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1 Introduksjon 
I dette kurset har vi valgt å se på mulige mobile tjenester for Universitetsbiblioteket (UB). 

I begynnelsen av kurset ytret UB sitt ønske om å lage mobile løsninger for å gjøre biblioteket 

mer mobilt og tilgjengelig. Problemstillingene de presenterte virket interessante og vi kom 

tidlig i dialog med kontaktpersonene Fredrik Hovind Juell og Kyrre Traavik Låberg for å 

inngå et samarbeid. 

Mobil teknologi løser opp forholdet mellom aktiviteter og fysiske lokasjoner, noe som fører 

til at man kan utføre forskjellige aktiviteter uten å være på en bestemt fysisk lokasjon (Agre, 

2001). Denne filosofien kan vi relatere til biblioteker og det er akkurat dette som er vår og 

UBs ambisjon. Vi ønsker at brukere skal kunne benytte seg av bibliotekstjenester uten at de 

nødvendigvis må oppsøke et av de fysiske bibliotekene, samt å skape mer oppmerksomhet 

rundt de tilbudene de har. Vi ønsker altså å få biblioteket ut av biblioteket. 

Etter en innledende fase med opplisting av muligheter i samarbeid med UB snevret vi inn og 

identifiserte de mest aktuelle tjenestene vi ønsket å fokusere på. 

Vi ønsker å få biblioteket ut av biblioteket ved at brukeren skal ha full oversikt over alle sine 

nåværende og tidligere lån hvor som helst, og utføre aktiviteter som å fornye eksisterende lån 

eller se hvor lenge det er igjen til lån utløper. 

I tillegg til dette ytret UB et ønske om at vi skulle fokusere på alternative måter å lese inn 

bøker til applikasjonen på. UB er nå i ferd med å rulle ut RFID-brikker som merketeknologi 

for bøker. Vi ønsket derfor også å se på hvordan disse kan utnyttes i kombinasjon med mobile 

enheter som har NFC/RFID-leser innebygget. 

På bakgrunn av dette valgte vi å utvikle en mobilapplikasjon som enkelt skal kunne lese av 

bøker med RFID-merking, i tillegg til å designe løsninger på aktiviteter som får biblioteket ut 

av biblioteket. 

1.1 Forskningsspørsmål 
Prosjektets omfang har vært begrenset til design og semi-funksjonell prototyping. Dette setter dermed 

også begrensninger for hva vi er i stand til å kartlegge i form av for eksempel endring i bruksmønstre, 

effektivisering etc. Derfor er forskningsspørsmålet snevret inn slik at vi i henhold til prosjektets 

omfang klarer å svare på disse ved prosjektets avsluttende fase. 

Vi kom frem til tre forskningsspørsmål vi ønsket å finne svar på: 
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Formulering:  

Vil brukerne beherske lesing av utlånsobjekter ved hjelp av RFID og NFC teknologien, hvis 

ikke – hvordan kan design bidra til økt forståelse for bruk av denne teknologien? 

På hvilken måte kan RFID og NFC gjøre det mer effektivt for brukere å slå opp utlånsobjekter 

på mobile enheter? 

I hvilken grad ønsker brukere å ha tilgang til biblioteksfunksjoner på en mobil enhet? 

2 Teori 
Vi starter med å se på teknologiene RFID og NFC. Disse vil bli kort forklart, og vi vil trekke 

inn eksempler som er relevante for vårt prosjekt. Videre vil vi se på oppfatningen studenter 

har til mobil teknologi med bibliotek som kontekst. 

2.1 Aktiviteter og fysiske lokasjoner 

Institusjoner (normer, konvensjoner, sosiale roller og regler) og arkitektur (omgivelser; 

bygninger, vegger, vinduer, dører etc.) har historisk sett vært tett knyttet sammen, som gir en 

sterk tilordning mellom aktiviteter og steder. Dette sklir nå fra hverandre. Institusjoner er 

mindre knyttet til steder og aktiviteter og blir mer flytende. For eksempel: som en konsekvens 

av mobil betaling blir bankinstitusjonen allestedsnærværende. Medisinske enheter med trådløs 

data frigjør den medisinske institusjon fra klinikken så pasienter kan opprettholde 

sanntidsforhold med det medisinske systemet uavhengig av sin fysiske lokasjon (Agre, 2001). 

Dette er et par eksempler på at trådløse informasjonstjenester bryter ned den tradisjonelle 

kartleggingen mellom institusjoner og fysiske lokasjoner. Vi ønsker på liknende vis at man 

skal kunne iføre seg rollen som låntaker andre steder enn på det fysiske biblioteket. 

2.2 RFID (Radio Frequency Identification) og NFC (Near Field 

Communication) 
RFID er kort fortalt en teknologi som benytter seg av radiobølger for å identifisere en brikke. 

Hver brikke har en unik ID og eventuell annen informasjon lagret. En RFID-leser genererer et 

elektromagnetisk felt og energien i dette feltet benyttes av brikken til å sende en respons. Det 

finnes flere ulike standarder for brikker med ulike radiofrekvenser og ulike protokoller for 

overføring av informasjon mellom brikke og leser. 

NFC (Near Field Communication) er et supersett av RFID. NFC består dels av en del 

underliggende RFID-standarder som ISO 14443 og MiFare samt en del typer tjenester i form 

av NDEF (NFC Data Exchange Format). NDEF tilbyr lagring av blant annet URL, vCards og 
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WLAN-oppsett i RFID-brikker abstrahert fra den underliggende brikkestandarden. NFC er 

utviklet med tanke på bruk av RFID i mobile enheter og for kommunikasjon mellom disse og 

andre lesere eller brikker.  

Det sentrale er at man både kan emulere en brikke og ha lese/skrive-funksjonalitet i èn 

mobilterminal. Dette er integrert i terminalen slik at man for eksempel kan laste ned en billett 

via en applikasjon som deretter skrives til den integrerte brikken. Billetten kan derfor leses 

kun ved å holde terminalen over en leser som om den var et RFID-basert reisekort. Det er 

ikke behov for å ta terminalen ut av dvalemodus eller aktivere en applikasjon for å få lest 

billetten. 

En analyse gjort av Frost & Sullivan (Murphy, 2010) anslår at antall mobiltelefoner med 

NFC-muligheter vil nå 863.000.000 enheter innen 2015. Dette vil utgjøre en markedsandel på 

mer enn 53%. Med dette anslaget vil den største delen av befolkningen med mobiltelefon gå 

rundt med en NFC-leser i sin egen lomme, noe som åpner for nye muligheter og stort 

potensiale innenfor bruken RFID og NFC. 

Per i dag er det i Norge anslått å være ca. 35 terminaler i salg eller på vei ut i markedet med 

støtte for NFC (Valle, 2012). 

En rekke biblioteker verden rundt har tatt i bruk teknologien. Målene med implementasjonene 

har i stor grad vært å øke selvbetjening og logistikk (Coyle, K., 2005; Smart & Schaper, 

2004). 

Noen konkrete bruksområder i biblioteker er (Boss, 2003; Coyle, 2005): 

• Konverteringsstasjoner der biblioteksdata blir skrevet til brikkene 

• Selvbetjent innsjekking og utsjekking av biblioteketsmateriale 

• Utgangssensorer som bekrefter at alt som forlater biblioteket har blitt sjekket ut 

• Sorteringssystem og transportbånd for automatisk transport av materiale til rett 

lokasjon 

• Håndholdte RFID-lesere for inventarkontroll og verifisering av at materiale er plassert 

korrekt hylleplassering 

 

I 2004 startet Deichmanske bibliotek i Oslo et RFID-prosjekt. Etter kort tid kunne en 

talsperson for prosjektet hevde at investeringen allerede var tjent inn ved mindre svinn av 

bøker, personalkostnader og forvaltning (Bentzen Ernes, 2004).  
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2.3 Bibliotek og mobile informasjonssystemer 
I en undersøkelse gjort blant studenter i 2009 kom det frem at 55% av studentene ønsket 

tilgang til biblioteket fra sine smart-telefoner (Mills, 2009). Resultatet fra denne 

undersøkelsen sett i sammenheng med en økning av storbruk av mobilt nett og generell bruk 

av smarttelefoner blant universitetsstudenter gjør at det er viktig for universitetsbiblioteker å 

følge denne trenden, og for å møte brukerens krav (Paterson & Low, 2011; Smith & Caruso, 

2010). 

En videreføring av disse studiene viste hvilke funksjoner brukerne ønsket fra et slikt 

biblioteksystem: 

	  
Figur 2.3.1: Brukerundersøkelse som viser hvilke mobiltjenester som er mest ønsket med biblioteksbruk som 

kontekst (Mills, 2009). 

I figuren over ser vi hva studentene mener er nyttige og veldig nyttige funksjoner. Ønsket om 

å søke i biblioteksdatabasen og katalogen, se lånehistorikk, status på bøker, reservere bøker 

og se tilgjengelighet på PC-er fremstår som de mest ønskede funksjonene. 

Tidligere studier har konkludert med at for få personer bruker mobilt internett til å 

rettferdiggjøre at et bibliotek skal bruke ressurser på mobil utvikling (Mills, 2009). Funnene 

fra dette studiet tilsier at dette ikke lenger er tilfellet. Studenter tilpasser seg mobilt internett 

på måter vi kan forvente fra en teknologi som stadig blir mer moden (Smith & Caruso, 2010). 
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3 Metode 
Vi har fokusert på RFID og NFC som er to relativt ukjente begreper og teknologier for den 

allmenne bruker. Vi mente derfor at det ikke var hensiktsmessig med en brukerorientert 

utviklingsprosess, men heller benytte oss av ekspertevalueringer. Vi gikk frem ved å ha 

hyppige møter med bibliotekets kontaktpersoner, og ut i fra disse møtene kartlegge hva vi 

ønsket av funksjonalitet som skulle utvikles. 

Allerede fra første fase i utviklingsprosessen fulgte vi godt etablerte designprinsipper for å 

sikre kvaliteten på brukeropplevelsen. Vi begynte med papirskisser før vi gikk videre til 

utforming av high-fidelity skjermbilder, før vi til slutt startet med å lage en prototype som var 

klar til testing. I løpet av denne prosessen evaluerte vi design og brukervennlighet for hvert 

nye steg og gikk ofte tilbake til tegnebrettet for å forbedre designet. 

Etter å ha laget en prototype ønsket vi å gjennomføre en brukertest. Brukertesting involverer 

representative brukere som prøver å gjennomføre representative oppgaver i representative 

settinger i tidlige prototyper av brukergrensesnitt. Fem deltakere blir sett på som det magiske 

tallet for å finne rundt 80% av problemer knyttet til grensesnitt (Lazar et al.). På bakgrunn av 

dette ønsket vi å velge ut fem deltakere på biblioteket. 

Testen var ment for å både kartlegge om testdeltakerne forstod at de kunne skanne ved hjelp 

av NFC-teknologien, og om de øvrige funksjonene var brukervennlige nok. 

For å gjennomføre testen fulgte vi disse stegene (Lazar et al.): 

1. Lag testplanen (vedlegg 2) 

2. Gjør klart testmiljøet 

3. Finn og velg deltakere 

4. Definer oppgavesett for deltaker 

5. Gjennomfør testingen 

6. Gjennomgang og evaluering av testen sammen med bruker (vedlegg 3) 

7. Analyser data og observasjoner 

8. Rapporter funn 

4 Casebeskrivelse 
I en tidlig forelesning i INF5261 - Design av mobile systemer, ble vi presentert for mulige 

problemstillinger som kunne danne grunnlag for prosjektet og rapportene som skulle levers i 

løpet av semesteret. Med bakgrunn i at UB ved avdeling for digitale tjenester og 
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realfagsbiblioteket sammen med representanter for gruppen Design av informasjonssystemer 

ved IFI har tatt initiativ til et samarbeid om brukerdrevet innovasjon ved hjelp av 

studentoppgaver, mente vi at utvikling av mobile tjenester for UB var en god mulighet. 

Medlemmene i denne gruppen fant sammen som et resultat av at to grupper som begge ønsket 

å jobbe med mobile tjenester for UB ikke ble helt enige om rammene for prosjektet, men 

istedenfor delte seg i to grupper. 

Fra bibliotekets side har vi først og fremst hatt kontakt med Fredrik Hovind Juell som er 

ansatt ved Hum-Sam-biblioteket. Der er han blant annet prosjektleder for innføring av RFID  

som merketeknologi for bibliotekets samlinger. Vi har også snakket med Kyrre Traavik 

Låberg om tekniske spørsmål. Kyrre arbeider med webutvikling i gruppe for 

publikumstjenester i realfagsbiblioteket.  

UB sitt RFID-prosjekt (Juell, 2012) har et stort omfang hvor man anslagsvis skal merke 

600.000 objekter. Grunnen til at utrulling i stor skala skjer nå er at kostnaden for en RFID-

brikke av aktuell type har kommet ned i underkant av en krone per stykk ved innkjøp i de 

volumer som er nevnt her. Det er på samme nivå eller lavere enn en løsning med kombinert 

strekkode og alarmstripe som benyttes nå. 

Systemet vil bestå av flere lesere for selvbetjening, utstyr for skrankebetjening, vogner med 

både strekkode og RFID-utstyr for løpende konvertering av samlingen og alarmportaler ved 

dørene. 

Dette utstyret er integrert mot BIBSYS som er et felles datasystem for alle offentlige 

akademiske bibliotek i Norge. BIBSYS er et svært gammelt system med terminalemulator 

som brukergrensesnitt for de ansatte og det har i en tid pågått et arbeid med å finne en 

erstatning. 

Mulige mobiltjenester for UB 

På de første to møtene i gruppen satte vi opp en liste med mulige tjenester. Vi hadde også en 

samtale med den andre gruppen i INF5261 som jobber med mobiltjenester for UB. Forslagene 

er listet opp i tankedokumentet (”Wonder document”) som ble levert tidligere i semesteret.  

I etterkant av dette har vi hatt flere samtaler med Fredrik Hovind Juell og tilbrakt noe tid i 

Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes Hus. 

Utvalg av tjenester  

Siling av ideer ble basert på samtalene med Juell, resultater fra en artikkel om temaet (Mills, 

2009), samt vårt ønske om ikke å overlappe mer enn nødvendig med andre grupper.  



	   9 

Vi konkluderte med at vi ønsket å se på bibliotekets kjerneverdier og eventuelle muligheter 

med RFID som merketeknologi for bøker. 

Vi valgte å se på søk og utlån samt noen tilhørende funksjoner, herunder også muligheter for 

å kjøpe bøker fra for eksempel Akademika og koblinger til sosiale medier for å 

dele/synliggjøre lån og derved oppnå en slags markedsføringseffekt for biblioteket. I og med 

at NFC/RFID lesere i mobilterminaler fortsatt ikke er veldig utbredt i populasjonen har vi 

også lagt inn lesing av strekkoder. Vi hadde en hypotese om at RFID-teknologien ikke var så 

kjent og derved ikke umiddelbart ville bli forstått av potensielle brukere. Som vi kommer 

tilbake til under kapittel 6 og 7 så viste det seg å være riktig. Vi ønsket derfor å tilby lesing av 

strekkoder da dette er en teknologi vi antok ville bli oppfattet som mer intuitivt av enkelte da 

det er en mer åpenbar ”mapping” mellom handling og resultat og en tydelig ”affordance” med 

kombinasjonen visuelle strekkoder og kamera i mobilen. Dette er i og for seg også en 

teknologi som alle kan benytte så lenge de har kamera i mobilen. 

4.1 Teknisk arkitektur 

RFID-taggene som settes i bøkene inneholder en kode som er lagret over de fire første 

datafeltene i brikken. Denne koden er identisk med KnyttID som er et løpenummer produsert 

av BIBSYS og hittil benyttet for strekkodene. Denne koden, eller løpenummeret, ble utviklet 

for å kunne skrive ut store mengder strekkoder i bulk som i ettertid kunne knyttes til et 

konkret eksemplar av sitt DokID. Man slapp da å skrive ut èn og èn etikett. 

KnyttID må leses fra brikken, sendes til BIBSYS som deretter returnerer en DokID for et 

spesifikt eksemplar eller en ObjektID for verket. Verket i denne sammenhengen betyr for 

eksempel 3. utgave av boka ”Rett på Java”. Ut i fra dette kan man få informasjon om verket 

og oversikt over lånestatusen på det enkelte eksemplar. 

BIBSYS har et nyere grensesnitt kalt ASK2 med tilhørende webtjenester som returnerer svar i 

form av blant annet JSON/JSONP (Bibsys ASK2 Tjenester). Her er det per i dag støtte for 

blant annet innlogging, søk med ObjektID, utlånshistorikk og fornying av lån. Den 

eksisterende løsningen benytter en magnetisk alarmbrikke. Da det neppe er aktuelt å fjerne 

eller avmagnetisere alle eksisterende alarmbrikker må man fortsatt gå i en utlånsautomat eller 

i skranken for å låne en bok slik at alarmen kan deaktiveres siden det per i dag ikke er mulig 

fra en mobilterminal.  

Etter våre første henvendelser via UB og Kyrre Låberg har BIBSYS på under tre uker utviklet 

en ny webtjeneste hvor man kan sende inn en KnyttID og få ObjektID i retur.  
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4.2 Anvendt programvare 

Til realisering av prototypen ble det benyttet en kombinasjon av Android, Java, PhoneGap, to 

plugins til PhoneGap for NFC og strekkoder samt webkode (HTML, CSS og JavaScript). 

PhoneGap er et rammeverk som kan legges til et vanlig utviklingsprosjekt for Android og en 

del andre plattformer. Man får da en fullskjerms webleser bygget inn i en nativ applikasjon.  

I denne innebygde webleseren kan man laste en vanlig webapplikasjon med HTML, CSS og 

JavaScript. Til forskjell fra en vanlig webside har man her via JavaScript API-er tilgang til 

mange av de samme funksjonene som i en nativ applikasjon, slik som for eksempel NFC.  

Man kan således utvikle en applikasjon med webteknologi og kompilere dette sammen med 

PhoneGap-koden til en hybrid app som oppfører seg som fullverdig nativ app og kan 

distribueres i App Store eller Google Play. 

Gruppen disponerer en Google Nexus S med Android 4.1 (Jelly Bean) som har NFC 

innebygget.  

5 Design 
Gjennom hele prosjektet har det vært viktig for oss å støtte oss på gode prinsipper for design. 

Vi har vært veldig opptatt av å benytte kjente standarder innenfor design i arbeidet med å sette 

et visuelt preg på idéene våre. På denne måten har vi forsøkt å sikre god brukervennlighet ved 

hjelp av logisk struktur, ikoner, menyer etc. 

Som mennesker vi befinner vi oss aldri i den samme situasjonen; vi er på ferie, på jobb, på 

joggetur, og vi sitter i sofaen hjemme foran TV-en. Smart-telefonen er stort sett med oss 

overalt, men konteksten påvirker hvordan vi bruker en applikasjon. Hjemme på sofaen tar vi 

oss gjerne god tid til å utforske de ulike funksjonene i en applikasjon, mens i en hektisk 

kontekst, for eksempel på skolen, stiller vi helt andre krav – krav om at sentrale funksjoner 

kan aksesseres på få sekunder, og helst uten å bruke tid på å lete. Under tar vi for oss Donald 

Normans (2002) prinsipper for design og forklarer hvordan vi har anvendt disse i vårt design. 

5.1 Prinsipper for design 
Visibility: Jo mer synlig funksjonene er, desto større er sannsynligheten for at brukeren vil 

forstå hva den skal gjøre og hvordan navigere. Til tross for dette trenger ikke alle funksjonene 

å vises konstant, men at de vises når brukeren har et behov for det. Funksjoner av samme art 

bør plasseres i grupper slik at det blir intuitivt å lokalisere disse (Norman, 2002). 
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I vårt design har vi lagt mye vekt på en intuitiv meny som signaliserer overfor brukeren hva 

slags handling de leder til. Skanning av bøker ved hjelp av RFID er selve hjørnesteinen i 

applikasjonen, og dette gjenspeiles i en dominant illustrasjon øverst i meny-skjermbildet.  

I tillegg til illustrasjonen i seg selv bruker vi forklarende tekst som skal gi et signal til 

brukeren om at ingen ytterligere handling er nødvendig for å skanne en bok med RFID. 

Under illustrasjonen har vi plassert andre menyvalg, noe vi kaller for sekundærvalg, som 

leder til andre funksjoner. Selv om disse ikke er like dominante er de godt synlige og har store 

og intuitive ikoner. I tillegg designet vi en sidebar-meny som avdekker enda flere funksjoner. 

Sidebar-menyen er hele tiden skjult, men kan åpnes fra hovedmenyen ved hjelp av en knapp, 

eller ved å sveipe fingeren mot høyre. 

Feedback: Når applikasjonen gjennomfører en oppgave eller kjører en prosess må brukeren få 

vite hva som skjer og gjerne hvorfor det skjer. For eksempel om en funksjon lastes inn og 

trenger noe tid på denne oppgaven, er det elementært at brukeren blir orientert om dette. 

Det er også viktig at feedbacken er synkronisert med brukerens handling slik at applikasjonen 

ikke står stille eller fryser før feedbacken vises da brukeren kan oppfatte dette som en feil 

(Norman, 2002). 

I og med at vi kun har designet applikasjonen og utvikler en semi-funksjonell prototype, har 

vi ikke lagt særlig vekt på Normans prinsipp om feedback. Allikevel er vi orientert om 

essensen og viktigheten med konsistent feedback når brukeren utfører handlinger. Som en del 

av designprosessen har vi derfor utformet noen få splash screens og samt enkelte 

designelementer i tråd med feedback-prinsippet. Splash screen er et bilde som dukker opp på 

skjermen og som har til hensikt å illustrere at informasjon lastes inn (Wikipedia.org, 2012). 

Det er også vanlig å benytte progresjonsbarer og lignende for å vise hvor lang tid det er igjen 

før informasjonen er ferdig lastet inn. I vårt design benytter vi et åpningsbilde for selve 

applikasjonen, men uten progresjonsbar. Dette begrunner vi med at åpningsbildet kun vises 

når applikasjonen åpnes etter å ha vært lukket og føles naturlig i motsetning til om den skulle 

dukket opp midt i applikasjonen. For andre oppgaver i de ulike funksjonene som krever 

lastetid bruker vi en .gif-animasjon i form av et rullehjul som snurrer rundt når applikasjonen 

arbeider. 

Affordance – handler kort fortalt om å gi et hint. Når handlingsalternativene fremstilles 

tydelig blir det enklere for brukeren å forstå hva de ulike funksjonene gjør og leder til 

(Norman, 2002). Dette er spesielt viktig med tanke på ikoner som ofte erstatter tekst. Ikonene 

må derfor illustrere og signalisere et hint overfor brukeren, for eksempel et ikon av en 
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kalenderdato for en knapp som leder til kalenderfunksjonalitet. Knapper som utfører en 

spesifikk handling kalles gjerne for ”Call to Action”-knapper. 

I applikasjonen har vi hatt et sterkt fokus på dette prinsippet. Vi har blant annet erstattet tekst 

fullt og helt der vi mener intuitive ikoner har vært mer hensiktsmessig. Vi har derimot ikke 

brukt ikoner som erstatning for tekst for handlinger som kan være vanskelig å formidle visuelt 

overfor brukeren. For favoritt-funksjonen har vi imidlertid benyttet både ikon og tekst for å 

illustrere hvordan en fingerbevegelse kan avdekke ytterligere handlinger. Fingerbevegelser er 

blitt en populær teknikk innen interaksjonsdesign, men vi mener at disse teknikkene ikke er 

godt nok innarbeidet hos brukerne enda til alle forstår dem. Vi bidrar derfor med en 

forklarende illustrasjon både visuelt og med tekst for å vise hvordan denne fingerbevegelsen 

gjøres. Vi er også temmelig konsistente på bruk av knapper for ”Call to Action”-knapper. 

Knappene er store og lett klikkbare for touch-plattformen, og viser tydelig tekst som forteller 

om handlingen. På denne måten kan brukeren forvente hva som vil skje. 

Mapping – refererer til forholdet mellom en kontroller og den faktiske handlingen den 

utfører. Det er essensielt at applikasjonen utfører den handlingen som brukeren forventer at 

den skal gjøre (Norman, 2002). For eksempel dersom brukeren klikker på et ikon for å utføre 

en spesifikk handling, er det viktig at applikasjonen utfører den handlingen som forventes og 

ikke noe helt annet. 

Vi har allerede nevnt mye om ikoner, men også her gjør de seg gjeldende for god mapping. 

Ikonene er intuitive og ledende og vi mener de fører brukeren i forventet retning. 

Konsistent i applikasjonen benyttes også en ”veiviser” i toppen av hvert skjermbilde som 

forteller hvor brukeren befinner seg samt en tilbakeknapp slik at brukeren kan navigere 

bakover og helt frem til startmenyen. 

Constraints – handler om å begrense brukeren i å gjøre feil (Norman, 2002). Å utvikle et en 

applikasjon som er 100% forsikret mot interaksjonsfeil er en meget stor utfordring. Det 

kommer som regel til et punkt hvor brukeren forsøker å utføre en handling som faktisk ikke 

eksisterer, eller som av ulike årsaker ikke er tillatt, for eksempel ved at man må gjennomføre 

handling A før man kan gjennomføre handling B. Constraints har også en sterk tilknytning til 

prinsippet om Mapping med tanke på at brukeren kan forvente hva slags handling ulike 

knapper og funksjoner utfører. 

For å forhindre brukeren i å gjøre feil har vi i vår applikasjon forsøkt etter beste evne å støtte 

oss på godt innarbeidede retningslinjer for applikasjonsdesign ved å hente inspirasjon fra 

andre mye brukte applikasjoner hvor grensesnittet har vært aktuelt å studere, blant annet 
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Apples applikasjonsbutikk App Store og musikktjenesten Spotify. Det er imidlertid enkelte 

aspekter ved applikasjonen som kan føre til feil hos brukeren. Vi har tatt høyde for at 

brukeren ikke ønsker å logge inn med brukernavn og passord fra UiO. Flere av tjenestene kan 

nemlig benyttes fullt og helt uten at du trenger å være innlogget. Vi ser imidlertid for oss at 

brukerne kan komme til et punkt hvor de ønsker å fornye lån av bøker uten å være innlogget. 

Dette lar seg naturligvis ikke gjøre på grunn av den nødvendige koblingen mot BIBSYS.  

For å forenkle denne situasjonen har vi derfor gjort det mulig for brukeren å logge inn med 

brukernavn og passord selv om applikasjonen kjører. Man behøver med andre ord ikke å 

avslutte applikasjonen, starte den på nytt og deretter logge inn. Et annet aspekt er at det ikke 

er mulig å låne bøker via applikasjonen. På grunn av at applikasjonen for øvrig er sentrert 

rundt tjenester som har med lån, fornying og skanning av bøker å gjøre, mistenker vi at 

brukeren forventer å også kunne låne bøker. For å låne bøker må man oppsøke biblioteket 

fysisk. Det er derfor ikke mulig å låne via applikasjonen. For å informere brukeren om dette 

har vi designet et skjermbilde med informasjon om hvordan låneprosessen foregår. 

Consistency: Et brukergrensesnitt bør bruke like elementer for å utføre like handlinger. Et 

konsistent grensesnitt er et grensesnitt som følger regler og ikke avviker fra dette, for 

eksempel at den samme operasjonen brukes for å markere et sett med objekter (Norman, 

2002). 

I vårt design har vi som tidligere nevnt hentet inspirasjon fra andre mobilapplikasjoner i et 

forsøk på å utforme et konsistent grensesnitt. Vi fremstiller ikke et revolusjonerende 

grensesnitt, men vi har anvendt teknikker og design basert på andre applikasjoner som mange 

brukere forhåpentligvis er kjent med. For å navigere i strukturen oppfordrer vi brukeren til å 

klikke på ikoner og piler, noe som brukeren sannsynligvis kjenner igjen fra andre 

mobilapplikasjoner. Klikking på ikoner og knapper står sentralt generelt sett for hele 

applikasjonen og vi mener den består av svært få ukjente faktorer. Vi anvender imidlertid 

sveiping som en måte å navigere på enkelte steder i applikasjonen, men her kompenserer vi 

med illustrasjoner som viser hvordan brukeren skal gjøre denne fingerbevegelsen. 

5.2  Utforming av skjermbilder 

Tanken er ikke at vi skal lage den ultimate bibliotek-applikasjonen som har alt av funksjoner 

en bruker kan tenke seg. Vi ønsker derimot å gjøre fornuftige vurderinger, være fokuserte og 

snevre inn omfanget slik at prosjektet og utviklingsfasen i seg selv er gjennomførbart. Vi 

valgte derfor å ha størst fokus på design av skjermbilder rundt det å skanne bøker og lese 

informasjon om dem. 
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Papirskisser 

Designfasen startet relativt tidlig med skisser tegnet på papir (low-fidelity-prototyping), slik at 

vi kunne danne oss et bilde av hvordan mobilapplikasjonen kunne se ut. Vi tegnet en enkel 

struktur med de viktigste skjermbildene. I denne fasen hentet vi inspirasjon fra relevante 

kilder. For mulige menystrukturer så vi nærmere på bankapplikasjoner for iOS og Android, og 

for visning av skannede bøker og tilhørende tjenester ble vi inspirert av Apples App Store. 

 
Figur 5.2.1: Tidlige utkast fra første fase i designprosessen. 

High-Fidelity-skjermbilder 

Papirskissene ble evaluert av gruppa og alle var skjønt enige om at strukturen var god nok og 

dermed klar for neste steg i designprosessen. Vi tok med oss store deler av grunnstrukturen 

fra papirskissene og tilførte detaljer i mer konkrete skjermbilder tegnet opp i Adobe 

Photoshop (figur 5.2.2). 

Vi var på mange måter fornøyd med de første high-fidelity skjermbildene, men etter en intern 

evaluering av tegningene fant vi ut av flere ting vi ønsket å endre på. For å få et mer realistisk 

blikk på skjermbildene overførte vi dem til smart-telefonene våre. Vi fikk raskt øye på at både 

tekst, illustrasjoner og bilder var for smått. Alle skjermbildene måtte derfor skaleres slik at 
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teksten ble mer leselig, bildene skarpere og illustrasjonene tydeligere. Størrelser på knapper 

var også en sentral del av re-skaleringen. Disse måtte være store nok til at de ble enkle å treffe 

med tomler og fingre. Vi besluttet i tillegg å re-posisjonere enkelte elementer for at 

grensesnittet ikke skulle oppleves som for trangt. For ”Mine lån”-funksjonen valgte vi å bytte 

ut bøkenes utgivelsesår med leveringsdato for aktive lån og lånehistorikk. 

 

Figur 5.2.2: High-fidelity-skjermbilder tegnet opp i Adobe Photoshop. 

Evaluering av high-fidelity-skisser 

 

Figur 5.2.3: Nye High-Fidelity skisser etter evaluering og re-skalering. 
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Etter en komplett re-design-fase (figur 5.2.3) av alle skjermene mente vi at applikasjonen var 

klar for neste planlagte steg i prosessen: programmering. For å unngå koding fra bunnen av, 

men heller benytte klikkbare skjermbilder bygd opp med lenker, valgte vi å benytte 

rammeverket PhoneGap. PhoneGap var et effektivt verktøy for prototyping og vi kunne 

derfor gjøre klart til testing uten å bruke mye tid å på utvikling. 

Struktur 

Etter at de viktigste skjermbildene var tegnet, satte vi opp et kart over aktivitetsflyten (figur 

5.2.4) slik at vi hadde et logisk utgangspunkt for hvordan resten av skjermbildene skulle se ut 

og organiseres. På denne måten vi fikk også god oversikt over det tenkte interaksjons-

mønsteret. 

 
Figur 5.2.4: Kart over aktivitetsflyten i applikasjonen. 

Ny designfase 

Etter flere interne diskusjoner om design, struktur og oppsett samt ekspertevalueringer 

sammen med representanter fra realfagsbiblioteket, tok vi en ny runde på design. 

Skjermbildene rundt primærfunksjonene ble tegnet opp slik at applikasjonen fikk et 

helhetsinntrykk for videre utvikling. I figur 5.2.5 har vi illustrert ”hele” applikasjonen med 

skjermbilder og hvordan disse henger sammen. For flere skjermbilder se vedlegg 1. 
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Figur 5.2.5: Primærfunksjoner og sammenhengen mellom disse. 

6 Evaluering 
Gruppen valgte å foreta en brukertest av en prototype av applikasjonen.  

Før testing av prototypen ble det utarbeidet en testplan. Den inneholdt hvilke oppgaver som 

skulle utføres, hjelp og hint som kunne gis hvis noen sto fast, spørsmål som skulle stilles 

etterpå og et kort spørreskjema som deltageren skulle besvare. Oppgavene ble presentert for 

testdeltageren som scenarioer med en oppgave som skulle løses. 

Vi ønsket primært å teste et punkt vi hadde en hypotese om at ville bli problematisk for 

brukeren, nemlig å skanne en bok med RFID-brikke. Vi testet også to andre funksjoner, å 

finne lånte bøker på overtid og slette et element fra listen over favoritter. Implisitt i disse 

testene er det også en test av hvorvidt brukeren klarer å navigere mellom hoved- og 

undermenyer på en enkel måte. 

Oppgaven tok utgangspunkt i at hovedmenyen til applikasjonen var synlig på telefonens 

skjerm og at telefonen var plassert med en bok i umiddelbar nærhet foran testpersonen. 
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Testen ble foretatt i et grupperom på realfagsbiblioteket som ble reservert for oss av 

personalet der. Testdeltakerne ble valgt ut blant brukere av biblioteket som var tilstede i den 

perioden vi foretok testen, mellom 13:00 og 14:30 onsdag 21. november. Alle deltakere fikk 

kompensasjon i form av et gavekort fra Akademika på kr. 200,-. sponset av UB. 

Testdeltakerne bestod av 3 bachelor-studenter fra UiO, 1 ansatt på matematisk institutt og 1 

besøkende student. Èn av disse deltakerne hadde aldri brukt en smarttelefon før. 

6.1 Funn 

Alle oppgavene ble løst av alle deltakerne med ett forbehold: ingen kjente til begrepene RFID 

eller NFC og alle leste derfor en strekkode når de ble bedt om å skanne boken for å finne 

informasjon om den, selv om alle kjente til og var brukere av #Ruters elektroniske reisekort 

som benytter samme teknologi. 

Den ansatte visste at det var bibliotekets egen strekkoder som kunne leses, de fire andre leste 

av strekkoden med ISBN-nummeret på baksiden av boken. 

Når vi forklarte konseptet med lesing av radiobrikker med telefonen og testdeltakerne selv 

prøvde, ga samtlige uttrykk for at dette var enklere fremgangsmåte enn å lese strekkoder med 

kamera. Uttrykk som "kult" og "stilig" ble brukt av deltakerne når de beskrev sin opplevelse 

av RFID-teknologien i vår applikasjon. 

Under vises gjennomsnittet av svarene på undersøkelsen hvor 1 er helt uenig, 5 er helt enig. 

 
Figur 6.1.1: Svar fra System Usability Questionnaire (SUQ) 

1	   2	   3	   4	   5	  

Det	  var	  enkelt	  å	  bruke	  applikasjonen	  

Jeg	  klarte	  å	  gjennomføre	  oppgavene	  jeg	  =ikk	  på	  
en	  effektiv	  måte	  

Jeg	  måtte	  ha	  hjelp	  fra	  test-‐personellet	  for	  å	  
gjennomføre	  oppgavene	  jeg	  =ikk	  

Jeg	  følte	  meg	  komfortabel	  med	  applikasjonen	  

Det	  var	  enkelt	  å	  lære	  og	  bruke	  applikasjonen	  

Jeg	  synes	  at	  informasjonen	  i	  applikasjonen	  var	  
presentert	  på	  en	  forståelig	  måte	  

Applikasjonen	  var	  organisert	  og	  strukturert	  på	  
en	  logisk	  måte	  

Designet	  i	  applikasjonen	  var	  tilfredsstillende	  

Totalt	  sett	  er	  jeg	  fornøyd	  med	  applikasjonen	  

Jeg	  ville	  anbefalt	  denne	  applikasjonen	  til	  andre	  
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7 Konklusjon 
Basert på samtalene med deltakerne og deres svar på vår undersøkelsen, viste det seg å være 

svært positive reaksjoner på konseptet med en mobil app for biblioteket og lesing av brikker 

og strekkoder for å søke etter mer informasjon om bøker. Muligheten for å se lån på overtid 

ble også omtalt som nyttig.  

Det er et åpenbart behov for opplæring rundt bruken av RFID. Denne teknologien i den form 

den benyttes i biblioteket mangler det man kan kalle "perceived affordances" (Norman, 2002), 

eller åpenbare bruksmuligheter. Brikkene ligger skjult bak en hvit klistrelapp innenfor 

bakpermen og det er ingen visuelle tegn på utsiden. Dette i motsetning til en strekkode som 

dels er kjent teknologi som man møter hver gang man handler og dels er distinkt 

gjenkjennelig. 

Som en oppfølging av resultatet av brukertesten utformet vi en mer forklarende tekst og samt 

en forbedret illustrasjon på hovedskjermen. I tillegg designet vi et helt nytt skjermbilde (en 

opplæringsguide i bruk av RFID) som vil vises første gang man benytter applikasjonen og 

deretter kan hentes frem etter behov. 

Det positive med RFID er at terskelen for forståelse er meget lav og det var bare snakk om få 

sekunder før deltakerne mestret teknologien når de først ble klar over den. 

8 Veien videre 
Hvis man skal rulle ut en tjeneste lignende den som er utformet og evaluert i dette prosjektet,  

er det ett spesielt punkt som peker seg ut som viktigst: opplæring. Behovet kan karakteriseres 

som bredt, men grunt; de fleste har behov for det per i dag men det ser ut til at det er svært lite 

opplæring og informasjon som skal til for den enkelte. 

Det er også ønskelig med en mer omfattende prototyping og testing av mulige funksjoner enn 

det vi har hatt kapasitet til. I tillegg er det behov for en grundig kartlegging av hvilke tjeneste 

som kan realiseres med de webtjenestene som BIBSYS tilbyr nå og som ikke krever 

omfattende nyutvikling hos dem.	    
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Vedlegg 1 – Skjermbilder av applikasjonen 
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Vedlegg 2 – Brukertesting av bibliotek-applikasjon 
 

Alle scenariorer starter fra hovedmenyen om ikke annet er nevnt. 

Scenario 1 – Skanne bøker 

Du ønsker å finne ut mer informasjon en bok. For å gjøre dette må boka skannes. 

Skann en bok ved bruk av applikasjonen. 

Tips 1: Taggen som skal skannes er plassert på innsiden av bakpermen på boka. 

Tips 2: Taggen er plassert langs ryggen på boka. 

Brukeren trengte tips (sett kryss)  

Tid for tips 1  

Tid for tips 2  

Tid for løst oppgave  

 

Scenario 2 

Du har lånt flere bøker på biblioteket den siste tiden. Du ønsker å finne ut om du har lånte bøker som 

er på overtid. 

Brukeren trengte tips (sett kryss)  

Tid for løst oppgave  

 

Scenario 3Etter å ha lånt og lest flere bøker har du merket disse som favoritter. Du ønsker å fjerne 

følgende bok fra favorittlisten: 

”Interaction design: beyond human-computer interaction” 

Brukeren trengte tips (sett kryss)  

Tid for løst oppgave  

 

Total tidsforbruk  
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Vedlegg 3 – Undersøkelse om brukervennlighet 
 

Les påstandene og sett kryss for i hvilken grad du er sterkt enig eller sterkt uenig i utsagnene. 

Det var enkelt å bruke applikasjonen 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Jeg klarte å gjennomføre oppgavene jeg fikk på en effektiv måte 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Jeg måtte ha hjelp fra test-personellet for å gjennomføre oppgavene jeg fikk 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Jeg følte meg komfortabel med applikasjonen 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Det var enkelt å lære og bruke applikasjonen 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Denne applikasjonen ville gjort prosessen rundt fornying av lån fra biblioteket enklere 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 
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Jeg synes at informasjonen i applikasjonen var presentert på en forståelig måte 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Applikasjonen var organisert og strukturert på en logisk måte 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Designet i applikasjonen var tilfredsstillende 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Totalt sett er jeg fornøyd med applikasjonen 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

Jeg ville anbefalt denne applikasjonen til andre 

Sterkt enig 1 2 3 4 5 Sterkt uenig 

     

 

	  


