckna en digital plattform för 
samverkan mellan forskare, och i förekommande fall även andra intressenter, eftersom 
detta uttryck används inom ramen för det forskningsprojekt som aktuell utvärdering 
utgår från.  
 
En definition för kollaboratorium (collaboratory) hämtad från Science of 
Collaboratories webbplats (20011) lyder:  
 

A network-based facility and organizational entity that spans distance, supports rich 
and recurring human interaction oriented to a common research area, fosters contact 
between researchers who are both known and unknown to each other, and provides 
access to data sources, artifacts and tools required to accomplish research tasks. 

 
Ett kollaboratorium är således inte enbart ett tekniskt system utan har en tydlig social 
dimension. Det är en digital miljö inom vilken man kan dela med sig av olika resurser 
inom det verksamhetsfält som kollaboratoriet är till för, som data, 
datainsamlingsverktyg2 eller olika dokument, men även en plats där man kan 
kommunicera och utbyta erfarenheter med varandra.  
 
Forskningssamverkan kan leda till en rad fördelar för både den enskilda forskaren, 
forskarsamhället och samhället i stort. För att nämna några exempel från Sonnenwalds 
review Scientific Collaboration (2007) så finns det många undersökningar som visar att 
samförfattade artiklar erhåller fler citeringar än artiklar skrivna av en enskild författare, 

                                                 
1 Definitionen är hämtad från sammanfattningen till en workshop som genomfördes 2001 varför detta 
årtal skrivs i referensen. Det finns emellertid inga uppgifter på webbplatsen om när sammanfattningen 
skrivits eller när aktuell webbsidan senast reviderats.    
2 Exempelvis intervjuguider, enkäter och mjukvara för loggning av data. 
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något som är relevant på grund av citeringars betydelse för en enskild forskares karriär. 
Projekt som vore omöjliga att genomföra för en enskild forskare på grund av brist på 
ekonomiska medel, tid och specialkompetens kan genomföras inom ramen för en större 
eller mindre grupp av forskare, från samma eller en rad olika forskningsdiscipliner, och 
kanske med forskare från olika länder. Möjligheten att ta del av varandras kunskaper, 
lära av varandra, och därmed även öppna upp för att lösa komplexa problem, är viktiga 
element inom vetenskaplig samverkan.  
 
Att forskningssamverkan har en potential att leda till framgång innebär emellertid inte 
att det alltid blir så. Det finns många exempel på när samverkan misslyckats för att man 
exempelvis inte har beaktat olika forskningsdiscipliners särskilda förutsättningar, att 
man inte har uppmärksammat kulturkrockar, eller för att man har infört digital teknik 
som inte tagit hänsyn till kontexten inom vilken samverkan ska ske (Sonnenwald 2007, 
Olson & Olson, 2000).  
 
I sin bok Scholarship in the digital age: information, infrastructure and the internet, 
beskriver Borgman (2007) hur teknik och forskningspraktik är intimt sammanlänkade 
med varandra och övriga samhällsfaktorer som ekonomi, juridik och politik. Borgman 
menar att även när forskare väljer att samverka med varandra så sker denna samverkan 
inom ramen för ett system som till sin natur är präglat av konkurrens, eftersom ens egna 
upptäckter konkurrerar med andras och systemet premierar den som är först med att 
publicera en ny idé. Detta innebär att motivationen att dela med sig av sina resurser 
alltid balanseras mot drivkraften att skydda dem. Borgman menar vidare att tekniken i 
sig inte ändrar dessa sociala förutsättningar, men att system som underlättar för forskare 
att dela med sig av och ta del av andras data, i kombination med policyer som belönar 
forskare som gör detta, troligtvis kommer att påverka forskarnas beteende. (s. 267). 
 
Sonnenwald et al. konstaterar att forskning kring och utveckling av kollaboratorium 
inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna, inklusive biblioteks- och 
informationsvetenskap3 (förkortas fortsättningsvis som B&I), ligger långt efter 
forskning kring och utveckling av kollaboratorium inom de naturvetenskapliga, tekniska 
och företagsekonomiska disciplinerna. Det saknas också forskning som belyser 
samverkan mellan professionen och forskare inom samhällsvetenskapen. Man vet inte i 
vilken omfattning forskningsresultat från andra vetenskapliga områden går att 
generalisera till B&I, varför riktad forskning är viktig för att disciplinen ska kunna 
nyttja de fördelar som kollaboratorium kan erbjuda. (2009, s. 192). 
 
Ett led i att öka kunskapen om kollaboratorium inom B&I är den forskning Monica 
Lassi bedriver inom ramen för sin forskarutbildning vid Institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Lassi och Sonnenwald (Kommande) 
menar att ett kollaboratorium för samverkan kring datainsamlingsverktyg mellan 
forskare, studenter och professionsverksamma skulle kunna öka både kvaliteten och 
bredden på forskningen inom B&I och därmed gynna både forskningen och 
professionen. Som exempel nämner författarna att tillgången till ett sådant 
kollaboratorium skulle kunna spara tid för den som kan återanvända ett befintligt 
datainsamlingsverktyg, ge ökade möjligheter att genomföra replikationsstudier, samt 

                                                 
3 Biblioteks- och informationsvetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som även har kontaktytor inom 
humaniora respektive data- och systemvetenskap. Placeringen av B&I inom samhällsvetenskapen i denna 
rapport är inte ett ställningstagande, utan en följd av den vokabulär som används i den forskning som 
föregått utvecklingen av den prototyp som genomförd studie utvärderar. 
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underlätta genomförandet av omfattande studier och/eller jämförande longitudinella 
studier.  
 
Lassis forskning utgår från ett sociotekniskt förhållningssätt, d.v.s. att både sociala och 
tekniska aspekter och hur dessa samverkar med varandra är viktiga utgångspunkter för 
om ett kollaboratorium blir lyckat eller inte. Arbetet med att kartlägga faktorer som kan 
ha betydelse för ett kollaboratorium inom B&I, samt utvecklingen av en webbaserad 
prototyp för ett sådant kollaboratorium med syftet att underlätta samverkan kring 
datainsamlingsverktyg, beskrivs nedan (se s. 5-8).  

Problembeskrivning, problemavgränsning och problemformulering 
Kollaboratorier kan medföra en rad fördelar för enskilda forskare, forskningssamhället 
och samhället i stort. Samtidigt finns det en komplex väv av faktorer som kan påverka 
om ett kollaboratorium blir framgångsrikt eller om samverkan misslyckas. Forskning 
om kollaboratorier inom B&I är ett viktig led i att skapa goda förutsättningar för 
samverkan inom disciplinen. Sådan forskning har även en tydlig koppling till 
Högskolans i Borås verksamhetsidé, vetenskap för profession, där ökat kunskapsutbyte 
mellan akademi och praktik är en central ambition (Högskolan i Borås, 2007).  
 
En webbaserad prototyp för samverkan kring datainsamlingsverktyg mellan forskare, 
studenter och professionsverksamma har inom ramen för Monica Lassis forskning tagits 
fram utifrån ett sociotekniskt förhållningssätt. En litteraturstudie, semistrukturerade 
intervjuer och scenarier i form av användningsfall (use cases, se s. 6) som beskriver 
användarnas interaktion med kollaboratoriet, har använts för att kartlägga vilka 
övergripande funktioner (se s. 6-7) som är viktiga för ett framtida kollaboratorium. 
Prototypen har byggts upp med dessa funktioner som utgångspunkt samtidigt som 
designen av gränssnittet inte har behandlats lika ingående. Hur prototypen och dess 
funktioner upplevs av personer från de aktuella målgrupperna forskare, studenter och 
professionsverksamma, som inte sedan tidigare deltagit i prototypens 
uppbyggnadsskede, kvarstår att undersöka.  
 
Prototypen är inte färdigutvecklad. Den utvärdering av prototypen som sker inom ramen 
för denna studie är ett led i kollaboratoriets fortlöpande utveckling där feedback från 
målgrupperna ingår som ett viktigt element. Genomförd studie är således en formativ 
utvärdering där forskningsfrågorna används för att undersöka hur deltagarna i studien 
uppfattar prototypen, varefter erhållna resultat kan användas för att lämna 
rekommendationer för prototypens fortsatta utveckling.  
 
I det skede av utveckling som prototypen befinner sig i är det framför allt av intresse att 
veta vad målgrupperna anser om de funktioner som prototypen tillhandahåller. 
Samtidigt är det svårt att bortse från att funktioner, d.v.s. vad man kan göra i systemet, 
och gränssnittet, som styr hur man kan göra det, är tätt sammanvävda för en användare 
av ett system. Vidare styr teknikvalet, i detta fall mjukvaran Media Wiki 
(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki), hur gränssnittet ser ut och vilka 
funktioner som är möjliga att tillhandahålla. Studiens syfte är inte att fördjupa sig i de 
tekniska aspekterna och Media Wiki, även om vissa hänvisningar kommer att göras. 
Samtidigt är det lämpligt att ha i åtanke då man läser denna rapport att den teknik som 
prototypen byggts upp med är en del i den helhet som användaren möter och därmed en 
del i det användaren bedömer. 
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En viktig faktor för om ett kollaboratorium kommer att användas eller inte är kostnad 

för deltagande, d.v.s. den insats som krävs i form av tid, ansträngning och i 
förekommande fall utgifter, för den individ som vill delta i kollaboratoriet (Lassi & 
Sonnenwald, 2010). Ett svårarbetat gränssnitt medför en högre insats avseende kostnad 

för deltagande, varför det är av intresse att få en övergripande bild av reaktionerna 
avseende gränssnitt i samband med att åsikter om funktionerna studeras.  

Syfte och frågeställningar 
Huvudfokus i studien är att undersöka hur bibliotekarier som inte sedan tidigare är 
bekanta med prototypen uppfattar dess funktioner. Eftersom funktioner och gränssnitt är 
tätt sammanvävda för användare av system syftar studien även till att ge en 
övergripande bild av hur deltagarna i studien upplever interaktionen med prototypen.   
 

1. Hur upplever bibliotekarierna interaktionen med prototypen då de genomför på 
förhand bestämda arbetsuppgifter i den? 

2. Vad anser bibliotekarierna om prototypens funktioner? 
 
Frågeställning 1 syftar till att fånga upp upplevelsen, som huvudsakligen kan kopplas 
till prototypens gränssnitt, i samband med att deltagarna i studien kommer i kontakt 
med de funktioner i prototypen som arbetsuppgifterna aktualiserar. Arbetsuppgifterna 
baseras i sin tur på några av de användningsfall som varit en av utgångspunkterna vid 
prototypens design. Frågeställning 2 syftar till att fokusera mer på studiens huvudsyfte, 
funktionernas innehåll, något som framför allt kommer att undersökas med hjälp av 
intervjuer efter det att deltagarna avslutat arbetet i prototypen. Då studien är en formativ 
utvärdering kommer erhållna resultat att användas för att lämna rekommendationer för 
kollaboratoriets framtida utveckling.  

Rapportens disposition 
Utvärderingen av prototypen som har genomförts i denna studie är en del i den 
formativa process som syftar till att utveckla ett kollaboratorium inom B&I. Studiens 
fokus har varit att samla in och analysera empiriskt material som kompletterar befintlig 
forskning om kollaboratoriet. Den forskning som lett fram till utvecklingen av 
prototypen är därför en viktig del i litteraturgenomgången, medan utvärderingar av 
digitala prototyper/informationssystem med olika metoder är den andra. Studien, och 
därmed rapporten, har emellertid sin huvudsakliga tyngdpunkt inom det empiriska 
varför avsnitten för metod och analys har fått mer utrymme i rapporten än de mer 
renodlat teoretiska delarna. 
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Litteraturgenomgång 
I denna studie genomförs en utvärdering av en webbaserad prototyp för ett 
kollaboratorium inom B&I. I inledningen har en kortare bakgrund givits till forskning 
om kollaboratorier i allmänhet, något som inte kommer att fördjupas ytterligare i detta 
kapitel. Nedan presenteras först den mer specifika forskning som ligger bakom 
framtagandet av den aktuella prototypen. Därefter ges en överblick kring hur digitala 
prototyper kan utvärderas utifrån olika förhållningssätt och med olika metoder.   

Forskning om införande och användning av ett kollaboratorium inom 
B&I 
Lassi och Sonnenwald (2010) har utifrån en fördjupad litteraturstudie om 
kollaboratorium och närliggande ämnesområden4, kartlagt faktorer som kan påverka 
införande och användning av ett kollaboratorium inom B&I. Översättning av centrala 
begrepp i artikeln från engelska till svenska har skett i samråd med Lassi. Följande sex 
faktorer identifierades av författarna:  
 

1. Karriär - Career 

2. Personlig tillfredsställelse– Personal 

3. Kostnad för deltagande – Cost of participation 
4. Utveckling inom disciplinen eller forskningen som helhet – Disciplinary and 

scientific advancement 
5. Gemenskap - Community  
6. Kostnad för utveckling och underhåll - Cost to develop and sustain  

 

Samtliga faktorer kan ha både positiva och/eller negativa effekter på en forskares 
drivkraft att delta i ett kollaboratorium. Exempelvis kan en forskare komma snabbare 
framåt i sin forskning genom att använda ett befintligt datainsamlingsverktyg eller data 
som samlats in/upprättats av en annan forskare, vilket är bra för karriären. Samtidigt kan 
användandet av andras arbete även innebära en risk att forskaren tillmäts en lägre status 
och därmed följande konsekvenser, som att exempelvis ha svårare att få sitt arbete 
publicerat. Lassi och Sonnenwald placerar in sina identifierade faktorer under tre 
vetenskapliga aspekter. Hur faktorerna hänger samman med de vetenskapliga 
aspekterna på individ- respektive gruppnivå framgår av tabell 1 nedan. (Lassi & 
Sonnenwald, 2010). 

Tabell 1: Faktorer som kan påverka införande och användning av ett kollaboratorium. Baserat på Lassi 
och Sonnenwald (2010, Table 2).  
 

Vetenskapliga aspekter Nivå 
Framsteg Sociala aspekter Ekonomiska aspekter 

Individnivå Karriär Personlig tillfredsställelse  Kostnad för deltagande 
Gruppnivå Utveckling inom 

disciplinen eller 
forskningen som helhet  

Gemenskap Kostnad för utveckling och 
underhåll 

 

Framsteg (progress) är en central aspekt inom forskningen eftersom de individer eller 
grupper som inte uppnår framsteg riskerar att inte komma framåt i karriären eller få 
                                                 
4 scientific collaboration, scholarly communication, scientific collaboratories, scientific disciplines, 
invisible colleges och virtual communities 
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resurser till fortsatt forskning. De sociala aspekterna (social) innefattar bl.a. arbetsglädje 
och en känsla av sammanhållning. Samspelet mellan människor är en viktig komponent 
i ett kollaboratorium. Ekonomiska aspekter (economic) innebär att de fördelar som 
kollaboratoriet ger måste vara större än de insatser som krävs för deltagande. (Lassi & 
Sonnenwald, 2010). 

Den av Lassis och Sonnenwalds faktorer (2010) som kommer att vara i fokus i denna 
studie är kostnad för deltagande som undersöks inom ramen för forskningsfråga 1, 
upplevelsen av interaktionen med prototypen. Det handlar om den insats som krävs av 
en enskild deltagare för att vara verksam inom kollaboratoriet i form av utgifter, tid och 
ansträngning. Om en potentiell användare exempelvis upplever att det är svårt att sätta 
sig in i systemet av olika anledningar, eller om man anser att kollaboratoriet inte stödjer 
ens eget sätt att uttrycka sig i samband med användandet av en tesaurus eller metadata, 
så ökar sannolikheten för att man inte kommer att använda sig av det. Kostnaden för 
deltagande kan i dessa fall överstiga fördelarna med att vara med i kollaboratoriet.   

 
De sex faktorerna utgår inte specifikt från den kontext som finns inom B&I. Vidare 
utgår man huvudsakligen från ett forskarperspektiv i den litteratur som granskats. 
Litteraturstudien har därför kompletterats med en empirisk studie där 16 
semistrukturerade intervjuer genomförts med masterstudenter, doktorander, forskare, 
seniora forskare, professorer och professionsverksamma bibliotekarier och andra 
informationsspecialister. Vid intervjuerna undersöktes vilka behov, möjligheter och 
hinder deltagarna i studien bedömde finns avseende ett kollaboratorium för utbyte av 
datainsamlingsverktyg inom B&I. Intervjustudien har ännu inte lämnats in för 
publicering, med de preliminära resultaten från studien har utgjort en viktig del vid 
framtagande av prototypen. (Lassi & Sonnenwald, Kommande).  
 
Framtagande av prototypen för ett kollaboratorium inom B&I 
Ett led i att utveckla prototypen har varit arbetet med sju användningsfall (Lassi &  
Sonnenwald, Kommande). Ett användningsfall kan kortfattat beskrivas som ett scenario 
med olika steg som användaren behöver ta sig igenom för att uppnå ett mål, t.ex. de steg 
som måste gås igenom för att bli medlem i ett kollaboratorium. Användningsfall som ett 
verktyg för design av system introducerades först av Jacobson et al. (1992). Även om 
dessa scenarier undersöker interaktionen mellan människa och system så har de ett 
starkt fokus på användarens perspektiv, inte systemets (Rogers, Sharp & Preece, 2011, 
s. 379). Användningsfallen i Lassis och Sonnenwalds studie (Kommande) visar dels hur 
en användare skulle kunna interagera med systemet, men ger även genom sitt innehåll 
en inblick i hur olika sociala behov har beaktats inom ramen för det tänkta 
kollaboratoriet. Forskarkollegor och studenter har genomfört så kallade walkthroughs 

med scenarierna som utgångspunkt, vilket innebär att de har ”gått igenom” 
användningsfallen för att hitta eventuella svagheter och brister i deras uppbyggnad.  
 
De sex identifierade faktorerna, de semistrukturerade intervjuerna och arbetet med de 
sju användningsfallen har identifierat följande övergripande funktioner som centrala 
utgångspunkter för prototypens design, nämligen att kollaboratoriet ska möjliggöra 
(Lassi & Sonnenwald, Kommande):  
 

• återanvändning av datainsamlingsinstrument 
• belöning för den som bidrar till kollaboratoriet 
• interaktion mellan medlemmar 
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• global tillgänglighet för studenter, professionella och forskare 
• skydd av medlemmars intellektuella rättigheter 
• underlätta lärande kring forskningsmetoder och datainsamlingsinstrument 

 
Uttrycket övergripande funktioner är en översättning gjord i samråd med Monica Lassi 
från originaltextens design features (Lassi & Sonnenwald, Kommande). Uttrycket 
används i denna studie för att beteckna de funktioner som utgör själva kärnan i vad 
kollaboratoriet ska kunna tillhandahålla för sina användare. De övergripande 

funktionerna har därmed varit vägledande i arbetet med att ta fram de konkreta 
funktioner som lagts in i prototypen, t.ex. de olika sätt användare av prototypen kan 
interagera med varandra på. 
 
Bild 1: Prototypens ingångssida. Publicerad med tillåtelse från Monica Lassi.  
 

 
 
 
Prototypen har skapats med hjälp av Media Wiki, samma mjukvara som bl.a. Wikipedia 
baseras på. Den har utvecklats inom ramen för en fortlöpande process där fokus har 
legat på vilka funktioner som är viktiga att ha med. Designen av gränssnittet och dess 
användbarhet har ännu inte behandlats lika ingående, men ett av argumenten för att 
använda just Media Wiki är att gränssnittet är bekant för många på grund av Wikipedia. 
Ett annat skäl för att Media Wiki valts som mjukvara är dess höga flexibilitet med 
möjligheten att använda olika alternativa utformningar allt eftersom kollaboratoriet 
utvecklas. Ett möjligt hinder för framtida medlemmar är det märkspråk som används i 
systemet, wiki markup

5, något som kan ta tid att sätta sig in i. Avvägningen som gjorts 

                                                 
5 Media Wikis märkspråk är ett “lightweight  language used to write pages in wiki websites, such as 
Wikipedia, and is a simplified alternative/intermediate to HTML… Its ultimate purpose is to be converted 



 8 

är ändå att fördelarna med Media Wiki överväger nackdelarna. (Lassi & Sonnenwald, 
Kommande) 
 
Prototypens design utgår sammanfattningsvis från ett sociotekniskt förhållningssätt där 
utgångspunkten är att sociala och tekniska aspekter är tätt sammanvävda och att man 
måste ta hänsyn till båda för att kunna skapa ett system som är tilltalande för tänkta 
målgrupper.  

Utvärdering av digitala prototyper och informationssystem 
En prototyp är en mer eller mindre begränsad manifestation av en design som möjliggör 
för olika intressenter att interagera med den och bilda sig en uppfattning om dess för- 
och nackdelar (Rogers et al., 2011, s. 390). Prototyper kan vara mer eller mindre 
avancerade, allt från så kallade low-fidelity varianter bestående av exempelvis lappar 
som beskriver olika steg i en process, till high-fidelity prototyper baserade på mjukvara 
och som i sin mest avancerade form ligger mycket nära den slutgiltiga produktens 
design (Rogers et al., 2011, s. 390-395). Det är viktigt att i samband med utvärderingar 
av prototyper hålla i minnet att dessa till sin natur inte är kompletta system, även i de 
fall de tillhör den mer avancerade varianten, och att anpassa sin utvärdering utifrån 
detta. Dumas och Redish (1999, s. 74 f.,) varnar t.ex. för att det är svårt att med hjälp av 
en prototyp bedöma hur enkelt det kommer att bli att genomföra olika uppgifter i det 
slutgiltiga systemet, eller hur lång tid det kommer att ta, eftersom det implementerade 
systemet kommer att vara mer komplext.  
 
Eftersom en digital prototyp kan betraktas som ett utkast till ett informationssystem, 
vars syfte är att utvecklas till ett fullvärdigt system, har bedömningen gjorts att även 
litteratur om utvärderingar av etablerade digitala informationssystem kan vara relevanta 
för litteraturstudiens syfte. Mer avancerade prototyper kan dessutom användas som 
arbetsredskap i den löpande verksamheten vilket gör att gränsen mellan vad man 
benämner prototyp, och vad som av användare betraktas som ett etablerat system, mer 
eller mindre kan suddas ut i praktiken (Davis et al., 2001; Hill et al., 2000).  
 
Eftersom frågeställningarna i denna studie handlar om hur en av prototypens 
målgrupper, bibliotekarier, upplever interaktionen med prototypen och vad de anser om 
dess funktioner, fokuserar litteraturgenomgången på utvärderingar av gränssnitt och 
funktioner med hjälp av deltagare från den eller de målgrupper aktuellt system riktar sig 
mot. Urvalet av texter vill också belysa att olika aspekter inte är isolerade utan påverkar 
varandra.  

Vilka aspekter kan man utvärdera? 
Utvärderingar av digitala prototyper och informationssystem kan ske utifrån många 
olika ramverk och förhållningssätt. En mängd olika aspekter av ett system kan 
utvärderas med hjälp av en mängd olika mått. Dessa aspekter och mått kan i sin tur 
överlappa varandra och benämnas på olika sätt i olika studier.  
 
En indelning man kan göra är den mellan utvärderingar av ett systems funktioner och 
dess gränssnitt. Funktioner handlar om vad man kan göra i ett system medan 
gränssnittet styr hur man kan göra det. Vilka funktioner som är viktiga varierar förstås 

                                                                                                                                               
by wiki software into HTML, which in turn is served to web browsers.” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_markup, 2013-03-05). 
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mellan olika digitala system. De funktioner som är viktiga i en digital bibliotekskatalog 
(OPAC) är inte desamma som de funktioner som är viktiga i en GPS eller för en 
webbsida som säljer kläder. Att ett system innehåller funktioner som motsvarar 
målgruppens behov är mycket viktigt, men för att systemet ska nyttjas i praktiken är det 
också väsentligt att användarna kan arbeta med det på ett enkelt och tillfredsställande 
sätt, d.v.s. att det är användbart (Redish & Dumas, 1999, s. 4).   
 
Användbarhet (usability) är ett begrepp som är vanligt förekommande i samband med 
utvärderingar av gränssnitt. Olika studier använder delvis olika mått på användbarhet, 
men vanligt förekommande mått är bl.a. hur lätt systemet är att använda (ease of use), 
hur lätt det är att lära sig (learnability) och hur lätt man kan navigera mellan systemets 
olika funktioner (navigation) (Johnson & Craven, 2010, s. 234; Tsakonas & 
Papatheodorou, 2006, s. 403). Begreppet användbarhet kan också användas i en vidare 
mening än gränssnitt och även innefatta exempelvis att ett systems funktioner är 
relevanta (se usefulness nedan) och att systemet är säkert att använda (Rogers et al., s. 
19-23). Smalare definitioner förekommer också. För Petter, DeLone, & McLean (2008, 
s. 239) är användbarhet ett mått kopplad till innehållet i den information som är inlagd i 
systemet och inte ett mått kopplat till systemets gränssnitt. I denna rapport används 
begreppet användbarhet i samband med hur lättarbetat gränssnittet är, där inget annat 
anges. 
 
Ett vanligt begrepp i anslutning till utvärdering av funktioner är usefulness, som det inte 
finns någon vedertagen översättning på, men som handlar om den nytta man har av ett 
systems funktioner. Begreppet innefattar dels att funktionerna är relevanta till sitt 
innehåll, men också att de kan användas på ett ändamålsenligt sätt, t.ex. att de är 
anpassade efter olika arbetsflöden på en arbetsplats och att de bidrar till en verksamhets 
resurseffektivitet, alltså att de tillför nytta. En studie som undersökt sambandet mellan 
användbarhet och usefulness är Tsakonas och Papatheodorou (2006). De genomförde en 
enkätundersökning med forskare, forskarstuderande6 och övrig akademisk personal 
inom kemi, respektive forskarstuderande inom arkiv- och biblioteksvetenskap, som 
samtliga använde digitala informationssystem inom ramen för sin yrkesutövning/sina 
studier. Författarnas slutsats var att deltagarna, när de var tvungna att välja, rankade 
nyttan med ett system högre än användbarheten (s. 413).   
 
En modell med ambitionen att beskriva och ge underlag till utvärdering av 
informationssystem ur ett helhetsperspektiv är DeLone och McLean´s modell 
Information System Success (1992; 2003; Petter, DeLone, & McLean, 2008). Modellen 
har fått stor uppmärksamhet och innefattar i sin uppdaterade version (2003, 2008) 
följande sex dimensioner: systemkvalitet (system quality), informationskvalitet 
(information quality), servicekvalitet (service quality), användning (use), 
användartillfredsställelse (user satisfaction), och net benefits, ett begrepp som innefattar 
informationssystems påverkan på individer, olika typer av organisationer och samhället 
i stort. Det faller utanför litteraturgenomgångens syfte att förklara alla dimensioner och 
deras inbördes förhållande på ett ingående sätt. Övergripande kan man emellertid säga 
att syftet med att införa ett system är att uppnå fördelar, alltså en positiv påverkan 
avseende net benefits, och att systemets kvalitet inom de andra dimensionerna har 
betydelse för om man kommer att uppnå detta eller inte. 
 
                                                 
6 Forskarstuderande är den översättning för postgraduate students som används i denna rapport. 
Postgraduate students är ett begrepp som kan innefatta både masterstudenter och doktorander.   
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Till varje dimension i DeLone och McLeans modell (1992; 2003; Petter et al., 2008) 
kan man knyta olika mått som kan användas för att mäta informationssystemets 
framgång inom aktuella dimensioner. Författarna poängterar i samtliga tre artiklar att 
kontexten systemet verkar inom är mycket viktig vid valet av vilken eller vilka 
dimensioner som bör utvärderas och vilka mått som bör användas. Allt är inte lika 
relevant för alla utvärderingar. Vidare är författarna även tydliga med att olika 
dimensioner påverkar varandra. Systemkvalitet respektive informationskvalitet påverkar 
t.ex. användartillfredsställelsen, vilket i sin tur påverkar net benefits. För dessa nämnda 
samband har Petter et al. funnit ett starkt stöd vid sin litteraturgenomgång av 90 
empiriska undersökningar som på olika sätt utvärderat informationssystem (2008, se 
bl.a. Table 5, s. 255).   
 
Utvärderingar av system kan göras utifrån olika syften. En summativ utvärdering 
genomförs när systemet är färdigställt och ger en nulägesbeskrivning, en summering, av 
systemets brister och förtjänster. Man kan t.ex. undersöka hur systemet uppfyllt de 
kriterier som använts som utgångspunkter vid dess design, jämföra olika systems 
kvaliteter med varandra och bedöma om ett system är moget för lansering eller inte. Vid 
en formativ utvärdering är syftet istället att bidra till utvecklingen av systemet. En sådan 
utvärdering kan göras både i samband med designen av ett nytt system, där man 
kontinuerligt kan stämma av nya steg i utvecklingen med tänkta användargrupper för att 
säkerställa att slutprodukten kommer att motsvara användarnas behov, eller med 
”färdiga” system som man önskar förbättra. Nedan ges tre exempel på formativa 
utvärderingar med hjälp av deltagare från systemets målgrupper. 

Tre exempel på formativa utvärderingar: ADL, LIRÉ och Copac 
Hill et al. (2000) beskriver hur användargrupper involverats i utvecklingen av 
Alexandria Digital Library (ADL) genom olika steg i utvecklingen från tidig prototyp 
till implementerat system. ADL består, något förenklat beskrivet, av samlingar från 
olika delar av världen där man utgår från kartmaterial och geografiska positioner då 
man beskriver och söker information. En av arbetsmetoderna under utvecklingsarbetet 
var att använda sig av användningsfall för tre av ADL´s målgrupper: geovetare, 
informationsspecialister och utbildningsansvariga. Metoden med användningsfall visade 
sig vara värdefull för att få kunskap om de tre målgruppernas olika förväntningar på 
systemets funktioner och hur de olika grupperna betraktade sitt eget informationsbehov 
(s. 251). Andra metoder som användes för att inhämta information från användarna var 
bl.a. onlineenkäter och etnografiska studier i olika miljöer.  
 
Davis et al. (2001) beskriver utvecklingen och utvärderingen av en avancerad 
webbaserad prototyp, LIRÉ, som kom att användas i den dagliga verksamheten för att 
stödja dokumenthantering och samverkan hos olika arbetsgrupper inom produktdesign 
vid företaget Delta. En viktig utgångspunkt för prototypens ursprungliga design var en 
studie av informationsflödet inom verksamheten. Efter ”lanseringen” hos de anställda 
genomgick prototypen utvärderingar i olika steg, bl.a. med hjälp av användbarhetstester 
(usability testing), en enkät för att mäta acceptansen för prototypen och 
semistrukturerade intervjuer för att fånga upp olika åsikter, bl.a. om funktioner. 
Resultatet från de olika undersökningarna var bl.a. att de flesta användarna ansåg att 
LIRÉ bidragit till förbättrad kommunikation genom att det blivit enklare att dela olika 
dokument med varandra (s. 388). Samtidigt fanns det också problemområden som 
exempelvis arbetet med att lägga in nyckelord för olika dokument, något som 
uppfattades som svårt och tidsslukande av många användare (s. 388 f.,).  



 11 

Johnson och Craven (2010) har i sin utvärdering av den digitala bibliotekskatalogen 
Copac undersökt gränssnittets användbarhet och vad deltagarna i studien ansåg om 
befintliga och möjliga framtida funktioner. Deltagarna, som var forskarstuderande, 
forskare och övrig akademisk personal från olika vetenskapliga discipliner, genomförde 
på förhand specificerade uppgifter i bibliotekskatalogen, samtidigt som de berättade 
högt om sina tankar, en metod för datainsamling kallad tänka-högt (think aloud). För att 
få en fördjupad förståelse för hur deltagarna resonerade i samband med testerna fick de 
efter varje genomförd uppgift utveckla sina tankar kring systemets användbarhet, hur de 
hade tänkt i olika situationer och vad de ansåg om olika funktioner (s. 234 f.,) Veckan 
efter att testerna genomförts i systemet hölls en fokusgruppintervju med tio personer, 
varav de flesta hade deltagit i testerna, vars huvudsyfte var att diskutera kring möjliga 
framtida funktioner. Resultat från studien (s. 240-245) relaterat till gränssnittet var bl.a. 
att samtliga deltagare förväntade sig en sökruta på ingångssidan vilket saknades, att det 
fanns svårigheter med att förstå systemets terminologi och att det var svårt att hitta vissa 
funktioner. Gällande funktioner framkom t.ex. att deltagarna tyckte om funktionen för 
att specificera sökningar och möjligheten att kunna skapa egna listor, samtidigt som de 
var skeptiska till flera förslag på nya funktioner som exempelvis en taggfunktion eller 
att integrera olika sociala medier i katalogen.     
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Studiens förhållningssätt till utvärdering  
Ett system kan utvärderas på många olika sätt. Vad man har mest nytta av att utvärdera 
beror på kontexten. Utvärderar man en digital prototyp som befinner sig i ett tidigt 
skede av sin utveckling är detta något som är viktigt att beakta.  
 
Studiens utvärdering av prototypen med hjälp av målgruppen bibliotekarier är ett av 
flera genomförda, och kommande, utvärderingssteg mot målet att skapa ett 
kollaboratorium inom B&I som svarar mot användarnas behov. Studien ansluter sig 
således till den formativa utvärderingstraditionen, precis som ovan nämnda 
utvärderingar för ADL, LIRÉ och Copac.  
Aktuell prototyp har inte utvärderats av användare i sin digitala form. I det skede av 
utveckling som prototypen befinner sig i är det mest aktuellt att undersöka hur 
målgrupperna uppfattar de funktioner som lagts in i prototypen. Samtidigt är det också 
av intresse att få en övergripande bild av hur deltagarna upplever interaktionen med 
prototypen. 
 
Både innehållet i ett systems funktioner och användbarheten av dess gränssnitt kan 
placeras inom dimensionen systemkvalitet enligt DeLone och McLeans modell 
Information System Success (Petter, DeLone, & McLean, 2008, s. 238 f.; Table 2, s. 
242). Systemkvalitet innefattar enligt författarna bl.a. hur lätt systemet är att använda, 
hur lätt det är att lära sig och dess funktioner. Någon annan dimension än systemkvalitet 
är inte möjlig att utvärdera eftersom systemet inte är färdigutvecklat. Prototypen 
innehåller t.ex. ingen information i form av inlagda datainsamlingsverktyg, med 
undantag för enstaka tester, varför det inte går att utvärdera informationskvaliteten, och 
eftersom systemet inte är lanserat går det inte att utvärdera användartillfredsställelse 
utifrån vad som avses med den benämningen i DeLone och McLeans modell o.s.v. Som 
nämnts i litteraturgenomgången ovan har författarna funnit ett starkt samband mellan 
systemkvalitet och användartillfredsställelse, samt mellan användartillfredsställelse och 
net benefits (2008, se bl.a. Table 5, s. 255). Att utvärdera olika aspekter av 
systemkvalitet i prototypen är därför högst relevant om man har målsättningen att skapa 
ett kollaboratorium som ger fördelar för både individuella användare och B&I som 
verksamhetsfält, med andra ord positiv påverkan avseende de net benefits man vill 
uppnå med kollaboratoriet.  
 
Lassis och Sonnenwalds identifierade faktorer, eller modell, över vad som kan påverka 
införande och användning av ett kollaboratorium inom B&I (se litteraturgenomgången 
s. 5-6, eller Lassi & Sonnenwald, 2010) och DeLone och McLeans modell Information 

System Success (1992; 2003; Petter, DeLone, & McLean, 2008) kan inte jämföras med 
varandra rakt av då de har tagits fram utifrån olika utgångspunkter och förhållningssätt. 
Den förstnämnda modellen utifrån ett sociotekniskt perspektiv med ett specifikt fokus 
att utveckla ett kollaboratorium inom B&I, den sistnämnda med ambitionen att ta ett 
helhetsgrepp över det mångfacetterade och splittrade verksamhetsfältet att mäta 
framgång hos olika informationssystem. Modellerna har emellertid en tydlig kontaktyta 
där Lassis och Sonnenwalds faktorer ”karriär” (för den enskilda individen) respektive 
”utveckling inom disciplinen eller forskningen som helhet” innefattar samma sak som 
DeLone och McLeans net benefits. Med ett något vidare synsätt skulle man även kunna 
inkludera de ”mjukare” faktorerna ”personlig tillfredsställelse” och ”gemenskap” som 
aspekter av net benefits, och alltså inkludera även dessa i vilka fördelar man kan få av 
att använda systemet. Det ligger dock utanför syftet med denna rapport ett göra en 
djupare jämförelse mellan modellerna. 
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Metoder för datainsamling och dataanalys 
Aktuell studie syftar till att undersöka både upplevelsen av att arbeta med prototypen 
(forskningsfråga 1) och åsikter kring de funktioner den innehåller (forskningsfråga 2). 
Data har samlats in med en kombination av olika tekniker, något som är vanligt vid 
utvärderingar av digitala system för att erhålla olika perspektiv på användarnas 
interaktion med systemet (Rogers et al., 2011, s. 261). Detta kapitel inleds med att 
beskriva studiens design avseende urval av deltagare och insamling av data. Därefter 
ges en fördjupning av de olika insamlingsmetoderna varefter kapitlet avrundas med 
beskrivningar av använda metodiker för dataanalys. 

Urval av deltagare till studien 
Det hade givetvis varit önskvärt att studera samtliga målgruppers uppfattning om 
prototypen, men av resursskäl har studien avgränsats till bibliotekarier. Att 
bibliotekarier prioriterats framför övriga grupper beror för det första på att det angeläget 
att erhålla kunskap om professionens villkor för att samverkan mellan forskningen och 
professionen ska bli fruktbar. Informationen som framkommit i den litteraturstudie som 
ligger till grund för framtagande av viktiga faktorer som kan påverka införande och 
användning av ett kollaboratorium inom B&I, ger huvudsakligen en generell inblick i 
forskningens villkor (Lassi & Sonnenwald, 2010). För det andra har forskarkollegor och 
studenter i större omfattning varit med i framtagandet av prototypen då de har hjälpt till 
att utveckla användningsfallen (Lassi & Sonnenwald, Kommande).  
 
Utgångspunkten var att hitta en grupp på fyra till fem bibliotekarier med vana att 
samverka via någon form av digital plattform. Detta eftersom erfarenhet av att samverka 
digitalt skulle ge deltagarna en viss kunskapsbas att utgå ifrån vid utvärderingen av 
prototypen, vilket bedömdes kunna bidra till en mer konstruktiv utvärdering. En grupp 
på fem sjukhusbibliotekarier som uppfyllde detta kriterium hittades via personliga 
kontakter. Deltagarna i gruppen arbetar vid tre olika sjukhus och samverkar bland annat 
med varandra via den webbaserade plattformen Alfresco (http://www.alfresco.com).  
 
Antalet deltagare i en studie är en avvägning mellan vilka frågor studien ska besvara 
och vilka resurser som står till förfogande. I samband med tester av användbarheten av 
olika systems gränssnitt finns en viss oenighet inom forskningen om hur många 
deltagare en studie bör ha för att man ska uppnå ett tillförlitigt resultat. Vissa experter 
menar att fem till sex deltagare i många fall är tillräckligt, andra att detta är för lite, åter 
andra att det ibland kan räcka med ännu färre för att få en snabb feedback på en 
designidé (Dumas & Redish, 1999, s. 127-129; Rogers et al., 2011, s. 477, s. 500; 
Wildemuth, 2009, s. 123). Det ligger inte i denna studies syfte att göra en fullständig 
utvärdering av gränssnittets användbarhet, utan snarare att få en övergripande bild av 
deltagarnas spontana upplevelser av interaktionen med prototypen. I övrigt fokuserar 
studien på att undersöka bibliotekariernas åsikter om prototypens funktioner. 
Bedömningen är att fem deltagare utgör ett tillräckligt stort underlag för att erhålla ett 
värdefullt resultat i en kvalitativ studie av detta slag.  

Övergripande beskrivning av insamlingsmetodiken 
Insamling av data utfördes mellan den 31 oktober och 7 november 2012. Insamlingen 
skedde med en bibliotekarie i taget i anslutning till deltagarens arbetsplats under en tid 
av ca 2 timmar. Inför datainsamlingen gjordes en förteckning där bibliotekarierna 
tilldelades olika beteckningar, från D1 för deltagare 1 till D5 för deltagare 5. Dessa 
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beteckningar användes sedan genom studien och i denna rapport för att garantera 
deltagarnas anonymitet. Rapportens författare har tilldelats benämningen studieledare 
vilket förkortas med bokstaven S i anteckningsmaterial och vid transkription av 
ljudinspelningar.    
 
Det hade varit önskvärt att göra en mindre pilotstudie för att testa insamlingsmetodiken 
och eventuella problem med planerade arbetsuppgifter. Tidsschemat var emellertid för 
pressat för att hinna med detta, med undantag för enkäten som testades med hjälp av två 
masterstudenter. I övrigt har utkast till enkät, intervjuguide och förhållningssätt i 
samband med tänka-högt momentet stämts av med Elena Maceviciute och Monica 
Lassi. 
 
I tabell 2 ges en övergripande bild av insamlingsmetodiken från introduktionen till den 
avslutande intervjun.  
 
Tabell 2: Övergripande beskrivning av studiens insamlingsmetodik.  
 
Delmoment Innehåll Syfte 
1. Introduktion och 
informerat samtycke 

Studieledaren berättar för deltagaren om syftet 
med studien och beskriver i stora drag 
insamlingsmetodiken med tyngdpunkt på tänka-
högt momentet.   

Möjliggöra för deltagaren att ta 
ställning till sin medverkan.  
Underlätta kommande 
insamlingsmoment då deltagarens 
insikt i förutsättningarna för studien 
kan gynna kvaliteten vid insamling 
av data, framför allt avseende tänka-
högt momentet.  

2. Enkät Deltagaren fyller i en enkät om sin 
självuppskattade erfarenhet av att använda olika 
typer av webbaserade tjänster. Studieledaren är 
närvarande och kan besvara eventuella frågor. 

Att ge kontext till övriga insamlade 
data då vana av att arbeta med olika 
typer av webbaserade system kan ha 
betydelse för hur prototypen 
uppfattas.  

3 a) Tänka-högt 
förberedande övning 

Deltagaren får träna på att tänka-högt och 
samtidigt visa plattformen Alfresco för 
studieledaren. 
 

Ger deltagaren en möjlighet att prova 
på metoden innan det blir skarpt läge. 
Ger studieledaren en möjlighet att få 
inblick i den digitala plattform 
deltagarna samverkar inom. 

3 b) Tänka-högt 
datainsamling  

Deltagaren genomför på förhand bestämda 
arbetsuppgifter i prototypen och berättar samtidigt 
högt som sina tankar. 
Studieledaren sitter bredvid och gör noteringar 
kring kommentarer av intresse för den 
efterföljande intervjun.  
Kommunikationen mellan deltagaren och 
studieledaren sker inom ramen för en asymmetrisk 
talare/lyssnare relation, där studieledaren håller en 
låg profil men ändå kan interagera med deltagaren 
för att t.ex. tillse att deltagaren genomför aktuella 
arbetsuppgifter.  
Ljudinspelning och inspelning av skärmbild. 

Att fånga upp deltagarens spontana 
kommentarer kopplade till 
upplevelsen av att arbeta med 
prototypens gränssnitt och dess 
funktioner. 

4. Intervju Studieledaren ställer uppföljande frågor kring 
utvalda kommentarer från tänka-högt momentet. 
Studieledaren ställer de på förhand specificerade 
frågorna i intervjuguiden, som huvudsakligen 
fokuserar på åsikter om prototypens funktioner. 
Ljudinspelning. 

Erhålla fördjupad insikt kring utvalda  
kommentarer från tänka-högt 
momentet. 
Att fokusera på deltagarnas åsikter 
om prototypens funktioner. 
 
. 
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För att underlätta datainsamlingen användes en checklista (bilaga A) som stöd för att 
dels följa flödet genom de olika insamlingsmomenten, dels hålla koll på olika praktiska 
aspekter som tidsåtgång för olika moment och tekniska frågor. 
 
Eftersom datainsamlingen skedde med tre olika tekniker har bedömningen gjorts att det 
av utrymmesskäl inte är rimligt att beskriva samtliga metoder lika ingående i rapporten 
som om undersökningen genomförts med enbart en metod. En prioritering har därför 
gjorts att enbart göra en kortfattad beskrivning av enkäten då den utgör en väldigt liten 
del av studien med syfte att bidra till kontexten. Tänka-högt metoden och intervjun har 
beskrivits något mer ingående och i ungefär samma omfattning. Nedan följer en mer 
ingående beskrivning av de olika momenten under respektive rubrik.  

Introduktion och informerat samtycke 
Innan själva datainsamlingen påbörjades gavs en kortare muntlig information om 
studien. Deltagarna hade även några veckor innan datainsamlingen fått en kortare 
information i samband med att en informell förfrågan skickats ut via e-post om de 
önskade delta. Viktig information i det muntliga momentet var bl.a. att tydliggöra för 
deltagarna att det är prototypen som testas, inte deltagarna, och att beskriva tänka-högt 
momentet. För en utförligare beskrivning av den inledande informationen, se 
checklistan bilaga A. Efter det muntliga momentet fick deltagarna läsa igenom och 
skriva under ett formulär för informerat samtycke (bilaga B). Formuläret har upprättats i 
enlighet med CODEX regler och riktlinjer för forskning (CODEX, 2012-06-27). 
CODEX är en webbplats som drivs av Vetenskapsrådet i samverkan med Centrum för 
forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet. Syftet med webbplatsen är att sprida 
kunskap om de etiska riktlinjer och lagar som gäller inom forskningen. 

Enkät 
Enkätens syfte var att få en uppfattning om bibliotekariernas vana att arbeta med olika 
typer av webbaserade tjänster eftersom man kan förvänta sig att sådana erfarenheter har 
betydelse för hur prototypen uppfattas, både avseende upplevelsen av interaktionen med 
prototypen och åsikter om dess funktioner. Enkäten testades med hjälp av två 
masterstudenter. Testen med masterstudenterna medförde inga revideringar. Enkäten 
presenteras i bilaga C. 
 
Enkätens tre huvudfrågor innefattar: uppskattad användning av webben för att söka 
information (fråga 1), användning av webbaserade tjänster för informationsdelning som 
exempelvis Facebook, bloggar och diskussionsforum m.m. (fråga 2) samt användning 
av  
webbaserade tjänster baserade på wikiteknik, där webbplatsens besökare kan hjälpas åt 
med att skapa och revidera sidornas innehåll (fråga 3). Syftet med att skilja ut tjänster 
med wikiteknik från andra tjänster beror på att prototypen baseras på wikiteknik, varför 
deltagarnas erfarenhet av just denna typ av tekniska plattform kan vara av extra intresse.  
 
Studieledaren fanns närvarande i lokalen då enkäten fylldes i vilket gjorde det möjligt 
för deltagarna att ställa eventuella frågor. I samband med det första insamlingsmomentet 
framkom att bibliotekariernas digitala plattform för samverkan, Alfresco, har en 
komplex karaktär med en mängd olika funktioner varför systemet skulle kunna placeras 
under antingen fråga 2 eller fråga 3 i enkäten. Att det finns system som skulle kunna 
placeras under antingen fråga 2 eller fråga 3 var en anledning till att ett fritextfält lagts 
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in i enkäten för att kunna upptäcka om olika bibliotekarier lade in samma system under 
de olika frågorna. Eftersom det i samband med det första insamlingstillfället visade sig 
att Alfresco var svårplacerat fattade studieledaren beslutet att Alfresco skulle skrivas in 
under fråga 3 vilket framfördes till deltagarna.  

Tänka-högt momentet 
Tänka-högt metoden (think aloud) innebär att deltagarna i en studie genomför uppgifter 
inom det område man önskar studera samtidigt som de berättar högt som sina tankar. 
Metoden gör det möjligt att undersöka spontana reaktioner, känslor och problem i 
samband med att en person genomför en uppgift, något som kan vara svårt att erhålla 
vid andra typer av metoder (Wildemuth, 2009, s. 178). Inom B&I har metoden bl.a. 
använts för att studera interaktionen mellan användare och digitala bibliotekskataloger 
(Johnson & Craven, 2010; Van den Haak et al., 2003), bedömning av kvalitet och 
kognitiv auktoritet hos informationskällor på webben (Rieh, 2002) och undersökning av 
bibliotekariers/informationsspecialisters beslutsprocesser i samband med fördelning av 
frågor som inkommit via digitala referenstjänster (Pomerantz, 2004). 
 
Tänka-högt metoden utvecklades inom forskningsdisciplinen kognitiv psykologi av 
Ericsson och Simon (1980, 1984). Det finns stora skillnader i hur metoden har använts, 
från Ericsson och Simons klassiska förhållningssätt, där interaktionen med deltagaren 
minimeras för att inte påverka deltagarens kognitiva processer, till att studieledaren intar 
en mer aktiv roll och ställer frågor till deltagaren under tiden (Boren och Ramey, 2000; 
Wildemuth, 2009, s. 179 f.,) I aktuell studie har bedömningen gjorts att Boren och 
Rameys något mer kommunikativa förhållningssätt, där deltagaren och studieledaren 
intar en tydligt asymmetrisk talare/lyssnare relation, ger en bra avvägning mellan att 
dels hålla en låg profil som studieledare och låta deltagaren göra sina egna erfarenheter i 
systemet, dels att få deltagaren att känna sig bekväm i situationen, och slutligen för att 
ge studieledaren en möjlighet att vid behov styra in deltagaren mot de funktioner man 
önskar testa för att inte riskera att de data som bedöms viktigast för studiens syfte inte 
fångas in. Valt förhållningssätt redovisas mer utförligt i bilaga D, som också utgjorde ett 
stöd inför och vid insamling av data. 
 
Ett annat viktigt val inför tänka-högt momentet var vilka arbetsuppgifter deltagarna 
skulle utföra i prototypen och därmed vilka av prototypens funktioner de skulle komma 
i kontakt med. Att testa alla funktioner i ett system i samband med en utvärdering är inte 
rimligt då det för det mesta finns betydligt fler uppgifter man kan utföra i ett system än 
vad det finns tid för att utföra tester (Dumas & Redish, 1999, s. 160). Detta faktum 
gäller även i denna studie. I samråd med Monica Lassi valdes tre av totalt sju befintliga 
användningsfall ut som utgångspunkt för framtagande av arbetsuppgifterna nämligen: 
att bli medlem i kollaboratoriet, att dela med sig av ett datainsamlingsverktyg i 
kollaboratoriet och att hitta ett datainsamlingsverktyg i kollaboratoriet och lägga in en 
kommentar om det (Lassi & Sonnenwald, Kommande). Viktiga kriterier för urvalet var 
att användningsfallen skulle innehålla relevanta funktioner för målgruppen 
bibliotekarier och att de skulle fungera att genomföra i praktiken, d.v.s. dels hinna 
implementeras fullt ut i prototypen innan testtillfället, dels inte kräva interaktion från 
någon annan än deltagaren för att kunna genomföras. Stegen i arbetsuppgifterna har 
modifierats något i förhållande till befintliga användningsfall för att anpassas till 
rådande praktiska förhållanden. De modifieringar som skett framgår av 
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observationsblanketterna för respektive arbetsuppgift (bilaga E7). De skriftliga 
instruktioner deltagarna fick inför genomförandet av arbetsuppgifterna finns i bilaga F.   
 
Att prata högt samtidigt som man arbetar med en uppgift är en ovan situation för 
många. För att vänja sig något vid tekniken fick deltagarna därför innan själva 
datainsamlingen påbörjades pröva på att tänka högt samtidigt som de visade olika 
funktioner i den digitala plattformen Alfresco för studieledaren. Deltagarna uppmanades 
att visa och berätta om både sådant som de tyckte var bra med systemet och sådant de 
tyckte var mindre bra. (Framförda synpunkter på Alfresco ligger dock utanför denna 
studies syfte varför dessa inte redovisas närmare i denna rapport.) 

Tänka-högt momentets praktiska genomförande 
Den tid som planerats för tänka-högt momentet var maximalt 60 minuter, med det 
förbehållet att tiden kunde behöva kortas om det inledande momentet tog längre tid än 
planerat för att säkerställa att minst 30 minuter fanns kvar till efterföljande intervju. Det 
inledande momentet drog ut något på tiden i förhållande till planen, framför allt på 
grund av visningen i Alfresco, vilket i kombination med deltagarnas olika 
arbetstempo/noggrannhet ledde till att tänka-högt momentet tog mellan ca 30 till 50 
minuter per deltagare. Datainsamlingen skedde i stort sett i enlighet med planerad 
metodik. Momentet inleddes med att inspelningsutrustningen slogs på, d.v.s. 
ljudinspelning och inspelning av skärmbild, varefter deltagaren fick läsa igenom 
instruktionerna till den första arbetsuppgiften och påbörja arbetet. Studieledaren gjorde 
anteckningar på observationsblanketter för respektive arbetsuppgift med ett extra fokus 
på kommentarer kring problem eller funktioner som bedömdes intressanta att ställa 
följdfrågor kring vid efterföljande intervju.  
 
Något som blev tydligt i samband med tänka-högt momentet, och som syns då man 
läser de transkriberade texterna, är att kommunikationen blev något olika med de olika 
deltagarna. Delvis berodde detta på att bibliotekarierna arbetade på olika sätt. Någon var 
mer pratsam, någon mer tystlåten. Deltagarna hade olika benägenhet att ställa frågor till 
eller be om hjälp från studieledaren. En av deltagarna hade inför tänka-högt momentet 
berättat för studieledaren att momentet kändes obehagligt, varför studieledaren lade 
extra vikt vid att uppmuntra deltagaren i inledningen av momentet. Vidare fanns 
skillnader i hur mycket studieledaren hjälpte deltagaren in mot olika funktioner för att 
säkerställa att deltagaren kom i kontakt med de funktioner som var mest intressanta att 
testa. Det är vidare möjligt att skillnader i kommunikationen med deltagarna ändrades 
något från den första till den sista deltagaren på grund av studieledarens ökade 
erfarenhet, även om detta inte har undersökts närmare.  
 
Att skillnader som beskrivs ovan uppstår i samband med en tänka-högt studie är 
naturligt eftersom människor kommunicerar och arbetar på olika sätt. Samtidigt hade 
troligtvis en slipad studieledare varit effektivare på att ”jämna ut” skillnaden i 
kommunikationen med deltagarna. Även om det fanns vissa skillnader i interaktionen 
mellan studieledaren och olika deltagare är bedömningen ändå att tänka-högt momentet, 
på det sätt det genomfördes, fyllde sitt syfte att få reda på deltagarnas spontana 
upplevelser av interaktionen med prototypen för de funktioner som var viktigast att 
testa.  

                                                 
7 Blanketterna i bilagan presenteras i komprimerad form jämfört med originalet som har mer plats mellan 
raderna för möjliggöra anteckningar. 
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Semistrukturerad intervju  
Det fanns två syften med den seminstrukturerade intervjun, dels att möjliggöra en 
fördjupning av intressanta kommentarer från tänka-högt momentet, dels att ställa på 
förhand specificerade frågor om prototypens olika funktioner. En intervjuguide (bilaga 
G) togs fram med stöd av Kvale och Brinkmann (2009), bl.a. med utgångspunkt från 
författarnas översikt över olika typer av intervjufrågor (tablå 7.1, s. 150 – 152). 
Frågorna i intervjuguiden kan kopplas till en eller flera av prototypens övergripande 

funktioner som utgjort viktiga utgångspunkter för prototypens design (se 
litteraturgenomgången, s. 6-7) 
.  
En semistrukturerad intervju är ett levande samtal som kan ta lite olika vägar med olika 
deltagare. Den som genomför intervjun behöver balansera det fria med det mer strikta 
för att både kunna ta tillfället i akt och följa en intressant kommentar närmare, såväl 
som hålla ihop samtalet för att kunna göra jämförelser mellan olika deltagares 
uppfattningar. I denna studie har de delar i intervjun som följt upp tänka-högt momentet 
haft en friare karaktär med större skillnader mellan deltagarna, medan de på förhand 
specificerade frågorna om funktioner varit av mer sammanhållande art.  

Intervjuernas praktiska genomförande 
Intervjuerna med de olika deltagarna genomfördes på mellan ca 25 till 35 minuter. 
Upplägget för intervjuerna togs fram med målsättningen att få samtalen mellan 
deltagare och studieledare att flyta så naturligt som möjligt för att möjliggöra en 
intervjusituation som upplevdes som ett konstruktivt och positivt samtal snarare än ett 
förhör. Intervjuerna strukturerades därför kring de tre arbetsuppgifter deltagarna hade 
genomfört, med början vid den första uppgiften. Frågor kring kommentarer från tänka-
högt momentet ställdes i samband med den arbetsuppgift där kommentaren yttrades. 
Vid behov tittade deltagaren och studieledaren på sidor i prototypen för att fräscha upp 
minnet, vilket framför allt skedde i samband med den tredje arbetsuppgiftens arbete 
med metadata. Den ordning de på förhand specificerade frågorna ställdes var flexibel 
för att möjliggöra att ställa en sådan fråga i de fall intervjun gled in mot frågans 
ämnesområde. I annat fall ställdes frågan i anslutning till den arbetsuppgift den passade 
ihop med, eller för frågor utan stark koppling till arbetsuppgifterna, i slutet av intervjun. 
En nackdel var att denna flytande struktur ledde till att studieledaren missade att ställa 
sammanlagt två frågor, en var till två olika deltagare, något som förmodligen hade 
kunnat undvikas med en mer strikt struktur. En annan reflektion är att den faktiska 
formuleringen av på förhand specificerade frågor troligtvis varierar mer då frågorna 
ställs i ett mer spontant sammanhang än om frågorna ställs enligt principen, ”nu betar vi 
av en lista med frågor”. Hur en fråga ställs påverkar det svar man får. Å andra sidan kan 
man med ett flexibelt förhållningssätt ställa frågan på nytt, med en ny formulering, eller 
ställa följdfrågor för att se om man har förstått varandra. Bedömningen är trots vissa 
nackdelar att fördelarna med upplägget övervägde då målsättningen att få ett naturligt 
flyt i intervjuerna uppnåddes.  
 
För att följa upp kommentarer från tänka-högt momentet var strategin att använda 
sonderande frågor och vid behov avrunda med mer slutna frågor. Sonderande frågor 
innebär att intervjuaren söker efter svar med hjälp av en öppen fråga. Man sonderar 
innehållet, utan att styra svaret mot en viss riktning (Kvale & Brinkmann, 2009, s.151). 
Exempel på en sonderade fråga från intervjun med deltagaren D1 är:  
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S: På dataanalys hade du en kommentar också där att ”jag förstår inte varför det är med här 
över huvud taget” sa du spontant där. Hur tänkte du då? 
D1: Ja, jag tänkte väl som så att… jag tänkte fel. Jag tänkte att det var studien som, som ett 
abstrakt nästan… 
 

I praktiken blev det emellertid ofta så att sonderingen skedde i form av att studieledaren 
enbart nämnde en observationen, alltså ett påstående, och att deltagaren började 
berättade utifrån detta påstående, som i detta exempel från intervjun med deltagare D3: 
 

S: Så tänkte du. Du hade en kommentar också att det är ju så här alla wikis ser ut.  
D3: Ja, man känner ju igen sig. Principen. Verktyget och principen… 

 
I flera fall ledde svaren till det Kvale och Brinkmann benämner andrafrågor (2009, s. 
154-156) för att följa upp de svar deltagaren gav. Man skulle egentligen kunna kalla alla 
de frågor som ställdes för att följa upp kommentarer från tänka-högt momentet för 
andrafrågor, eftersom dessa frågor inte var förberedda av studieledaren, utan utgick från 
studieledarens bedömning av vilka kommentarer från deltagaren som skulle prioriteras 
att följas upp.  
 
Olika varianter av slutna frågor användes för att ”knyta ihop säcken”, som i detta 
exempel en tolkande fråga från intervjun med deltagaren D2: 
 

S: Men du tänker på något sätt, om jag förstår dig här nu, att begrepp det är något som man 
kommer in i efter hand?  
D2: Ja det, man lär ju sig. Eller man, man får ju ta reda på rättare sagt, det man inte begriper 
tar man ju reda på, vad det står för. Så är det ju med allt man lär sig… 

 
För att fokusera intervjun mot vad deltagarna ansåg om olika funktioner i prototypen 
användes de på förhand specificerade frågorna i intervjuguiden. Dessa frågor hade i 
huvudsak en direkt karaktär, d.v.s. att introducera ett specifikt ämne och styra 
deltagaren mot att ta ställning i frågan (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). Frågorna i 
intervjuguiden är ibland indelade i olika delfrågor, där den/de första frågorna är något 
mer öppna, medan den/de avrundande frågorna styr mer mot ett ställningstagande, som 
exempelvis i fråga 6: 
 

Vad tycker du om funktionen att man kan koppla olika former av skydd av intellektuell 
äganderätt till datainsamlingsverktyg som man lägger in i kollaboratoriet? 
Tror du att du själv skulle använda dig av en sådan funktion? Varför/Varför inte? 
Tror du att bibliotekarier i allmänhet skulle använda sig av en sådan funktion? 
Varför/Varför inte? 

 
Följdfrågorna varför/varför inte användes i olika omfattning när det bedömdes rimligt 
för att få ett mer utvecklat svar. 
 
Även i samband med de på förhand specificerade frågorna användes i flera fall 
andrafrågor för att få veta mer om deltagarnas åsikter, liksom olika tekniker för att 
avrunda samtalet kring ett ämne, exempelvis slutna frågor eller introduktionen av ett 
nytt ämne. 
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Metodik för analys av enkäten 
Analys av enkäten har genomförts med stöd av en enkel frekvenstabell där antal 
bibliotekarier som har markerat svaren varje dag, varje vecka, varje månad, mer sällan 
respektive aldrig, har lagts in i tabellen. De specifika tjänster som bibliotekarierna fyllde 
i under fritextfälten framgår inte av tabellen då en sådan sammanställning inte 
bedömdes vara av intresse för analysen.  

Transkription av ljudinspelningar 
Ett första steg i analysen av bibliotekariernas upplevelse av interaktionen med 
prototypen, och deras åsikter om dess funktioner, har varit att transkribera 
kommentarerna från tänka-högt momentet och den efterföljande intervjun. Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 193-204) beskriver utskriften av intervjuer som en tolkande 
process där man måste förhålla sig till den skillnad som finns mellan den levande 
intervjusituations verbala såväl som icke-verbala uttryck, jämfört med utskriftens 
transformation där samtal överförs till skriftspråk. Att transkribera är att göra val. Hur 
mycket som ska skrivas ut och i vilken form beror på olika faktorer som hur materialet 
ser ut, studiens syfte och de resurser man har till förfogande (s.196). I denna studie har 
avvägningen gjorts att inte ta med pauser, stamning, och alla småord som hummanden 
och liknande. Utskriften följer skriftspråket avseende hur ord stavas, men 
meningsbyggnaden har följt talspråket. Vidare har några få kortare avsnitt inte 
transkriberats, exempelvis småprat i samband med tekniska problem eller tillfällen då en 
deltagare har läst instruktioner till en arbetsuppgift högt.  

Framtagande av teman 
Datamaterialet från tänka-högt momentet och efterföljande intervju har analyserats 
kvalitativt med stöd av en teknik som Ryan och Bernard benämner cutting and sorting 

(2003, s. 94-96). Tekniken innebär kortfattat att citat och uttryck som bedöms viktiga i 
förhållande till forskningsfrågorna identifierats och ”klipps ut” (cutting) varefter de 
”sorteras” i olika högar beroende på vilken omfattning olika citat liknar varandra 
(sorting). Dessa högar utgör analysens teman. I praktiken har analysen skett genom att 
läsa igenom de transkriberade texterna flera gånger, markera viktiga citat och göra 
preliminära noteringar över innebörden av dessa. Citaten har sedan lagts in i 
wordtabeller varefter jämförelse har gjorts mellan citat från en enskild deltagare och 
mellan citat från olika deltagare för att se hur väl citaten hänger ihop med varandra och 
vilka teman de olika citaten kan vara ett uttryck för. Bedömningen är att denna 
analysteknik har passar bra i aktuell studie då de spontana kommentarerna vid tänka-
högt momentet i allmänhet är relativt korta och konkreta, samt att även upplägget på 
efterföljande intervju givit relativt korta och konkreta svar som lämpar sig att sortera 
och analysera på detta sätt. 
 
Anteckningar från tänka-högt momentets observationsprotokoll, webbsidor i 
prototypen, samt minnesbilden från några enstaka moment, har i vissa fall där det 
bedömts relevant använts för att skriva kortare kommentarer i anslutning till citaten i 
wordfilerna för att tydliggöra deras sammanhang. En analys av inspelningen av 
skärmbilden från tänka-högt momentet hade med sin detaljrikedom kunnat ge en ännu 
djupare kontext till kommentarerna, men en sådan analys har inte hunnit genomföras 
inom ramen för studien. Det insamlade materialet kan ändå vara värde för eventuell 
framtida forskning.  
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Framtagande av teman har haft både induktiva och deduktiva drag, vilket framgår under 
rubrikerna för respektive forskningsfråga nedan. I förekommande fall har enskilda citat 
bedömts representera två eller flera teman, något som är möjligt i samband med 
kvalitativ innehållsanalys (Wildemuth, 2009, s. 311). Detta har skett dels då längre citat 
på flera meningar ”klippts ut” för att behålla en kontext, men även i vissa fall där en 
enskild mening bedömts ge uttryck för olika teman. Framtagna teman hänger ihop med 
varandra i en komplex väv. Det finns olika sätt att beskriva denna väv och att bedöma 
vilka delar i väven som ska betecknas som ett eget tema. En svaghet i samband med 
framtagande av teman har varit att enbart en person har genomfört detta arbetet. Att 
jämföra olika personers bedömningar av teman, för att vid behov kunna göra justeringar 
vid för stora oenigheter, är ett led i att kvalitetssäkra sin studie (Wildemuth, 2009, s. 
311). För att om möjligt justera något för denna brist har framtagna teman jämförts, 
ifrågasatts och reviderats i flera omgångar. 

Teman kopplade till upplevelsen 
En viktig utgångspunkt vid framtagande av teman var att se vad bibliotekarierna 
upplevde som problematiskt vid användandet av gränssnittet, alltså kommentarer som 
indikerade en insats i form av tid och ansträngning avseende kostnad för deltagande. 
Kostnad för deltagande utgjorde således redan från början ett viktigt huvudtema som 
användes för att hitta mer specifika upplevda svårigheter med prototypen. Att olika 
aspekter av språk i prototypen, både engelska, fackspråk, och märkspråk8, skulle kunna 
medföra vissa svårigheter var tankar som fanns med redan inför planeringen av 
datainsamlingen. Samtidigt fanns även utgångspunkten att i samband med analysen vara 
öppen för andra relevanta teman som har koppling till upplevelsen av att arbeta i 
prototypen.  
 
En avgränsning som gjordes vid analysen var att inte fokusera på kommentarer kring 
sådant som indikerar en positiv påverkan avseende kostnad för deltagande, alltså sådant 
som bibliotekarierna beskrev som enkelt. Denna typ av kommentarer förekommer, t.ex. 
att det var lätt att hitta ingången för att skapa ett nytt konto, om än i mindre omfattning. 
Vidare har inte renodlade synpunkterna på prototypens layout tagits med, i de fall 
bedömningen har gjorts att kommenterad layout inte utgjorde ett problem. Även här 
handlar det om enstaka kommentarer.    
 
Teman kan tas fram på olika detaljnivå (Ryan & Bernard, 2003, s. 95). I aktuellt fall 
gjordes valet att dela in kostnad för deltagande i ett antal underteman för att få en högre 
detaljnivå i den delen av analysen, något som inte skedde för övriga teman. Detta 
bedöms som rimligt då olika aspekter av kostnad för deltagande var det överlägset mest 
frekventa huvudtemat avseende upplevelsen av interaktionen med prototypen.  

Teman kopplade till funktioner 
Frågorna i intervjuguiden har utgjort en central struktur inom vilken teman kopplade till 
åsikter om funktioner har strukturerats. Teman baserade på svaren till frågorna i 
intervjuguiden togs fram med utgångspunkt från varje specifik frågeställning där olika 
bibliotekariers svar först jämfördes med varandra inom ramen för varje fråga. Därefter 
jämfördes teman som tagits fram för de olika frågorna med varandra för att hitta likheter 
och skillnader och se om samma tema, eller en omformulering av ett tema, kunde 

                                                 
8 Deltagarna i studien behövde inte själva använda märkspråket aktivt i samband med arbetsuppgifterna, 
men de behövde förstå märkspråkets regler för att kunna mata in ”vanlig” text på rätt ställe.  
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appliceras på olika frågor. Ryan och Bernard (2003, s. 95) skriver att det finns många 
olika varianter på hur man kan dela in de citat man tagit fram med cutting and sorting 
metoden. Man kan välja att leta efter detaljer som gör att olika citat skiljer ut sig från 
varandra om man vill erhålla en högre detaljrikedom i analysen, eller man kan välja att 
gå åt det andra hållet och fokusera på liknelser för att ta fram mer övergripande teman. I 
den analys som genomförts avseende svaren på frågorna i intervjuguiden fanns en 
ambition att, där så var möjligt, hitta mer övergripande teman framför teman av väldigt 
specifik karaktär. Detta val gjordes dels för att specifika frågeställningar om olika 
funktioner har potentialen att generera många olika detaljerade teman, vilket skulle 
kunna göra den sammanlagda analysen av alla frågor för omfattande, dels för att mer 
övergripande teman gör det lättare att hitta gemensamma mönster som genomsyrar flera 
frågeställningar. Detta förhållningssätt var inte rimligt, eller önskvärt, att genomföra 
fullt ut eftersom vissa av frågorna givetvis har väldigt specifika svar som det är 
intressant för analysen att inte ”släta ut”. 
 
Teman kopplade till bibliotekariernas övriga kommentarer om funktioner, som inte är 
kopplade till frågorna i intervjuguiden, motsvarar framförd åsikt i det enskilda fallet 
eftersom de få synpunkter som framfördes här varierade mellan bibliotekarierna. Ett 
undantag är funktionen show preview, vilket kommenteras under aktuell rubrik nedan.  
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Resultat och analys 
Nedan presenteras först resultat och analys för enkäten om bibliotekariernas 
erfarenheter av att använda olika webbaserade tjänster. Syftet med enkäten är att bidra 
med en övergripande kontext till andra resultat i studien. Större delen av kapitlet ägnas 
åt resultat och analys för respektive forskningsfråga.  

Bibliotekariernas erfarenheter av webbaserade tjänster  
Resultaten från enkäten om bibliotekariernas självuppskattade erfarenhet av att använda 
olika webbaserade tjänster har sammanställts i tabell 3 nedan. De specifika tjänster som 
bibliotekarierna fyllde i under fritextfälten framgår inte av tabellen utan benämns istället 
i löptext när detta bedömts ge ett mervärde. Syftet med enkäten är inte att ge en 
detaljerad bild av bibliotekariernas erfarenheter, utan att bidra med en övergripande 
kontext till andra resultat i studien, eftersom man kan förvänta sig att erfarenheter från 
att arbeta med olika typer av webbaserade system har betydelse för hur den 
webbaserade prototypen uppfattas, både avseende upplevelsen av interaktionen med 
prototypen och åsikter om dess funktioner.  
 
Att bibliotekarierna är vana vid att arbeta med olika webbaserade system blir tydligt av 
resultaten från enkäten. Samtliga bibliotekarier säger sig använda webben dagligen för 
att söka information (fråga 1). Vidare tar de regelbundet del av information från sociala 
webbtjänster, och samtliga delar även med sig av information via dessa tjänster (fråga 
2). Alla bibliotekarierna är t.ex. med i Facebook.  
 
Ett kriterium för den grupp bibliotekarier som skulle delta i studien var att de skulle ha 
en viss vana vid att samverka inom ramen för en digital plattform. Som framfördes 
under metodkapitlet ovan samverkar bibliotekarierna digitalt med varandra inom ramen 
för den webbaserade plattformen Alfresco. Studieledaren beslutade att Alfresco, som är 
ett komplext system med många olika funktioner, skulle placeras under fråga 3 i 
enkäten, alltså som en tjänst baserade på wikiteknik. Prototypen baseras på wikiteknik 
vilket gör att erfarenheter avseende denna teknik var extra intressant att studera. Som 
framgår av tabell 3 nedan använder samtliga bibliotekarier wikis minst varje vecka både 
för att ta del av och dela med sig av information. Denna användning av wikis beror på 
till stor del på Alfresco. Detta framgick dels av bibliotekariernas muntliga utsagor i 
samband med att de fyllde i enkäten, men även av själva fritextfältet i enkäten där tre av 
de fem bibliotekarierna fyllde i Alfresco som enda wiki, något som visserligen ska 
tolkas med försiktighet eftersom det mycket väl kan vara så att man i samband med 
datainsamlingen missar att snabbt komma ihåg vilka system man använder, kanske 
särskilt system som man använder något mer sällan. Vidare innebär det faktum att 
bibliotekarierna är regelbundna användare av Alfresco inte samma sak som att de är 
regelbundna användare av wikibaserad teknik eftersom Alfresco innehåller många olika 
slags funktioner baserade på olika teknologier. Denna aspekt fångas inte upp av 
enkäten.       
 
 



 24 

Tabell 3: Bibliotekariernas självuppskattade erfarenhet av att arbeta med webbaserade tjänster. 
 
Användning webbaserade tjänster Antal bibliotekarier  
Svarsalternativ Varje 

dag 
Varje 
vecka 

Varje 
månad 

Nästan 
aldrig 

Aldrig 

Fråga 1: Hur ofta använder du webben, exempelvis 
webbplatser och databaser, för att söka information? 
Ringa in det alternativ som passar bäst. 

5 - - - - 

Fråga 2: Det finns många webbaserade tjänster där 
användare kan dela information med varandra. 
Exempel på sådana tjänster är Facebook, Twitter, 
bloggar, Delicious, Youtube och olika 
diskussionsforum.  
 
a) Hur ofta använder du dig av denna typ av 
webbaserade tjänster för att ta del av information? 
Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
b) Hur ofta använder du dig av denna typ av 
webbaserade tjänster för att dela med dig av 
information? Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

Fråga 3: En wiki är en webbaserad tjänst där 
webbplatsens besökare kan hjälpas åt med att skapa 
och revidera sidornas innehåll. En känd internationell 
wiki är det webbaserade uppslagsverket Wikipedia. 
Wikis kan även användas internt inom en organisation 
som en plattform där medarbetare kan utbyta 
information och dokument med varandra, eller för att 
inhämta information från människor som 
organisationen har kontakt med.  
 
a) Hur ofta använder du dig av wikis för att ta del av 
information? Ringa in det alternativ som passar bäst.  
 
b) Hur ofta använder du dig av wikis för att dela med 
dig av information? Ringa in det alternativ som passar 
bäst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

Hur upplever bibliotekarierna interaktionen med prototypen?  
Analysen av bibliotekariernas upplevelser av interaktionen med prototypen tar sin 
utgångspunkt i deras spontana kommentarer i samband med att de genomförde de på 
förhand bestämda arbetsuppgifterna i prototypen under tänka-högt momentet. Som 
beskrivits i metodavsnittet ovan har ett antal av dessa kommentarer valts ut av 
studieledaren och därefter diskuterats vidare i samband med den efterföljande intervjun. 
Fråga 2 i intervjuguiden om hur deltagarna ser på att språket i prototypen är på engelska 
är visserligen en konsekvens av den övergripande funktionen att kollaboratoriet ska vara 
internationellt (se litteraturgenomgången, s. 7), men har en stark koppling till 
upplevelsen av interaktionen med prototypen varför detta frågeområde redovisas här. 
 
Det är viktigt att poängtera att de data som samlats in och analyserats inte möjliggör en 
heltäckande bedömning av gränssnittets användbarhet, något som inte heller har varit 
studiens syfte. Syftet har varit att erhålla en övergripande bild av reaktionerna på 
interaktionen med prototypen, inte att ta fram prestationsmått för exempelvis tid att 
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genomföra olika arbetsuppgifter eller hur lätt det är att navigera mellan systemets olika 
funktioner.   
 
I tabell 4 nedan redovisas vilka teman som tagits fram under analysen, samt hur många 
av de fem deltagarna som gav utryck för respektive tema, antingen i samband med 
tänka-högt momentet, vid intervjun, eller under båda tillfällena. En avgränsning i 
analysen är att minst två bibliotekarier ska ha lyft ett tema för att det ska behandlas i 
rapporten, med syftet att koncentrera analysen mot mer allmängiltiga teman. Denna 
avgränsning innebär givetvis en risk för att ett tema som framöver visar sig vara viktigt 
inte fångas upp av analysen. Samtidigt finns samtliga teman tillgängliga i de 
wordtabeller som utgjort underlag för rapporten. Nedan presenteras resultaten mer 
utförligt under rubrikerna för respektive huvudtema, där aktuella teman beskrivs och 
exempel ges på hur de har kommit till uttryck hos deltagarna. I samband med 
diskussionsavsnittet kommer erhållna teman att diskuteras ur ett helhetsperspektiv.  
 
Tabell 4: Teman kopplade till bibliotekariernas upplevelser av interaktionen med prototypen 
 
Huvudtema Undertema Antal 

bibliotekarier 
Fackspråk som hinder 5 
Svårjobbat märkspråk på metadatasidan 5 
Förvirrande att komma in på metadatasidan 4 
Mycket information 4 
Placering av funktionen för ny kommentar  4 
Placering av webblänk till enkäten  4 
Svårt att veta vad som efterfrågas under olika rubriktexter på 
metadatasidan 

4 

Engelska som hinder 3 

Kostnad för deltagande 

Försök till inloggning innan skapat ett konto 3 
Använder man ett 
system lär man sig det 
 

Ingen indelning i underteman genomförd 5 

Förutsättningar i 
studien påverkar 
arbetet i prototypen 

Ingen indelning i underteman genomförd 4 

Skilda förutsättningar 
för målgrupperna 

Ingen indelning i underteman genomförd 2 

 

Kostnad för deltagande 
De underteman som framträdde under kostnad för deltagande redovisas under fyra 
avsnitt nedan. Fackspråk och engelska har fått varsitt avsnitt, eftersom båda dessa teman 
kommenterades vid många olika tillfällen av bibliotekarierna och eftersom de är 
relevanta för alla delar i prototypen. Underteman som är starkt kopplade till 
metadatasidan redovisas tillsammans varefter resterande underteman kommenterats 
under avsnittet ”Övriga underteman”.  
 
Fackspråk som hinder 
Samtliga deltagare gav uttryck för att fackspråket i prototypen i vissa fall var 
problematiskt. Att ta fram en fullständig lista över begrepp, och hur många 
bibliotekarier som reagerat över respektive begrepp, är inte syftet med analysen. Tre 
begrepp har valts ut för att ge exempel på bibliotekariernas resonemang kring 
fackspråket.  
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Begreppet data collection instrument, datainsamlingsverktyg, är väldigt centralt i 
prototypen då det är samverkan kring dessa verktyg som det tänka kollaboratoriet är till 
för. Begreppet kan utifrån studiens resultat inte anses vara självklart för bibliotekarier. 
D2 ställde t.ex. en fråga till studieledaren om intervjuprotokoll ingick i begreppet. D4 
utgick från att ett intervjuprotokoll inte var ett data collection instrument, och när 
studieledaren berättade att intervjuprotokoll ingick i begreppet svarade D4: ”Men det 
kan inte vem som helst tänka sig. Tror jag inte.”  
 
Validity och reliability, validitet respektive reliabilitet, var begrepp som bibliotekarierna 
å ena sidan sade sig känna till, å andra sidan hade svårt att formulera sig kring i 
samband med att de skulle lägga in information i prototypen. D2 illustrerar detta i sin 
kommentar från tänka-högt momentet:  
 

Data collection instrument was validated by… Det vet jag inte riktigt vad som menas med. 
Validitet och reliabilitet, det vet jag ju egentligen, men jag vet inte riktigt hur jag ska 
översätta det till engelska utifrån det här. 

 
Ovanstående citat är ett av många exempel på att de båda temana fackspråk som hinder 
respektive engelska som hinder har starka kopplingar till varandra. 

 
Begreppen validitet och reliabilitet lyftes för vidare samtal vid den efterföljande 
intervjun med bl.a. D5:  

 
S: Jag tänkte att det var validitet, reliabiliteten, det var där som du blev fundersam?  
D5: Ja, just betydelsen, vilket som var vilket. Jag tror jag blandar ihop dom lite grann 
kanske. Vilket som var, vad jag skulle skriva på dom.  
S: Men det är begrepp, dom är bekanta för dig, men det var lite svårt att konkretisera i den 
här studien om jag förstod…? 
D5: Ja precis. Ja precis så. 

 
Värt att notera är att samtliga bibliotekarier som deltagit i studien har många års 
erfarenhet av att arbeta vid sjukhusbibliotek och i vissa fall även övriga vetenskapliga 
bibliotek. Att arbeta med fackspråk på engelska är därför en del av bibliotekariernas 
vardag, även om den terminologi bibliotekarierna arbetar med till vardags delvis skiljer 
sig från terminologin i prototypen. En reflektion är att bibliotekarierna visserligen 
kommer i kontakt med exempelvis begreppen validitet och reliabilitet i samband med 
att de arbetar med kvalificerad informationshantering, men att de inte är vana att själva 
behöva formulera sig kring begreppen. Det är rimligt att anta att de problem denna 
grupp bibliotekarier ger uttryck för avseende fackspråket i prototypen troligtvis även 
kan gälla för många andra bibliotekarier.  
 
Engelska som hinder 
Engelska som hinder är ett både komplext och centralt tema, även om ”enbart” tre av 
fem deltagare lyfte engelskan som ett problem vid arbetet i protoypen. D4 
kommenterade inte engelskan över huvudtaget i samband med tänka-högt momentet, 
utan sade sig inte ha tänkt på att språket i systemet var på engelska.  
 
Vid den efterföljande intervjun reflekterade D3 så här kring frågan om engelskan som 
hinder:  
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Mig som bibliotekarie har det ingen betydelse, för jag jobbar med engelska hela tiden. 
Men nu var vokabulären, jag läser engelska, jag skriver inte mycket engelska, så är det. 
 

Ovanstående uttalande visar att temana fackspråk som hinder respektive engelska som 
hinder har starka kopplingar till varandra. I detta sammanhang är det dock värt att 
nämna att samtliga bibliotekarier på något sätt kommenterade fackspråket som hinder, 
men att två av fem inte såg engelskan i sig som ett hinder. Uttalandet speglar också den 
bild som andra bibliotekarier givit, att det är vana att arbeta med t.ex. engelska 
databaser, men som D5 uttryckte det i samband med att en kommentar skulle läggas in i 
prototypen: ”Vi jobbar så sällan på engelska sidor, med sådant här.” Det är skillnad på 
att leta information åt andra på engelska inom ramen för system med tillhörande 
fackspråk som man genom åren lärt sig att behärska, jämfört med att använda och skriva 
engelska inom ramen för ett nytt system.  
 
En försvårande omständighet var att den enkät med tillhörande information som skulle 
läggas in i prototypen var på svenska. Att översätta från svenska till engelska blev 
ytterligare ett hinder. Samtidigt är detta ett högst relevant framtida scenarion eftersom 
det är rimligt att anta att de datainsamlingsverktyg som svenska bibliotekarier arbetar 
med huvudsakligen är utformade på svenska. Det fanns emellertid ingen instruktion om 
att deltagarna var tvungna att skriva på engelska i systemet, något som var ett medvetet 
val vid utformningen av arbetsuppgiften för att se hur deltagarna skulle välja att hantera 
situationen. D1 och D4, som inte tyckte att engelskan var problematisk för egen del, 
lade in informationen om enkäten på svenska. Detta arbetssätt kan möjligen ha påverkat 
deras synpunkt på att engelskan inte var något hinder. D5, som uttryckte att engelskan 
var besvärlig, lade också in informationen på svenska. D2 och D3 lade in informationen 
på engelska och lyfte båda att det var svårt att skriva på engelska, där D2 menade att 
översättningen var det stora problemet.  
 
Vid frågan om engelskans betydelse för om man skulle gå med i ett framtida 
kollaboratorium eller inte svarade samtliga tre bibliotekarier som lyft engelskan som 
hinder att det berodde på omständigheter som behov eller engagemang. D2 uttryckte 
följande:  
 

Om det är ett ämne som jag tycker att jag kan och som jag är väldigt engagerad i då spelar 
inte språket så stor roll. Men om jag skulle vara tvungen att vara med (mummel) så där, 
då skulle det kännas motigare. 
 

D5 lyfte också betydelsen av sammanhang:  
 
Om man fick välja så kanske man skulle välja svenska. Men det beror på vad det är för 
sammanhang. Vilka som ska vara med och var det ska läggas in. 

 
Underteman med metadatasidan i centrum 
Fyra av fem bibliotekarier visade genom sina kommentarer att metadatasidan kan ge ett 
förvirrande intryck första gången man kommer in på den i samband med att man ska 
lägga in information om ett datainsamlingsverktyg i prototypen. De spontana 
kommentarerna i samband med att bibliotekarierna kom in på metadatasidan gav 
upphov till några av de mest slagfärdiga kommentarerna under tänka-högt momentet:  
 

D2: Å herregud, jaha det kan jag säga det fattade jag inte. Det står you have followed a 
link to a page that doesn’t exist. Jag känner mig härmed halshuggen. 
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Mamma mia. You have followed a link to a page that does not exist yet. To create a page 
start typing in the box below. Ok. Vad hände här nu då? Aha, kan det vara… S: Jag kan 
säga att du är på rätt ställe. D3: Ja. Men det är en massa jävla text här. Tip, if you are new 
to editing you can find some useful editing tips by clicking help. Oh my, oh my, oh my…  
 

På metadatasidan finns flera faktorer som kan bidra till förvirring när man kommer in på 
sidan för första gången. Som framgår av citaten ovan reagerade bibliotekarierna på 
informationen ”You have followed a link to a page that does not exist yet”. Vidare möts 
man av en sida med märkspråk, vilket beskrivs nedan, som dessutom innehåller mycket 
information, se rubriken ”Övriga underteman” nedan.   
 
Bild 2: Metadatasidan för ett nytt datainsamlingsverktyg. Publicerad med tillåtelse från Monica Lassi.  
 

 
 
 
För att kunna lägga in information om ett datainsamlingsverktyg på rätt ställe på 
metadatasidan måste man förstå hur märkspråket i prototypen fungerar. Alla 
bibliotekarier gav på något sätt uttryck för att märkspråket på metadatasidan var 
svårjobbat. Endast en av deltagarna, D4, arbetade relativt snabbt och säkert med att 
lägga in text på rätt ställen i förhållande till märkspråkets regelverk. Vid den 
efterföljande intervjun kom det fram att D4 har viss vana av att arbeta med bloggtext 
som använder HTML, vilket kan ha underlättat arbetet i prototypen. Även D4 framförde 
dock en viss osäkerhet: ” Men sedan blev jag ju lite osäker hur jag skulle skriva ändå, 
med det här, i och med att det var tidspressat så bara skrev jag på.” Svårigheter som 
deltagarna upplevde då de arbetade på sidan var bl.a. att snabbt komma in i vad som var 
rubriker för olika typer av metadata, att känna sig säker på vilken text man kunde radera 
och vilken text som var viktig att behålla, samt var man skulle placera texten i 
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förhållande till vinkelhakar. Vinkelhakar visar enligt märkspråkets regler att <!-- här 
finns en värdefull kommentar -->, medan bibliotekarierna tolkade det som <!-- här ska 
du lägga in din text -->.  
 
Ett exempel på när text kunde hamna innanför vinkelhakarna var i samband med att 
deltagarna skulle lägga in en url i form av en webblänk till den enkät de arbetade med. 
Länkens rätta placering är långt ned på metadatasidan under en rubrik kallad Link to 

data collection instrument file. Fyra av fem bibliotekarier försökte lägga in länken på 
andra ställen i prototypen, både utanför och inom metadatasidan, innan de eventuellt 
kom till rätt plats. Ett populärt alternativ var rubriken Links to publications lite högre 
upp på metadatasidan som är till för att lägga in länkar till artiklar och övriga 
publikationer där aktuellt datainsamlingsverktyg har använts. D3 konstaterade följande i 
samband med tänka-högt momentet: 
 

Men sedan så, man kanske skulle ha, enkätlänken först så att säga, och sedan till dom 
publikationerna enkäten är en del av kan ju komma efter, för det är ju här, det viktig är ju 
enkäten här så att säga, kan jag ju tycka. 

 
Den hjälptext som finns under rubrikerna på metadatasidan fick uppskattning från några 
av bibliotekarierna eftersom de upplevde den som ett stöd avseende vilken information 
som skulle läggas in. Samtidigt uttryckte ändå fyra av fem bibliotekarier att det ibland 
var svårt att veta vad som efterfrågades under de olika rubrikerna. Detta hänger delvis 
ihop med temat om fackspråket som ett hinder (se t.ex. resonemanget kring validitet och 
reliabilitet ovan), men även för att bibliotekarierna uppfattade att viss information skulle 
kunna passa att lägga in under mer än en rubrik.  
 
Övriga underteman 
Även om tre av fem bibliotekarier började med att försöka logga in i prototypen innan 
de skapat ett eget konto så är bedömningen att detta inte utgör något större hinder för en 
person som vill bli medlem i ett framtida kollaboratorium. Samtliga deltagare upptäckte 
nämligen snabbt sitt misstag och hade därefter inga problem att göra rätt. Har man väl 
gjort rätt en gång behöver man inte göra om proceduren. Det är vidare inte omöjligt att 
deltagarna kan ha påverkats i sitt arbeta av att ett användarnamn kom upp som förslag i 
inloggningsrutan tillhörande den person som senast loggat in i prototypen via den laptop 
som användes vid datainsamlingen.  
 
Mycket information kan innebära en ökad insats avseende kostnad för deltagande helt 
enkelt eftersom mycket information tar tid att sätta sig in i. Fyra av fem bibliotekarier 
kommenterade på något sätt att det var mycket information på vissa sidor i prototypen. 
D1:s första kommentar om ovan nämnda metadatasida var: ”Jösses vad mycket 
information!”. Något senare konstaterade D1 att ”… ska jag skriva så ögonen blöder 
här.” Att D1 inte var ensam om det konstaterandet framgår t.ex. av citatet från D3 under 
rubriken ovan om en ”massa jävla text”. En annan del av prototypen som fick 
kommentarer om mycket information var tesaurus. Där konstaterade D4 att:  
 

Och det har jag ofta lite problem med att hitta i många sådana här, för det är för mycket 
text helt enkelt. Så kan jag väl säga. Och det går ju inte att undvika mycket text. 

 
Placeringen av funktionen för att lägga in en ny kommentar i prototypen var något som 
fyra av fem bibliotekarier reagerade på. I den andra arbetsuppgiften skulle deltagarna 
lägga in en ny kommentar till ett sedan tidigare inlagt intervjuprotokoll. Funktionen för 
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att lägga in en ny kommentar, new, ligger till höger om varje kommentar som sedan 
tidigare lagts in under diskussionsfliken discussion. Vid den efterföljande intervjun 
sammanfattade D1 sina synpunkter så här: 
 

Ja, jag tycker att det bör finnas en knapp i övre fältet på något vis, för ny kommentar, som 
inte ligger bredvid någon annans kommentar. Det känns ju helt ologiskt. Kort sagt. Så ska 
det ju inte vara. Den ska helt enkelt inte ligga där… 

Använder man ett system lär man sig det 
Även om deltagarna sammanlagt hittade en hel del aspekter i prototypen som kan 
bedömas öka kostnaden för att delta, så är det viktigt att poängtera att bibliotekarierna 
inte såg dessa hinder som oöverstigliga. Samtliga bibliotekarier gav uttryck för att man 
lär sig ett system när man har använt det några gånger, inklusive facktermer och att 
formulera sig på engelska. Som D5 uttryckte det under tänka-högt momentet: 
 

Men det är alltid så när man inte är van. Har man gjort det några gånger sedan då kan man 
det. 

 
Eller som D3 sa vid den efterföljande intervjun: 
 

Men det är ju som med allt annat, man lär ju sig. Man lär ju sig formuleringar och ord och 
sådant efterhand… 

 
En rimlig bedömning är att denna systemoptimism beror på att bibliotekarierna dels är 
vana vid att arbeta med olika former av digitala system, och kanske även på att de har 
erfarenheter av att arbeta på engelska. De vet att de kommer att behärska prototypen 
efter en viss inkörningsperiod, precis som de har gjort med andra system. Att 
bibliotekarierna är vana att använda olika typer av webbaserade tjänster framgår av 
resultaten för enkäten (se s. 23-24) och var dessutom en av förutsättningarna för att de 
skulle väljas ut som deltagare i studien. 

Förutsättningarna i studien påverkar arbetet i prototypen 
Att använda ett nytt system första gången inom ramen för sitt arbete eller som 
privatperson är en helt annan situation än att använda det under tidspress inom ramen 
för en testsituation, trots studieledarens försäkran att det är systemet som testas, inte 
deltagaren. Det påverkar hur man arbetar i systemet och känslan av kontroll. Fyra av 
fem deltagare gav på olika sätt en inblick i detta. Kommentarer från bibliotekarierna var 
bl.a. att man i normala fall hade använt sig av en ordbok om man inte hade förstått 
något begrepp, att man normalt sett får ”någon sådan där liten hjälpreda” när man får ett 
nytt program som man följer första gången, att man hade förberett sig på att formulera 
information om sin enkät på engelska och att man hade hittat rätt så småningom även 
om det hade tagit lite tid. Att det faktum att man genomför någon form av test kan vara 
stressande framgick bl.a. av följande kommentar från tänka-högt momentet med D3: 
”Jag känner mig som om jag blir testad, jag får så här aaaaaah.”, respektive intervjun 
med D5: ”Då blir man väl också lite stressad när någon sitter intill så här då att man 
känner att man måste hitta det fort och så där.”  
 
Utöver bibliotekariernas kommentarer, som ligger till grund för temat, kan man även 
fundera över i vilken mån olika sätt att arbeta i prototypen påverkats av studiens 
förutsättningar även i de fall bibliotekarierna inte kommenterat detta. Ett exempel är 
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arbetsuppgiften där en webblänk skulle läggas in för enkäten deltagarna arbetade med. 
Detta var en uppgift fyra av fem bibliotekarier hade problem med, vilket redovisats 
ovan. Det är möjligt att utformningen av arbetsuppgiften, kanske i kombination med 
upplevd stress, kan ha påverkat bibliotekariernas fokusering på att snabbt lägga in 
länken, varför de försökte utföra detta på lämpligt ställe innan de kom till rätt rubrik. 
Om så är fallet skulle det innebära att placeringen av webblänkar till 
datainsamlingsverktyg kanske inte kommer att bli lika problematisk i praktiken som 
resultaten för denna studie indikerar. 

Skilda förutsättningar för målgrupperna  
Två av bibliotekarierna lyfte vid den efterföljande intervjun att olika målgrupper har 
olika förutsättningar och fokus för sitt arbete i ett framtida kollaboratorium. D1 lyfte 
fram skillnader för vilka möjligheter medlemmar från olika målgrupper har att snabbt 
komma in i systemet:  
 

Alltså, om man använder programmet ofta tror jag att man vänjer sig ganska snabbt vid 
terminologin, och om, alltså om man är bra på att läsa den här terminologin från början 
som har med forskningsstudier att göra och läsa artiklar och så vidare, då tror jag att man 
vänjer sig ganska fort. 
 
Alltså, det beror på vem som läser. Är man, det är ju en jättestor skillnad om man är 
student eller om man nu är forskare som har hållit på länge. 

 
I samband med frågor om engelskan som hinder reflekterade D3 om olika målgruppers 
syn på saken:  
 

Spontant så är det mycket bättre, om jag gör en svensk enkät så vill jag ha svensk 
kommunikation. Men är jag forskare, då har jag ett annat fokus tror jag. Som t.ex. Region 
Halland här (syftar på enkäten som använts i arbetsuppgift 3), dom vill väl liksom dela 
med sig i Sverige där vi har samma typ av besökare och samma förutsättningar först och 
främst. Sedan kanske någon vill publicera sig eller gå vidare, det är en annan sak. Men 
just för att dela med sig av en svensk enkät så kan jag tycka att då är det ju bättre att ha en 
svensk wiki, tycker jag. Just nu tycker jag det.  

Vad anser bibliotekarierna om prototypens funktioner? 
Den huvudsakliga analysen kring de åsikter bibliotekarierna har om funktionerna i 
prototypen utgår från svar på frågorna i intervjuguiden (bilaga F). Endast en liten del av 
analysen fokuserar på bibliotekariernas spontana synpunkter om funktioner i samband 
med tänka-högt momentet och efterföljande intervju, helt enkelt för att dessa 
kommentarer var så få till antalet.  
 
I tabell 5 nedan framgår vilka teman som tagits fram under analysen, samt hur många av 
de fem deltagarna som gav utryck för respektive tema. Tabellen utgår från frågornas 
ordning i intervjuguiden och avslutas med frågeställningen ”Övriga synpunkter på 
funktioner” som fångar upp synpunkter utanför de på förhand specificerade frågorna. 
För att underlätta läsningen har huvudfrågorna i intervjuguiden förkortats till rubriker 
både i tabellen och i samband med att resultaten presenteras under rubrikerna för 
respektive frågeområde.  
 
Till skillnad från redovisningen ovan avseende upplevelsen av interaktionen med 
prototypen görs ingen avgränsning i analysen, och därmed tabellen, att minst två 



 32 

bibliotekarier ska ha tagit upp ett tema för att det ska presenteras i rapporten. Detta dels 
för att det i aktuellt skede av prototypens utveckling framför allt är av intresse att veta 
vad olika målgrupper anser om funktionerna i prototypen, varför funktionerna har en 
något högre prioritering i rapporten, dels för att vissa teman som nämns av endast en 
bibliotekarie i samband med ett enskilt frågeområde kan återkomma inom ramen för ett 
annan fråga där en annan deltagare  reflekterar kring samma tema. Samtidigt är ändå en 
avgränsning nödvändig för att fokusera analysen. Inte alla de teman som nämns under 
respektive fråga i tabellen kommer därför att kommenteras vidare i rapporten. Några av 
de teman som nämns av en enskild bibliotekarie kommer enbart att listas i tabell 5, 
andra kan komma att nämnas i samband med ett frågeområde, men inte under en annat. 
I samband med diskussionsavsnittet kommer temana att diskuteras ur ett 
helhetsperspektiv.  
 
 
Tabell 5: Teman kopplade till bibliotekariernas synpunkter på prototypens funktioner. 
 

Frågeställning Tema Antal 
bibliotekarier 

Underlättar lärande kring 
forskningsmetoder och 
datainsamlingsverktyg 

5 

Bra att återanvända och dela 
information  

4 

Bibliotekarier kan hjälpa andra  1 

Kollaboratoriets grundidé (Fråga 1) 
a) Hur ser du på den grundidén?   

Skilda förutsättningar för målgrupperna 1 
Underlättar lärande kring 
forskningsmetoder och 
datainsamlingsverktyg  

4 

Bra att återanvända och dela 
information 

2 

Bibliotekarier kan hjälpa andra 2 
Behov eller engagemang har betydelse  1 

b) Hur ser du på grundidén utifrån ditt 
arbete som bibliotekarie? 
 

Skilda förutsättningar för målgrupperna 1 
Självklart att kommentera och diskutera 4 
Trygghet inom gemenskapen 
(community) 

3 

Underlättar lärande kring 
forskningsmetoder och 
datainsamlingsverktyg 

2 

Att kommentera och diskutera inom 
kollaboratoriet (Fråga 3) 

Skilda förutsättningar för målgrupperna 1 
Metadata (Fråga 4)  
a) Är det någon av dessa metadatauppgifter 
du tycker är onödiga? 

Inget förslag på onödigt metadata 5 

Inget förslag på utökad metadata 3 b) Finns det någon metadatauppgift du 
tycker att man borde kunna fylla i som 
saknas?  
 

Kontaktinformation då flera 
medskapare av ett 
datainsamlingsverktyg 

2 

Funktioner för utökad interaktion 3 
Inget förslag på ytterligare funktion 1 

Önskemål om andra funktioner (Fråga 5)  

Kännedom om uppdateringar via RSS 1 
Intellektuell äganderätt (Fråga 6) 
a) Vad tycker du om funktionen att man kan 
koppla olika former av skydd av 
intellektuell äganderätt till 
datainsamlingsverktyg som man lägger in i 
kollaboratoriet? 
 

Bra att möjlighet till skydd av 
intellektuell äganderätt finns 

5 
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Bibliotekarier delar med sig  3 
Svårt att ta ställning till 2 
Det beror på typen av arbete  1 

b) Tror du att du själv skulle använda dig av 
en sådan funktion? 

Det finns risker med att dela med sig 1 
Bibliotekarier delar med sig 3 
Svårt att ta ställning till 1 

c) Tror du att bibliotekarier i allmänhet 
skulle använda sig av en sådan funktion? 

Skilda förutsättningar för målgrupperna 1 
Någon belöning ska inte behövas 5 
Bekräftelse genom kommentarer räcker 2 
Svårt att ta ställning till 2 
Juste att hänvisa till att man använt 
någons arbete 

1 

Inlägg i kollaboratoriet kan ge credit i 
nationella bibliotekstävlingar 

1 

Erkännande och belöning (Fråga 7) 
 
 

Skilda förutsättningar för målgrupperna 1 
Ja 5 
Underlättar lärande kring 
forskningsmetoder och 
datainsamlingsverktyg 
 

5 

Behov eller engagemang har betydelse  3 
Bibliotekarier kan hjälpa andra  
 

1 

Skulle du kunna tänka dig att bli 
medlem? (Fråga 8) 
 

Skilda förutsättningar för målgrupperna 1 
Funktionen show preview är användbar 3 
Bra med funktion att få introduktion till 
systemet via välkomstmeddelandet 
 

1 

Dåligt med funktion som möjliggör 
redigering av någon annans kommentar 
under diskussionsfliken 

1 

Taggar fyller en funktion 
 

1 

Bra med funktioner för personlig profil 1 
Bra med funktion för riktig identitet 1 
För- och nackdelar med funktion för 
riktig identitet 

1 

Övriga synpunkter på funktioner 

Säkrast att inte spara login 
 

1 

 

Kollaboratoriets grundidé 
På frågan hur bibliotekarierna såg på grundidén att ha ett gemensamt kollaboratorium 
för utbyte av erfarenheter kring datainsamlingsverktyg mellan forskare, studenter och 
professionsverksamma inom B&I, uttryckte sig samtliga bibliotekarier positivt. Alla 
fem lyfte fram temat att ett sådant kollaboratorium skulle underlätta lärande kring 
forskningsmetoder och datainsamlingsverktyg. D2 uttryckte sig t.ex. så här: 
 

Det är ju, det är bra om man tänker sig att man själv ska göra någonting. Att man kan gå 
in och se vad folk har använt förut och se kommentarer om det har fungerat bra eller 
dåligt och, och så. 

  
D3 lyfte fram forskningen i följande uttalande:  

 
Men det är klart att man, det är ju ett sätt att få ut forskningen, som vi säger inom 
sjukvården, i den kliniska vardagen, också. 
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D1 lyfte fram hur kollaboratoriet skulle kunna underlätta lärandet för studenter, och att 
bibliotekarier skulle kunna använda kollaboratoriet för att hjälpa studenter att komma åt 
datainsamlingsverktygen. Forskarna behöver inte samma hjälp. D1s reflektioner är 
uttryck för temat att bibliotekarier kan hjälpa andra respektive temat att olika 
målgrupper har skilda förutsättningar för sitt deltagande i kollaboratoriet.   
 
Fyra av bibliotekarierna nämnde det relativt generella temat att det är bra att 
återanvända och dela information. Argument de lyfte fram här var bl.a. att det är 
resurseffektivt med återanvändning, att det alltid är bra att samarbeta och inte skärma av 
sig mellan institutioner och att det alltid är viktigt att dela med sig av information.  
 
För att bibliotekarierna skulle reflektera kring nyttan av ett kollaboratorium utifrån ett 
bibliotekarieperspektiv ställdes frågan om hur de såg på grundidén utifrån sitt eget yrke. 
Denna fråga resulterade bl.a. i att ytterligare två bibliotekarier lyfte fram att de skulle 
kunna hjälpa andra via kollaboratoriet, där den ena bibliotekarien nämnde studenter, den 
andra forskare eller personal vid informationsenheten som biblioteket hör ihop med 
organisatoriskt.  
Det är värt att poängterar att teman som tas fram utifrån följdfrågor av detta slag måste 
betraktas utifrån det faktum att ”grundfrågan” redan är ställd. Att ”endast” två 
bibliotekarier gav uttryck för temat att det är bra att återanvända och dela information 
under denna följdfråga, istället för fyra under grundfrågan, kan t.ex. inte automatiskt 
tolkas som att detta tema är mindre viktigt för delgruppen bibliotekarier jämfört med 
samtliga målgrupper som helhet. Det troligare i aktuellt exempel är väl snarare att man 
inte alltid återupprepar en reflektion. Detta resonemang gäller givetvis även för andra 
frågeområden som redovisas nedan.  

Att kommentera och diskutera inom kollaboratoriet 
Fyra av fem bibliotekarier gav uttryck för att det är självklart att kommentera och 
diskutera varandras arbeten i ett kollaboratorium. Reflektioner kring detta var bl.a. att 
det alltid är bra att få en diskussion och att det är naturligt att man vill ha kommentarer 
när man delar med sig. D2 konstaterade att:   
 

… det är ju det en sådan här wiki är till för. Det är ju att man ska dela liksom. Både skriva 
själv och kommentera och så. 

 
D4 lyfte fram två olika sidor av saken och menade att kommunikation kan var en 
väldigt bra hjälp för den som är öppen för att kommunicera. Samtidigt kan 
konkurrensen inom forskningen göra att man inte vill ”att någon annan ska forska om 
just det som jag håller på med. Då går man inte in i en sådan här grupp.” D4s reflektion 
är en indikation på temat att målgrupperna har skilda förutsättningar för sitt deltagande i 
kollaboratoriet. 
 
Tre av bibliotekarierna reflekterade kring trygghet inom gemenskapen (community), där 
två av deltagarna menade att man får förutsätta att detta är en grupp inom vilken man 
kan vara trygg, medan den tredje uttryckte en osäkerhet över att kommentera inom en 
gemenskap där forskare är en av medlemsgrupperna: ”Det skulle jag nog inte våga 
göra”.  
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Metadata 
Prototypen erbjuder möjligheten att lägga in många olika varianter av metadata i 
systemet för att ge information om inlagda datainsamlingsverktyg på olika sätt. 
Exempel på metadata i prototypen är vem som skapat verktyget, vilken typ av studie/r 
det har använts i, validitet, reliabilitet, uppgifter om intellektuell äganderätt och länkar 
till själva datainsamlingsverktyget och/eller publikationer som tagits fram med stöd av 
verktyget. På frågan om det fanns några onödiga metadatauppgifter i prototypen var det 
ingen bibliotekarie som hade något förslag. D5 uttryckte sig så här: 

 
Nej, det är det väl inte. Är det någon man inte tycker att man behöver använda så kan man 
ju hoppa över den vid just det tillfället. 

 
På frågan om det var någon metadatauppgift som saknades hade tre av bibliotekarierna 
ingen synpunkt, medan de två övriga både lyfte fram att man ofta är flera som står 
bakom ett datainsamlingsverktyg och att det borde framgå i systemet. D3 resonerade 
bl.a. så här: 

 
Om man har på institutionsnivå, på namnnivå. Det kan vara intressant att få 
kontaktuppgifter med den som har utformat det, kan jag tycka. Om det inte sammanfaller 
med enbart den som har lagt in det i wikin. Man är väl flera.  

 
I samband med ovanstående svar kan det vara klokt att beakta att det kan vara svårt att i 
all hast ta ställning till dessa frågor, inte minst för att metadatasidan som sådan är 
ganska omfattande. Det är därför möjligt att en längre betänketid hade kunnat leda till 
fler synpunkter och förslag.   

Önskemål om andra funktioner 
Denna fråga liknar ovanstående då deltagarna ska ta ställning till om något värdefullt 
saknas i prototypen. Precis som ovan kan detta givetvis vara svårt att ta ställning till 
med kort betänketid. I sammanhanget bör också nämnas att studieledaren glömde att 
ställa frågan till D1. Tre av deltagarna lyfte fram varianter på temat om fler funktioner 
för utökad interaktion. D2 föreslog en resultatdatabas eller liknande där man skulle 
kunna ta del av resultat från studier som använt datainsamlingsverktygen i 
kollaboratoriet: 

 
Just för att man kan se hur skriver folk om sina undersökningar eller om andras, eller hur 
tas det emot, eller debatteras det överhuvudtaget eller, är det intressant där ute och… 
 
Men jag förstår att det först och främst är till för datainsamling och exempel på, men jag 
tycker att det är synd att man inte kan ta vara på mer då när det ändå finns här. Eller 
kommer att finnas. 
 

D4 funderade över möjligheter till interaktion med grupper utanför kollaboratoriet: 
 
Behöver man då i något sammanhang komma ut till någon annan grupp, är det någon 
annan länk, men jag kan inte komma på någon nu, så det måste väl vara sådant som 
utkristalliserar sig med tiden. 
 

D5 var inne på möjligheten att kunna föra diskussioner utanför ramen för specifika 
datainsamlingsverktyg: 

 
Bloggfunktion där man kan prata med varandra kanske. 
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Nämen man kan ha lite olika grupper ungefär som vilken blogg som helst. Man kan ha 
olika diskussionsforum eller diskussionsgrupper eller något sådant där kanske. 

 

Intellektuell äganderätt  
Samtliga deltagare tyckte att det var bra att möjligheten till skydd av intellektuell 
äganderätt finns i kollaboratoriet. D2 lade dock till aspekten att skydd av äganderätt 
också till viss del undergräver nyttan med kollaboratoriet: 

 
Jaa, det, man måste ju ha rätt att göra det, det förstår jag ju. Men jag tycker att det faller 
lite också då. 
 

På frågan om de själva skulle nyttja möjligheten att koppla intellektuell äganderätt till 
ett datainsamlingsverktyg de lagt in i kollaboratoriet var D2, D3 och D4 tydliga med att 
detta inte var aktuellt för egen del, alltså ett uttryck för att bibliotekarier är generösa 
med att dela med sig av arbeten de själva upprättat. D2 framförde följande:   

 
Nej, det kan jag inte tänka mig att jag skulle göra.  
 
Därför då tycker jag, då är det ingen idé att lägga upp den, så. Nej. 

 
D1 och D5 tyckte båda att frågan var svår att ta ställning till, även om D5 nämnde att 
typ av arbete kunde ha betydelse: ”Men är det kanske bara en enkät så kanske det inte 
spelar så stor roll.”  
 
På den sista delfrågan, om bibliotekarier i allmänhet skulle använda funktionen för 
intellektuell äganderätt svarade D1 att det var svårt att veta. Studieledaren glömde 
vidare att ställa frågan till D2, medan de tre övriga deltagarna svarade att bibliotekarier 
troligtvis är generösa med att dela med sig av sina datainsamlingsverktyg utan att 
koppla restriktioner till hur de får användas. D4 uttryckt det så här: 

 
Ja därför att då vill dom ju faktiskt att andra, jag tror att dom är mer samarbetsvilliga. Vi 
är vana att samarbeta, som yrkesgrupp. Det har vi gjort ända från början. 

 
Samtidigt lyfte D4 att det kan finnas en skillnad även inom gruppen bibliotekarier 
beroende på vilket område man arbetar inom: 

 
… som jag sade bibliometri och sådana här saker och egna program och system, då tror 
jag inte att man vill dela på, då vill man vara först. Då finns även den bibliotekarien. Tror 
jag. 
 

Deltagarna i studien ser värdet av att funktionen för intellektuell äganderätt finns, även i 
de fall de svarat att de inte skulle använda sig av funktionen själva. Det är möjligt att 
detta synsätt delvis speglar det faktum att bibliotekarier vid sjukhusbiblioteken arbetar 
nära forskningen och är medvetna om dess villkor. Samtidigt kan man utifrån 
deltagarnas svar fundera över i hur stor omfattning denna funktion kommer att användas 
av målgruppen bibliotekarier.  

Erkännande och belöning 
Deltagarna reagerade över lag med viss förvåning på frågan och undrade vad 
studieledaren var ute efter. Möjligen kan frågan i sig ha varit något abstrakt, då tanken 



 37 

var att deltagarna fritt skulle få reflektera kring vad för slags belöning eller erkännande 
som skulle kunna vara aktuellt, men förvåningen kan också bero på att detta med att bli 
belönad för att delta framstod som ganska absurt i deltagarnas ögon. Samtliga 
bibliotekarier ansåg nämligen att någon belöning inte ska behövas. D1 gjorde bl.a. 
följande reflektioner:     

 
Jag tänker mig att det hör till, att det ska vara självklart att man gör det liksom. 
 
Och det bygger ju på att alla hjälps åt. 
 
Det ska inte behövas någon belöning för det, utan det förväntas. 
 

D2 var också tydlig i sitt resonemang: 
 

Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man deltar utifrån att man vill dela med sig. 
  
Däremot hade deltagarna några kommentarer till ”mjukare varianter” av erkännanden, 
där två av deltagarna menade att man får erkännande i och med de kommentarer man 
får av andra och att detta räcker. Vid intervjun med D5 kom en del av samtalet att 
handla om målgruppen forskare vilket D5 kommenterade med att situationen för 
forskare är annorlunda, alltså ett uttryck för att de olika målgrupperna har skilda 
situationer. 

Skulle du kunna tänka dig att bli medlem? 
Samtliga deltagare svarade att de skulle kunna tänka sig att gå med i kollaboratoriet, 
men tre av bibliotekarierna framförde samtidigt att aktuella behov eller engagemang 
skulle ha betydelse för ett medlemskap i praktiken. D1 menade att arbetsplatsen har 
betydelse: 

… självklart om jag var en bibliotekarie på en högskola så vore det jättebra att vara 
medlem där så att jag kunde hjälpa studenterna framförallt. 

 
D2 skulle gå med om ett konkret behov uppstod:  
 

Att få tips då. Eller jag har själv gjort en jätteintressant grej som jag vill förmedla. Men 
man är ju med på så himla mycket och det är så mycket information i alla möjliga 
sammanhang. 
Så att man vill inte vara med bara för att vara med, för då krävs det att man använder det 
tycker jag. Men om jag hade behov av det, då skulle jag ju gärna gå med. Det får vara 
liksom lite styrt så tycker jag.  
 

Den främsta anledningen till att gå med i kollaboratorier är att erhålla tips och idéer 
samt omvärldsbevakning, alltså anledningar som innefattas av temat att kollaboratoriet 
underlättar lärande kring forskningsmetoder och datainsamlingsverktyg. Samtliga 
bibliotekarier nämnde skäl inom detta tema. D4 lyfte t.ex. fram omvärldsbevakningen: 
 

Ja, jag har ju alltid velat veta vad som händer på biblioteksfronten. Det är därför jag har 
en stående sökning i Metalib från bibliotekstidskrifter. 
 

Ett annat tydligt tema var att bibliotekarier delar med sig, något tre av bibliotekarierna 
nämnde i samband med frågan, däribland D2 vilket framgår av citatet ovan, och D3 som 
uttryckte sig så här:  
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Därför att jag vill gärna ta del av det som finns här och sedan får man liksom dela med sig 
om man tar del kan jag känna, så.  

Övriga synpunkter på funktioner 
I samband med tänka-högt momentet framfördes inte så många synpunkter om 
funktionerna i sig, utan de kommentarer som gjordes var till stor del relaterade till 
upplevelsen av att arbeta i prototypen. De åsikter som framfördes vid tänka-högt 
momentet och den efterföljande intervjun varierade mellan de olika bibliotekarierna 
vilket framgår av tabell 5 ovan. Dessa åsikter kommenteras inte närmare här med 
undantag för temat att funktionen show preview är användbar. Detta är det enda tema 
som i högre grad tagits fram via observation snarare än kommentarer från deltagarna. 
Det fanns inga instruktioner i arbetsuppgifterna om att använda show preview, men 
studieledaren noterade att deltagare använde funktionen i alla fall och hade nytta av den 
för att kunna se hur en sida man arbetar på kommer att se ut i sparat skick. Utifrån 
transkriptionerna från tänka-högt momentet framgår att tre av bibliotekarierna använde 
funktionen, varav två inte kommenterade funktionen i sig, utan bara berättade högt vad 
de gjorde, medan den tredje, D3, bl.a. kommenterade nyttan av show preview så här: 
 

Jag tittar hur det ser ut i det här läget. Show preview. Aha. Nu ser jag och förstår. Precis. 
 
Alltså vad heter det, show preview. Så jobbar jag. 

 
Här måste det göras en reservation för att det är möjligt att de två bibliotekarier som inte 
nämnde show preview under tänka-högt momentet ändå kan ha använt den utan att ha 
uttalat detta högt. Om så är fallet kan granskas med hjälp av inspelningarna av 
skärmbilden, vilket ligger utanför analysen i denna studie.  
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Diskussion kring studiens resultat 
Inom ramen för Monica Lassis forskning har en litteraturstudie, semistrukturerade 
intervjuer och scenarier i form av användningsfall använts för att kartlägga vilka 
övergripande funktioner som är viktiga för att ett kollaboratorium mellan forskare, 
studenter och professionsverksamma inom B&I, med inriktning mot 
datainsamlingsverktyg, ska lyckas.  
 
En webbaserad prototyp har byggts upp med dessa funktioner som utgångspunkt 
samtidigt som designen av gränssnittet ännu inte har behandlats lika ingående. Hur 
interaktionen med prototypen upplevs, och hur dess funktioner uppfattas av målgruppen 
bibliotekarier, har undersökts. Generellt är bedömningen att tekniken som prototypen 
baseras på, mjukvaran Media Wiki, i denna studie framför allt har påverkat 
studiedeltagarnas upplevelse av interaktionen med prototypen och endast i mer 
begränsad omfattning deltagarnas åsikter om prototypens funktioner. Detta eftersom 
åsikter kring funktioner huvudsakligen undersökts med hjälp av intervjuer på en mer 
övergripande nivå för att samla in åsikter kring de övergripande funktioner som utgjort 
viktiga utgångspunkter för prototypen design (se intervjuguide, bilaga G). 
 
Nedan förs huvudsakligen en diskussion kring resultaten för de två forskningsfrågorna, 
men även reflektioner kring den insamlingsmetodik som använts i studien och förslag 
på framtida forskning ur ett bredare perspektiv än aktuellt kollaboratorium. I 
nästkommande kapitel lämnas rekommendationer för kollaboratoriets fortsatta 
utveckling.    

Upplevelsen av interaktionen med prototypen 
Studiens första forskningsfråga syftade till att undersöka upplevelsen av interaktionen 
med prototypen. Här fanns redan från början ett fokus att på en övergripande nivå 
studera problem med gränssnittet som skulle kunna medföra en negativ påverkan 
avseende kostnad för deltagande. Inom huvudtemat kostnad för deltagande utgjorde 
underteman kopplade till språk och en svårarbetad metadatasida framträdande 
problemområden. Två av bibliotekarierna framförde att olika målgrupper har skilda 
förutsättningar när det gäller att arbeta i prototypen, något som visar att bibliotekarierna 
har en inblick i de andra målgruppernas situation. Skilda förutsättningar för 
målgrupperna är ett tema som återkommer under forskningsfråga 2.  
 
Ett tema som inte finns med på listan över problem med gränssnittet är navigation. 
Detta betyder inte per automatik att prototypen var lättnavigerad, utan snarare på den 
metod som användes i samband med tänka-högt momentet. Olika aspekter av hur man 
lägger upp tänka-högt momentet har en tydlig påverkan på de resultat man kan erhålla, 
vilket bl.a. Boren och Ramey (2000) diskuterar ingående i sin artikel. I genomförd 
studie styrde studieledaren avsiktligt in deltagarna mot rätt funktioner i prototypen om 
problem med navigationen uppstod, för att hinna få utvalda funktioner testade inom den 
tidsram som fanns. Studieledaren kunde också bekräfta för deltagarna att de kommit rätt 
för att förhindra att de exempelvis lämnade metadatasidan. På grund av denna styrning 
har det inte bedömts kvalitetssäkert att tematisera kommentarer som skulle kunna 
kopplas till navigation separat, men de finns med i kontexten till andra teman, t.ex. 
temat att förutsättningar i studien påverkar arbetet i prototypen, där en bibliotekarie som 
fått hjälp av studieledaren med navigationen berättade att man i normala fall hittar så 
småningom, även om det tar lite tid. Att det kan vara stressande att delta i en 
testsituation och att man i normala fall hade använt en ordbok eller förberett sig att 
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skriva på engelska är andra kommentarer som ryms under detta tema och som tydliggör 
att en testsituation är en speciell situation som kan påverka de resultat man erhåller. 
Deltagares medvetenhet om att ett test genomförs, och det faktum att en kontrollerad 
testmiljö på olika sätt skiljer sig från den miljö inom vilken ett system normalt hade 
använts, påverkar hur deltagare agerar, något som är väl känt inom forskningen och 
därför en viktig faktor att ta hänsyn till när resultat tolkas (Rogers et al., 2011, s. 471). I 
genomförd studie är det t.ex. möjligt att exempelvis fackspråket och engelskan hade 
upplevts något mindre problematiskt om bibliotekarierna hade genomfört arbetet i sin 
normala arbetstakt, med stöd av verktyg de själva hade valt, och utan att ha en 
studieledare bredvid sig som kunde observera de svårigheter man som deltagare stötte 
på.  
 
Samtliga bibliotekarier var, trots en hel del kommentarer kring gränssnittet, optimistiska 
avseende sin egen förmåga att lära sig systemet. Den slutsats man kan dra är att den 
kostnad för deltagande som gränssnittet innebär inte är ett oöverstigligt hinder för 
bibliotekarier som är lika systemvana som deltagarna i denna studie. Samtidigt måste 
kostnad för deltagande placeras i sitt sammanhang. För att man ska välja att använda ett 
kollaboratorium måste de fördelar som finns med att vara medlem överväga den insats 
som krävs för att vara med. Här spelar syftet med kollaboratoriet och dess funktioner en 
viktig roll.     

Åsikter om prototypens funktioner 
Följande sex övergripande funktioner har varit viktiga utgångspunkter för prototypens 
design, nämligen att möjliggöra (Lassi & Sonnenwald, Kommande): 
  

• återanvändning av datainsamlingsinstrument 
• belöning för den som bidrar till kollaboratoriet 
• interaktion mellan medlemmar 
• global tillgänglighet för studenter, professionella och forskare 
• skydd av medlemmars intellektuella rättigheter 
• underlätta lärande kring forskningsmetoder och datainsamlingsinstrument 

 
Resultaten från studien visar att bibliotekarierna tillmätte de övergripande funktionerna 
olika betydelse.   
 
På frågan om hur deltagarna såg på kollaboratoriets grundidé om samverkan mellan 
forskare, studenter och professionsverksamma, var samtliga bibliotekarier positivt 
inställda och lyfte fram att ett sådant kollaboratorium skulle underlätta lärande kring 
forskningsmetoder och datainsamlingsverktyg. Alla bibliotekarier lyfte även fram 
aspekter av detta tema som argument för att gå med i kollaboratoriet, som att få tips och 
idéer, men även omvärldsbevakning för att t.ex. se vad som läggs in i kollaboratoriet 
avseende sjukhusbibliotek.  
 
Då man jämför svaren för de olika intervjufrågorna framträder en tydlig bild av att 
bibliotekarier som profession är vana att samarbeta med varandra och dela med sig av 
det man har. Man är dels välvilligt inställd till att återanvända och dela information på 
ett generellt plan, med argument som resurseffektivitet och att det är positivt att få olika 
infallsvinklar, men också på ett mer handfast sätt, att man själv är villig att dela med sig 
av arbeten och kommentarer i kollaboratoriet och att man tror att även andra 
bibliotekarier har detta förhållningssätt. D4 sammanfattar detta på ett fint sätt i följande 
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kommentar: ”Vi är vana att samarbeta, som yrkesgrupp. Det har vi gjort ända från 
början.” Andra exempel på att samarbete är en självklarhet inom 
bibliotekarieprofessionen är att det uppfattas som självklart att diskutera och 
kommentera både sina egna och andras arbeten i kollaboratoriet och att tre av 
bibliotekarierna förslog nya funktioner för ökad interaktion. Vidare menade samtliga att 
det inte ska behövas någon belöning för den som deltar i kollaboratoriet, som D2 
sammanfattade det: ”Jag tycker man deltar utifrån att man vill dela med sig.” Denna 
öppenhet att dela med sig inom bibliotekarieprofessionen framträder även enligt Monica 
Lassi i det intervjumaterial som ännu inte har lämnats in för publicering, där bland annat 
tre bibliotekarier intervjuats. En annan reflektion är att bibliotekarierna i genomförd 
studie är vana att samverka inom ramen för olika webbaserade tjänster, vilket bekräftas 
av resultaten från enkäten. Detta gör att de kan ha med sig positiva erfarenheter från att 
dela och ta del av andras information i en digital miljö.  
 
Samtidigt som bibliotekarierna gav uttryck för sin yrkesgrupps egna perspektiv, 
däribland att samarbeta och dela med sig till andra, lyfte de också fram perspektiven för 
studenter och forskare. Tydligast blev detta kanske i samband med frågan om 
möjligheten att koppla intellektuell äganderätt till ett datainsamlingsverktyg man lagt in 
i systemet, där samtliga bibliotekarier tyckte att den funktionen var viktig, samtidigt 
som tre av deltagarna deklarerade att de inte skulle använda sig av den för egen del, 
medan de övriga två tyckte att frågan var svår att ta ställning till. Ett annat tema var att 
bibliotekarier via detta kollaboratorium skulle kunna hjälpa andra med att hitta 
datainsamlingsverktyg. Bibliotekarierna i studien arbetar vid sjukhusbibliotek där de 
regelbundet hjälper både forskare, studenter och personal med att hitta information. De 
är därför relativt väl förtrogna med forskningens villkor och det ingår i arbetet att hjälpa 
studenter, forskare och övrig personal att hitta forskningsrelaterad information, vilket 
kan förklara att de kommenterat övriga målgruppers situation. Att utforma ett system så 
att det passar målgrupper med skilda förutsättningar är en utmaning som många 
systemutvecklare ställs inför. I utvärdering av ADL redogör Hill et al. (2000) för hur 
systemets tre huvudmålgrupper, geovetare, informationsspecialister och 
utbildningsansvariga, hade olika förväntningar och behov avseende hur ADL skulle 
kunna användas i deras yrkesutövning, skilda förutsättningar som blev viktiga 
utgångspunkter för systemets design. Denna utmaning, att hitta balansen mellan olika 
målgruppers förväntningar och behov, är i högsta grad aktuell för kollaboratoriet inom 
B&I.  
 
Metadata av god kvalitet är viktig för samtliga av prototypens sex övergripande 

funktioner. Metadata är t.ex. en förutsättning för god tillgänglighet eftersom den 
informationen underlättar att hitta datainsamlingsverktyg av intresse för lärande eller 
återanvändning, den enskildes ställningstagande kring intellektuell äganderätt för ett 
inlagt datainsamlingsverktyg läggs in som en metadatauppgift o.s.v. Bibliotekarierna 
hade över lag inga förslag på ytterligare metadata, med undantag för att två 
bibliotekarier lyfte fram utökad kontaktinformation då man varit flera medskapare av ett 
datainsamlingsverktyg. Sammanfattningsvis är bedömningen att prototypen på ett bra 
sätt fångat upp den metadata som är väsentlig, även om det är möjligt att det var svårt 
att ta ställning till frågan i all hast.  

Medlemskap 
Den sista frågan som ställdes till bibliotekarierna var om deltagaren kunde tänka sig att 
gå med i kollaboratoriet. Frågan har i tidigare kapitel presenterats i samband med 
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forskningsfråga 2, åsikter om prototypens funktioner, men placeras här under en egen 
rubrik då svaret på frågan visar hur bibliotekarierna i denna studie viktat gränssnittets 
användbarhet, alltså upplevelsen av interaktionen, mot nyttan av kollaboratoriet, d.v.s. 
åsikter om dess funktioner.  
 
Samtliga bibliotekarier svarade att de kunde tänka sig att bli medlemmar i 
kollaboratoriet, men tre av dessa menade att aktuella behov eller engagemang skulle ha 
betydelse för ett medlemskap i praktiken. D3 menade t.ex. att det kunde bli aktuellt att 
gå med i samband med att man tagit fram något som skulle vara intressant att förmedla 
till andra, eller om ett konkret behov av att få tips uppstod. Ingen av bibliotekarierna 
lyfte spontant fram någon av de problem de upplevt med gränssnittet som ett hinder för 
att gå med i kollaboratoriet. På en rak fråga till de tre deltagare som lyft engelska som 
ett hinder om språket skulle påverka valet att gå med i kollaboratoriet framgick att 
engelskan, även om den gjorde det hela lite krångligare, inte hade någon avgörande 
betydelse. Den avgörande faktorn för denna grupp bibliotekarier för ett medlemskap var 
vad det skulle få ut av det. Kostnad för deltagande i form av en del besvär innan man är 
insatt i systemet hade i det sammanhanget ingen större betydelse. Precis som i Tsakonas 
och Papatheodorous studie prioriterar deltagarna nyttan med systemet, usefulness, högre 
än användbarheten (2006, s. 413). Att man prioriterar vad man kan få ut av ett 
medlemskap högre än hur lätt ett system är att använda är ett rimligt förhållningssätt, så 
länge kostnaden för deltagande ligger på en nivå som upplevs som hanterbar för 
individen.    

Insamlingsmetodik 
Tänka-högt momentet och efterföljande intervju kompletterade varandra på ett bra sätt 
för att kunna besvara de båda forskningsfrågorna om upplevelsen av interaktionen med 
prototypen respektive åsikter om dess funktioner. Tänka-högt momentet bidrog med 
spontana reaktioner kring framför allt gränssnittet, kommentarer som kunde fördjupas 
något i samband med efterföljande intervjuer. Tänka-högt momentet var inte särskilt 
effektivt på att fånga upp åsikter kring funktionerna i sig, men utgjorde en konkret 
utgångspunkt för att kunna diskutera kring funktioner vid intervjun. Slutligen bekräftade 
enkäten att bibliotekarierna som deltagit i studien är vana användare av olika 
webbaserade system, vilket i sin tur bedöms ha haft betydelse för de resultat som 
erhållits i studien.    

Förslag på framtida forskning 
Nedan presenteras några reflektioner kring framtida forskning ur ett vidare perspektiv 
än enbart det specifika kollaboratoriet för utbyte av datainsamlingsverktyg inom B&I.   
 
DeLone och McLeans modell för utvärdering av informationssystem, Information 

System Success, har fått stor uppmärksamhet (1992; 2003; Petter et al., 2008). Som 
framgår av kapitlet ”Studiens förhållningssätt till utvärdering” ovan (s. 12) finns 
kontaktytor mellan modellen och Lassis och Sonnenwalds faktorer för införande och 
användande av ett kollaboratorium inom B&I. Förhållandet mellan de båda modellerna 
kan vara av intresse att undersöka närmare i samband med forskning kring hur 
kollaboratorium kan bli framgångsrika.   
 
Tänka-högt metoden bedömdes som värdefull för att samla in information i studien. 
Metoden är inte etablerad vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 
Högskolan i Borås. Sökningar som genomfördes 2012-12-26 i högskolans digitala arkiv 
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BADA på uttrycken ”tänka-högt” respektive ”think-aloud”, med avgränsningen 
”Institutionen Biblioteks och informationsvetenskap (BHS)” som visar olika typar av 
publikationer på forskarnivå, gav inga träffar. Detta kan jämföras med sökningar på 
orden intervju* respektive interview* som gav 31 respektive 55 träffar med samma 
avgränsning. Bedömningen är att tänka-högt metoden borde kunna vara ett alternativ i 
samband med olika typer av studier som bedrivs vid institutionen, inte minst när det 
handlar om interaktion mellan användare och system, men även vid vissa andra typer av 
forskning.   
 
Högskolan i Borås har en tydlig målsättning att öka kunskapsutbyte mellan akademi och 
praktik (2007). För att ett sådant kunskapsutbyte ska lyckas är det värdefullt att känna 
till hur ”verkligheten” ser ut för de parter som ska delta i samverkan, både för att kunna 
hitta tänkbara konfliktytor som riskerar att stjälpa olika projekt, men också för att hitta 
gemensamma drivkrafter för samverkan. Det finns inte mycket forskning kring 
samverkan mellan forskare och professionen inom de samhällsvetenskapliga 
disciplinerna, inklusive B&I (Sonnenwald et al., 2009), varför fortsatt forskning inom 
området är viktigt.    

Avrundande reflektion 
Sonnenwald et al. skriver att riktad forskning kring kollaboratorium inom B&I är viktig 
för att disciplinen ska kunna nyttja de fördelar som kollaboratorium kan erbjuda (2009, 
s. 192). 
Genomförd studie har bidragit till denna forskning genom att undersöka en grupp 
sjukhusbibliotekariers åsikter om och upplevelser av prototypen för ett kollaboratorium 
inom B&I. 
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Rekommendationer för kollaboratoriets fortsatta 
utveckling  
Nedan presenteras rekommendationer för det fortsatta arbetet med prototypens 
utveckling med utgångspunkt från framtagna teman kopplade till interaktionen med 
prototypen respektive åsikter om dess funktioner.  
 
Följande förutsättningar är viktiga att beakta. Genomförd utvärdering har inte haft som 
syfte att fördjupa sig i de tekniska aspekterna och bidra med förslag på tekniska 
lösningar, varför de rekommendationer som presenteras nedan antingen har en mer 
allmänt hållen karaktär, eller i förekommande fall en reservation kring vad som är 
tekniskt möjligt/rimligt. Samtidigt har naturligtvis teknikvalet haft en stor betydelse för 
upplevelsen av interaktionen med prototypen genom det gränssnitt Media Wiki 
tillhandahåller. Vad gäller åsikter om prototypens funktioner har teknikvalet i detta 
avseende spelat en mindre roll då funktionerna framför allt diskuterades i samband med 
intervjuerna och då på en mer övergripande nivå för att samla in åsikter kring de 
övergripande funktioner som utgjort viktiga utgångspunkter för prototypen design (se 
intervjuguide, bilaga G). Detta göra att åsikter om funktionerna, undantaget de spontana 
kommentarerna under tänka-högt momentet, inte har en särskilt stark koppling till 
teknikvalet Media Wiki. Vidare bör man iaktta en viss försiktighet i samband med att 
rekommendationer lämnas, och förändringar baserade på dessa rekommendationer 
övervägs, eftersom sjukhusbibliotekarierna i genomförd studie kan betraktas som en 
undergrupp inom målgruppen bibliotekarier, som i sin tur enbart är en av 
kollaboratoriets tre målgrupper.  

Interaktionen med prototypen 
Rekommendationer inom detta område anknyter framför allt till huvudtemat kostnad för 

deltagande. Inom ramen för olika förbättringsförslag görs även vissa återkopplingar till 
temat att olika målgrupper har skilda förutsättningar för att arbeta i prototypen, 
respektive temat att förutsättningarna i studien kan ha påverkat arbetet i protoypen.  
 
Under kostnad för deltagande finns ett antal underteman som tar upp problem som 
relativt enkelt skulle kunna åtgärdas, i vissa fall förutsatt att den tekniska flexibiliteten 
finns:  
 
Förvirrande att komma in på metadatasidan 
Byt ut den inledande texten i mallen från You have followed a link to a page that does 

not exist yet till en mer inbjudande inledning, t.ex. Welcome to create your page! Detta 
skulle, förutom att vara mer välkomnande, kunna bidra till att minska den osäkerhet 
som deltagarna i studien gav uttryck för kring om de hade kommit in på rätt sida eller 
inte.  
 
Placering av funktionen för ny kommentar 
Om möjligt, placera funktionen för att lägga in en ny kommentar högst upp på sidan 
eftersom det är där de flesta användare troligtvis förväntar sig att hitta den. 
 
Placering av webblänk till enkäten 
Överväg att placera funktionen för att lägga in en webblänk till datainsamlingsverktyg 
högre upp på metadatasidan. (Notera att det är möjligt att förutsättningar i studien kan 
ha påverkat deltagarnas benägenhet att försöka lägga in länken innan de kom till rätt 
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rubrik, varför nuvarande placering eventuellt kan ha varit ett större problem för 
deltagarna i studien än vad det kommer att utgöra i praktiken, se s. 30-31.)  
 
Svårt att veta vad som efterfrågas under olika rubriktexter på metadatasidan 
Det är möjligt att rubrikerna är tydliga nog för forskare medan studenter och 
bibliotekarier generellt sett behöver mer stöd. Hjälptexterna till rubrikerna var 
uppskattade, utveckla dessa något. 
 
Försök till inloggning innan skapat ett konto 
Detta var ett marginellt problem i studien som kan ha påverkats av att alla deltagare 
använde samma laptop vilket innebar att användarnamnet för den senast inloggade i 
prototypen dök upp som förslag. Inga åtgärder behöver vidtas. 
 
Resterande underteman under kostnad för deltagande bedöms svårare att åtgärda 
beroende på rådande förutsättningar som vald teknik, tillgänglig tid för arbete med 
kollaboratoriet och övriga resurser:  
 
Fackspråk som hinder 
Uttryck som är självklara för forskare är inte självklara för bibliotekarier och troligtvis 
inte heller för studenter. Kortare hjälptexter i anslutning till fackuttryck som används 
inom kollaboratoriet, samt en begreppslista, skulle kunna underlätta. På ingångssidan är 
det t.ex. bra om data collection instrument, collaboratory, samt förkortningen LIS 
förklaras i anslutning till att man kommer in på webbplatsen och hälsas välkommen 
med frasen Welcome to the Data collection instrument collaboratory! Eftersom det är 
en wiki kanske en eventuell begreppslista kan vara öppen för kommentarer och frågor? 
 
Svårjobbat märkspråk på metadatasidan 
Märkspråket är en konsekvens av att Media Wiki är den mjukvara som valts. En åtgärd 
är att bevaka utvecklingen av Media Wiki för att om möjligt kunna övergå till en mer 
användarvänlig texthantering när/om det blir möjligt. Innan dess får man istället arbeta 
med att ge så tydliga och lättillgängliga instruktioner som möjligt till användarna. En 
kortare instruktionsfilm för hur man arbetar med metadatasidan skulle kunna vara mer 
illustrativt än enbart text, förutsatt att de tekniska möjligheterna att göra en sådan film 
finns. 
 
Mycket information 
Uttryck för detta kom framför allt i samband med metadatasidan, men även för tesauren. 
Det är alltid en balans mellan hur mycket information som ska vara med för att täcka 
förväntat informationsbehov och nödvändig detaljnivå, och vad som kan skalas bort för 
att göra kvarvarande information mer överskådlig. Avseende metadatasidan så är 
bedömningen att informationen behöver utökas något för att det ska bli tydligare för 
användaren vad som ska göras, även om deltagarna uttryckte att det var mycket 
information på sidan. Ett annat alternativ skulle kunna vara att istället för att ha en 
metadatasida ha två eller flera sidor som fylls i efter varandra, förutsatt att tekniken 
tillåter detta och att fördelarna med förändringen bedöms överväga nackdelarna. För 
tesauren så är det svårt att lämna några rekommendationer utifrån deltagarnas 
kommentarer.  
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Engelska som hinder 
Mot bakgrund av kollaboratoriets internationella inriktning så är engelskan det givna 
språkvalet. Teoretisk sett så kan man införa ett kollaboratorium som stödjer olika språk, 
men det kräver förstås omfattande resurser och skulle även kunna ha sina nackdelar. 
Man kan t.ex. tänka sig att olika språkgrupper skulle kommunicerar för sig, vilket skulle 
undangräva den internationella visionen, eller att antalet medlemmar inom 
språkgrupperna skulle blir för få för att upprätthålla kollaboratoriet. Ett rimligare 
alternativ är att arbeta med förtydligande av det engelska fackspråket för att 
huvudsakligen underlätta för studenter och professionsverksamma. Medlemmar på 
forskarnivå har troligtvis i allmänhet relativt goda kunskaper i engelska i kombination 
med att de har större erfarenhet av det fackspråk som används i prototypen.  
 
Det bedöms emellertid finnas många fördelar med att medlemmarna själva kan välja 
vilket språk de vill kommunicera på inom kollaboratoriet, även om texten i systemet 
enbart stödjer det engelska språket. Det är svårt att tänka sig att en bibliotekarie som 
gjort en enkät på exempelvis svenska skulle lägga tid på att översätta den till engelska 
för att kunna lägga in den i kollaboratoriet, samt att andra bibliotekarier i Sverige som 
har frågor kring enkäten skulle lägga ner tid på att formulera sina funderingar på 
engelska. Här riskerar kostnad för deltagande att bli för stor i förhållande till den nytta 
man får ut av kollaboratoriet.  
 
Den allmänna rekommendationen är sammantaget att man ska kunna använda sig av det 
språk man känner sig bekväm med i kollaboratoriet. Samtidigt kan man överväga om 
man bör uppmana medlemmarna att använda engelska i samband med att metadata 
läggs in för datainsamlingsverktygen, för att sammantaget öka sökbarheten i 
kollaboratoriet. Om man kommer fram till slutsatsen att det ut helhetssynpunkt ändå är 
det bästa alternativet att medlemmarna lägger in metadata på det språk man själv 
föredrar så kan man överväga att ha ett metadatafält där använt språk anges på engelska, 
samt att medlemmarna uppmanas att tagga sina inlagda instrument utifrån de engelska 
kategorierna som finns i tesaurus.   

Funktioner 
Värt att ha i minnet när man läser nedanstående rekommendationer är att 
bibliotekarierna i studien överlag var positiva till prototypens funktioner. Rubrikerna 
nedan utgår från frågeställningarna i intervjuguiden (bilaga G), med undantag för 
frågeställning 2 om engelska språket som redovisats i avsnittet ovan. 
 
Kollaboratoriets grundidé 
Ett återkommande tema, som bl.a. uttrycktes i samband med att kollaboratoriets 
grundidé diskuterades, var att bibliotekarierna skulle kunna hjälpa andra via 
kollaboratoriet. Detta skulle innebära att information från kollaboratoriet skulle spridas 
vidare till personer som inte är medlemmar. På vilket sätt information som tagits fram 
av kollaboratoriets medlemmar får spridas vidare är viktigt att ta ställning till så att den 
som blir medlem vet vad man har att förhålla sig till, detta utöver möjligheten att koppla 
intellektuell äganderätt till datainsamlingsverktyg.  
 
Det finns givetvis en mängd olika utmaningar när det gäller att få igång en samverkan 
både inom och över nations- och målgruppsgränser. Att ta ett helhetsgrepp kring hur 
dessa utmaningar kan lösas ligger utanför denna utvärderings syfte, även om vissa 
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exempel ges både i avsnittet ovan om interaktionen med prototypen och i detta avsnitt 
om funktioner.  
 
Att kommentera och diskutera inom kollaboratoriet 
Inom denna frågeställning lyfte tre av bibliotekarierna upp trygghet som ett tema, utan 
att studieledaren hade tagit något initiativ till att diskutera den aspekten. Två av 
bibliotekarierna förutsatte att detta var ett sammanhang inom vilket man borde kunna 
känna sig trygg, medan den tredje var tveksam till att lägga in kommentarer i ett 
kollaboratorium där forskare ingick som en målgrupp. Detta tyder på att trygghet är en 
viktig aspekt att ta hänsyn till. Man kan bl.a. koppla ihop trygghet med 
rekommendationen ovan att man som medlem bör veta hur information som lagts in i 
kollaboratoriet får spridas vidare. Den tredje bibliotekarien lyfte fram en av 
svårigheterna med att målgrupperna kommer från olika sammanhang, nämligen att det 
av olika anledningar kan finnas en osäkerhet kring att blotta sig för personer med en 
annan yrkesmässig bakgrund. Här kan man fundera över olika sätt att få igång 
diskussionen mellan målgrupperna. När kollaboratoriet startar upp kan det vara av värde 
att redan från start se till att personer från olika målgrupperna finns representerade i 
kollaboratoriet och att dessa ”pionjärer” medvetet arbeta med att kommunicera över 
målgruppsgränserna.  
 
Metadata  
Det ingår i bibliotekariers yrkesroll att arbeta med metadata varför deltagarnas 
synpunkter på att inga onödiga metadata finns med, och få förslag på utökad metadata, 
får ses som ett gott betyg. Två av bibliotekarierna nämnde dock utökad 
kontaktinformation för de fall ett datainsamlingsverktyg har flera medskapare, något 
som bör övervägas.  
 
Önskemål om andra funktioner 
Tre av bibliotekarierna lyfte fram olika funktioner för utökad interaktion. Det bedöms 
svårt att utifrån deltagarnas förslag lämna några konkreta rekommendationer kring detta 
i nuläget, annat än att det kan vara av värde att ha med sig dessa synpunkter inför 
kollaboratoriets framtida utveckling.   
 
Intellektuell äganderätt 
Bibliotekariernas åsikt var att denna funktion var viktig, samtidigt som tre av fem 
svarade att de inte skulle använda den för egen del, och tre av fem även menade att 
bibliotekarier i allmänhet troligtvis inte heller skulle använda sig av funktionen. I 
prototypen kan man hitta länkar till en mängd olika varianter av licenser man kan 
koppla till sitt datainsamlingsverktyg. 
Man skulle kunna komplettera detta med ett förslag på standardformulering på 
metadatasidan för de medlemmar som gärna delar med sig av sitt verktyg utan 
restriktioner, för att säkerställa att detta förhållningssätt blir synligt i systemet så att inte 
osäkerheter uppstår om en medlem valt att hoppa över rubriken för intellektuell 
äganderätt. 
 
Erkännande och belöning 
Det är svårt att lämna några rekommendationer utifrån bibliotekariernas kommentarer 
kring erkännande och belöning. Samtliga bibliotekarier menade att någon belöning inte 
skulle behövas. Här behöver emellertid en reservation göras för att frågan kan ha varit 
för abstrakt ställd för att erhålla mer nyanserade svar. Hade kollaboratoriet enbart vänt 
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sig till målgruppen bibliotekarier, och inte inkluderat forskare, hade värdet av att bygga 
in system för erkännande och belöning i kollaboratoriet kunnat ifrågasättas, med 
undantag för ”mjukare” varianter som är vanliga och enkla att genomföra på 
webbplatser, nämligen att på ingångssidan i kollaboratoriet lyfta fram senaste inlägg, 
mest visade sidor och liknande.      
 
Skulle du kunna tänka dig att bli medlem? 
I samband med överväganden att göra förändringar i prototypen, där arbetsinsats och 
övriga resurser behöver vägas mot de fördelar som skulle kunna uppnås, kan det vara 
värt att ha i åtanke att samtliga deltagare i studien gav uttryck för temat att man lär sig 
ett system när man använder det, och att nyttan med kollaboratoriet bedömdes som 
viktigare än användbarheten för ett eventuellt medlemskap.  
 
Övriga synpunkter på funktioner 
Inga rekommendationer för kollaboratoriets framtida utveckling kan lämnas utifrån 
dessa kommentarer då de spontana kommentarerna dels var få till antalet, dels skiljde 
sig åt mellan de olika deltagarna.   

Fortsatt utvärderingsarbete 
Genomförd studien är en formativ utvärdering som har fokuserat på den dimension av 
systemutvärderingar som DeLone och McLean (1992; 2003; Petter et al., 2008) 
benämner systemkvalitet. Då prototypen utvecklas vidare mot ett kollaboratorium kan 
nya aspekter av systemet utvärderas efterhand, med målsättningen att kollaboratoriet så 
småningom ska ha en positiv inverkan på net benefits, d.v.s. ge fördelar till både 
enskilda medlemmar och verksamhetsfältet B&I som helhet.  
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Sammanfattning 
Vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, 
studerar Monica Lassi förutsättningarna för ett kollaboratorium inom B&I för 
samverkan kring datainsamlingsverktyg mellan forskare, studenter och 
professionsverksamma. Utifrån en litteraturstudie, semistrukturerade intervjuer med 
deltagare från målgrupperna och arbetet med användningsfall, har följande 
övergripande funktioner bedömts som viktiga utgångspunkter för prototypens design, 
nämligen att möjliggöra (Lassi & Sonnenwald, Kommande): 
 

• återanvändning av datainsamlingsinstrument 
• belöning för den som bidrar till kollaboratoriet 
• interaktion mellan medlemmar 
• global tillgänglighet för studenter, professionella och forskare 
• skydd av medlemmars intellektuella rättigheter 
• underlätta lärande kring forskningsmetoder och datainsamlingsinstrument 

 
De övergripande funktionerna har varit viktiga utgångspunkter vid designen av en 
webbaserad prototyp för kollaboratoriet.  
 
Denna studie är ett led i det formativa utvecklingsarbetet av kollaboratoriet med 
målsättningen att undersöka hur prototypen och dess funktioner upplevs av personer 
som inte sedan tidigare deltagit i dess uppbyggnadsskede. Prototypen har utvärderats 
med hjälp av fem sjukhusbibliotekarier utifrån följande forskningsfrågor:   
 

1. Hur upplever bibliotekarierna interaktionen med prototypen då de genomför på 
förhand bestämda arbetsuppgifter i den? 

2. Vad anser bibliotekarierna om prototypens funktioner? 
 
Metoder som använts för datainsamling är en enkät om bibliotekariernas 
självuppskattade erfarenhet av att använda olika typer av webbaserade tjänster, ett 
tänka-högt moment för att fånga upp spontana kommentarer om interaktionen med 
prototypen och dess funktioner, samt en avrundande semistrukturerad intervju för att 
dels fördjupa intressanta kommentarer från tänka-högt momentet, dels ställa på förhand 
specificerade frågor om åsikter kring funktionerna. Enkäten har analyserats med hjälp 
av en enkel frekvenstabell. Data från tänka-högt momentet och intervjuerna har 
analyserats kvalitativt genom att teman tagits fram för respektive forskningsfråga.   
 
Svaren på enkäten bekräftar att deltagarna i studien är systemvana, vilket också var ett 
kriterium för att välja aktuell grupp bibliotekarier för deltagande i studien.  
 
Resultaten för den första forskningsfrågan visar att problemområden för interaktionen 
med prototypen framför allt var olika språkliga hinder, som fackspråk, engelskan och 
märkspråket på metadatasidan. Metadatasidan upplevdes överhuvudtaget som 
svårarbetad. Det framkom även att förutsättningarna som fanns i studien, att deltagarna 
genomförde arbetet under tidspress inom ramen för en testsituation, påverkade hur de 
arbetade i prototypen.  
 
Samtliga bibliotekarier var, trots en hel del kommentarer kring gränssnittet, optimistiska 
avseende sin egen förmåga att lära sig systemet. Den slutsats man kan dra är att den 
kostnad för deltagande som gränssnittet innebär inte är ett oöverstigligt hinder för 
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bibliotekarier som är lika systemvana som deltagarna i denna studie. Samtidigt måste 
kostnad för deltagande placeras i sitt sammanhang. För att man ska välja att använda ett 
kollaboratorium måste de fördelar som finns med att vara medlem överväga den insats 
som krävs för att vara med. Här spelar syftet med kollaboratoriet och dess funktioner en 
viktig roll.     
 
Resultaten för den andra forskningsfrågan visar att samtliga bibliotekarier var positiva 
till kollaboratoriets grundidé, alltså en samverkan mellan forskare, studenter och 
yrkesverksamma inom B&I. Alla deltagare kunde också tänka sig att gå med i 
kollaboratoriet, men tre av fem hade förbehållet att behov eller engagemang har 
betydelse för ett medlemskap i praktiken.  
 
Svaren på frågorna om funktionerna i prototypen visar att bibliotekarierna som 
yrkesgrupp är vana att samarbeta med varandra och dela med sig av det man har. Man 
är dels välvilligt inställde till att återanvända och dela information på ett generellt plan, 
med argument som resurseffektivitet och att det är positivt att få olika infallsvinklar, 
men också på ett mer handfast sätt, att man själv är villig att dela med sig av arbeten och 
kommentarer i kollaboratoriet och att man tror att även andra bibliotekarier har detta 
förhållningssätt.  
 
Samtidigt som bibliotekarierna gav uttryck för sin egen yrkesgrupps perspektiv lyfte de 
också fram perspektiven för studenter och forskare. Tydligast blev detta kanske i 
samband med frågan om möjligheten att koppla intellektuell äganderätt till ett 
datainsamlingsverktyg man lagt in i systemet, där samtliga bibliotekarier tyckte att den 
funktionen var viktig, samtidigt som tre av deltagarna deklarerade att de inte skulle 
använda sig av den för egen del, medan de övriga två tyckte att frågan var svår att ta 
ställning till.  
 
Avslutningsvis har rekommendationer för kollaboratoriets fortsatta utveckling lämnats, 
både avseende gränssnitt och funktioner. Då prototypen utvecklas vidare mot ett 
kollaboratorium kan nya aspekter av systemet utvärderas efterhand, med målsättningen 
att kommande kollaboratorium så småningom kommer att ha en positiv inverkan på net 

benefits, d.v.s. kommer att ge fördelar till både enskilda medlemmar och 
verksamhetsfältet B&I som helhet.  
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 I 

Bilaga A: Checklista för datainsamling 
 
Tidplan 

• Maxtid 2 timmar. 
• Introduktion fram till tänka högt, bra om klar på 15 min, men kan dra ut på 

tiden, särskilt om datorstrul. 
• Tänka högt – max 60 minuter. Kan behöva kapa här om introduktionsavsnittet 

drar ut på tiden.  
• Paus 5 – 10 minuter innan intervjun. 
• Intervjun – bör ha 30 minuter till detta. OBS! Kan ha en möjlighet att 

återkomma med frågor i ett senare skede. 
 
Introduktion 

• Börja med att säkerställa att ostörda, telefon avslagen, ev. lapp på dörren, 
deltagarens dator på. 

• Om deltagaren har att ordna med kan jag börja med min dator också. 
 
Informera om följande: 

• Glada att du är med i studien, viktigt bidrag forskningen. 
• Webbaserad prototyp forskare, studenter, yrkesverksamma inom B&I dela med 

sig av och diskutera olika sätt att samla in data t.ex. enkäter och intervjuguider.  
• Prototypen är under utveckling. Inte fullständig, inget perfekt system. Du är med 

och utvecklar den. 
•  Vi vill veta hur du upplever prototypen och dess funktioner. Det är prototypen 

som testas, inte du! 
• Roller. 
• Tre moment; 
1. Kortare enkät erfarenhet använda olika webbaserade system. 
2.  Tre stycken arbetsuppgifter i prototypen medan du tänker högt.  

Tanken med metoden är att det är du som pratar, jag som lyssnar. Ingen dialog, 
dina tankar och reflektioner vi vill åt. Bra, dåligt, intressant, onödigt, svårt, lätt. 
Du ska få prova på att prata högt innan.  
Jag kan påminna om att prata högt. Jag kan avbryta moment be dig börja med 
något annat. Max en timme! 

3. En kortare paus på 5-10 minuter! 
4. Intervju som dels följer upp vissa moment av arbetet vid prototyp, dels några på 

förhand bestämda frågor. 
• Frågor? 

 
Insamling informerat samtycke och enkät 

• Deltagaren fyller i informerat samtycke 
• Deltagaren fyller i enkät 

 
Parallellt arrangerar jag datorn och är beredd att svara på frågor. 

• Testa internetanslutning, WLAN i första hand, mobilt bredband i andra, i nödfall 
enbart Audacity. 

• Ta bort Icon orange smartboard + icon blå smartboard högerklicka, avsluta. 
• Tillräckligt stor skärmbild? Ctrl +. 



 

 II 

 
Tänka-högt 
Innan själva testet 

• Bibliotekarier får tänka högt några minuter då de är inne på sin digitala plattform 
Alfresco. 

 
Test start!  

• Ge deltagaren första uppgiften att läsa.  
• Slå på Audacity och minimera. 
• Slå på Screen capture och minimera. 

 
Då deltagaren genomför respektive arbetsuppgift: 

• Observationsblanketter 
• Förhållningssätt think-aloud 
• Koll på tiden! Se till att första uppgift klar efter ca 10-15 min, andra klar efter ca 

10-15 min, så att helst har en halvtimme kvar till sista! OBS! Kan behöva kapa 
tiden beroende på hur lång introduktion. 

 
Då deltagaren färdig med alla uppgifter, alt. då tiden ute: 

• Deltagaren får ta en paus 5-10 min. 
• Börja med att spara Screen capture. OBS! kan ta tid! Placera i mapp för 

respektive session, under mapp för think-aloud och döp dokument enligt princip 
s1_ta_data_d1 för deltagare 1, s2_ta_data_d2 för deltagare 2 o.s.v. Minimera 
screen capture medan det sparas. 

• Spara Audacity enligt samma princip som Screen capture. 
 
Intervju 

• Tänk på avstånd till dator, sitt inte för långt bort. 
• Starta inspelning Audacity. 
• Börja med att fånga upp frågor från think-aloud, om många, prioritera frågor om 

funktionerna och berätta i så fall för deltagaren om denna prioritering. 
• Fråga de på förhand specificerade frågorna. 
• Tänk på vad Elena sa, dyker det upp någon intressant reflektion, nappa på det! 

 
Efter sista frågan 

• Avrunda och tacka, fråga om får återkomma med frågor. 
• Spara Audacity under respektive session under mapp för intervju enligt 

principen s1_intervju_data_d1 o.s.v. 
• Snabb skiss rummet, snabb nedteckning tankar. (I rummet eller kafé).  



 

 III 

Bilaga B: Informerat samtycke till deltagande i studie om 
utvärdering av prototypen för ett kollaboratorium inom 
biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Vad omfattar forskningsprojektet? 
Vid Bibliotekshögskolan i Borås bedriver Monica Lassi ett forskningsprojekt om 
förutsättningarna för en digital plattform, ett så kallat kollaboratorium, där forskare, 
studenter och bibliotekarier/informationsspecialister kan dela med sig av och utbyta 
erfarenheter kring verktyg för att samla in data, d.v.s. enkäter, intervjuguider, mjukvara 
för loggning av webbdata data m.m. En webbaserad prototyp som är ett utkast till ett 
tänkt kollaboratorium har tagits fram. Inom ramen för Haidi Emanuelssons 
masteruppsats kommer en utvärdering av prototypen att göras i samverkan med Monica 
Lassi och under handledning av professor Elena Maceviciute.  
 
Vilka uppgifter har jag som deltagare i studien?  
Som deltagare i studien kommer du att: 
 

1. Fylla i en enkät om din vana att använda olika typer av webbaserade tjänster. 
2. Genomföra vissa på förhand bestämda arbetsuppgifter i prototypen samtidigt 

som du berättar högt om vilka tankar du har. Ljudinspelning och inspelning av 
datorskärmen kommer att ske. 

3. Bli intervjuad. Ljudinspelning kommer att ske. 
 
Den totala tiden för studien kommer att ta maximalt två timmar. 
 
Vilka är mina rättigheter som deltagare? 
Deltagande i studien är frivilligt. Även om du påbörjar studien kan du när som helst 
avbryta din medverkan.  
 
Det insamlade materialet kommer att hanteras och bevaras på ett sådant sätt att dina 
personliga uppgifter inte sprids vidare. Det du säger och gör i studien kommer att 
avidentifieras i kommande rapport, och övriga eventuella texter, så att varken din person 
eller arbetsplats kommer att kunna kopplas till texterna.  
 
Frågor om studien 
Vid ytterligare frågor om studien kan du kontakta: 
 
Haidi Emanuelsson    Monica Lassi 
Telefon    Telefon   
E-post    E-post 
 
Med min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av ovanstående informationen om 
studien och att jag samtycker till att delta. 
 
 
 
Deltagarens underskrift Datum Studieledarens underskrift Datum 
 
Tack för din medverkan! Den är betydelsefull för kollaboratoriets fortsatta utveckling. 



 

 IV 

Bilaga C: Enkät användning webbaserade tjänster 
 
Fråga 1 

• Hur ofta använder du webben, exempelvis webbplatser och databaser, för att 
söka information? Ringa in det alternativ som passar bäst.  

 
Varje dag Varje vecka Varje månad Nästan aldrig Aldrig 
 
Fråga 2 
Det finns många webbaserade tjänster där användare kan dela information med 
varandra. Exempel på sådana tjänster är Facebook, Twitter, bloggar, Delicious, Youtube 
och olika diskussionsforum.  
 

• a) Hur ofta använder du dig av denna typ av webbaserade tjänster för att ta del 
av information? Ringa in det alternativ som passar bäst.  

 
Varje dag Varje vecka Varje månad Nästan aldrig Aldrig 
 

• b) Hur ofta använder du dig av denna typ av webbaserade tjänster för att dela 
med dig av information? Ringa in det alternativ som passar bäst.  

 
Varje dag Varje vecka Varje månad Nästan aldrig Aldrig 
 

• c) Om du använder denna typ av tjänster, vilka tjänster använder du? 
 
 
 
Fråga 3 
En wiki är en webbaserad tjänst där webbplatsens besökare kan hjälpas åt med att skapa 
och revidera sidornas innehåll. En känd internationell wiki är det webbaserade 
uppslagsverket Wikipedia. Wikis kan även användas internt inom en organisation som 
en plattform där medarbetare kan utbyta information och dokument med varandra, eller 
för att inhämta information från människor som organisationen har kontakt med.  
 

• a) Hur ofta använder du dig av wikis för att ta del av information? Ringa in det 
alternativ som passar bäst.  

 
Varje dag Varje vecka Varje månad Nästan aldrig Aldrig 
 

• b) Hur ofta använder du dig av wikis för att dela med dig av information? Ringa 
in det alternativ som passar bäst.  

 
Varje dag Varje vecka Varje månad Nästan aldrig Aldrig 
 

• c) Om du använder wikis, vilka wikis använder du? 
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Bilaga D: Förhållningssätt i samband med tänka-högt 
momentet 

• Utgångspunkten för interaktionen mellan studieledare och deltagare är en 
asymmetrisk talare/lyssnare relation. 

• Förhållningssättet att det är prototypen som testas, inte deltagaren, är centralt. 
• Vid all kommunikation med deltagaren, inta ett neutralt förhållningssätt och var 

noga med ordvalet för att inte styra deltagarens åsikter.  
• Det är OK att påminna deltagaren om att prata högt. 
• Det är OK att bekräfta deltagaren genom hummanden och liknande uttryck av 

neutral karaktär som är vanliga vid mänsklig kommunikation och som visar att 
man lyssnar. 

• Det är OK att vägleda deltagaren tillbaka till de funktioner som testas om 
deltagaren går vilse i systemet, eller att hjälpa deltagaren vidare om denne 
fastnar länge på en punkt i systemet. Skälet för detta är att det i aktuellt skede av 
prototypens utveckling är viktigare att testa funktionerna än användbarheten. 

• Fokusera på att samla in kommentarer avseende områden som vill kunna ställa 
följdfrågor kring, d.v.s. funktioner och mer framträdande problem. 

 
Exempel på kommunikation vid olika situationer 
Om deltagaren slutar prata 

• Avvakta en kort stund.  
• Man kan börja med att humma. Om det inte ger något resultat kan man flika in 

ett kort ”Och nu…?” eller ”Förnamnet, kan du berätta för mig vad du tänker 
nu?” 

 
Om deltagaren bedömer att arbetsuppgiften är färdig fast den inte är det 

• Iaktta försiktighet så att deltagaren inte känner sig dum, det är prototypen som 
testas! 

• Uppmuntra deltagaren att avrunda uppgiften enligt instruktionerna, t.ex: ”Om du 
tittar på instruktionerna så ser du att det är ett steg kvar att göra innan uppgiften 
är helt färdig.” 

 
Deltagaren går vilse i systemet eller fastnar i en uppgift och kommer inte vidare 

• Iaktta försiktighet så att inte deltagaren känner sig dum, det är prototypen som 
testas! 

• Vid ”behov”, framför att det är värdefullt för studien att veta var i systemet 
problem uppstår och att deltagarens bidrag är viktigt.  

• Om deltagaren ger upp fort, uppmuntra deltagaren att försöka en stund till, om 
inte frustrationen är allt för stor.  

• Om tiden rinner iväg, visa deltagaren hur denne kommer vidare. 
• I arbetsuppgift 3 kan deltagaren enligt instruktionen till uppgiften välja vilken 

information som ska fyllas i. En deltagare som fastnar här kan påminnas om att 
det valet finns. Det kan vara av intresse för studien att se vilka fält som hoppas 
över, något som sedan kan följas upp vid den semistrukturerade intervjun.  

• ”Avrundningsuppmaning” om kort tid återstår. 
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Deltagaren ställer frågor till eller vill ha feedback från studieledaren 

• Enligt talare/lyssnare förhållningssättet krävs någon form av respons. 
• Om deltagaren ställer en fråga som det finns svar på i instruktionerna till 

uppgiften, uppmuntra deltagaren att läsa dessa.  
• Gå inte in i en dialog med deltagaren om hur saker och ting ska göras. Om 

deltagaren ställer frågor kan man t.ex. svara att: ”Det väljer du själv.” eller ”Vad 
tror du?” Undantaget är om det bedöms dags att agera i enlighet med 
”Deltagaren går vilse i systemet eller fastnar i en uppgift”. 



 

 VII 

Bilaga E: Observationsblanketter 
 
Observationsblankett arbetsuppgift 1  
Baserad på use case 1 Joining the Collaboratory and Creating a Collaboratory 
Profile 
 
Steg 2b i use caset, The actor fills in additional information, ingår inte i arbetsuppgiften, 
varför detta steg tagits bort i observationsblanketten. 
 
Step 1) The actor accesses the collaboratory’s home page and is met by a notification that 
they need to become a member to access and use the collaboratory. 
 
 
 
Step 2) The actor chooses to become a member and creates a member profile. 
Step 2a) The actor fills in the required information. 
 

 

 

Step 3) The actor is notified that they have successfully joined the collaboratory. 
 
 
 
 

 
Observationsblankett arbetsuppgift 2  
Baserad på use case 3, Finding a Data Collection Instrument 
 
Notera att arbetsuppgiften har baserats på use case 3 men modifierats efter rådande 
omständigheter, varför texten för respektive steg i denna observationsblankett inte 
överresstämmer med texten för ”motsvarande” steg i use caset. 
 
Step 1) The actor chooses how to search for the required data collection instrument 

and commits one or several searches until the instrument is found.  
 
 
 
Step 2) The actor reads about the data collection instrument that is of potential interest and 

post a public question or comment about the instrument. 
 
 
 

 
Observationsblankett arbetsuppgift 3: 
Baserad på use case 2, Sharing a Data Collection Instrument 
 
Step 5 finns inte med i ursprungligt use case, men är det sista delmomentet i fältet för 
metadata varför observationsblanketten har kompletterats med detta steg. 
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Step 1) The actor is presented with the option to share a data collection instrument directly 

after logging in to the collaboratory and chooses to go forward with this option. 
 
 
 
Step 2) The actor annotates the data collection instrument by applying metadata. 

 
Creator 

 

Type of data collection instrument 

 
Information about the study 

 
Research topic 
 
Purpose of the study 
 
Results 
 

How the data collection instrument has been used 

 
Data collection method 
 
Study participants 
 
Validity 
 
Reliability 
 

Data analysis 

 

Links to publications 

 
Step 3) The actor provides intellectual property information for future use of the data 

collection instrument. 

 
 
 
Step 4) The actor makes the data collection instrument available. 
Step 4b) The actor makes the data collection instrument available at an external source. 
 
 
 
Step 5) The actor assigns tags to the data collection instrument 
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Bilaga F: Instruktioner för arbetsuppgifter 
 

Arbetsuppgift 1  
 

• Din uppgift är att skapa ett konto som gör dig till medlem i 
kollaboratoriet. 

• När ditt konto har skapats får du en bekräftelse på detta, samt ett 
meddelande i kollaboratoriet. 

• Uppgiften är avslutad när du har läst meddelandet. 
 
Arbetsuppgift 2 
 

• Din uppgift är att leta upp ett intervjuprotokoll (interview protocol) i 
kollaboratoriet.  

• När du hittat protokollet ska du lägga in en kommentar om det i 
kollaboratoriet, t.ex. en fråga, en komplimang, eller att du önskar att 
använda dig av protokollet i en egen studie.  

• Uppgiften är avslutad när din kommentar har sparats i 
kollaboratoriet. 

 
Arbetsuppgift 3 
 

• Din uppgift är att dela med dig av en enkät gjord på uppdrag av 
Regionbiblioteken i Halland.  

• Börja med att läsa igenom enkäten.  
• Dela sedan med dig av enkäten i kollaboratoriet och lägg in den 

information om enkäten som du bedömer som relevant.  
• Den URL som kan läggas in som länk till enkäten är 

http://www.adm.hb.se/~mol/enkat.pdf 
• Uppgiften är avslutad när informationen du lagt in har sparats i 

kollaboratoriet. 
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Bilaga G: Intervjuguide för semistrukturerad intervju  
 
Allmänt 
Tid att disponera från 30 minuter och uppåt, d.v.s. ganska kort tid. Anpassa efter tid 
som finns och fråga om kan återkomma med frågor. 
 
Frågeområde 1 och 2 glider in i varandra eftersom kommentar från tänka-högt metoden 
troligtvis delvis kommer att kunna knytas till sådant som de på förhand specificerade 
frågorna tar upp.  
 
Intervjufrågor framtagna med stöd av Kvale och Brinkmann (2009, bl.a. sid. 150 – 152, 
Tablå 7.1 typer av intervjufrågor). 
 
Frågeområde 1: kommentarer från tänka-högt momentet  
Prioritera kommentarer som berör funktioner högre än kommentarer som berör kostnad 

för deltagande. Om kommentarer berör på förhand specificerade frågor, passa på att 
ställa dessa i anslutning till uppföljning av kommentarer. 
 

• Inled med att kort berätta om en observation som gjorts, följt av en sonderande 
frågor av typen: 
”Kan du berätta hur du upplevde….? 
”Kan du ge en mer detaljerade beskrivning av vad som hände när…?”  
Kan sedan avrunda med mer slutna frågor. 

 
Frågeområde 2 – kopplade till prototypens övergripande funktioner 
För att fokusera intervjun mot vad deltagarna anser om funktionerna används 
huvudsakligen direkta frågor i detta skede, alltså frågor som både introducerar ett 
specifikt ämne och styr mot att deltagaren får ta ställning i frågan. Exempelvis ”Vad 
tycker du om att..”, ”Hur ser du på att ….”. Beroende på vilka svar som ges, och utifrån 
den tid som finns, kan uppföljningsfrågor bli aktuella. 
 
Frågorna kan komma att kastas om vid intervjutillfället, dels för att vissa frågor redan 
kan ha tagits upp i samband med frågeområde 1, dels om bibliotekarierna i samband 
med sitt svar på en fråga knyter an till en kommande fråga. 
 
Nya frågor kan eventuellt tillkomma under intervjuns gång. 
 
Fråga 1 

• Grundidén bakom kollaboratoriet är att studenter, forskare och yrkesverksamma 
inom biblioteks- och informationsvetenskap ska kunna dela med sig av och ta 
del av andras enkäter, intervjuguider m.m. Hur ser du på den grundidén?  

• Hur ser du på grundidén utifrån ditt arbete som bibliotekarie? 

 
Fråga 2 

• Kollaboratoriet har en internationell inriktning varför texten i prototypen är på 
engelska. Hur tänker du kring att texten är på engelska? 

• (Om ”negativ” respons, fråga ”Hur stor betydelse har engelskan för om du skulle 
gå med i ett framtida kollaboratorium eller inte?”. I så fall kan vara lämpligt att 
ta fråga 8 också, även om jag helst vill ställa den sist. )  
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Fråga 3 

• I den andra arbetsuppgiften fick du lägga in en kommentar kring en 
intervjuguide som någon annan lagt in i prototypen. Hur ser du på att man öppet 
kan kommentera och diskutera varandras arbeten i kollaboratoriet? 

 
Fråga 4 

• I den sista arbetsuppgiften som du genomförde när du lade in en enkät i 
prototypen så kom du in på en sida där du fick lägga in metadata om enkäten, 
allt från vem som hade skapat den till att slutligen lägga in en länk till själva 
enkäten. Är det någon av dessa metadatauppgifter du tycker är onödig? Varför?  

• Finns det någon metadatauppgift du tycker att man borde kunna fylla i som 
saknas?  

 
Här kan det vara lämpligt att gå in i prototypen för att titta på metadatafälten. 

 
Fråga 5 

• Finns det någon funktion som du inte stött på i prototypen som du tänker skulle 
vara värdefull att ha med i ett kommande kollaboratorium?  

 
Fråga 6 

• Vad tycker du om funktionen att man kan koppla olika former av skydd av 
intellektuell äganderätt till datainsamlingsverktyg som man lägger in i 
kollaboratoriet? 

• Tror du att du själv skulle använda dig av en sådan funktion? Varför/Varför 
inte? 

• Tror du att bibliotekarier i allmänhet skulle använda sig av en sådan funktion? 
Varför/Varför inte? 

 
Fråga 7 

• Tycker du att det är viktigt att den som bidrar till kollaboratoriet genom att dela 
med sig av sina datainsamlingsverktyg och synpunkter får någon form av 
erkännande eller belöning för det? 
Varför? Om varför: Vad skulle ett sådant erkännande eller belöning kunna bestå 
av? 
Varför inte? 

 

Fråga 8 
• Skulle du kunna tänka dig att gå med i kollaboratoriet om det blev verklighet? 

Varför?  
Varför inte? 
Om varför inte: Finns det något som skulle kunna få dig att ändra inställning?  
(Här kan det handla om bättre design, språk, krav från arbetsgivare m.m.)  

 
 
OBS! Fråga om det är OK att återkomma med frågor, framför allt om inte alla frågor 
hunnits med, men även för att funderingar kan dyka upp i samband med analysen. 
 
 
 


