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Sammanfattning 

Syftet med utvärderingen var att undersöka vad studenterna ansåg om den nuvarande 

datormiljön på Umeå Universitetsbibliotek (UB). Detta var viktigt, framför allt eftersom UB 

planerade att byta ut datormiljön med nya tunna klienter. Studien byggde på studenternas 

åsikter och funderingar kring hur datormiljön fungerade. Jag gjorde den här utvärderingen för 

att kunna ge Datorstödsgruppen en inblick i vad studenterna anser är viktigt att förändra.  

 

Metoden bestod av en kvalitativ studie i form av sex stycken enskilda intervjuer med 

studenter, som alla hade olika bakgrund och studietid samt en observationsstudie av den tysta 

datorsalen och datorsal två, även kallad Undervisningsrum två, på UB. Observationen gav 

mig inblickar i sådant jag inte hade trott, men även sådant som jag hade misstänkt. Jag hade 

även en koppling till relevanta artiklar och böcker som uppmärksammade bland annat farorna 

med publika datormiljöer men också hur viktigt det är med datorer i vårt samhälle idag och 

hur dagens studenter har blivit anpassade till detta. ”Innovation Community” var ett viktigt 

begrepp här. 

 

Utvärderingen kommer att besvara följande frågeställningar; 

 Uppfyller UBs publika datormiljö användarnas behov och förväntningar? 

 Vilka aspekter av UBs publika datormiljö känner studenterna till?  

 Hur används den publika datormiljön? 

 Vad har studenter(na) för tankar kring datormiljön på UB? 

 

 

I samband med de sex enskilda intervjuerna framgick det att den publika datormiljön inte var 

särskilt tillfredsställande. De viktigaste punkterna var bland annat att datorerna var 

långsamma och att det fanns otydliga instruktioner till användandet av skrivare. Det framgick 

också tydligt att informanterna inte ansåg att det fanns nog många datorer och att alla gärna 

hade sett att Internet Explorer togs bort och ersättas av Google Chrome. Det var också viktigt 

att kunna använda sig av sin egen dator på biblioteket, det var någonting som några av 

informanterna var positivt inställda till och ansåg att det enda de hade att klaga på var bristen 

på eluttag ibland, speciellt inne i studiesalen. 
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Den tidigare forskningen visade att man inte bara bör ha datautrymmen för att använda sig av 

datorerna utan de ska gärna vara en samlingsplats för övriga studier. Detta gick även ihop 

med det faktum att biblioteket som plats har förändrats. Förr var det absolut förbjudet att prata 

på ett bibliotek men idag diskuterar man, datorer surrar och biblioteksanvändarna kan till och 

med lyssna på musik när de vill. Den tidigare litteraturen belyste även hur viktigt det var med 

tillgång till fritt Internet för studenterna och att det då var viktigt att datorerna var stabila och 

inte kraschade eller hängde sig hela tiden. Begreppet ”Innovation Community” är ett centralt 

begrepp som jag kopplade till UB eftersom de erbjuder precis det som begreppet står för; en 

fysisk miljö, det vill säga Learning Space och en virtuell miljö, med andra ord tillgängligheten 

till elektroniska resurser, databaser med mera.  

 

Rekommendationer 

 Synligare skyltningar till de olika datorsalarna och datorlabben så att det blir enklare 

att hitta till dem och tydligare namn på de olika datorsalarna och datorlabben, gärna på 

dörrarna, så att man vet vad datorsalen eller datorlabbet man ska till kallas. 

 Skyltning för att man inte får ha med sig fika inne i datorsalarna. 

 Fler stolar i datorsalarna samt ordna så det finns hörlurar att låna. 

 Tydligare instruktioner till att man inte får spara på datorerna. Detta är viktigt för att 

undvika att hitta gamla uppsatser och skolarbeten från andra användare. 

 Fler datorer med sittplatser inne i studiesalen. 

 Byta ut USB-portarna.  

 Större och bättre instruktioner till hur man använder sig av skrivarna, gärna från ett A4 

till ett A3 så att det syns bättre. 

 

Disposition 

I kapitel ett kommer jag att ange orsaken till varför jag valde att utvärdera den publika 

datormiljön på UB. Jag kommer också att berätta om bakgrunden till utvärderingen och 

berätta om utvärderingsobjektet samt visa målsättningarna för den publika datormiljön. I 

kapitel två kommer jag att beskriva mitt syfte och visa de frågeställningar som jag utgår ifrån. 

I kapitel tre kommer jag att koppla den tidigare litteraturen till hur det ser ut på UB idag. 

Kapitel fyra kommer att belysa val av metod, diskussion kring de två metodvalen samt visa 

bedömningskriterierna. I det femte kapitlet visar jag resultaten av min studie via mitt syfte 
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och mina frågeställningar. Jag visar vad studenterna har för åsikter om dagens datormiljö och 

vad de anser om framtiden. Kapitlet ger också en inblick i Learning Space. I kapitel sex visar 

jag mina slutsatser av det som har kommit fram i resultatet. Här kommer jag även att ge 

förslag på rekommendationer.  
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1. Inledning 

Beslut om att utvärdera den publika datormiljön på Umeå Universitetsbibliotek (UB) kom 

fram efter att ha pratat med personal inom DSG på UB om utvärderingsförslag, men också 

genom egna erfarenheter om vad det finns för problem med datorerna samt frågor jag fått när 

jag arbetat extra på UB under kvällstid. Därför ansåg jag att denna utvärdering behövdes. 

Med publik datormiljö menar jag både mjukvaran och hårdvaran men även det publika 

datorrummet, där jag till en viss del inkluderade Learning Space, men mitt huvudfokus låg 

dock på datorerna, datorsalarna och användandet av dessa.  

Som målgrupp valde jag att ha studenter eftersom jag ansåg att deras åsikter var det viktigaste 

att ta reda på. Weiss
1
 diskuterar informella designer i boken Evaluation och detta ansåg jag 

passade för min målgrupp eftersom hon även anser att klienterna, det vill säga studenterna, är 

bevandrade i miljön men att de lär döma miljön på ett annorlunda sätt än de som är 

involverade i miljön. Av denna anledning valde jag därför att använda mig av studenter som 

hade studerat olika länge och med olika studiebakgrunder istället för att använda personalen. 

Varje dag har UB tusentals studentbesökare (och icke studenter) och deras åsikter var viktiga 

för mig att ta fasta på. Det är användarnas behov som UB måste ha i fokus om de ska kunna 

erbjuda bra och användbara tjänster som det står i deras mål. 

 

1.1 Bakgrund  

 

Utvärderingen var på uppdrag av Umeå Universitetsbibliotek och har diskuterats igenom 

tillsammans med Datorstödsgruppen (DSG) på biblioteket. Jag fick förslaget till UBs publika 

datormiljö av en av de ansvariga inom DSG och ansåg att det var bra att utvärdera ämnet 

djupare. Universitetsbibliotekets publika datormiljö består av datorer, kopiatorer, skrivare och 

datorsalar, varav en datorsal är en tyst datorsal.
2
 

Anledningen till att jag valde att utvärdera UBs publika datormiljö var för att de skulle byta ut 

den publika miljön och då kände jag att det var lämpligt att ha tagit reda på vad studenterna 

hade ansett om det gamla och vad de hade för åsikter om framtiden. Att den publika 

datormiljön skulle bytas ut betydde att de så kallade tunna klienterna skulle bytas ut mot nya 

                                                           
1
 Weiss C.H., 1998. Evaluation: methods for studying programs and policies. s. 189 

2
 Se Bilaga 5 
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samt att det eventuellt skulle komma förändringar på dataskrivbordet i och med ett så kallat 

Web Interface, se figur nedan. Mer om detta i kapitel två.  

Figur 1 – Inloggad i Citrix XenApp 

 

Datorstödsgruppen, ansvariga för datormiljön, består av ungefär tolv bibliotekarier och de 

kommer ifrån både Medicinska Biblioteket (MB) och UB. DSG grundades 2007 med den 

motiveringen att eftersom datormiljön på UB höll på att utvecklas och bli så stor, så behövdes 

det en grupp för att kunna ansvara för den sortens frågor och som kunde se till utvecklingen 

av datormiljön samt få den att fungera. Denna grupp kan man också vända sig till vid 

problem. DSG har i dagsläget också ansvaret för Learning Space och Presentationsstudion.  

År 2008 och 2010 utfördes det en kundundersökning
3
 på både UB och MB angående den 

publika datormiljön, men eftersom mitt fokus enbart låg på UB så framgick det tydligt i dessa 

kundundersökningar att UBs publika datormiljö var någonting som behövde undersökas.  

 

1.2 Utvärderingsobjeketet 

Umeå Universitetsbiblioteks publika datormiljö innehåller flera aspekter av en datormiljö, 

men det jag främst fokuserade på var dels det som i förvaltningsplanen kallas för ”tillgänglig 

standard datorarbetsplats”. Det som gör det möjligt att få tillgång till hård- och mjukvara, 

möjligheter att skriva ut samt den tunna klienter miljön.  

Dels också det som kallas för ”publika stationära datorer (PC)”, vilket innebar datorer med 

speciella program som till exempel Photoshop eller datorer med Linux operativsystem eller 

där alla USB-minnen skulle fungera om de inte fungerat i den tunna klient miljön.
4
 

Jag granskade den tysta datorsalen samt den datorsal som kallas för Undervisningsrum två på 

                                                           
3
 Kundundersökning Umeå Universitetsbibliotek 2008 och 2010 
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övre plan på UB. Utöver datorsalarna undersökte jag även datorerna som står utspridda i 

biblioteket. Jag undersökte också utrymmet Learning Space, som invigdes sent under 2011 

och är därför väldigt nytt.  

 

1.3 Målsättningar för publika datormiljön 

I förvaltningsplanen för UBs publika datormiljö från 2010 identifierades ett problem gällande 

deras dåvarande version av tunna klienter server som år 2009 fick en klassning som gjorde att 

produkten inte längre utvecklades eller hade support.  

”Vi bör inte ligga kvar på versioner som inte längre har support.”
5
  

I samma förvaltningsplan stod det också att ett av deras delmål var att planera inför en 

uppgradering av tunna klienter miljön som skulle vara klart vårterminen 2011.
6
 

Ett annat delmål var att göra en uppföljning på de problem som funnits med AD-inloggningen 

på datorerna. En undersökning skulle göras och en lösning på problemen skulle hittas. Om det 

inte fungerade i den dåvarande miljön skulle det undersökas om det istället gick att lösa i den 

planerade nya miljön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
4
 Förvaltningsplan för objektet UB – publik datormiljö 2010. s. 4 

5
 Förvaltningsplan för objeketet UB – publik datormiljö 2010 s. 7 

6
 Förvaltningsplan för objeketet UB – publik datormiljö 2010 s. 7, 10 
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2. Syfte 

Syftet med utvärderingen är att ta reda på vad studenterna anser om den nuvarande 

datormiljön på UB, speciellt med tanke på att biblioteket nu ska byta ut datorerna med nya 

tunna klienter, vilket kommer att medföra att datorerna blir snabbare och får en bättre grafik. 

UB kommer också eventuellt byta utseendet på skrivbordsfunktionen. Istället för att ha kvar 

ett så kallat standard Windows 7 dataskrivbord funderade de på att byta till någonting som 

kallas för Citrix XenApp, ett så kallat Web Interface.
7
 

Detta innebar att man presenterade applikationerna via ett så kallat ”webbgränssnitt” och inte 

hade något ”skrivbord” i klassisk mening, se bilaga
8
. 

 

Vad studenterna anser om framtiden är någonting jag avser lägga stort fokus på. Jag vill också 

få svar på hur mycket datorerna används och till vad, en liten del av detta innebär också att se 

hur mycket Learning Space används, eftersom det är så nytt, men detta ligger inte i något 

större fokus. Jag vill också få reda på vad studenterna har haft för problem, om det är 

någonting de saknar eller om det finns någonting som de behöver gällande mjukvara.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

För att få svar på det jag undersökte utgick jag ifrån följande frågeställningar; 

 

 Uppfyller UBs publika datormiljö användarnas behov och förväntningar? 

 Vilka aspekter av UBs publika datormiljö känner studenterna till?  

 Hur används den publika datormiljön? 

 Vad har studenter(na) för tankar kring datormiljön på UB? 

 

 

  

                                                           
7
 Se Bilaga 1 

8
 Se Bilaga 1 



13 
 

3. Tidigare litteratur 

Syftet med detta kapitel är att visa hur det har diskuterats kring bibliotek, datormiljö och 

användare tidigare. Jag kommer att koppla den tidigare litteraturen till hur det ser ut på UB 

idag och varför det är relevant för min studie. 

 

I boken Libraries designed for Users
9
 diskuteras hur man på ett optimalt sätt kan designa ett 

bibliotek efter användarna. I kapitel sexton handlar det om datautrymmen. Här inkluderas allt 

ifrån hur stolarna ska stå i linje med bordet till att det måste finnas tillgång till skrivare.
10

 I 

boken står det även om att ha datautrymmen som en plats där man inte bara har tillgång till 

datorerna, men att den även ska kunna användas som en studieplats. Det står även att det 

borde finnas tillgång till utrymmen där man kan spara sina arbeten, exempelvis CD-rom 

system så att man kan spara på en CD-skiva. Detta är någonting man kan anpassa på dagens 

teknik med USB-minnen, eftersom det är väldigt vanligt på UB att det kommer folk och ber 

om hjälp för att deras USB-minnen inte fungerar. Samma kapitel tar upp antalet arbetsplatser 

med datorer man bör ha i ett bibliotek. Bland de punkter som nämns fastnade jag för två som 

jag anser passar in på UB. För det första, användningen av biblioteket. Har biblioteket mer än 

tio användare per capita kan biblioteket behöva fler datorer och arbetsplatser. För det andra, 

vilka man ger service till. Högt utbildade och tekniskt orienterade populationer kan också 

behöva fler datorer och arbetsplatser. Författaren tar även upp användandet av bärbara datorer 

och menar att det ska finnas tillgång för användarna av biblioteket att kunna använda sin 

medtagna dator.
11

 På UB finns det bord och eluttag utspridda överallt för att medtagna datorer 

ska kunna användas.  

 

Jordan tar upp ämnet om tysthet i boken The Academic Library and its Users och diskuterar 

att i och med att biblioteken har blivit mer besökta så har det också tillkommit mer ljud. Fler 

studenter känner inte till vilket som var en norm på biblioteken förut utan pratar och lyssnar 

på musik i biblioteket när de känner för det. Akademiska bibliotek var tvungna att hitta en 

mellanväg i dilemmat att skapa en miljö som är välkommande men där studenterna inte 

hindrar varandra från att kunna arbeta. 
12

 

                                                           
9
 Lushington, N., 2002. Libraries designed for Users. 

10
 Lushington, N. (2002).  s. 169 

11
 Lushington, N. (2002). s. 163 

12
 Jordan, P., 1998. The Academic Library and its Users. s. 51f 
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Jordan fortsätter att diskutera hur det har blivit mer och mer vanligt att tolerera att det pratas i 

ett akademiskt bibliotek men hur det samtidigt eftersträvas en tysthet.
13

  

Artikeln In the public eye: a mass observation of the public library
14

 tar också upp hur det var 

i biblioteket förr i tiden då det var meningen att det skulle vara tyst och att störande ljud var 

en invasion mot privatheten. Detta stämmer inte längre in på dagens moderna bibliotek. På 

UB är det datorer igång hela dagarna och det finns alltid folk där som pratar, skrattar, dricker 

kaffe och gör ifrån sig ljud. Man har försökt behålla viss privathet i och med den tysta 

ovanvåningen med tysta läsesalar och en tyst datorsal, men även här märker man att det inte 

går att få det helt tyst på ett bibliotek i dagens samhälle. Som det står i artikeln;”A public 

library (...) is”a comfortable place to be with pleasant likeable people.”
15

 

 

Datorer och Mjukvara 

I artikeln Broadband for Public Libraries: importance, issues, and research needs
16

 

diskuteras det att Amerika måste bli mer involverad i det globala informationssamhället 

genom att fritt Internet ska finnas tillgängligt via offentliga bibliotek och att datorerna måste 

vara stabila och ha hög kapacitet. Detta är en viktig fråga för UB eftersom datorerna på 

biblioteket är offentliga och för alla som studerar, arbetar eller forskar vid Umeå Universitet 

finns det fri tillgång till Internet. För studenterna som använder datorerna mest är det dock 

viktigast att datorerna inte kraschar hela tiden och att de håller hög kapacitet. Idag är det 

problem med datorerna och i UBs förvaltningsplan för 2010
17

 står det att man ska byta ut 

datormiljön. Det viktiga med att UB ska byta ut tunna klienterna är att datorerna kommer att 

prestera bättre och det kommer bli mindre problem.   

I artikeln Innovation Community: Constructing a new service mode for academic libraries
18

 

diskuteras det hur Delvin och Zweizig år 1970 introducerade den så kallade “center-used 

theory” och menade att bibliotek måste vara uppmärksamma på användarnas individualitet 

och specifika situation och miljön de är i. Biblioteken måste därför skapa servicetjänster och 

                                                           
13

 Jordan, P. (1998). s. 52 

14
 Black, A. och Crann, M., 2002. In the Public eye: A mass observation of the public library. Journal of 

Librarianship and Information Science [e-journal] 34 (3) 

15
 Black, A. och Crann, M. (2002). s. 154 

16
 Mandel, H. L., Bishop, W.B., McClure, R.C., och Jaeger, T.P., 2010. Broadband for public libraries: 

Importance, issues and research needs. Government Information Quarterly [e-journal] 27 s. 280-291 

17
 Förvaltningsplan för UB datormiljö 2010 

18
 Xiaobin, L och Jing, G., 2009. Innovation community: Constructing a new service mode for academic 

libraries. The Electronic Library 27 (2) s. 259f 
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forma system baserat på användarnas behov.
19

 I samma artikel presenteras det så kallade 

”Innovation Community”. Detta definieras som en ny service och idé där användarna står i 

fokus, innovation är ett centralt begrepp och samhället (community) som en plattform för 

aktivt deltagande. Som tabellen
20

 nedan visar så består ”Innovation Community” av fysiska 

och virtuella miljöer där de fysiska består av biblioteket, speciellt öppna läroplatser eftersom 

dagens studenter är användare av flera olika stimulus och kan därför fokusera i en miljö med 

fler stimulus. I och med detta har biblioteket skapat en plats där man kan finna en yta med 

bestämda sittplatser och datorer som står i studiesalen och i kurssamlingen. De skapade även 

en annan yta där det finns tillgång till flera skrivbord och sittplatser för både grupparbete och 

för att kunna arbeta själv där allting står på hjul, det vill säga Learning Space.  Inom termerna 

för ”Innovation Community” ska biblioteket även ge stöd för elektroniska databaser och 

elektroniska resurser inom den virtuella miljön.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – ”Innovation Community”
22

 

 

Zimerman diskuterar i artikeln The dangers of malware in a library computing environment 

en trend gällande datormiljöer, om attacker mot webbaserade applikationer som i sin tur kan 

                                                           
19

 Lianzhi, 2003 i Xiaobin, L och Jing, G., 2009. Innovation community: Constructing a new service mode for 

academic libraries. The Electronic Library 27 (2) s. 259 

20
 Se sidan 4 

21
 Xiaobin, L och Jing, G. (2009) s. 264 

22
 ibid. 
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skada enskilda användare.  Dessa applikationer är inte så säkra som de borde vara. Enligt 

författaren så finns det dagliga rapporter om säkerhetsmissar i flertalet mjukvaror.
23

 

Det som är oroande är att UB diskuterar ett eventuellt byte till en webbaserad applikation på 

de publika datorerna istället för att behålla skrivbordsfunktionen som finns just nu.  

 

Sammanfattning 

Jag lägger stor fokus på begreppet ”Innovation Community” eftersom UB har både fysiska 

och virtuella miljöer där de utgår ifrån vad användaren behöver och använder. UB har stort 

utbud med databaser och elektroniska resurser samt att de har platser för grupparbeten, enskilt 

arbete och andra arbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Zimerman, M., 2011. The dangers of malware in a public computing environment. The Electronic Library 29 

(1)  s. 13 
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4. Metod 

I det här kapitlet kommer jag att börja med att gå igenom val av metod och varför jag valde att 

utföra intervjuer och observationer. Jag kommer sedan att fortsätta med att gå igenom 

genomförandet av de två olika metoderna var för sig och förklara hur jag använde dem och 

hur det gick att använda dem.  

 

4.1 Val av metod 

Den metod jag använde mig av för att få svar på mina frågeställningar var främst en kvalitativ 

metod med fokusering på användarna, det vill säga studenterna, eftersom det var deras åsikter 

som jag ansåg var de viktigaste i och med bytet av datormiljö. Jag använde mig av 

triangulering, det vill säga att jag använde två olika datainsamlingsmetoder för att analysera 

samma fenomen. I detta fall använde jag mig av intervjuer och observationer för att få fram 

data som var mer tillförlitlig än om jag bara hade använt en metod.
24

Jag valde intervjuer för 

att jag ansåg att det skulle ge mig en bättre insikt i vad studenterna tyckte om datormiljön än 

om jag hade delat ut enkäter till dem. Genom att prata med studenterna ville jag komma ned 

på djupet och verkligen få veta vad de ansåg gällande problem och hur de såg på framtiden i 

och med att UB skulle byta ut den publika datormiljön. Allt detta ansåg jag skulle bara 

komma fram på ett ytligt sätt om jag inte satte mig ned och pratade med dem. Observationen 

gav mig inte bara en inblick i hur den tysta datorsalen fungerar, de övriga datorsalarna och hur 

mycket Learning Space egentligen användes, det gav mig också en inblick i hur mycket folk 

använder sig av de datorer som står i studiesalen samt i kurssamlingen och vid informationen. 

Bryman diskuterar främst den strukturerade intervjun, men han tar även upp andra 

intervjumodeller
25

och jag använde mig mer av en semistrukturerad intervju då jag hade min 

intervjumall att utgå ifrån men jag följde den inte hela tiden från punkt till punkt.  Emellanåt 

kom det in intressanta frågor utöver de som stod med på mallen och ibland var jag tvungen att 

ta frågorna i en annan ordning än den som redan var gjord. Enligt Bryman så föredras främst 

den strukturerade intervjun av samhällsforskare eftersom den underlättar både själva 

intervjuandet och efterarbetet
26

, men jag tyckte inte att det var svårt att genomföra 

intervjuerna eller transkriberingen fastän jag hade hoppat i min intervjumall och ställt 

                                                           
24

 Trost, J., 2005. Kvalitativa Intervjuer 3 uppl. s. 16f 

25
 Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga Metoder, 2 uppl. s. 206 

26
 Bryman, A. (2011). s. 203 
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följdfrågor.  

 

4.2 Intervjuer  

 

Innan jag började söka upp folk att intervjua på biblioteket utförde jag en pilotintervju för att 

dels ta reda på ett ungefär hur lång tid det skulle ta och dels för att, som Bryman nämner, bli 

bekant med frågorna och kunna min intervjumall.
27

 Pilotintervjun genomförde jag 

tillsammans med en närastående student genom att jag ställde mina frågor och tog tid på hur 

lång tid detta tog. Att jag genomförde en pilotintervju var någonting som jag var glad över. 

Det gav mig en bra tidsram på hur lång tid intervjuerna skulle ta och det gav mig en chans att 

bekanta mig med mina frågor.  

Inför varje intervju berättade jag vem jag var och varför jag ville intervjua informanterna 

genom att förklara att jag läser biblioteks och informationsvetenskap samt att det är inför mitt 

examensarbete. Bryman pratar om att man ska ge de intervjuade en trovärdig anledning till att 

ställa upp på intervjuerna och jag ansåg att förklarandet av vem jag var och varför jag gjorde 

intervjuerna räckte för att få respondenterna att gå med på att bli intervjuade.
28

 

Jag beslöt mig för att intervjua studenter på biblioteket, studenter som har studerat olika länge  

och som var både bevandrade och obevandrade i en biblioteksmiljö. Det var inte enkelt att få 

någon att ställa upp. Det som var svårt med att få tag på folk att intervjua var att jag i början 

gick på UB och frågade folk om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju där och då, 

vilket inte fungerade så bra. När inte detta fungerade kom jag på idén att fråga om jag kunde 

få boka in en tid till att genomföra en intervju med dem. Enligt Bryman är det viktigt att man 

klargör att man kan anpassa sig efter respondenten och återkomma när denne har mer tid på 

sig
29

 och på detta sätt var det fler som kunde tänka sig att ställa upp, totalt sex personer ställde 

upp på en intervju varav några som använde sig av UBs datormiljö ofta och några stycken 

som knappt använt den, men ingen hade aldrig använt sig av UBs datormiljö. Informanterna 

var studenter som hade studerat olika länge och olika saker,  

                                                           
27

 Bryman, A. (2011). s. 211 
28

 Bryman, A. (2011). s. 212 

29
 Bryman, A. (2011). s. 213 
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se tabell nedan
30

.  

 

Tabell 1 - Informanterna 

 

 

Mina informanter kom från olika fakulteter. De flesta kom från humaniora och 

samhällsfakulteten medan en informant kom från den medicinska fakulteten. Alla sex 

informanter hade studerat länge, det fanns ingen som var ny på universitetet.  

Jag intervjuade studenterna en och en eftersom det var enklare dels att få dem att prata men 

också för min egen del för att kunna transkribera och analysera det som sägs i intervjuerna. 

Jag bokade Presentationsstudion på UB och genomförde intervjuerna där eftersom det gav en 

bra intervjumiljö, då det blev tystare och jag fick tillgång till datan på ett enkelt sätt, då den 

blev skickad till min e-mail som en ljudfil, då behövde jag inte ladda ned något program eller 

använda mig av någon inspelningsutrustning. Det var också lättare att intervjua folk när man 

inte satt i den miljö man diskuterat och en annan fördel var att man inte satt öppet. Jag ville få 

mina informanter att känna sig bekväma med mig som intervjuare och miljön.
31

 Det som 

fungerade mindre bra med att genomföra intervjuerna i Presentationsstudion var dels att ljudet 

försvann ibland på ljudfilen efteråt så det var svårt att höra vad som sades vid 

transkriberingen, men också det att ljud som till exempel stolar som skrapas mot golvet i rum 

omkring eller som vid ett tillfälle då det levde om väldigt högt från rummet ovanför på grund 

av en borrmaskin, det kom med på inspelningen. Om man tittar på det positiva med hur det 

gick att använda Presentationsstudion så var det inte svårt att prata med informanterna, det tog 

                                                           
30

 Se sidan 4 

31
 Bryman, A. (2011). s. 213 

Student Program Studietid 

Tjej 1 Teologi 4 ½ år 

Tjej 2 Lärarprogrammet 3 år 

Kille 1 Läkarprogrammet 2 ½ år + 15 hp sommarkurser 

Tjej 3 Kulturentreprenörprogrammet 3 ½ år 

Tjej 4 Museologi 2 ½ år 

Kille 2 Lärarprogrammet 4 år 
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inte lång tid att få sin inspelade ljudfil skickad till mailen och själva inspelningsprogrammet 

var enkelt och användarvänligt.   

 

4.3 Observationer 

Bryman talar om att det finns en klyfta mellan ett faktiskt beteende och ett påtalat beteende 

och att dessa två visar på stora skillnader. Författaren fortsätter med att förklara att en lösning 

på detta problem vore att utföra en observation, eftersom man då kan observera människans 

beteende utan att behöva använda sig av olika metodiska verktyg, till exempel intervjuer eller 

enkäter för att få fram den information man vill ha.
32

 Jag tog beslutet att använda mig av en 

mindre observation, inte för att jag misstänkte någon klyfta mellan vad informanterna sa och 

vad de gjorde, utan för att få en insikt i vilka miljöer som användes mer och vilka miljöer som 

användes mindre. Detta var viktigt för att UB skulle kunna se vilka platser de behövde 

fokusera på. Jag ville främst veta hur datormiljön användes, men även hur den sköttes och 

vilka som använde datormiljön. Förutom detta ville jag även få en inblick i hur Learning 

Space användes. 

 

Till skillnad från intervjuerna använde jag mig inte av en så kallad observationsmall
33

 eller en 

strukturerad observation. Bryman skriver om olika tillgångssätt för genomförande av 

observationer och bland dessa nämns att man kan observera utifrån händelser vilket jag ansåg 

passade mig väldigt bra för att jag var på biblioteket olika dagar och vid olika tider och 

väntade på att någonting skulle hända och när det hände någonting så skrev jag ned det.
34

 Till 

exempel så bestod mina observationer av att varje torsdagskväll under min arbetstid anteckna 

varje fråga rörande datormiljön som jag fick från biblioteksanvändarna, jag bad även mina 

kollegor att informera mig ifall de fått någon datafråga.
35

 Jag har även suttit på våning två på 

UB och observerat hur den tysta datorsalen fungerat. Detta genomförde jag vid ett tillfälle, en 

onsdag och jag var där vid ett tillfälle, på eftermiddagen och jag satt där i ungefär en timme. 

Med mig hade jag ett anteckningsblock där jag skrev ned saker som hände under den tiden.
36

 

Eftersom det var väldigt mycket folk kunde jag tyvärr inte få en bra sittplats där jag kunde få 

                                                           
32

Bryman, A. (2011). s. 264 

33
 Bryman, A. (2011). s. 265 

34
Bryman, A. (2011). s. 269 

35
 Se Bilaga 4 

36
 Se Bilaga 3 
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en översikt över hela den tysta datorsalen, så jag fick nöja mig med att sitta i en soffa utanför 

och på sidan av datorsalen. Jag genomförde också en ungefär trettio minuters lång observation 

i den andra datorsalen på våning två. Här fick jag en sittplats inne i datorsalen och kunde lätt 

få en överblick över hela datorsalen. Samma sak gällde här, jag skrev ned anteckningar om 

vad som hände och vilka som var där. Varför det blev en åtskillnad i tid mellan de två 

datorsalarna på UB var för att det var en lugn dag, det hände inte speciellt mycket varken i 

den tysta datorsalen eller i den andra. När jag kom till datorsal två satt det tre personer där. 

Efter en halvtimme var det jag och en till kvar där och det kändes som att det inte gav mig 

någonting att sitta kvar där ytterligare en halvtimme för att se om någonting skulle hända.  

 

 

4.4 Bedömningskriterier 

 Studenternas syn på den publika datormiljön. 

 Kopplingar till ”Innovation Community” med det fysiska och det virtuella biblioteket. 

 Uppfyller UBs publika datormiljö användarnas behov och förväntningar utifrån 

”Innovation Community”? 
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5. Resultat 

I det här kapitlet kommer jag att visa resultaten som bygger på mina intervjuer och mina 

observationer. Jag kommer att analysera detta via mina frågeställningar och mitt syfte. Jag 

kommer även att visa på kopplingar till den tidigare litteraturen. 

 

Jag baserar resultaten i detta kapitel på sex enskilda intervjuer med studenter på Umeå 

Universitetsbibliotek, en genomförd observation på den tysta datorsalen samt datorsal två på 

UB och fyra kortare observationer gjorda på Learning Space samt observationer baserat på 

frågor jag och mina kollegor har fått varje torsdagskväll under arbetstid och det jag har sett 

under denna tidsperiod.  

 

5.1 Datorsalarna 

Av mina intervjuer framgick det tydligt att UBs datorsalar fungerar bra men inte är enkla att 

hitta till. Som svar på min fråga om informanterna visste var datorlabb tre låg svarade alla nej 

och hade ingen aning om vad det var för någonting. Ingen visste heller att en av datorsalarna 

på plan två på UB är den tysta datorsalen, eller att det fanns en till datorsal på samma 

våningsplan, men utöver att de inte visste vad den tysta datorsalen hette så kände de till den. 

Utöver denna så var det inte så många andra av datorsalarna eller datorlabben som 

informanterna kände till. Det första som jag lade märke till vid mina observationer var att det 

är dåligt skyltat till datorsalarna och datorlabben. Vid observation av datorsal två, även kallad 

för Undervisningsrum två, på våning två på UB fanns det inte en enda skylt som hänvisade 

dit. Likadant fanns det inte en enda skylt som hänvisade folk till datorlabb tre. På grund av 

detta verkar studenterna inte ha någon kännedom om vilka datorsalar som UB erbjuder eller 

var de ligger. De studenter som använder datorsalarna har oftast ingen kännedom om vilken 

datorsal eller datorlabb de arbetar i. 

Jag fick en inblick i hur datorsalarna på UB används och vilka som användes mest via mina 

observationer. Det visade sig att den tysta datorsalen verkar användas mest. Utöver denna 

datorsal blev även datorsal två på våning två observerad och den datorsalen användes 

betydligt mindre, 
37

men av alla publika datatjänster som UB erbjuder används inte 

datorsalarna speciellt mycket, se figur nedan. 
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Figur 3 – Fördelning av de sex svarande enligt användning av UBs datorsalar. 

 

På frågan gällande hur ofta de använder datorsalarna svarade två informanter att de bara 

använder dem ibland, två använder sig av datorsalarna oftare och två använder sig inte alls av 

datorsalarna. Enligt de två informanterna som använt datorsalarna använder de sig främst av 

datorsalarna till att sitta och arbeta, både enskilt och för grupparbeten eller för att använda sig 

av Facebook. Observationerna visade att användarna av den tysta datorsalen följde skylten 

som det står tystnad på med stora bokstäver och arbetar för sig själv. Det framgick också att i 

den andra datorsalen var det också tyst arbete, både enskilt och i grupp, men här kunde folk 

prata och diskutera med varandra utan att vara störande 

Fyra av informanterna kände till var de flesta datorsalar och datorlabb ligger, men de kände 

inte till vad de heter eller har för nummer men av dessa användes den tysta datorsalen mest 

eftersom det var den som de flesta refererade till under intervjuerna. Dessa fyra ansåg att 

datorsalarna och datorlabben fungerar bra. Kille ett svarade så här på frågan om datorsalarna 

fungerar bra; 

 

  Mjo, absolut. Det kan [vara], att datorerna är lite långsamma ibland, men datorsalarna fungerar ju bra. 

Men det kan bli att de hänger sig ibland och sånt där, men det gör väl alla datorer. 

 

Två av informanterna använde sig inte av datorsalarna alls, men de hade ändå en viss aning 

om var de fanns i fall de skulle behöva använda dem någon gång. Utifrån mina intervjuer 

framgick det att informanterna inte hade några större åsikter på datorsalarna generellt. På 

frågan om de saknade någonting i datorsalarna fanns det däremot flera åsikter. Flera av 

informanterna ville gärna se fler stolar i datorsalarna eftersom det ansågs vara för få stolar då 

dessa blev upptagna så fort det var en grupp med människor som trängde ihop sig vid en 
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dator. En annan informant ville gärna se att det fanns tillgång till hörlurar så att man kunde 

lyssna på till exempel videoklipp eller dylikt i datorsalarna. Denne menade då att med 

hörlurar så skulle man inte störa de andra.  

 

En sak som observationen gav svar på var att det inte fanns några skyltar mot fikaförbud inne 

i datorsalarna. En sak som observerades på kvällstid var att det satt en ensam person inne i 

den tysta datorsalen och arbetade vid en dator. Bredvid tangentbordet låg det på ena sidan en 

stor påse med ostbågar och på andra sidan stod det en stor flaska med Pepsi.
38

  

 

5.2 Datorerna 

Jag vill förtydliga att med datorer här så menas inte datorerna som står i datorsalarna. Det 

handlar om datorerna vid informationsdisken och de datorer som står i kurssamlingen, samt 

de som finns i studiesalen.  

 

När intervjun handlade om datorfrågor
39

 kom det fram att många visste att det fanns datorer 

att tillgå överallt på biblioteket men att de var svåra att finna och att de väldigt ofta var 

upptagna. Vid observationernas genomförande lade jag märke till två saker; de datorer som 

används mest är de kring informationen och de som står utspridda i studiesalen. Framför allt 

de datorer som har tillgång till sittplatser och gärna där man kan sitta flera vid ett och samma 

bord och att datorerna var upptagna från tidiga morgonar till sena kvällar, även om strömmen 

av folk som använde datorerna minskade på kvällstid. Observationerna visade att det var den 

här tjänsten som användes mest av informanterna eftersom de bara har kunnat ställa sig och 

söka efter böcker, snabbt ta fram sitt schema eller helt enkelt bara använda Internet om de har 

fått tid över. Observationen visade även att datorerna används mest till att söka reda på böcker 

eller söka i databaser. Här kopplar jag UB till begreppet ”Innovation Community” eftersom 

UB i den virtuella miljön tillhandahåller elektroniska resurser i form av exempelvis databaser.  

Fyra stycken av informanterna använder inte datorerna på UB speciellt ofta medan två 

informanter använder sig av datorerna någon gång i veckan eller månaden. Alla informanterna 

använder sig av datorerna mest för att a) söka fram böcker eller annan information, via till 

exempel en databas b) till att skriva skolarbeten eller liknande i dataprogrammet Word och c) 

skriva ut arbeten, artiklar eller dylikt.  

                                                           
38
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Vad intervjuerna visade klart och tydligt var användandet av egen dator på UB. Av alla 

informanterna var det bara en som inte använde sin egen dator på UB och detta endast för att 

han inte hade någon bärbar dator att kunna ta med sig. Informanterna som använde sig av 

egen dator på UB var också positivt inställda och kunde inte se några som helst problem med 

att använda sig av sin egen dator på biblioteket. Det enda de tog upp som ett klagomål var att 

kunna hitta eluttag samt att hitta eluttag som fungerade.  En av informanterna säger också att 

anledningen till varför hennes dator följer med ibland är för att det annars inte går att spara 

sina arbeten. På frågan om vad de hoppas på för förbättringar på datorerna var nästan alla 

informanter överens om att de hade önskat att UB hade kunnat ta in Google Chrome som 

webbläsare. I nuläget har UB Internet Explorer och Mozilla Firefox. När jag kontrollerade 

med DSG om det var möjligt att ta in Google Chrome som webbläsare på UBs publika datorer 

fick jag svaret;  

  Google Chrome går att installera, men det skulle vara besvärligare att underhålla. Vi vill göra 

inställningar via något som heter Group Policy och då finns det inbyggt stöd för Internet Explorer. Sen 

gick det att hitta stöd för Firefox också, men inte Google Chrome. Så det är ett val vi gör för att göra det 

enklare att underhålla miljön. Sen tror jag att en av konsulterna var tveksam till hur bra Google Chrome 

fungerade, i en fleranvändarmiljö, ur vissa aspekter. 

 

På grund av detta kommer Google Chrome i nuläget inte att kunna finnas med som 

webbläsare på UBs publika datorer. Utöver detta fann informanterna ingenting som de kände 

att de saknade på datorerna, de ansåg att det fanns det som de behöver mest.  

 

5.3 Problem med datorerna 

Informanternas tankar kring datorerna på UB verkade vara att datorerna var väldigt 

långsamma och det kunde ta lång tid att logga in eller öppna ett program. En av 

intervjufrågorna var att de skulle berätta om de har haft problem med inloggningen någon 

gång. Tjej två svarar så här på den frågan; 

 

  (...) Det kan gå ganska långsamt ibland när man ska logga in. Det hjälper inte alltid att byta dator till 

någon annan heller.  
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I överlag så hade inte så många problem med inloggningen på grund av långsamhet utan 

snarare för att de hade glömt lösenord, att systemet hade bytts ut eller att man hade glömt bort 

hur man skulle aktivera sitt konto. På frågan om de ansåg att datorerna fungerade bra svarade 

informanterna i överlag att de fungerar bra, men att de känns sega och att de har en tendens att 

kunna vara problematiska. Tjej fyra förklarade varför hon inte ansåg att datorerna fungerar 

speciellt bra; 

  Njaa. För jag har då stött på några [datorer] som varit så groteskt sega så det är nästan underhållande. 

 

En annan intervjufråga var om informanterna ansåg att det fanns tillräckligt många datorer att 

använda på UB och på den frågan svarade nästan alla nej. Via svaren blev det tydligt att fler 

datorer vore någonting önskvärt då flera av informanterna berättar att vissa tider på dagen är 

det långa köer för datorer, speciellt om man vill ha en med sittplats också. Tjej ett förklarar; 

 

  (...) Kommer man vissa tider på dagen då det är mycket folk vissa dagar, speciellt i början av veckan, 

då finns det för få oftast. Nästan alla är upptagna och man letar överallt. Speciellt de där man faktiskt kan 

sitta ned verkar alla vara upptagna nästan när man letar, i alla fall de som är här i studiesalen och så. 

 

Vad som i övrigt verkar vara ett stort problem är användandet av USB-minnen, både de som 

man kan köpa på biblioteket och om man har med sig egna. Flera av informanterna säger att 

de har upplevt problem med användning av sina USB-minnen på biblioteket. Tjej två säger så 

här; 

 

  De där sakerna man ska stoppa ned dem i fungerar inte hur många datorer man än byter emellan. 

Lyckas man med det så fungerar det ändå inte alltid att öppna filer från minnet eller spara ned på det. 

 

Utifrån denna förklaring verkar det inte som att det är USB-minnen det är fel på utan snarare 

USB-portarna. En annan av informanterna säger att det inte bara är hon som har haft problem 

med USB-minnen utan även alla hon känner. Eftersom USB-minnen inte fungerar måste man 

spara någonstans och då sparar man ned sina dokument på datorn, fast man inte bör göra det. 

En av intervju frågorna var om informanterna ansåg att det var klart och tydligt att man inte 

får spara ned sina dokument på datorerna. Fyra informanter ansåg att det inte var det och två 

av informanterna ansåg att det är klart och tydligt, mycket på grund av deras egna tankesätt att 

inte spara ned filer på offentliga datorer, men alla informanter var ändå överens om att det inte 
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fanns några tydliga instruktioner till att man inte fick spara ned dokument på datorerna. Deras 

förslag till förbättringar innebar bland annat tydligare instruktioner om att man inte kan spara 

sina filer på datorerna eller att ta bort funktionen att man ska kunna spara.  

 

Några av informanterna hade också problem med att använda skrivarna. De ansåg att det inte 

fanns tillräckligt tydliga instruktioner till hur man använder sig av skrivarna. De som hade 

problem ansåg att tydligare instruktioner skulle göra väldigt mycket för att förenkla 

användningen av skrivarna och att dessa instruktioner kunde bli mer synliga. En av 

informanterna föreslog att UB skulle trycka upp instruktionerna till skrivarna på ett A3 istället 

för ett A4, eftersom det då blir mer synligt på väggarna samt att texten inte blir lika kompakt.  

 

5.4 Framtiden 

 

Alla informanterna var väldigt positivt inställda till det kommande bytet av den publika 

datormiljön och det eventuella bytet av en skrivbordsfunktion. Det fanns några som var lite 

skeptiska till bytet av skrivbordsutseendet och undrade om det verkligen behövdes eller om 

det bara skulle leda till att det blev mer problem, men samtidigt tyckte informanterna att det 

lät väldigt bra och en av informanterna uttryckte sig positivt över att det lät som det skulle 

vara någonting väldigt användarvänligt. Framför allt hoppades informanterna på att ett byte av 

den publika datormiljön skulle göra stor förändring på långsamheten på datorerna och att de 

inte skulle vara lika mycket problematik. 

Tjej två uttrycker det så här gällande det kommande bytet av den publika datormiljön;  

 

 Det låter superbra! Det behövs verkligen, just nu är de ju sjukt sega. 

 

5.5 Learning Space 

Även här anser jag att begreppet ”Innovation Community” är väldigt passande eftersom det 

handlar om biblioteket som ett fysiskt rum med öppna läroplatser med flera stimulis. I 

Learning Space har studenterna tillgång till allt från sittplatser för läsning till utrymmen för 

grupparbeten och TV-skärmar för att till exempel kunna träna på en powerpointpresentation. 

Vid intervjuerna framgick det att informanterna kände till Learning Space, men de visste inte 

riktigt vad det hette. Vid en beskrivning om ”de färgglada stolarna” och ”rummet med massa 
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färger i” eller ”rummet som har stolar på hjul” förstod informanterna vad Learning Space var 

för något. Informanterna som hade använt utrymmet hade använt det mest till att sitta och 

plugga eller till grupparbeten. Fyra stycken kortare observationer på ungefär tjugo minuter 

vardera, gjorda på Learning Space under kvällstid, bekräftade att utrymmet används men inte 

speciellt ofta eller av så många människor. Det användes mest till grupparbeten eller att sitta 

och läsa i stolarna. En av informanterna ansåg att det hade varit bättre förut när utrymmet var 

det så kallade Röda Rummet, där man fick sitta och läsa de böcker som man inte fick låna 

med sig hem. I överlag var de flesta av informanterna medvetna om att utrymmet fanns men 

de hade inte använt det så ofta. 
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6. Slutsatser 

 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera mina analyser och resultat av intervjuerna och 

observationerna. Jag kommer att utgå ifrån mitt syfte och mina frågeställningar för att visa om 

UBs publika datormiljö uppfyller användarnas behov och förväntningar. Jag kommer även att 

diskutera vad studenternas åsikter betyder och ge förslag på rekommendationer om vad UB 

kan förbättra på utifrån dessa åsikter.  

 

Av denna utvärdering framgick det tydligt att den publika datormiljön på UB var i ett starkt 

behov av en förändring och det har biblioteksanvändarna haft en åsikt om ända sedan UBs 

kundundersökning 2008 och 2010. Ett sätt att utveckla datormiljön vore att byta de tunna 

klienterna och detta var vad DSG har hållit på med och hoppades skulle stå klart i slutet av 

2011. Att detta utbyte av de tunna klienterna är någonting som håller på att ske är väldigt 

positivt och någonting som verkligen behövs eftersom datorerna både i datorsalarna och i 

övriga biblioteket har uppfattats som väldigt långsamma av informanterna. Förhoppningarna 

inför bytet av datormiljön är att datorerna ska bli snabbare och bättre, DSG har även en 

förhoppning om att problemen med USB-minnena ska förbättras. Utifrån vad informanterna 

har berättat om problemen med USB-minnen anser jag att även de hoppas på en förändring på 

den frågan, även om jag anser att det inte är datorerna som felet ligger i utan det snarare är 

USB-portarna som borde ses över.  

 

Intervjuerna och observationerna gav mig även en tankeställare i sådant som jag inte 

inledningsvis hade reflekterat över, så som exempelvis skyltningar. Vid observationerna blev 

tydligt att det är dåligt skyltat till de små datorsalarna och datorlabben på UB och vad de har 

för namn. Ett exempel på detta var att ingen av informanterna visste var datorlabb tre ligger 

och de flesta informanter hade svarat att de inte visste vad de olika datorsalarna och 

datorlabben heter. När det gäller datorlabb tre borde det finnas tydlig skyltning dit eftersom 

det ligger gömt i ett hörn inne i studiesalen. De som frågar efter datorlabb tre kallar det ofta 

för olika saker och blir ibland irriterad när man svarar att man inte förstår vilken datorsal som 

menas.  
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Utifrån mina frågeställningar blev det också tydligt att det främst var datorerna på UB och 

inte datorsalarna som användes regelbundet. Vid observationerna framgick det att datorerna 

som var utspridda i biblioteket var upptagna nästan konstant under dagtid och fram till sent på 

kvällen. Utifrån vad informanterna har ansett om fler datorer kan jag till en viss mån hålla 

med. Det behövs fler datorer. Var man ska i så fall placera dem? Jag anser att inne i 

studiesalen finns det tillräckligt med plats för att kunna placera några fler datastationer med 

sittplatser.  

 

Datormiljön användes mest till att skriva ut dokument, skriva olika dokument, använda 

Internet och söka i databaser. Allt detta kräver att datormiljön är någonting som fungerar och 

som man kan lita på. Det vill säga att miljön inte är långsam när det gäller att logga in eller att 

öppna dokument och som inte hänger sig när som helst. Jag håller med informanterna som 

säger att de har förhoppningar om att detta ska förändras eftersom jag själv är student och har 

precis som de stött på långsamma datorer och datorer som inte vill öppna ett dokument. Det är 

väldigt stressande när man ska skriva ut någonting inför ett seminarium eller ett grupparbete 

och det inte fungerar även om man prövar att byta dator flertalet gånger.  

 

Förutom bytet av tunna klienter sker det eventuellt ett byte av skrivbordsfunktionen. Detta är 

någonting som jag är positivt inställd till eftersom jag anser att det kommer att åtgärda 

problemen med att spara ned saker på datorerna samt att man förhoppningsvis förstår att man 

inte kan göra som man vill på en publik dator. Jag har också inställningen att ett byte av 

skrivbordsfunktionen skulle göra datorerna mer användarvänliga även om man måste vänja 

sig vid ett nytt utseende först.  

 

Jag anser att UB arbetar i full förståelse för användarnas behov och förväntningar och att de 

utgår från en begränsad ram av tid och pengar, men att de gör så mycket som de har tid och 

pengar till. Man kan inte förändra allting på en dag utan förändringar sker under lång tid. Jag 

ser personligen fram emot de nya förändringar som UBs publika datormiljö kommer att 

erbjuda och min förhoppning är att biblioteksanvändarna kommer att uppmärksamma 

förändringen och bli positivt inställda. 
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6.1 Rekommendationer 

 Synligare skyltningar till de olika datorsalarna och datorlabben så att det blir enklare 

att hitta till dem och tydligare namn på de olika datorsalarna och datorlabben, gärna på 

dörrarna, så att man vet vad datorsalen eller datorlabbet man ska till kallas. 

 Skyltning för att man inte får ha med sig fika inne i datorsalarna. 

 Fler stolar i datorsalarna samt att ordna så det finns att låna hörlurar. 

 Tydligare instruktioner till att man inte får spara på datorerna. Detta är viktigt för att 

undvika att hitta gamla uppsatser och skolarbeten från andra användare. 

 Fler datorer med sittplatser inne i studiesalen. 

 Byta av USB-portarna. 

 Synligare och bättre instruktioner till hur man använder sig av skrivarna, gärna från ett 

A4 till ett A3 så att det syns bättre. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

 

Hur Xenapp fungerar; 

 

Bild ett: Centrerar applikationerna och 

samlar applikationerna på ett ställe. 

Dessa kan lagras på ett datacenter eller 

en så kallad ”multitasking” server. 

Det går att användas på alla operativsystem. 

 

Bild två: Varje applikation är baserad på varje enskild 

användares behov, nätverk och säkerhets profil. 

 

Bild tre: Användarna kan hämta de applikationer 

de behöver från en enkel appbutik och direkt få  

tillgänglighet från vilken dator som helst; PC, MAC,  

netbook eller till och med en Smartphone.  

 

Bild fyra: XenApp erbjuder appar med snabb hastighet  

och dessa kan användas offline lika gärna som online. 
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Utseende på Citrix XenApp – inloggad: 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

 

Jag heter Diana Lindeberg och studerar Biblioteks och informationsvetenskap och jag gör en 

studie om UBs publika datormiljö inför mitt examensarbete och undrar om jag skulle få ställa 

några frågor till dig? 

 

1. Vad studerar du? 

2. Hur länge har du studerat på Universitetet? 

3. Berätta gärna om ditt första användande av UBs datormiljö (datorer, datorsalar m.m) 

 

Med UBs publika datormiljö menar jag främst datorsalarna; 

1. Har du använt datorsalarna någon gång?  

2. Känner du till de olika datorsalarna/datorlabben? 

3. Vet du var datorlabb 3 ligger någonstans? 

4. Hur har du använt dem? (skriva, powerpoint, grupparbete etc) 

5. Har du haft några problem med den tysta datorsalen? Vad i så fall? 

6. Tycker du att de övriga datorsalarna fungerar bra? Varför/Varför inte? 

7. Är det någonting i datorsalarna som du saknar? 

 

Och datorerna, inklusive skrivare och mjuk- och hårdvara; 

1. Brukar du använda datorerna på UB? 

2. Använder du dem ofta? 

3. Hur använder du datorerna?  

4. Tycker du att det finns tillräckligt med datorer att använda? 

5. Har du haft problem med inloggningen någon gång? Berätta! 

6. Visste du att det finns tillgång till datorer med Linux Operativsystem i datorlabb 3? 

7. Tycker du att datorerna på UB fungerar bra? Varför/varför inte? 
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8. Är det någonting på datorerna som du saknar? (program, språk, internet) 

9. Finns det någonting på datorerna som du känner är onödigt? 

10. Finns det någonting som UB skulle kunna förbättra gällande datorerna? 

11. Anser du att det är klart och tydligt att man inte kan spara sina dokument på 

datorerna? varför/varför inte? 

12. Brukar du använda dig av egen dator på UB? 

13. Finns det några problem med att använda sig utav sin egen dator på UB 

14. Har du någon gång haft problem med ditt USB-minne? 

15. Tycker du att det finns tydliga instruktioner till hur man använder sig av skrivarna? 

Finns det något sätt att kunna förbättra instruktionerna till skrivarna? 

 

Framtiden;  

1. Vad tycker du om att UB ska byta ut tunna klienterna? 

2. Är det någonting du hoppas på att de ska ha ändrat på, gällande program, 

webbläsare eller liknande? 

3. Att UB eventuellt ska byta ut skrivbordsfunktionen mot en appfunktion, vad anser 

du om det? (visa bilaga 1) 

4. Tror du att användarna på biblioteket kommer få en större förståelse att man inte 

kan spara eller göra vad man vill på datorn om den inte ser ut som den hemma? 

 

Och till sist jätte kort gällande Learning Space; 

 

1. Känner du till Learning Space på UB? 

2. Har du någonsin använt utrymmet någon gång? Till vad i så fall? 
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Bilaga 3 

Observation av tystdatorsal UB 14/12-11 kl. 13:30 

 

 För tillfället är det lugnt. Det sitter två tjejer vid varsin dator som sitter och pluggar 

eller läser. Den ena tjejen verkar läsa artiklar och den andra verkar skriva på något 

slags arbete eftersom hon kollar i en bok mellan varven. Det finns en klädhängare, 

men den används inte. 

 13:55: En kille kommer in och gör de redan två existerande tjejerna sällskap. Han 

sätter sig vid en dator och gör sig riktigt hemmastadd i och med att han tar av sig 

skorna. Verkar vilja sitta här ett tag. 

 14: 10: Fortfarande lugnt och tyst inne i datorsalen, men det pratas lite grann utanför. 

Det hörs ljud från skratt och folk som pratar i telefoner och med varandra, lite 

viskande.  Det hörs även ljud från grupprummen som är omkring, kanske för att jag 

sitter utanför datorsalen. 

Ingen inne i datorsalen verkar finna dessa ljud störande. 

 14: 13 En till kille kommer in i datorsalen. Gör sig hemmastadd och sätter sig vid en 

dator. Verkar dock ha problem så han byter dator en gång. 

 14:18 Runt om på den tysta ovanvåningen sitter folk med egna datorer och arbetar vid 

de små borden. Många har även fika med sig, det verkar inte finnas någon 

förbudsskylt mot medtaget fika. 

 14:22 Flera skyltar som det står Tystnad/Silence på. Dessa efterföljs relativt bra. 

 14: 30 Killen som nyss kom in lämnar datorsalen. 

 14:45 Lämnar den tysta datorsalsobservationen och undersöker hur det ser ut i den 

andra datorsalen på våning två. 

 

Observation av datorsal två 

  

 14:46 här verkar det inte heller finnas någon skylt med förbud för fika.  

 14:50 Det är mer prat i den andra datorsalen och det finns ingen klädhängare. Ungefär 

lika många datorer som i den tysta datorsalen. 
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 En tjej och en kille, ser ut att vara kurskamrater, sitter vid en dator och läser på 

skärmen. De diskuterar högt.  En annan kille sitter ensam vid en dator och läser tyst på 

skärmen. 

 15:00 Paret lämnar datorsalen, diskuterandes. Det är väldigt lugnt här också, det blev 

mycket tystare när de gick.  

15:15 Jag upplevde väldigt sega datorer gällande word och att skriva ut. 

 15:20 Mycket ljud omkring datorsalen från till exempel grupprummen och toaletterna 

och dörrar.  

 15:30 Jag avbryter observation av datorsal två eftersom det är så lugnt och det inte 

verkar hända någonting mer intressant. När jag går sitter den ensamma killen kvar. 

 Det jag hinner observera på väg därifrån är att det inte finns någon skyltning till denna 

datorsal och att den egentligen heter Undervisningsrum två. 
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Bilaga 4 

Datamiljörelaterade frågor – Observationer på UB 

 

 Databasen E-brary: Tjej som hade problem med inloggningen på denna databas är ett problem, 

kommer inte åt med AD-konto utan måste skapa ett extrakonto för att kunna logga in och 

komma åt materialet. 

 Datorlabb två på plan tre: Problem med att spara. Kan inte använda internet och det går inte att 

skriva ut därifrån. Hade ett USB-minne, men det fungerade inte så jag skickade henne till 

datorlabb tre som hon inte visste var det låg. 

 Utskriftsfråga: Lånade ut ett tjänstekort mot legitimation eftersom han inte var student, hade 

dock ett AD-konto = konstigt. Visste inte hur man skulle skriva ut på/till OH. Problem med att 

skriva ut till OH. Löste sig dock till slut. 

 En tjej undrade hur man skulle skriva ut dubbelsidigt: Det står på skyltarna på väggen vid 

skrivare fyra, men det är inte alltid självklart för de är inte så tydliga i alla fall. Förbättringar! 

 Det finns bara två datorer som icke-studenter kan använda Internet på i Informationen. 

 En tjej hade problem att öppna upp en fil som hade blivit skickad till henne. Den var i ett 

konstigt format; pdf.mht 

 Learning Space används, mest till grupparbeten vilket ju är själva tanken. 

 Datorerna vid informationen används väldigt mycket. Är kanske bäst att byta ut de tunna 

klienterna där? En gång tog det mig ungefär 10 minuter att logga in.  

 Tysta datorsalen, sent på kvällen. En ensam kille sitter där inne och arbetar. På varsin sida om 

tangentbordet har han på ena sidan en stor påse med ostbågar och på andra sidan en stor flaska 

med pepsi. 

 Problem med att öppna och skriva ut från word. Det bara hängde sig. Jag prövade på tre 

datorer innan jag gav upp. 

 Sega datorer att använda i studiesalen. Tar lång tid att logga in, öppna en webbläsare eller 

program och tar lång tid att surfa på internet.  

 Problem med att skriva ut en PDF-fil.  

 En kille hade problem med att datorn inte hittade hans USB-minne. 
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Bilaga 5 

 

Kartor över Ubs datorsalar och datorlabb 
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Undervisningsrum två, det vill säga datorsal två och datorlabb ett är de jag har studerat. 

Datorlabb ett är den tysta datorsalen. 

 

 

 

 


