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Innledning 
Prosjektet vi har valgt gikk ut på å designe en mobil løsning for det nye realfagsbiblioteket i 
forbindelse med åpningen i Vilhelm Bjerknes hus i mars neste år. Biblioteket ønsket å 
markedsføre sin fornyelse og de ulike tjenestene de tilbyr studenter og forskere. Mange av 
tjenestene er lite brukt, og det ønsket de å endre på ved å tilby nye opplevelser og nå ut til et 
bredere publikum igjennom en mobil plattform. 
 
Vi hadde tidlig samtaler med representanter for realfagsbiblioteket og det ble da tydelig at de 
ønsket å gjøre realfagsbiblioteket mer tilgjengelig for studenter og ansatte ved hjelp av en app 
som skulle samle bibliotekets digitale tjenester på et enkelt sted. På den måten har man en 
portal å gå til som møter behovet til et bredt spekter av brukere, og kan benytte seg av 
bibliotekets tjenester on-the-go. 
 
Vår løsning er et resultat av disse samtalene samt brainstorming innad i gruppa. Målet er at 
appen skal forenkle de eksisterende digitale tjenestene til biblioteket og gjøre dem mer 
tilgjengelige og synlige ved å samle alt på ett sted der man enkelt kan finne informasjonen man 
leter etter. Vi har derfor tenkt helhetlig igjennom hele designprosessen og at vi ønsket å 
eksponere brukerne for alle de viktigste tjenestene selv om de i dag ikke er mye brukt. 
Funksjonaliteten vi valgte å ha med er: 
 

● Søk etter litteratur: Med Bibsys som utgangspunkt har 
vi laget et enklere grensesnitt for søking i 
realfagsbiblioteket. Søkeresultater som er irrelevant 
filtreres ut automatisk. 

● Bestill en bibliotekar: Gjør det mulig for brukeren og 
avtale tidspunkt for å få hjelp fra en bibliotekar. 
Unødvending informasjon i skjemaet er kuttet ut. 

● Ukens artikkel: Laster ned ukens artikkel til telefonen. 
Tjenesten er ikke operativ enda. 

● Hva skjer på biblioteket?: Tar brukeren direkte til 
bibliotekets facebookside for informasjon om 
arrangementer og forelesninger. 

● #RFbiblioteket: Viser alle tweets med hashtag 
#rfbiblioteket 

● Kart: Viser et kart rett på forsiden av appen der man ser 
de forskjellige bibliotekene i forhold til sin egen GPS-
posisjon. 
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Design av eksperiment 
Som nevnt i innledningen, tolket vi bibliotekets hovedkrav til å være at appen skal gjøre 
realfagsbiblioteket mer tilgjengelig. Det innebærer at den skal både være et tjenestetilbud til 
bibliotekets brukermasse, ved at den gjør dets digitale tjenester mer tilgjengelige, og et 
markedsføringstiltak for å gjøre det nye realfagsbiblioteket mer kjent for dets potensielle 
brukermasse. Tatt i betraktning den mengden av apper som blir utviklet for norske og 
internasjonale bedrifter, kan det sees som en selvfølgelighet at en app øker tilgjengeligheten til 
organisasjonens tjenester og i den sammenheng fungerer som positiv reklame for den. Vi 
ønsker å sette et spørsmålstegn ved denne selvfølgeligheten når det gjelder en app for 
biblioteket. For å gjøre dette reiser vi to problemstillinger: Den første er om en bibliotekapp er 
interessant for bibliotekets brukere. Hvis den fremstår som uinteressant, vil den ikke bli lastet 
ned, og er dermed lite brukelig både som tjeneste og som markedsføringstiltak. Den andre og 
sterkt tilknyttede problemstilling er hvilken funksjonalitet som ønskes i en slik app for å gjøre 
den interessant for nedlasting. Er det slik at appen bør ha mest mulig av bibliotekets digitale 
funksjoner innebygget, eller vil brukerne ha et spesielt subsett av denne funksjonaliteten? 
 
Gruppen har vurdert ulike måter å teste på for å få svar på problemstillingene vi reiser. Vi har 
vært inne på muligheten for å gjennomføre et eksperiment, ved en usability test der vi hadde 
hatt en between-group testing av ulike funksjoner i appen, for eksempel søkefunksjonaliteten, 
med den uavhengige variabel at brukerne søkte på web eller i mobilappen. Et slikt eksperiment 
kunne si noe om utformingen av da for eksempel søkefunksjonaliten i appen. Problemet ville 
vært at et slikt eksperiment ikke ville gitt noen svar på om hvordan brukerne ønsker å bruke 
mobiltjenester i sin hverdag. Et alternativ for å kunne si noe om ønsker og behov kunne vært å 
ha benyttet en spørreundersøkelse, for å få empiri til en statistisk analyse av studentenes 
meninger. Men styrken til spørreundersøkelser er å hente inn data om et begrenset og ofte 
grunt område fra en relativt stor befolkning, mens det vi er ute etter er mer dyptpløyende 
informasjon om brukernes meninger (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010: 101). 
 
På grunnlag av dette, har gruppen kommet frem til at betydningen for brukeren av det å ha 
bibliotekets tjenester tilgjengelig on-the-go, fremfor det å sitte foran en skjerm, måles bedre 
kvalitativt enn kvantitativt. Gruppen har derfor valgt å benytte intervjuformen fokusgruppe, for å 
kunne utforske brukernes meninger på et dypere nivå, enn andre metoder tillater (Lazar, Feng 
og Hochheiser, 2010: 178). Et alternativ som vi vurderte for å få kvalitative data, var case eller 
dagbok. Ulempen med disse metodene er todelte: for det første er det vår erfaring at det er 
vanskelig å få representative deltakere fra vår primære brukergruppe, studenter, til å være med 
på undersøkelser med den type involvering over lengre tid som case og dagbok krever, til en 
studentoppgave. For det andre var det begrenset med tid til testing, og vi ønsket å få feedback 
med et utvalg av brukere, ikke bare en eller to, som case og intervju kunne medføre i løpet av 
tidsrammene som er gitt. Hvis gruppen hadde hatt mer tid og ressurser, ville vi likevel ha 
supplementert fokusgruppene med et dagboksstudie, for å sikre triangulering. Triangulering ville 
bidratt til å sikre vitenskapelig gyldige resultater (2010:6).  
 
Vi har valgt fokusgruppe fordi det utgjør en effektiv og rimelig metode for å innhente et spekter 
av meninger om en app for realfagsbiblioteket (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010: 192). 
Metoden gjør at vi kan få intervjuet en større brukergruppe enn om vi hadde gjennomført 
individuelle intervjuer. Den har dessuten styrken at den får intervjuobjektene lettere i samtale 
enn om man sitter en-og-en, og en samtale mellom flere får lettere vist de ulike meningene som 
finnes (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010: 178). Vi går ut i fra at spørsmål rundt bibliotek og 
mobile løsninger ikke vil oppleves som sensitivt eller kontroversielt for deltakerne, noe som gjør 
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det uproblematisk å diskutere denne type spørsmål i gruppen (Lazar, Feng og Hochheiser, 
2010: 193) 
 
En mulig svakhet med alle intervjuformer er at intervjuobjektene kan bli for er for fjerne fra det 
intervjuet handler om, altså appen og biblioteket. Det kan nærmest bli en vegg mellom realiteten 
og hukommelsen (Lazar, Feng og Hochheiser, 2010: 178). Vi møter denne utfordringen ved at 
testerne får i oppgave å bruke både bibliotekets webtjenester og deretter high fidelity prototypen 
av appen under fokusgruppen, for etterpå å diskutere appen slik at de har et grunnlag for å 
uttale seg om dens utforming og funksjonalitet. 
 
Vår undersøkelse blir gjennomført med to fokusgrupper. Dette øker sjansen for suksess, 
ettersom en gruppe kan være urepresentativ eller lite responsiv (Krueger, 1994), eller bli 
dominert av en deltaker (Preece et. al.: 2009). Vi følger Kruegers råd om ha relativt små 
grupper (Krueger, 1994). 
 
Som Lazar, Feng og Hochheiser anbefaler, er fokusgruppen organisert utifra et semi-strukturert 
intervju (2010: 193). Det vil si,  deltakerne blir bedt om å utføre en rekke oppgaver og svare på 
spørsmål. Oppgavene ligner på de man vil finne i en usablitity test. Formålet med oppgavene er 
likevel ikke å teste hvor raskt brukerne klarer oppgaven eller hvor mange feil de får, men å 
fungere som katalysatorer for diskusjon. For eksempel blir deltakerne bedt om å søke etter 
bøker i appen og snakke høyt om hvordan de går frem. Etterpå vil vi kunne ha en diskusjon 
rundt bruk av litteratursøk i mobil utgave. 
 
Metoder i testingen 
Før testingen av prototypen begynte, lagde vi som nevnt en plan for hvordan fokus-gruppene 
skulle utføres. Denne planen inneholdt hvilke spørsmål og oppgaver vi ville ha utført av våre 
deltakere og en prosedyre over hvordan det skulle foregå (vedlegg nr. 1).  Et samtykkeskjema 
ble skrevet for å informere deltakerne om hvilke rettigheter de har med hensyn til studien og 
hvordan vi berettiger oss til å benytte de data som kommer frem (vedlegg nr. 2).  
  
Rekrutteringen av deltakere foregikk slik at det ble hengt opp plakater på institutter med 
tilknytning til MatNat. Disse inneholdt kort informasjon om studien, hvilke godtgjørelser man får 
om man melder seg, og kontaktinformasjon. Dette førte til at noen personer meldte seg til å 
delta. Realfagsbiblioteket bidro med gavekort fra Akademika og mat og drikke til selve 
fokusgruppen. For å fylle opp de resterende plassene ble studenter som befant seg i 
umiddelbar nærhet rekruttert. 
  
Fokusgruppene ble innledet med en introduksjon til prosjektet. Deretter fikk deltakerne 
samtykkeskjema og en gjennomgang av planen. Selve testen startet med noen innledende 
spørsmål om realfagsbiblioteket, før vi gikk over til oppgaver som gikk ut på å finne frem 
informasjon om biblioteket ved bruk av en webbrowser og PC. Etterhvert fikk deltakerne utføre 
oppgaver ved å bruke appen, etterfulgt av flere spørsmål og generell diskusjon.  
 
Begge fokusgruppene ble dokumentert med både video og notater. Videopptaket sikrer at 
samtalene ble dokumentert verbatim på audio, samtidig som det gir et bilde av gruppedynamikk, 
hvordan deltakerne beveget seg, og hvordan gruppene utviklet seg i løpet av seansen. Notater 
ble benyttet slik at fasilitatorene fikk merket seg de viktigste punktene, til bruk under selve møtet 
og i forbindelse med analysen.    
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Måten vi har utført testingen på har ført med seg biaser, men på den annen side krever det 
ressurser for å unngå bias, og biaser kan kanskje allikevel aldri fullstendig unngås. Blant annet 
var det to av gruppens medlemmer som utførte den ene fokusgruppen, og de to andre tok den 
andre gruppen. Dette kan lede til at instruksjoner har variert, slik at deltakernes oppførsel 
spriker mellom de to forskjellige gruppene (Lazar et al: 2010, s. 60). En skriftlig plan, slik vi 
hadde, hjelper til å redusere en slik bias. 
  
Det var dessuten overvekt av informatikk-studenter som deltok, da kun fire av ti var fra et annet 
institutt under MatNat. Videre var kun to av deltakerne masterstudenter, en var 
enkeltemnestudent, og de resterende var bachelorstudenter.  
På grunn av overvekten av informatikk-studenter kan resultatene bli skjeve og ikke-
generaliserbare, da informatikkstudenter forventlig er mer interessert i teknologiske løsninger 
enn andre. Skjev kjønnsfordeling kan ha hatt samme effekt. Dette er likevel ikke så alvorlig for 
vårt prosjekt, da vi ikke var interesserte i hvor godt eller raskt deltakerne utførte oppgavene. 
 
Det at bachelorstudenter utgjorde majoriteten av deltakerne kan være problematisk, da 
bachelorstudenter og masterstudenter trolig har ulikt forhold til bibliotekets tjenester. 
Masterstudenter bruker for eksempel biblioteket til forskningsrelaterte gjøremål i forbindelse 
med masteroppgavene sine. Da vi ikke hadde større andel masterstudenter enn det vi hadde, 
betyr det at vi ikke kan generalisere våre funn til å gjelde de behov disse har. Men da visjonen 
bak appen er at den delvis skal tjene som et markedsføringstiltak mot de som i dag ikke er 
aktive brukere, utgjør bachelorstudentene det viktigste segmentet av brukergruppen.   
 
Vi har som nevnt ikke randomisert deltakerne. Vi forsøkte å rekruttere testdeltagere fra hele 
MatNat, men endte opp med å måtte fylle opp gruppene med villige informatikk-studenter som 
var tilgjengelige der og da. 
 
Ettersom vår prototype er high fidelity, kan det føre til at deltakere vil ha vanskeligheter med å gi 
kritikk, særlig når utviklere og fasilitatorer for testing er de samme personene. Hadde vi hatt en 
low fidelity prototype ville deltakernes terskel for kritikk muligens vært lavere. Dessuten kan en 
high-fidelity prototype føre til at deltakerne fokuserer på hvordan prototypen ikke fungerer, 
istedenfor å diskutere verdien av appens funksjonalitet.  
 
Til slutt må vi nevne at er det utfordrende å lage gode spørsmål; vi må prøve å unngå å legge 
ord i munnen på testdeltagerne, og stille spørsmål som faktisk kan gi svar på det vi lurer på. 
Spørsmålene våre ble utformet i felleskap og nøye overveiet, vi kan imidlertid ikke utelukke at 
de til dels var ledende eller farget av vår begeistring for vårt eget produkt. 
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Analyse 
Analyse av kvalitative data er utfordrende både fordi man ikke har direkte målbare verdier og 
fordi analysen er basert på tolkning med mindre konkrete metoder enn man kan bruke på 
kvantitative data. Vi besluttet å benytte oss av grounded theory fordi det det er en systematisk 
tilnærming til analyse av kvalitativ data og det gjør at man kan utvikle en teori basert på data, 
herunder kodingen av denne (Lazar et al 2010: s. 283). Vi ønsker å kunne si noe om hvordan 
en app for det nye realfagsbiblioteket bør være og grounded theory tillater oss nettopp det. 
Corbin og Sytrauss tre stadier i analyse er noe som vi forstår som en ledetråd mer enn en strikt 
metode i vår analyse (Lazar et al: 2010, s. 282). 
 
Analysen begynte med at vi gikk gjennom videoene og kodet de data vi fikk ut av dem. Vi kodet 
dokumentasjonen fra begge i fellesskap, for å sikre oss at resultatet hadde like koder for samme 
fenomen og dermed konsistente (vedlegg 4) . 
Etter å ha kodet utviklet vi konsepter ut i fra kodene og konseptene ga grunnlag for å videre 
kunne gruppere disse og sette de i fornuftige kategorier (vedlegg 3). 
 
Når alt dette er sagt kan det allikevel være verdt å bite seg merke i at vår teori til syvende og 
sist er basert på meningsutvekslinger i fokusgruppene, hvilke/hva slags meninger som utmerket 
seg som klare, og med bred enighet (det er det som utgjør vårt sett av empiriske observasjoner 
(Lazar et.al.: 2010, s. 283)). 
 
Dette danner grunnlaget for utviklingen av vår teori.  
 
Bias i forhold til analyse; grounded theory og open coding: 
Et mantra i grounded theory og open coding er at man skal være kreativ og ha et åpent sinn 
(Myers, 2009). Det er et fint mantra men lever vi opp til det? Vi er åpenbart ikke trente åpne 
kodere, men har likefullt kastet oss inn i oppgaven med å kode multimediainnhold (videoopptak) 
manuelt, noe som selv for erfarne forskere er en utfordrende affære. Boka foreslår til og med at 
det å identifisere kategorier kan være skremmende for uerfarne forskere. Videre påpekes det at 
teorier utviklet v.h.a grounded theory på et generelt grunnlag er vanskelige å evaluere, og funn 
kan være influert av forskernes(vår) forutintatte mening, og kan sånn sett være kilde til bias 
(Lazar et.al.: 2010, s 285).  
 
Vi forsøker selvfølgelig å være åpne og kreative etter beste evne. Vårt beste “forsvar” mot bias 
er at vi ikke har noen interesse av å forsvare vår prototype som den beste løsningen, siden 
dette aldri har vært et mål. Vi har heller ingen hypotese vi ønsker å bevise. Vi vil argumentere 
for at fokusgruppene ikke kunne gitt oss så god data hvis det ikke var for at vi hadde en såpass 
god prototype å diskutere (bias i forhold til den er forøvrig allerede behandlet), men det eneste 
vi egentlig er interessert i er å dra noe fornuftig ut av fokusgruppene. Sånn sett kan man si at 
det i alle fall burde gi oss et godt grunnlag for å være åpne og kreative. 
 
Vi kan kritiseres for å være subjektive kodere. Det har selvsagt praktiske årsåker og det har 
både fordeler og ulemper, en fordel er at vi innehar domenekunnskapen som skal til for å få noe 
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fornuftig ut av dataene, og det forøvrig vanlig praksis å bruke subjektive kodere til 
innholdsanalyse (Lazar et.al.: 2010, s 299). 
 
Helt kort, resultater: 
Våre undersøkelser viser at  

● majoriteten av test-deltagerne hadde lite kunnskap om biblioteket og dets tjenester 
● biblioteket ble lite brukt, dets tjenester ikke utnyttet 
● uten appen var det vanskelig og knotete å benytte seg av bibliotekets tjenester på nett. 

Her var det mange problemer som kom fram, men generelt kan vi si at  
● forskjellig informasjon om biblioteket var spredt rundt på forskjellige sider. 
● samme eller samme type informasjon dukket opp forskjellige steder men stemte ikke 

overens. 
● noen tjenester var tidkrevende, lite intuitive, forvirrende eller vanskelige o.e. krevde mye 

prøving og feiling, noe som ble en kilde til irritasjon og frustrasjon. 
 
Uten av vi direkte testet for det kan vi godt si at gode designprinsipper som synlighet, feedback, 
consistency og affordance, og brukbarhetsmål (Preece et.al. 2007) glimtet med sitt fravær fra 
bibliotekets tjenester på nett. 
 

● med appen var plutselig bibliotekets tjeneser samlet, tilgjengelige, og enkle å orientere 
seg i, til stor glede og begeistring, men tjenestene den tilbød var ikke nødvendigvis 
gode nok eller de riktige. Her kom det frem mye, men kort kan vi si at 

○ det var varierende begeistring for kart, det var ikke selvforklarende 
○ twitter ble sett som forvirrende, unødvendig og støy. 
○ søk var det aller gjeveste, det var en relevant og ønsket tjeneste men hadde 

forbedringspotesiale. 
○ ukens artikkel vekket nysgjerrighet, men kunne vært så mye mer 
○ bestill en bibliotekar-tjenesten var lett å bruke men var ikke selvforklarende, og 

testdeltagerne skjønte ikke helt hva det innebar eller hva som var poenget 
○ facebook framstod som kaotisk, rotete unødvendig og støy  

 
● alle våre testdeltagere svarte ja på at de ville bruke appen, de fleste under forutsettning 

av at søk ble bedre, noen under forutsetning av at man kunne reservere bøker med 
appen. 

● alle synes søk var viktigst og hadde mye å komme med her, bl.a. ønsket de et mer 
‘sosialt’ søk, med ratings, “mest utlånt”, o.s.v. 

● generelt ønsket alle å bruke app på mobilen. 
● de ville gjerne lese på mobilen. 
● de ville primært brukt den on-the-go. 
● de ville browse! -underforstått; de ville ha muligheten til å se etter litteratur uten 

nødvendigvis å se etter noe spesifikt eller vite helt hva de så etter. 
● majoriteten av våre testdeltagere sa at de gjerne ville få med seg hva som skjedde på 

realfagsbiblioteket(arrangementer), men ikke slik vi hadde lagt opp til! -De ønsket seg en 
kalender, eller en annen, bedre fremstilling. 
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● majoriteten av våre deltageren mente at hvis appen ble gjort tilgjengelig ville de lastet 
den ned, men ikke aktivt søkt etter den, de mente også at den ville gjort at de brukte 
bibliotekets tjenester mer. 

● de synes at appens tjenester dekket deres behov og var hva de forventet av et digitalt 
bibliotek. 

● appens helhetlige design ble godt mottatt og de synes at den var rask og responsiv. 
● det var stor enighet om at mobil og tilgjengelighet er nært knyttet sammen, 

dersom noe gjøres tilgjengelig på mobil, så er det i stor grad (blitt gjort) 
tilgjengelig. 

 
Noen funn var litt motstridene, for eksempel savnet noen en større grad av underholdningsverdi 
i appen, imens andre var strengere på at appen ikke burde innholde for mye fjas. Noen så ikke 
nødvendigheten eller verdien av kart, andre så et klart behov for/verdi av kart. 
  
Teori 
Bias tatt i betratning, fra testing og analyse, vil vi argumentere for at det allikevel er noen ting vi 
kan slutte. Det er basert på at fokusgruppene resulterte i klare meninger og ønsker der visse 
nærmest ble unisont uttrykt i begge gruppene og kan derfor ikke avfeies som én dominerende 
testdeltakers mening.  
 
Oppdragsgivers og vår visjon er altså at appen 

● Tilgjengeliggjør realfagsbiblioteket og dets tjenester. 
● Synliggjør/ fungerer som en markedsfører av realfagsbiblioteket og dets tjenester. 

 
Dette utgjør kravene, eller kriteriene, for at appen skal kunne kalles en ‘success app’ i våre 
øyne.  
 
Vår analyse lar oss slutte at brukeren gjerne vil bruke mobil og app på mobil. De vil gjerne lese 
på den, browse og nyttegjøre seg, og de vil gjerne bruke den on-the-go.  
Brukerne ser mobil og tilgjengelighet som svært tett knyttet sammen, de mener at dersom noe 
gjøres tilgjengelig på mobil så er det i grunnen tilgjengelig. De mener videre at dersom tjenesten 
har relevante tjenester for biblioteket, har et godt design og eller er etter deres ønsker, så vil 
den tjene som et vindu til biblioteket og sånn sett synliggjøre det. Brukerne mener at en god app 
vil kunne få dem til å benytte seg mer av bibliotekets tjeneseter enn de gjør i dag. 
 
Testdeltagerne har videre gjort oss i stand til å si noe mer konkret om hvordan kravene kan 
oppnås: 
 
Uten at vi først og frems har lagt vekt på designprinsipper kan vi allikevel trekke fram synlighet, 
feedback, consistency og affordance som særlig viktige for at appen skal kunne gi brukeren en 
positiv opplevelse, og for at den skal kunne et godt design. Av brukbarhetmål utmerker utility og 
efficiency som tilsvarende viktig. 
 
En app for det nye realfagsbiblioteket bør ha en god søketjeneste. Det innebærer å hente ut 
litteratur av forskjellig format som er tilgjengelig på realfagsbiblioteket eller kan fjern-lånes. 
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Resultatet av søk må framstilles på en ryddig måte, gjerne i en liste der tittel, forfatter og 
utgivelsesår er tekstlig fremstilt og med tilhørende overskrifter. Utgivelsesår bør være med fordi 
lik bok og forfatter kan ha flere ulike utgivelsesår og man ønsker å kunne skille mellom disse, 
dessuten gir utgivelsesår en ekstra mulighet til å vurdere utgivelsen for f.eks relevans. 
Vår søketjeneste hadde ett søkefelt, en søkeknapp og en avansert søk-knapp som var forenklet 
og tilpasset mobil med mulighet for å velge søke etter tittel, forfatter eller ISBN, velge mellom 
alle språk, og velge å sortere etter tittel,forfatter, nyeste først eller eldste først, men 
testdeltagerne fant denne løsningen forvirrende. Derfor sier vi at hovedsiden for søk bør være 
én side, ettersom det er plass til det det på skjermen, der alle søkemuligheter er eksponert, og 
der man har muligheten til enten kun å taste inn søkeord i søkefeltet og trykke på søk, eller 
velge en eller flere av avansert søk-mulihetene. 
 
Et søkeresultat bør kunne gi informasjon om bokas status slik som utlånt, i biblioteket, etc. Den 
kan også gjerne vise bokas plassering. Søketjenesten bør vise og muliggjøre for ratings av 
bøker, f.eks med 5 stjerner slik det er på amazon.com og imdb.com, og på samme måte vise og 
muliggjøre for reviews av bøker. En slags form for ‘mest utlånt’ bør/kan også vurderes i 
tjenesten, dette vil hjelpe brukeren til å velge bøker. Søketjenesten bør gi mulighet til å 
reservere bøker, dette er direkte nytte for brukeren. Forøvrig bør tjenesten muliggjøre for 
browsing da brukeren, etter vår erfaring, primært vil bruke søke tjenesten on-the-go og 
muligheten for browsing vil etter vår erfaring senke terskelen for bruk av tjenesten, noe som 
bare kan være positivt da det kan gjøre at brukeren blir godt kjent med den og det sågar kan 
inngå i brukerens vaner eller rutiner. Browsing har desuten et element av underholdning ved 
seg og all vår erfaring tilsier at en virkelig god søketjeneste både bør gjøre det mulig å enkelt 
finne noe man spesifikt ser etter, men også inspirere og invitere brukeren til utforskning. 
 
Alt dette tilsammen kan tilrettelegge for en positiv søke-opplevelse for brukeren og siden vår 
erfaring er at søk oppleves av brukeren både som den viktigeste og mest relevante tjenesten for 
biblioteket, og som direkte nytteverdi sågar som underholdningsverdi, så kan det være bryet 
verdt å legge inn en spesielt god innsats i en god søketjeneste.  
 
Vår opprinnelige tanke var å lage en så helheltig mobil tjeneste for realfagsbiblioteket som 
mulig. Våre undersøkelser viser imidlertid at appen ikke nødvendigvis må dekke ‘hele’ 
biblioteket, og at en slik app i værste fall kan gi en kaotisk brukeropplevelse. Istedenfor et hav 
av muligheter kan og bør kanskje appen konsentreres rundt noen få kjernefunksjonaliteter der 
søk etter vår erfaring oppleves som absolutt viktigst, men der biblioteket utover dette selv bør 
vurdere hvilke tjenester som skal prioriteres, og hva slags mulighet de har til å betjene disse, 
dersom det er nødvendig.  
 
Ukens artikkel vekket nyskjerrighet og siden vi kan gå ut i fra at brukerne gjerne vil lese på 
mobil så er dette en kjempefin tjeneste. Det eneste man må være påpasselig med her er at 
denne tjenesten ikke er helt selvforklarende og det bør vurderes hvordan den skal formidles. 
Kanskje bør den ha et annet navn, f.eks “ukens utvalgte artikkel”, eller appen bør ha en slags 
tutorial for bruk første gang. Ukens artikkel ble allikevel motatt som en meget positiv tjeneste og 
vi kan anta at en eller annen form for “ukens [et eller annet]” kan være et morsomt tillegg. 



10 

 
“Bestill en bibliotekar” ble ikke særlig godt mottatt av testdeltagerne, men slik vi forstår det betyr 
det ikke at tjenesten bør fullstendig forkastes fra appen. Kansje er den spesielt viktig nettopp 
fordi brukerne ikke kjenner til tjenesten. Men med “Bestill en bibliotekar” slik den fremstår i 
prototypen kan vi ikke anta at brukere vet hva slags tjeneste det er eller hva som er poenget 
med den. 
 
Generelt er tydelig kommunikasjon viktig her; -hva er tjenesten? -hvordan formidles den i 
appen? Man bør ikke gå ut i fra at brukeren vet eller forstår hva en tjeneste er, innebærer eller 
hva som er formålet med den. Selv om vi trodde at “bestill en bibliotekar” og “ukens artikkel” var 
svært selvforklarende tjenester så var de ikke det. 
 
Det er viktig at appens tjenester virkelig fremstår som relevante for biblioteket. Derfor bør 
sosiale medier behandles med omhu for at det ikke skal oppleves som støy. Dersom appen har 
tjenester som ikke brukes vil det være en fare for å kunne forringe en positiv brukeropplevelse 
og hele appens verdi. 
 
Dersom appen skal ha twitter som en innbakt tjeneste må realfagsbibliotekets bruk av twitter 
nøye overveies. Vi sier altså ikke at appen ikke kan ha/bruke twitter som f.eks en kanal for å 
promotere nyheter, men det blir et problem med sosiale medier dersom biblioteket ikke har en 
klar tanke, strategi eller plan for hvordan det skal brukes og hvorfor det er relevant for biblioteket 
og dets brukere. Dersom f.eks biblioteket aktivt bruker twitter som en kanal for å promotere 
aktiviteter eller noe annet relevant for brukerne av biblioteket, ja så kan den ha noe på appen å 
gjøre. Dersom twitter kun blir sporadisk brukt eller realfagsbiblioteket har en inkonsistent måte å 
bruke twitter på, vil den som påpekt kunne bli opplevd som støy og i værste fall bli en kilde til 
irritasjon hos brukeren.  
Dersom twitter skal brukes bør det også vurderes om brukeren skal kunne poste noe direkte fra 
appen, men her har vi litt motstridende meninger og det er ikke nødvendigvis slik at brukeren 
må kunne dele noe selv. Det kan hende det holder å kunne lese. 
 
Hva gjelder facebook ble det ganske overveldende opplevd som støy. Meningen fra vår side var 
at facebook skulle gi en enkel tilgang til informasjon og oversikt over hva som skjedde(f.eks av 
arrangementer, foredrag etc.) på biblioteket. Det viste seg at brukerne var interessert i å få med 
seg hva som skjedde på biblioteket, men facebook var ikke veien å gå. 
 
Av det kan vi slutte appen absolutt bør finne en god måte å promotere arrangementer e.l., men 
bør være vare på å fremstille det på en ryddig og tilfredsstillende måte. Et forslag som dukket 
opp og fikk bred oppslutning blandt testdeltagerne var en form for kalender med arrangementer. 
 
Om det bør være kart eller ikke i appen har vi litt motstridende meninger om. Som nevnt så 
noen absolutt nytteverdien av kart, mens andre ikke helt så poenget og da er det fare for at det 
kan oppleves som unødvendig, overflødig støy og bli en kilde til irritasjon eller frustrasjon. For å 
avgjøre verdien av kart, eventuelt avfeie kart som unødvendig/overflødig, behøves trolig mer 
testing der nettopp kart er problemstillingen. Vi føler ikke at vi på nåværende tidspunkt kan ta et 
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klart standpunkt til om appen bør ha kart eller ikke, og dersom den bør ha det, evt hvordan det 
bør være. Det at det ikke var umåtelig begeistring for kart kan være en indikasjon på at dette 
ikke er en viktig tjeneste, på den annen side skulle vi gjerne f.eks ha sammenlignet en app med 
kart, med en app uten for å få større klarhet i det. 
 
Dette er vår teori og en app slik beskrevet her vil slik vi forstår det kunne bli en success app i 
betydningen; -en mobil tjeneste som tilgjengeliggjør og synliggjør det nye realfagsbiblioteket ved 
UiO.  
 
Pålitelighet og gyldighet 
Hvor pålitelige er våre funn? -har de gyldighet? 
 
- Å si at vi har laget en database med alt materialet vi har er vel å strekke det litt lang, -å si at vi 
har dokumentasjon er vel kanskje mer nærliggende. Viktigst er det allikevel at vi kan spore 
sluttninger i analysen og teorien tilbake til rå data. Den rå dataen har vi fått samtykke av 
deltagerne til å lagre i opptil to år.  
- Dette er med på å styrke gyldigheten i vårt prosjekt (Lazar et.al. :2010, s 295). 
 
Selve kodedelen løste vi som nevnt i felleskap, nettopp for å sikre enighet og konsistens i 
konseptene og kategoriene. Slik har vi unngått en lav “inter-coder”-pålitelighet og forhåpentlig 
høy grad av konsistens. 
(Siden vi har enighet om konseptene/konsistens har vi ikke benyttet metoder som Cohen’s 
Kappa for å avgjøre nivå av pålitelighet.) 
-Dette er forhåpentligvis med på å styrke påliteligheten av våre funn. 
 
Videre har vi forsøkt å beskrive alle tenkelige bias og enhver som leser vår teori bør ta disse i 
betrakting. Hvis teorien leses slik imidlertid, tror vi at den kan gi nyttig innsikt om hvordan en 
app for det nye realfagsbiblioteket bør være for at den skal oppfylle våre krav til en success app 
slik vi har beskrevet dem. 
 
Generalisering 
Kan vi generalisere ut ifra dette? 
 
- Ett spørsmål er om vi kan generaisere fra funn fra fokusgruppene til hele appens målgruppe. 
Teorien er basert på analyse av fokusgruppene, og det er biaser. På den annen side krever det 
ressurser for å unngå bias, og biaser kan kanskje allikevel aldri fullstendig utelukkes/unngås. 
Slik vi forstår det behøver ikke tilstedeværelsen av biaser bety at vi ikke kan produsere nyttig 
informasjon fra dataene våre, og at vi til en viss utstrekning kan generalisere ut i fra denne 
informasjonen. Vi velger å tro at vår teori kan være 

● en kilde til forståelse av hva en god app for det nye realfagsbiblioteket innebærer og 
● et meget nyttig verktøy for videre utviklig av en app for det nye realfagsbiblioteket. 

 
Et annet spørsmål er om vi kan generalisere våre funn om hvordan en app for det nye 
realfagsbiblioteket bør være, til å gjelde andre apper for andre bedrifter, organisasjoner, e.l., 
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f.eks bibliotekstjenester eller litteratur-søk. Dette er vanskelig å svare på ettersom vår utviklings- 
og testprosess har vært ganske snevert/utelukkende fokusert på utvikling og testing av en 
prototype på en app for det nye relfagsbiblioteket. Vi ville av den grunn vært forsiktige med å 
blindt overføre våre funn til å skulle gjelde andre biblioteker ved andre universiteter i Norge, 
enda forsiktigere med biblioteker for andre land, ja endog forsiktige med å la våre funn 
overføres til andre universitetsbibioteker ved UiO. På den annen side er det særlig ett funn som, 
delvis overrasket og som kan være nyttig også for andre, og det gjelder sosiale medier; vi 
hadde delvis tatt det for gitt at sosiale medier slik som twitter og facebook på appen, som 
muliggjorde slike ting som å se hva andre sier om realfagsbiblioteket, ‘like’ det nye 
realfagsbibliotekets facebook page, o.s.v., ville bli motatt som en selvfølge, gi et element av 
gjenkjennelse og sette appen og realfagsbiblioteket i sammenheng med resten av verden. 
Istedet ble de sosiale mediene slik vi hadde ‘laget’ dem oppfattet som støy og unødvendig. 
Test-deltagerne ville gjerne vite hva som skjedde av arrangementer i regi av RFB, og de ønsket 
også et mer ‘sosialt’ søk, men ikke på den måten vi hadde tilrettelagt for. Lærdommen er at 
sosiale medier ikke bare kan “kastes på” et produkt og så vil det sørge for at produktet fremstår 
som hipt, kult og kommuniserer det brukeren forventer av en moderne tjeneste; det må være en 
gjennomtenkt baktanke for hvordan de sosiale med skal tjene tjenesten, de må være relevante 
for viktig funksjonalitet, hvis ikke vil det fremså som støy, unødvendig, vil ikke brukes og kanskje 
endog bli en kilde til irritasjon istedenfor glede slik vi ønsker. 
 
Hvilke andre funn som evt kan generaliseres bør kanskje være opp til hver enkelt å vurdere. 
 
Referanser: 
Jonathan Lazar, Jinjuan Heidi Feng, Harry Hochheiser: Research Methods in Human-Computer 
Interaction, Wiley, 2010 
 
Yvonne Rogers, Helen Sharp og Jeniffer Preece: Interaction Design: beyond human-computer 
interaction, 2. utgave. Wiley 
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Vedlegg 1 
Problemstilling: - Gjør appen vår realfagsbibliotekets tjenester mer tilgjengelige? 
 
Hvordan er brukerne interesserte i å bruke en slik tjeneste? 
Treffer appen målgruppens behov? 
Vet de hvilke tjenester biblioteket tilbyr i dag? 
Bedrifter har mobile tjenester for å være mer tilgjengelige. Biblioteket kan gjøre det samme - 
men er dette egentlig interessant? 
 
Metode: Fokusgruppe 
Hvorfor:  

● Vi vil teste helheten av appen  
● Fokusgruppe er en “supernice, reasonably effective and inexpensive toolfor easilty 

gathering a braod range of opinions” (Krueger, 1994)  
● FOKUSGRUPPE som testingsmetode jo fordi, d inviterer til diskusjon, det er 
● Lettere å få igang diskusjon i fokusgruppe enn i individuelle intervjuer  

 
Hva skal vi bruke de data vi samler inn: 
Grounded theory : begynne med data, lage en teori på grunnlag av dette 
 
Analyse:  

● Open coding 
○ Vi gjør det sammen for å sikre lik koding 

● development of concepts 
○ Gruppere koder, de blir konsepter 

● grouping concepts into categories 
○ Broader concepts into categories 

● formation of a theory  
○ Ut i fra konseptene og kategoriene lager vi en teori 

 
Rammene for vår testing: 

● -Tilgjengelighet bryr vi oss ikke om: vi driver ikke med usability. 
 
2 fokusgrupper 
2 facilitators på hver fokusgruppe(for ikke å overvelde de stakkars prøvekaninene, en gutt og en 
jente facilitator, for ikke å skremme noen, en blond og en mørk på hver gruppe for at alle skal 
føle seg inkl.). 
5-7 deltakere (krueger) 
 
Målgruppe: 
Studenter ved MatNat 
 
Deltakere: hvem, hva, hvor? 
IFI-studenter 
 
Utstyr: 
lyd Video 
Notater 
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Prosedyre: 
Presentasjon av prosjektet og kort gjennomgang av “tidskjema”. Underskriving av 
samtykkeskjema. 
 
Pre-app!  
Diskusjon 
Spørsmål: - hva vet dere om RFbiblioteket? 
Spørsmål: - hvilke digitale tjenester tilbyr RFbiblioteket? 
Spørsmål: - hvilke tjenester bruker dere? 
 
Oppgaver 
Oppgave: - finn ut hva som skjer på RFbiblioteket denne uka 
Oppgave: - bestill en bibliotekar 
Oppgave: - finn adressa til RFbiblioteket på blindern 
Oppgave: - se hva andre sier om realfagsbiblioteket 
Oppgave: - søk på tittel iphone 
  -sortert etter forfatter 
 
Post-app! 
Oppgaver 
Oppgave: - finn ut hva som skjer på biblioteket denne uka 
Oppgave: - bestill en bibliotekar 
Oppgave: - finn adressa til realfagsbiblioteket på blindern 
Oppgave: - se hva andre sier om realfagsbiblioteket 
Oppgave: - søk på tittel iphone 
  -sortert etter forfatter 
 
Diskusjon 
Spørsmål: - hvordan ville dere brukt appen (hvilke tjenester), -on-the-go? 
Spørsmål: - oppfyller appen deres behov for hvordan dere har lyst til å bruke RF-biblioteket? 
Spørsmål: - dekker appen de tjenester du forventer av et digitalt bibliotek? 
Spørsmål: - ville du har lastet ned denne appen? 
Spørsmål: - hva skulle til for at du ville laste den ned? 
Spørsmål: - gjør appen at du vil benytte deg mer av RF-bibliotekets tjenester enn du gjør i dag? 
Spørsmål: - er det mer sannsynlig at du vil bestille en bibliotekar nå når du har en app? 
Spørsmål: -hva er bra med appen? 
  -hva er dårlig 
Spørsmål: -hvilke tjenester er unødvendige? -hvilke tjenester mangler? 
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Vedlegg 2 
Samtykkeerklæring for fokusgruppe 
 
Kort beskrivelse av prosjekt-gruppen: 
Vi er en studentgruppe i kurset inf2260 –interaksjonsdesign ved Institutt for 
informatikk, Universitetet i Oslo.  
Prosjektgruppen består av Alexander Kempton, Julia Wallin, Seline Tomt og Aleksander 
Rem. Kursleder er Alma Culén. 
 
Kort beskrivele av prosjektet: 
I vårt prosjekt jobber vi med å utvikle mobile tjenester for det nye realfagsbiblioteket ved 
UiO.  
I den forbinnelse har vi laget en mobil-app for android, som er en prototype av et design vi 
ser som en mulig løsning.  
Prototypen skal testes, eller snarere diskuteres, i fokusgruppe(r), med deltagere vi ser som 
representative for brukergruppen. En analyse av testingen vil bli gjort i etterkant. 
 
Formålet med fokusgruppen: 
Formålet med fokusgruppen er å diskutere og gjerne dissekere prototypen. Deltagerne i 
fokusgruppen er folk vi anser som representative for en fremtidig brukergruppe. Gjennom 
diskusjon av prototypen, design og funksjonalitet, ønsker vi å oppnå en forståelse av 
hvordan deltakerne mener en mobil tjeneste for det nye realfagsbiblioteket kunne eller 
burde være. 
 
Prosedyre: 
Møtet er satt til å vare en time. Tilstede i fokusgruppen vil det være to fasilitatorer som skal 
tilrettelegge og gjennomføre fokusgruppen. Én vil typisk være mer tilbaketrukket og stå for 
det tekniske, én vil drive samtalen, kaste ut spørsmål om prototypen til deltagerne, invitere 
til diskusjon og komme med oppfølgnings-spørsmål. 
 
Vi kommer til å ta møtet opp på video. Grunnen til det er at vi trenger å analysere dataene 
fra møtet i etterkant, og hvis vi skal notere alt som blir sagt vil det både bli feil, og vi må 
konsentrere oss om å notere fremfor å lytte og holde et godt møte. Hvis vi kun tar opp lyden 
kan det bli vanskelig å høre alt i etterkant da folk kan komme til å snakke i munnen på 
hverandre etc. Videoen kun er for oss i prosjektgruppen, ingen andre får se den. 
 
Frivillig deltakelse 
All deltagelse er frivillig, og du kan trekke deg fra å delta eller trekke tilbake informasjon 
som er gitt når som helst. 
 
Kompensasjon vil bli gitt i form av et gavekort på Akademika a kr 200. 
Vi vil stå for “snacks” under møtet. 
 
Anonymitet 
Din identitet vil bli anonymisert. Det vil si at ingen andre enn 
prosjektgruppen vil vite hvem som er deltagere, og informasjonen vil ikke kunne 
tilbakeføres til deg. Data vil bli tatt vare på i opp til to år. 
 
 
Før vi begynner ber vi deg om å samtykke i deltakelsen ved å undertegne på at du 
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har lest og forstått informasjonen på dette arket. 
 
Samtykke 
Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet 
 
 
__________                                  _______________ 
Sted og dato                                 Deltagers signatur 
 
__________                                  _______________ 
Sted og dato                                Fasilitators signatur 
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Vedlegg 3 
Konsepter 
 
Frustrasjoner/vanskelig 

• Bestill bibliotekar, fylle inn dato manuelt 
• Bruk av UiOs nettsider krevde korrekt skriving 
• Bruk av Uios sider krever at du vet hva du ser etter 
• Plassering av bøker 
• Finne bibliotek (mange forskjellige) 
• Informasjon fra biblioteket er ikke samlet 

• Bestill en bibliotekar, skjønte ikke poenget 
• Ukens artikkel, hva er det? 
• Kart ikke selvforklarende, fant ikke adresse 

 
Underholdende/underholdning 

• Noen ønsker underholdning 

 
Kunnskap 

• lite kunnskap om hva biblioteket tilbyr 

 
Uinteressant 

• Bestill en bibliotekar, kom ikke til å bruke tjenesten 
• Twitter 
• facebook 

 
Utforming dårlig(?) 

• Søkebildet 
• “hva skjer på biblioteket”, facebook-siden er uoversiktlig  

 
vekker nyskjerrighet 

• Ukens artikkel 

 
Savn 

• Oversiktlig bilde over hva som skjer 
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• Browsing 
• Hva sier andre om bøkene? 
• Mer informasjon om bøkene 
• Mer som Amazon 
• Bokens status 
• Hold av en bok 
• Lese e-bøker/artikler på mobilen 
• Kart over hvor boken er plassert 
• Ratings 
• Oversiktlig 
• Ringe til biblioteket via app 
• Kalenderfunksjon for hva skjer 
• hvor er boka plassert 

 
Glede 

• App muligjør uformell søk/browsing 
• tidsbesparende/effektivt, gjøre noe på banen som før måtte gjøres på stasjonær 
• Sosialt, få med seg hva som skjer 
• Raskt og responsivt å navigere 
• App gjør tjenestene enkelt å bruke 
• Bruke on-the-go 

 
Lett 

• Finne fram i appen 
• Finne ut hva som sies om biblioteket 

 
Irriterende 

• Bestill en bibliotekar, mye tid 
• Bestill en bibliotekar hadde for mye å fylle inn 
• Facebook og twitter gir mye støy 

 
Motstridende brukere 

• Kart, oversiktlig og pent/tar mye plass 

 
Sosialt 

• facebook og twitter er ikke interessant i seg selv. 
• det sosiale må komme inn der det er relevant, som f.eks rating & reviews av bøker.  
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Vedlegg 4 

Pre-app 
bibliotekstjenester, majoritet lite kunnskap 
nye realfagsbiblioteket, lite kunnskap 
nye realfagsbiblioteket, vet ikke hvor det er 
bøker, kjøpes på Amazon 
tjeneste, bestilte bøker 
tjeneste, leste tidsskrifter 
bøker, hvor er de plassert 
plassering, vanskelig å finne 
tjeneste, leste aviser 
bibliotek, låne bøker 
 
internett, vanskeligheter med å finne ut hva som skjer 
internett, brukte google for å finne ut hva som skjer 
internett, brukte uios egne websider 
internett, brukte mye tid 
internett, uio-web, fant utdatert informasjon 
internett, finner bare UB, ikke realfagsbiblioteket 
internett, tungvint og navigere seg rundt på siden, må lete mye 
internett, finner informasjon spredt på flere forskjellige sider 
internett, finner samme infotype mange steder, men uopdatterte og stemte ikke overens 
internett, finner ikke facebook-siden 
 
Bestill en bibliotekar - tok litt tid 
Bestille en bibliotekar - mye å fylle inn. irriterende. 
Bestille en bibliotekar, Vanskelig med dato 
bestill en bibliotekar, søkte på UiO sidene, måtte skrive helt riktig 
Bestille en bibliotekar, skjønner ikke hvorfor 
bestill en bibliotekar, når kommer bibliotekaren 
bestillingen, for mye inntasting 
bestill en bibliotkar, vanskelig med tidspunkt 
bestill en bibliotekar, uinteressant 
 
 
Finne adressa, vanskelig. Mange bibliotek. Forvirrende? 
 
Søk, går til “Om oss” sidene 
Søk, enkelt å finne 
Søk, hvilken side skal man søke fra? 
Søk, hvordan avgrense? 
Søk, krevde prøving og feiling 
Søk, usikkert hvor man skulle begynne for å starte 
 
 
Post-app 
Hva skjer, fant frem med en gang 
Hva skjer, kjente igjen facebooksiden 
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Hva skjer, alle trykket riktig 
Hva skjer, uoversiktlig info 
Hva skjer, rask tid 
Hva skjer, pimp my research 
Hva skjer, burde vært en kalender 
Hva skjer, kult å få med seg hva som skjer, men ikke slik 
Hva skjer, for mye ekstrainfo 
Hva skjer, reagerte på at hele facebooksiden var “importert” 
 
Bestill en bibliokar, fant fram med en gang 
Bestill en bibliokar, reagerte på tidspunkt 
Bestill en bibliokar, skulle vært bestill avtale 
Bestill en bibliokar, skjønte ikke poenget 
Bestill en bibliokar, skjønte ikke hva det innebar 
Bestill en bibliokar, ville ikke gi fra seg personlig info 
Bestill en bibliokar, letter å gå på bibloteket og spørre 
 
Kart, lite begeistring for kartet 
Kart, likte kartet 
Kart, fant adressen 
Kart, reagerte på at de ikke kunne ringe 
Kart, var ikke selvforklarene 
Kart, gikk inn på twitter 
Kart, lette etter en “Om biblioteket” knapp 
Kart, skjønte ikke at man skulle trykke på kartet for å finne adressen 
 
Hva sier andre, fant tjenesten rask 
Hva sier andre, “Hvem er hvem her?” 
Hva sier andre, trykket på facebook og så etter kommentarer 
Hva sier andre, skjønte ikke poenget 
Hva sier andre, skjønte ikke hvem som skrev beskjedene på twitter, er det bibliotekarer? 
Alle? 
 
Søk, tekniske problemer - listen ble svart 
Søk, reagerte på at de fikk få resultater i forhold til bibsys 
Søk, vil kunne bestille/reservere bok 
Søk, vanskelig å skille mellom avansert søk og vanlig søk 
Søk, fikk riktige resultater 
Søk, mente at man kun trengte avansert søk 
Søk, reagerte på ulikt utseende av knapper 
Søk, skjønte ikke hvordan søke på tema 
Søk, savnet å kunne browse bøker 
 
 
Søk, ville ha ratings 
Søk, ville ha mest lest 
Søk, ville ha reviews 
Søk, ville ha mer info om for eksempel forfatter 
Søk, ville kunne holde av 
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Søk, måtte kunne se status på boken 
Søk, hvorfor ikke alltid avansert søk 
Søk, likte ikke innoverknappen 
Søk, likte knappene 
Søk, ville ha bakoverknapp 
 
Diskusjon 
Ville brukt lappen, hvis bedre søk 
Ville lastet ned, ville ikke søkt aktivt etter appen. QR-koder ved resepsjonen nevnt 
Bruke biblioteket, ønsket at bibliotekarene kunne vise til appen hvis man trengte hjelp 
Bruke biblioteket, ville brukt biblioteket mer med en app 
Bruke mobil, ja 
Bruke mobil app for bibliotek, ja 
Hvor bruke, on the go ja 
Lese på mobil, veldig positive, to gjorde det allerede 
Browsing, mer, ja bra 
Søk, litteratur, viktigst 
Søk, ønsker å se tilgjengelighet/antall av bøker 
Bestill en bibloekar, ingen ville brukt det 
Bestille en bibliotekar, følte at appen kunne tilrettelegge for å begynne å bruke tjenesten 
Facebook og twitter, unødvendig 
Facebook og twitter, støy og rotete 
Arrangementer, vil ha 
Mobil, = tilgjengelighet 
Savnet, underholding, spesielt morsomme nøtter, ukens nøtt 
Ukens artikkel, positive 
Ukens artikkel, ville lest, men tenkte det var avisutklipp 
Ukens artikkel, kunne vært ukens utvalgte artikkel 
Ukens artikkel,  
Savnet, oversikt over bibliotekets tidsskrifter 
Bra/dårlig ved appen, kart tok for mye plass 
Bra/dårlig ved appen, likte designet 
Bra/dårlig ved appen, syntes den var rask og responsiv 
Dekker behov, savnet åpningstider 
Dekker behov, mangler generell informasjon 
Kart, synes ikke nålene var selvforklarend 
 


