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Sammanfattning 

 
Biblioteken runt om i världen har under de senaste åren arbetat hårt för att hänga med i den  

mobila kommunikativa utvecklingen. Ett sätt har varit att implementera QR-koder i sin 

verksamhet men resultaten har varit av varierande slag. Denna studies syfte var att titta på fem 

olika QR-kodsprojekt inom biblioteksvärlden och undersöka vad som utgör grunden för ett 

framgångsrikt QR-kodsprojekt.Utifrån detta syfte formulerades fyra frågeställningar:Under 

vilka förutsättningar kan QR-koden vara användbar för biblioteksverksamhet? Vilka särskilda 

fördelar/möjligheter kan QR-koden skapa som verktyg för biblioteken? Vilka risker/nackdelar 

kan QR-koden föra med sig som verktyg för biblioteken? Varför väljer biblioteken att 

använda sig av QR-koder i sin verksamhet? 

 

Metoden för denna studien var av kvalitativ karaktär där QR-koden var fokus för en fallstudie. 

Datainsamlingen skedde genom fem semistrukturerade intervjuer. 

 

Genom att besvara de fyra frågeställningarna har studien visat  att för att lyckas med en QR-

kodssatsning inom biblioteksverksamhet bör man: 

 

 Göra en grundlig förstudie, där fokus bör ligga på användaren och deras behov. 

 Man bör också använda QR-koderna på ett tilltalande vis, som fångar användarens   

intresse, både när det gäller projektets fysiska utformning samt innehåll. 

 Tänka på QR-kodens placering. Den bör placeras på så vis att den passar in i sitt 

sammanhang och erbjuder förbättrad service för användaren. 

 Se till att QR-koderna är kopplade till webbsidor som är anpassade för mobil teknik, 

samt att de är gratis att använda. 

 QR-kodernas innehåll måste dessutom vara av intresse för användaren och förmedla 

något till mottagaren för att motivera till fortsatt användning. 

 Se till att hålla QR-kodernas innehåll uppdaterat för att minska risken för tekniska 

problem för användare. 

 Satsa på marknadsföring när det gäller QR-kodens funktion och projektet i sig. Detta 

för att öka förståelsen för QR-kodens funktion och locka fler att ta del av projektet. 
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1 Inledning 
 

Användningen av  handhållna mobila enheter så som smartphones, samt den lite större 

surfplattan har ökat markant under de senaste åren och kan enligt Peters och Bell (2013, 

xi) ses som en av de snabbast växande revolutionerna i mänsklighetens kommunikativa 

historia. Siffror från 2012 visade att det då fanns strax över 1 miljard 

smartphoneanvändare i världen (Peters & Bell 2013, xi) och i Sverige var det 

exempelvis 54 procent av alla invånare över 12 år som använde mobilt internet under 

samma år (Findahl, 2012, 25). Den handhållna mobila tekniken är med andra ord en stor 

del av vår vardag. 

 

För bibliotekens del har denna utveckling  haft en kraftig inverkan på verksamheten och 

precis som under 1990-talet då biblioteken började erbjuda service på internet, bör man 

nu också erbjuda mobilanpassad service för att kunna möta efterfrågan hos sina 

användare. Att erbjuda och utveckla sina redan befintliga resurser, samt anpassa dessa 

till den nya handhållna mobila tekniken är ett sätt att hänga med i utvecklingen och ta 

biblioteken in i den mer mobila framtiden (Peters & Bell 2013, xix). Den frihet som de 

handhållna mobila enheterna har fört med sig, har helt klart förändrat hur vi tar del av 

information och gör det enklare för användaren att söka information på egen hand; var 

man än befinner sig. Om biblioteken skall kunna hänga med i utvecklingen och kunna 

erbjuda det användarna efterfrågar, måste man se till att det är enkelt att använda 

bibliotekets resurser; oavsett om man väntar på bussen, sitter hemma i sitt eget 

vardagsrum eller i bibliotekets lokaler. 

 

Ett sätt att kombinera det fysiska biblioteket, dess digitala samlingar och övriga tjänster 

samt koppla samman dem med den  handhållna mobila tekniken är att använda sig av en 

så kallad Quick Response code, hädan efter benämnd som QR-kod. QR-koden har under 

de senaste åren blivit allt populärare hos företag som vill marknadsföra sina produkter 

och tjänster och är både billig och enkel att framställa. Biblioteket skulle normalt sett 

inte ses som ett företag som behöver marknadsföra sig, men allt fler bibliotek provar på 

den här tekniken för att lyfta fram olika tjänster och satsningar som gjorts. Detta har 

dock skett med varierande resultat.  
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Inför arbetet med denna studie tog jag kontakt med olika bibliotek runt om i världen 

som arbetat med QR-koder i sin verksamhet. Personal vid två svenska 

universitetsbibliotek uttryckte sig mycket negativt kring QR-koden och påpekade bland 

annat att tekniken var både föråldrad och oanvändbar. Det påpekades också att inga 

biblioteksbesökare använde koderna och att de ansåg att deras QR-projekt inte alls 

lyckats i den mån man hade önskat.  

 

På andra bibliotek, både i Sverige och runt om i världen var man dock ytterst positivt 

inställda till sina QR-kodsprojekt och de resultat man uppnått. Detta gjorde mig nyfiken 

på vad som låg bakom dessa vitt skilda attityder och vad som bidragit till att vissa QR-

kodssatsningar blivit mer lyckade än andra. Detta kommer därför att vara fokus för 

denna uppsats. Jag kommer att jämföra några olika QR-kodssatsningar inom 

biblioteksverksamhet. Genom en jämförande ansats hoppas jag kunna få en bra bild 

över framkomliga vägar respektive fallgroppar när det kommer till att arbeta med QR-

koder inom biblioteksverksamhet. De QR-kodsprojekt som jag valt att titta närmare på 

är Snap and Go vid Contra Costa County Library, Bib To Go vid Danska Køge 

Biblioteket, samt satsningar gjorda vid Uppsalas Universitetsbibliotek, San Diego 

Collage Library och projektet The Big Read vid Topeka & Shawnee County Public 

Library. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med studien är alltså att genom att studera fem olika QR-

kodsprojekt inom biblioteksvärlden; undersöka vad som utgör grunden för ett 

framgångsrikt QR-kodsprojekt. För detta har fyra frågeställningar formulerats: 

 

 Under vilka förutsättningar kan QR-koden vara användbar för 

biblioteksverksamheter? 

 Vilka särskilda fördelar/möjligheter kan QR-koden skapa som verktyg för 

bibliotek? 

 Vilka risker/nackdelar kan QR-koden föra med sig som verktyg för bibliotek? 

 Varför väljer bibliotek att använda sig av QR-koder i sin verksamhet? 
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1.2 Disposition 

 

I det inledande kapitlet ges en kort bakgrund till uppsatsen tema, syfte och 

frågeställningar. I kapitel två ges en kort historik kring hur den  handhållna mobila 

utvecklingen gått till och hur detta har påverkat biblioteken. I kapitlet förklaras också 

tillkomsten av QR-koden och dess funktion. I kapitel tre tas tidigare forskning och 

riktlinjer till hur man bör använda QR-koder upp och i kapitel fyra vilken metod som 

används för studien samt en kort presentation av projekten som studerats. Därefter 

redovisas resultatet av studien i kapitel fem. Uppsatsen avslutas med diskussion och 

analys i kapitel sex samt slutsats i kapitel sju. Källförteckning och bilagor återfinns 

längst bak.  
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2 Bakgrund 
 

Biblioteken har under de senaste 30 åren genomgått stora förändringar till följd av 

persondatorer i hemmen, digitala databaser och ett förändrat informationsbehov hos 

användarna. Internet och de handhållna mobila enheterna bidrar också till denna 

förändring (Schultz, 2013, 212). I detta kapitel kommer jag att fokusera på denna 

utveckling och fokus ligger framför allt på den handhållna mobila utvecklingens 

framväxt och hur denna har påverkat biblioteken. Jag kommer också att ge kort 

bakgrundsinformation kring uppkomsten av QR-koden och dess funktion. 

 

2.1 Den handhållna mobila teknikens historia 

 

Den handhållna mobila teknikens utvecklingen har sitt ursprung i uppfinnandet av 

kommunikationsradion i början på 1800-talet. Radiotekniken var till en början bara 

tänkt att användas inom det militära men år 1928 testade polisen i Detroit att använda 

radiokommunikation i arbetet, vilket gav dem möjlighet att kommunicera med polisbilar 

som var ute på fält. Det skulle dock dröja enda till 1983 innan det första riktiga 

mobiltelefonnätet upprättades i USA av Bell Systems i Chicago (Peters & Bell, 2013, 

xi-xii). 

 

I och med att det första mobiltelefonnätet var igång började man också utveckla olika 

former av mobiltelefoner. Den tidigaste mobiltelefonen var lika stor som en bil. 1983 

släppte dock Motorola en telefon som vägde endast 1 kg. Telefonen var mycket dyr och 

skulle i dagens penningvärde ha kostat 9000 amerikanska dollar (Peters & Bell, 2013, 

xii). 1993 såldes den första smartphonen, men det var inte förrän i mitten på 2000-talet 

som den slog igenom på riktigt och användarna började se mobiltelefonen som mer än 

något man pratar i (Peters & Bell, 2013, xii). Internetåtkomst via mobiltelefonen har 

funnits sedan 1991, men hastigheten på dataöverföringen var till en börja låg. Det är 

egentligen först under senare delen av 2000-talet som internet har börjat användas i 

större utsträckning på mobiltelefonerna. Idag används telefonen till det mesta, man 

surfar på nätet, läser e-böcker, lyssnar på musik, håller kontakt med vänner och familj 

via sociala medier och kalender. Kontakter och dokument sparas direkt i telefonen. 
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Smartphones har dessutom fått sällskap av surfplattan som slog igenom 2010 när Apple 

släppte sin första Ipad (Peters & Bell, 2013, xvi). 

 

2.2 Den  handhållna mobila tekniken och biblioteket 

 

Samspelet mellan människor och hur vi söker information har genomgått stora 

förändringar under de senaste åren och för biblioteken har detta bland annat inneburit att 

man måste erbjuda personlig- och webbaserad service, men också mobilanpassad 

service. Bibliotekens fysiska och digitala innehåll, samt system och service i övrigt 

måste anpassas för att fungera tillsammans med den mobila tekniken (Peters & Bell, 

2013, xv). För biblioteken som länge kämpat med små ekonomiska medel och 

nedskärningar är det emellertid en utmaning att utveckla nya tjänster och resurser. Det 

finns dessutom ett brett utbud av handhållna mobila produkter med olika 

operativsystem, appar och innehåll, vilket skapar ytterligare problem för biblioteken. 

Bibliotekspersonalen måste bland annat kunna erbjuda en tjänst som passar alla och 

dessutom kunna tillhandahålla support för flera olika modeller av mobiltelefoner och 

surfplattor. Utvecklingen visar att allt fler vänder sig till biblioteken för att få hjälp med 

sina handhållna mobila produkter och allt färre vänder sig till personalen med 

referensfrågor. Detta kräver att personalen är kunniga inom området mobil teknik och 

håller sig uppdaterade om vad som kommer ut på marknaden (Peters & Bell, 2013, xvi). 

 

Men den mobila utvecklingen har emellertid inte enbart fört med sig svårigheter för 

biblioteken. Tvärtom så har den gjort biblioteken mer tillgängliga utanför de fysiska 

lokalerna och gjort det möjligt att finnas där potentiella användare finns, nämligen på 

internet. Allt fler bibliotekarier utnyttjar dessutom den  handhållna mobila teknologin i 

det dagliga arbetet. (Peters & Bell, 2013, xv). 

 

2.3 QR-koden 

 

Under 1960-talet genomgick Japan en period av ekonomisk tillväxt och gallerior och 

butiker växte fram överallt i städerna. Butikernas kassasystem krävde dock att varornas 

priser knappades in manuellt vilket fick som följd att kassapersonalen fick problem med 

handleder och ögon. För att råda bot på problemet uppfann man streckkoden, samt ett 
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system där priset för varje vara registrerades automatiskt när streckkoden scannades av i 

kassan. Tekniken spred sig snabbt över världen (Denso Wave Inc., 2013). 

 

Tyvärr hade den nya streckkoden sina begränsningar, exempelvis kunde koden bara 

innehålla omkring 20 numeriska tecken. Företaget Denso Wave som just då arbetade 

med att utveckla streckkodsläsare; började därför se sig om efter en lösning på 

problemet och påbörjade arbetet med att utveckla en ny kod som skulle kunna innehålla 

mer information än tidigare. Det man fokuserade på var att utveckla en ny 

tvådimensionell kod, det vill säga en kod där informationen kodades och lästes från två 

olika håll; från sida till sida och uppifrån och ner, till skillnad från den vanligare 

streckkoden där informationen lästes från sida till sida (Denso Wave Inc., 2013). 

 

Den stora utmaningen låg framför allt i att göra avläsningen av den nya 

tvådimensionella koden minst lika snabb som streckkoden, trots att den kunde hålla mer 

information. För att lösa problemet utarbetade Denso Wave en fyrkantig kod i svartvitt 

som dessutom innehöll positionsmarkörer som visade var i koden som informationen 

fanns. Ett och ett halvt år efter att arbetet startat var QR-koden klar. QR-koden klarade 

av att koda ungefär 7000 tecken och gick att läsa tio gånger snabbare än andra koder.  

QR-koden släpptes fri på marknaden 1994 och blev därmed tillgänglig för vem som 

helst att använda.  

 

Den information som QR-koden kan lagra kan exempelvis bestå av text, en URL eller 

annan data och kan läsas med hjälp av en QR-kodsläsare i antingen en smartphone eller 

surfplatta (Lo, et al., 2013, 459). Idag återfinns koden över hela världen och används av 

både företag, organisationer och privatpersoner för att exempelvis marknadsföra eller 

lyfta fram tjänster och produkter. Koden beskrivs ofta som ett enkelt och effektivt medel 

vars centrala roll är att fungera som en bro mellan offline- och onlinevärlden (Denso 

Wave Inc., 2013). De är också mycket enkla och billiga att framställa då både 

programmen för att framställa QR-koderna och de applicationer som används på 

telefonerna är gratis. Användningen av QR-koder är alltså relativt enkelt så länge man 

har en smartphone och vet hur man ska göra för att använda koderna. 
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3 Riktlinjer för användning av QR-koder 
  

QR-koden är trots sina 20 år på marknaden, ett relativt outforskat och okänt fenomen, 

speciellt inom biblioteksvärlden och forskningen kring den är därför relativt liten. 

Problemet sägs ligga i att användarna inte vet vad en QR-koden är för någonting eller 

vet hur tekniken fungerar och därmed inte heller vet vad de ska använda dem till. I detta 

kapitel kommer jag att ta upp de riktlinjer jag har  utgått ifrån när det gäller studien av 

de olika QR-kodsprojekten. 

 

 Whitchurch (2012, 400-401) pratar om  tre olika punkter som man bör tänka på när 

man arbetar med QR-koder inom biblioteksverksamhet och använder begreppen 

usefulness, usability och placement/visibility. Usefulness innebär enligt Whitchurch 

framför allt att QR-kodens innehåll bör vara attraktivt för användarna. Är QR-koden 

fylld med ett innehåll som enkelt går att finna på annat håll finns det ingen mening för 

användaren att faktiskt scanna av koden. Biblioteken måste därför tänka igenom hur 

QR-koden används  och fylla den med ett innehåll som syftar till att ge service på ett 

enkelt sätt. Samtidigt bör koden inte användas på ett sådant sätt att det blir svårt för 

användaren att ta till sig innehållet. Har man tagit sig tid att ladda ner en scanner till sin 

telefon eller surfplatta och faktiskt valt att läsa av QR-koden, bör man kunna förvänta 

sig att innehållet fyller en mening och bör inte bestraffas med reklam eller webbsidor 

som inte är anpassade för mobil teknik (Peters & Bell, 2013, 82). Uppstår det 

svårigheter för användaren eller att tekniken inte fungerar alls kan det innebära att man 

precis har förlorat en av sina kunder. 

 

Whitchurch (2012, 400-401) använder också begreppet usability för att förklara vikten 

av att QR-koden ska vara enkel att använda . En studie gjord vid Kansas State 

University Libraries visar att de flesta som ger sig på att testa QR-koden faktiskt tycker 

att den är väldigt enkel att använda när den har använts på rätt sätt av biblioteket (Lo, et 

al., 2013. 467-468). Viktigt är också att koppla ihop det fysiska biblioteket med det 

elektroniska materialet genom att använda mobiloptimerade webbsidor. När användaren 

scannar QR-koderna använder de förmodligen en smartphone. Leder koden dem till en 

sida som är anpassad för just mobilteknik blir upplevelsen betydligt bättre. På samma 

sätt är det viktigt att testa både sina QR-koder men även sidorna man länkar till så att 
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allting fungerar på bästa sätt. Walsh (2009, 8) i sin tur menar att det ska vara lätt att 

komma åt den information som QR-koden bär på och det får absolut inte kosta några 

pengar. Idag har långt ifrån alla mobilabonnemang fri data i sina avtal även om det 

blivit vanligare under de senare åren. De flesta bibliotek och offentliga platser erbjuder 

dessutom WIFI, det vill säga teknik för trådlöst nätverk, men det är inte alla 

mobiltelefoner som har möjlighet att uttnytja detta. Att koppla URL:er en förkortning 

för Uniform Resource Locators, till QR-koderna har stor potential men det innebär då 

också att man utesluter en grupp användare som inte har möjlighet att utnyttja dem. Det 

är därför bra om man tänker på att också göra QR-koder som innehåller information 

som inte kräver att man är ansluten till internet. Ett bra sätt att visa på skillnaden mellan 

dessa ute i lokalerna kan exempelvis vara att trycka upp dem i olika färger. Detta leder 

oss in på Whitchurch (2012, 400-401) tredje och sista punkt: placement/visibility.  

 

Whitchurch (2012, 400-401) menar att placement/visibility innebär att QR-koden 

fungerar optimalt om den är synlig och direkt kopplad till sin kontext, det vill säga var i 

lokalen man valt att sätta upp QR-koden. Kane & Schneidewind (2011, 115-117) 

diskuterar bland annat begreppet point of need och säger att olika användare efterfrågar 

olika saker och målgrupp är viktigt att tänka på. Sätter man upp QR-koder på ett 

ålderdomshem, med innehåll riktat mot tonåringar är projektet dömt att misslyckas. 

Eller att i ett universitetsbibliotek sätta upp QR-koder kopplade till juridiksamlingen där 

humaniora eller naturvetenskapsstudenterna rör sig är helt poänglöst. 

 

Kane & Schenidewind (2011, 121) menar också att det är viktigt att man ser till att 

biblioteket inte använder för mycket QR-koder. Det kan göra att man skapar en mättnad 

vilket i sin tur leder till att besökarna inte använder dem. Förnuftigt användande är bäst 

och kan göra att fler blir lockade att använda QR-koderna. I det här fallet är det också 

viktigt att tänka på placering. Storleken på QR-koden spelar också in och det kan vara 

bra att testa vilken storlek som fungerar bäst för de allra flesta mobila enheterna. Även i 

detta fall är det viktigt att tänka på placering. En del mobiltelefoner är ganska 

ljuskänsliga vilket gör det svårt att läsa av en QR-kod som återfinns på en dåligt belyst 

plats. Det ska inte behövas att man böjer sig fram eller måste backa flera steg för att 

QR-koden ska gå att läsa av (Kane & Schneidewind 2011, 121).  
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Enligt Kane & Schneidewind (2011, 121-122) kan det också vara en idé att man gör 

koderna framträdande. En studie gjord vid Ryerson University Library visade att det var 

en förvånandsvärt stor del av besökarna som inte läste skyltar överhuvudtaget och 

därmed inte uppfattade QR-koderna som placerats ut i lokalerna. De allra flesta besökte 

biblioteket för att hämta något som de redan sökt fram i bibliotekets databas (Schultz, 

2013, 212).  
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4 Metod 
 

I det här kapitlet motiveras val av metod samt urval. Inledningsvis beskrivs den valda 

undersökningsmetoden följd av forskningsprocessen där det bland annat ges en utförlig 

beskrivning av datainsamlingsmetod samt urval och en kort presentation av vilka 

projekt som studerats. Kapitlet avslutas med vilka etiska principer som jag tagit hänsyn 

till samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Studien har en kvalitativ och utvärderande karaktär då den grundat sig på att få en 

fördjupad kunskap om inställning och användningen av QR-koden inom 

biblioteksverksamhet. Precis som Trost (2005, 15) förordar skedde val av metod i 

anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till aktuella frågeställningar. Då den 

kvalitativa metoden har en induktiv grund där informationen växer fram och vikten 

ligger i ord som tolkas och analyseras, ansåg jag att detta skulle vara ett lämpligt 

angreppssätt. Det kändes också lämpligt att använda sig av fallstudien som 

forskningsdesign och kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få detaljrika svar 

från respondenterna. 

 

Forskningsdesignen utgör den struktur som styr och vägleder dels hur man konkret 

använder sig av en viss metod, dels hur man analyserar den data eller den information 

som framkommer. Fallstudien förknippas ofta med en kvalitativ ansats då den skapar 

möjligheten att göra en intensiv och detaljerad granskning av ett eller ett fåtal fall 

(Bryman, 2012, 73), och jag har därför valt fallstudien som forskningsdesign för denna 

studie. Fokus för uppsatsen är QR-koden, varpå jag valt att använda QR-koden som fall. 

 

Materialet för denna studie bestod till största del av semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2012, 413) skriver att intresset i kvalitativa intervjuer är riktat mot 

respondentens ståndpunkter och att det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad respondenten upplever vara relevant eller 

inte. Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor 

och på dessa enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005, 5). 
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4.2 Intervjuerna och intervjuguiden 

 

De intervjuer som genomfördes för denna studie var fem till antalet och varje intervju 

tog ungefär 40 minuter till 1,5 timma. Intervjuerna utfördes under samma vecka och 

tiden anpassades utifrån respondentens önskemål. Detta innebar att de tre intervjuer som 

genomfördes med respondenter i USA gjordes på kvällstid för att passa respondentens 

arbetstid. Respondenterna representerade olika QR-kodsprojekt runt om i världen, bland 

annat Sverige (1st), Danmark (1st), USA (3st) och utfördes därmed på olika språk. 

Under intervjun med den danske respondenten talade jag svenska och respondenten 

danska. När något framkom som någon av oss inte förstod övergick intervjun till 

engelska vilket fungerade väldigt bra. Även de intervjuer som genomfördes med 

respondenterna i USA skedde på engelska. Uppstod oklarheter från något håll 

omformulerades frågan eller svaret så att båda parter förstod. Detta för att minimera 

risken för missförstånd och felciteringar. 

 

Då mitt upptagningsområde av QR-kodsprojekt var väldigt stort kändes det lämpligt att 

genomföra intervjuerna via telefon och skype. För att kunna spela in intervjuerna 

använda jag mig av högtalarfunktionen på mobiltelefonen. Detta gjorde det möjligt att 

spela in samtalet med hjälp av en diktafon som fick ligga bredvid telefonen.Vid de 

intervjuer som skedde med personer utanför Europa så använda jag mig av 

gratisprogrammet Skype. Även här kunde jag använda mig av inspelningsutrustning för 

att spela in intervjuerna. Det hela fungerade mycket bra. 

 

 Bryman (2012, 432) skriver att det finns många fördelar med telefonintervjuer och 

nämner bland annat kostnader som en tydlig fördel, eftersom det är enklare att nå 

individer och grupper som befinner sig långt borta. Det kan ibland också vara lättare att 

ställa och svara på känsliga frågor på telefon då intervjuaren och svararen inte är fysiskt 

närvarande för varandra. Bryman påpekar också att de skillnader som finns mellan 

telefonintervjuer och direktintervjuer är små. Vissa aspekter av kvalitativa 

telefonintervjuer ska man dock hålla i minnet. Intervjuer via telefon är enklare att 

avbryta än vad direkta intervjuer är. Dessutom kan man inte se respondentens 

kroppspråk och reaktioner vid telefonintervjuer. Jag fann att respondenterna i denna 

studie var öppna och berättade mycket i sina svar. Det fanns därför inte några problem 
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med registreringen av resultatet. Med tanke på den tid och kostnadsbesparing 

telefonintervjuerna givit, samt den stora mängd data som samlades in så betraktar jag 

metoden som mycket effektiv.  

 

Intervjuguiden (bilaga 1) för denna studie utformades utifrån ett antal olika teman. 

Varje tema hade ett antal olika frågeställningar men gav också utrymme för att ställa 

ytterligare frågor och påverka om jag ville att respondenten skulle utveckla sitt 

resonemang lite mer. Det gav också respondenten möjlighet att prata relativt fritt kring 

frågeställningarna (Trost 2005, 28-29). Trost benämner detta som en låg grad av 

standardisering. Man anpassar sig efter respondentens språkbruk och tar 

intervjufrågorna i den ordning de passar och följdfrågorna formuleras beroende på 

tidigare svar.  

 

Valet av denna form av intervjumetod gjordes på grund av att undersökningen har ett 

förhållandevis tydligt fokus med specifika frågeställningar, istället för en mer allmän 

vilja att utforska ett område eller tema (Bryman, 2012, 416). Att undersökningen 

rymmer ett antal olika projekt kräver också det en viss form av struktur för att man skall 

kunna se mönster och strukturer i materialet. Att helt frångå en form av mall, i detta fall 

intervjuguiden, vore i så fall omöjligt (Bryman, 2012, 416).  

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades materialet. De intervjuer som 

genomfördes på engelska transkriberades också på engelska men översattes sedan till 

svenska. 

 

4.3 Urval 

 

Valet av QR-kodsprojekt och respondenter är delvis baserat på ett bekvämlighetsurval, 

men är framför allt baserat på ambitionen att fånga erfarenheter från projekt som jag 

ansåg vara särskilt intressanta med utgångspunkt i mina frågeställningar. Efter att jag 

tittat runt på internet för att hitta olika intressanta QR-kodsprojekt skickade jag ut 

förfrågningar via e-post till dessa för att se om någon som arbetade med projekten 

kunde ställa upp på intervju och det var ett antal av dessa som tackade ja till att delta. 

Jag valde därefter ut fem olika projekt som på det ena eller andra viset kändes relevanta 
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för studien. Urvalet baserades framför allt på QR-kodsprojektets karaktär, jag ville inte 

ta med flera projekt som var exakt likadana. Valet baserades också på idéen om att ta 

med både lyckade och  mindre lyckade projekt i studien, för att kunna utröna om det 

fanns några skillnader i arbetet kring projekten. Respondenterna  är representanter från 

de olika QR-kodsprojekten och har på det ena eller andra viset varit delaktiga i arbetet 

med dem. 

 

QR-koden används inom många olika områden. Exempelvis för att göra reklam för 

olika produkter och tävlingar men även inom museiverksamhet, bibliotek och nu senast 

även som betalningsmedel i butiker. Jag har dock valt att enbart lägga fokus på QR-

koder inom biblioteksverksamhet, då det är detta område som känns mest relevant för 

den utbildning jag studerar. Jag har också valt att inte bara fokusera på QR-kodsprojekt 

inom Sverige och detta beror på att inställningen till QR-koden varierar över hela 

världen, och jag ville få en så bred bild som möjligt. 

 

4.3.1 QR-kodsprojekten 

 

De QR-kodsprojekt som jag valt att titta närmare på är Snap and Go vid Contra Costa 

County Library i Kalifornien, USA. Biblioteket vars verksamhet har stort fokus på 

elektroniska resurser erbjuder gratis service till alla. Biblioteket har i sin QR-

kodssatsning placerat ut QR-koder i tunnelbanor och vid busshållplatser och därefter 

kopplat dem till olika böcker och noveller. De som vill kan då scanna av QR-koden och 

ladda ned materialet till telefonen genom att knappa in sina lånekortsuppgifter och läsa 

dem under sin resa. Personen som jag intervjuat för denna studie är Susan Kantor-

Horning som arbetar på Contra Costa County Library och som dessutom givit ut ett 

antal artiklar om deras QR-kods satsning.
1
 Jag har också intervjuat Jeppe Bjerregaard 

Jessen, projektledare för QR-kodsprojektet Bib To Go vid Danska Køge Biblioteket. 

Detta bibliotek har en tydlig folkbibliotekskaraktär och består förutom  Køge 

Biblioteket, också av tre filialbibliotek som återfinns runt om i Køge kommun. Även vid 

detta bibliotek har man satt ut QR-koder vid tåg- och busstationer men sättet att skylta 

projektet skiljer sig från Snap and Go.
2
 Jag har också tittat på satsningar gjorda vid 

                                                 
1
 Susan Kantor Horning, Contra Costa County Library, intervju, 20131202. 

2
 Jeppe Bjerregaard Jessen, Danska Køge Biblioteken, intervju, 20131128. 
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några av filialerna till Uppsala Universitetsbibliotek där man valt att skylta vissa e-

böcker samt fysiska böcker med hjälp av QR-koder. Man har också använt QR-koder i 

kampanjer riktade mot nya studenter för att få dem att upptäcka biblioteket. Den person 

jag har pratat med arbetar vid ett av filialbiblioteken men har valt att inte delta med 

namn. Jag kommer därför att kalla respondenten för respondent A. Hon har bland annat 

föreläst om användningen av QR-koder och har varit en av de som varit delaktiga i 

arbetet med koderna vid Uppsalas Universitetsbibliotek.
3
 Jag har även tittat på San 

Diego Collage Library, ett bibliotek med tydlig fokus på akademisk verksamhet. 

Servicen som erbjuds är dessutom gratis för collagestudenterna. Där har man gjort det 

möjligt för studenterna att scanna av en QR-kod i anslutning till katalogposterna när 

man söker efter vissa böcker. Informationen skickas därefter till studentens mobiltelefon 

som en anteckning, sms eller e-post och ska hjälpa studenterna att hitta rätt i hyllan. Jag 

har pratat med Keven Jeffrey som arbetar på biblioteket.
4
 The Big Read vid Topeka & 

Shawnee County Public Library är ett stort läsprojekt där en eller ett par olika böcker 

väljs ut varje år och som biblioteket arbetar kring under det året. Till detta har man 

skapat en skattjakt som bygger på att man scannar QR-koder runt om i samhället och 

varje kod innehåller en ledtråd som leder en vidare till nästa och så vidare. QR-koderna 

placerade ut i butiker, caféer och hos bokhandlare. Representanten för detta projekt är 

David King som arbetar vid biblioteket.
5
 Mer ingående information om projekten 

återfinns i resultatet. 

 

4.4 Etiska principer 

 

För att inte kränka någon eller på annat sätt skapa obehag hos mina respondenter, valde 

jag att följa det som Bryman (2012, 131-139) tar upp som grundläggande etiska 

principerna inom svensk forskning. Vid kontakt med intervjurespondenterna började jag 

med att presentera mig själv och ge en kort introduktion till studien. Jag 

uppmärksammade också respondenten på att allt deltagande var frivillig och att man när 

som helst kunde avsluta intervjun om det inte kändes bra. Jag nämnde också att alla svar 

var anonyma och att inga namn skulle förekomma i resultatet om respondenten så 

                                                 
3
 Respondent A, Uppsala Universitetsbibliotek, intervju, 20131204. 

4
 Keven Jeffrey, San Diego Collage Library, intervju, 20131202. 

5
 David King, Topeka & Shawnee County Public Library, 20131206.  
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önskade. Av de fem personer som deltog i studien, var det bara en som inte kände sig 

bekväm med att delta med namn och jag har därför valt att benämna denna person som 

respondent A. Jag valde dock att använda de resterande respondenternas namn i 

resultatredovisningen, då jag ansåg att benämningar så som respondent B, C och D 

skulle minska läsbarheten av resultatredovisningen. Respondenterna informerades också 

om intervjuernas längd och att jag gärna ville spela in dem, men att även detta var 

frivilligt. De informerades också om att ingen annan skulle lyssna på det inspelade 

materialet förutom jag.  

 

4.5 Reliabilitet och Validitet 

 

Reliabiliteten härleds ur replikerbarheten av en undersökning, det vill säga att om någon 

försöker göra samma undersökning igen så bör man få ungefär samma resultat (Bryman, 

2012, 351-352). I denna studie har jag försökt vara noggrann i min metodbeskrivning, 

så att om någon skulle vilja göra samma undersökning igen så skulle inga större 

problem uppstå. Jag anser därför att studiens reliabilitet är hög. 

 

När det kommer till studiens validitet, det vill säga att de slutsatser man dragit verkligen 

är gjorda på korrekta grunder och att orsak och verkan hänger ihop så blir det något 

svårare att applicera på denna kvalitativa studie. Bryman menar att validitet främst 

behandlar mätningar och att det därför kan vara svårt att använda validitetsbegreppet i 

anslutning till kvalitativ forskning (Bryman, 2012, 49-50). Om en annan person skulle 

utföra en intervju med samma respondenter och använda intervjuguiden som tagits fram 

för denna studie, är det troligt att det ändå skulle framkomma andra svar. Detta då alla 

former av ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer är ett samspel mellan 

respondenten och den som utför intervjun. Därmed skulle samma kontext vara omöjlig 

att replikera. Validitetsbegreppet har dock förgreningar som kan anses vara applicerbara 

på den kvalitativa forskningen och i mitt fall så handlar det om intern validitet. Intern 

validitet innebär att en överensstämmelse finns mellan de teorier som utvecklas under 

forskningens förlopp och de observationer som görs (Bryman, 2012, 352). 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att redovisa de resultat som framkommit under intervjuerna. 

För att göra resultaten så tydligt som möjligt redovisas varje projekt och intervju för sig. 

  

5.1 Snap and Go vid Contra Costa County Library. 

 

Vid Contra Costa County Library I Kalifornien, USA arbetar Susan Kantor-Horning. 

Hon har länge varit intresserad av hur man kan implementera handhållen mobil teknik 

inom biblioteksverksamhet och säger själv att hon tyckt att det har varit intressant och 

utmanande att arbeta med detta. Det var därför inte konstigt att just hon blev en av fyra 

personer som till en början blev involverade i biblioteksprojektet Snap & Go. Projektet 

är ett samarbete med Tri Delta Transit, som ombesörjer områdets lokaltrafik. Arbetet 

som enligt Kantor-Horning startades upp i början på 2010 gick ut på att kunna erbjuda 

direkt åtkomst till gratis ljudböcker, e-böcker och bibliotekstjänster var man än befann 

sig, men speciellt i lokaltrafiken. Pendlare som ägde ett Contra Costa County 

bibliotekskort kunde välja bland 600 olika ljudbokstitlar och över 1600 olika eböcker att 

ladda ned  direkt till sina mobiltelefoner genom att läsa av en QR-kod med hjälp av sin 

mobiltelefon och därefter knappa in sina lånekortsuppgifter. Tjänsten var kostnadsfri.
6
 

 

Enligt Kantor-Horning hade idéen till projektet sin grund i att man ville söka nya sätt att 

nå ut till invånarna i Contra Costa County och sträcka ut en hand till de personer som i 

vanliga fall inte hade möjlighet att besöka biblioteket. Susan Kantor-Horning berättar: 

 

Vi ville att biblioteket skulle finnas tillgängligt tjugofyra timmar om dygnet, även om 

det fysiska biblioteket var stängt. Omkring 42 procent av befolkningen här jobbar i 

andra städer och  tillbringar mycket tid i lokaltrafiken,  borta från sina hem och har 

därför inte möjlighet att besöka biblioteket även om de skulle vilja.Vårt fokus blev att 

försöka skapa nya väger som gjorde det möjligt även för denna grupp att använda sig 

av bibliotekets resurser. I samma veva började det pratas en hel del om den här 

spännande lilla svarta fyrkanten som kunde användas till så mycket, så det var kanske 

inte så konstigt att vi valde att använda QR-koden för att skapa åtkomst till våra 

elektroniska resurser. Det kändes helt enkelt som en både intressant och lovande 

teknik, speciellt som vår budget under den här perioden var väldigt liten. En större 

ekonomisk satsning i det läget hade helt enkelt inte varit möjlig [min översättning].
7
  

                                                 
6
 Susan, Kantor Horning, Contra Costa County Library, intervju, 20131202. 

7
 Ibid. 
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Kantor-Horning berättade att man ansåg att det gick att göra väldigt mycket med hjälp 

av QR-koden och att utmaningen med projektet istället låg i marknadsföringen. ”QR-

koden var som sagt väldigt ny och knappt någon visste vad det var för något” [min 

översättning] berättar hon.
8
 

 

Biblioteket hade sedan tidigare skapat en mobilanpassad webbsida vilket gjorde att man 

inte behövde tänka nämnvärt på detta när de väl bestämde sig för att arbeta med QR-

koder. Det största arbetet bestod istället av att arbeta fram reklam och 

marknadsföringsmaterial. Kantor-Horning berättar: 

 

Vi ville så klart att så många som möjligt skulle kunna använda QR-koderna. Därför 

kändes det viktigt att informera om Snap & Go och hur den nya tekniken fungerade. 

Vi arbetade väldigt aktivt med detta och i juli 2010 lanserades reklamkampanjen för 

Snap & Go. Vi passade också på att göra reklam för den mobilanpassade 

webbsidan.Vi hade bland annat tryckt upp bokmärken som låntagarna fick med sig 

hem när de lånade böcker. Vi tryckte upp flygblad som delades ut, samt affischer 

och stora reklamskyltar som sattes upp i anslutning till busshållplatser och på 

tågstationerna. Vi gjorde också reklam inne i bussar och tågvagnar. På allt detta hade 

vi så klart tryckt QR-koder också[min översättning].
9
 

 

 

Hon berättade också att varje affisch och reklamskylt som sattes upp var strategiskt 

utplacerade. QR-koderna som var utplacerade i anslutning till lokaltrafiken var fyllda 

med tips på böcker eller kopplade till bibliotekets katalog med e-böcker och 

ljudböcker.
10

 ”Vi var så klart väldigt nervösa när vi lanserade Snap & Go och vi var så 

klart väldigt spända på att få se vilket bemötande det skulle bli, men vi hade inte behövt 

oroa oss[min översättning]” berättar hon. Redan under första månaden som Snap & Go 

var igång så ökade användandet av  bibliotekets mobilanpassade webbsida med 16 

procent och QR-kodsguide som tagits fram och lagts in på bibliotekets hemsida hade 

under det första året nära 8000 visningar. Projektet fick mycket bra respons både från 

användarna och från personalen. ”Det kändes verkligen som att vi lyckats med att nå ut 

till fler människor med vår service och även med att få lansera någonting som praktiskt 

taget inte var testat tidigare [min översättning].” 
11

 I dagsläget jobbar biblioteket med att 

                                                 
8
 Susan, Kantor Horning, Contra Costa County Library, intervju, 20131202. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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expandera projektet och även rikta in sig på en ny målgrupp, nämligen barn och 

ungdomar.
12

 

 

Vid intervjun frågade jag även om vad  hon upplever är viktigt att tänka på när man ska 

implementera QR-koder i bibliotekverksamhet, samt vad hon trodde det var som gjorde 

att ett QR-kodsprojekt lyckades. På detta svarade hon: 

 

Det är viktigt att alltid tänka på användaren i första hand och att man vågar satsa 

även om det känns lite läskigt i början.  Vi lade stort fokus och mycket arbeta på att 

prata med invånarna här och höra med dem om vad de saknade för något. Det var till 

stor hjälp när vi sedan satte oss ner för att diskutera hur vi skulle utveckla vår 

biblioteksverksamhet. Att vara grundlig i sitt förarbete är verkligen viktigt[min 

översättning].
13

 

 

 

Att sedan förstå teknikens begränsningar är en annan viktig aspekt enligt Kantor-

Horning och hon berättade att när de startade upp projektet i början på 2010 så var det 

inte många som kände till vad QR-koden användes till, vilket sågs som en begränsning. 

Men istället för att se det som en sådan försökte man istället övervinna detta genom att 

satsa mycket på att marknadsföra Snap & Go men en snygg, omfattande och informativ 

kampanj. Hon tog också upp att det var viktigt att våga satsa. ”Kolla vad det finns för 

teknik där ute, jämför, prova på, hitta nya vägar, ha roligt[min översättning]” säger 

Kantor-Horning med ett skratt och fortsätter sedan med att säga; ”att göra något 

halvdant funkar inte tror jag, men bevisligen behöver det inte kosta en enorm summa 

pengar heller[min översättning].”
14

  

 

På frågan om varför hon trodde att en del QR-kodsprojekt misslyckades svarade hon att 

det var så klart väldigt svårt att gissa sig till, men att hon trodde att det kunde bero på att 

man inte satsat tillräckligt hårt. 

 

De enda projekt jag sett som misslyckats är de där man tryckt upp ett antal koder, 

placerat ut dem i sina fysiska lokaler och sedan inte informerat vare sig personal 

eller användare om hur man kan använda dem [min översättning].
15

 

 

                                                 
12

 Susan, Kantor Horning, Contra Costa County Library, intervju, 20131202. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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Till sist frågade jag Kantor- Horning om vad hon ansåg vara de positiva fördelarna med 

att använda QR-koderna på bibliotek, respektive de negativa och hon svarade att det 

som hon tyckte var mest positivt var att det var en så mångsidig verktyg som gick att 

använda både i biblioteket och utanför, samtidigt som man kunde nå ut till så många 

människor samtidigt med en så enkel teknik. Det som var mest negativt var att det 

krävde att användarna hade en smartphone för att kunna läsa av koderna, samtidigt som 

tekniken kräver att man uppdaterar QR-koderna hela tiden. Gör man exempelvis om 

hemsidan måste man uppdatera koderna också och då har ju så klart all tryckt reklam 

gjort sitt menade hon.
16

 

 

5.2  Bib To Go vid Køge Biblioteket. 

 

Vid  biblioteket i Køge, Danmark arbetar Jeppe Bjerregaard Jessen. Han har under 2013 

arbetat som projektledare för kampanjen Bib To Go. Projektets fokus har varit att bryta 

med föreställningen om att biblioteket enbart är en byggnad fylld med böcker och man 

har därför byggt upp virtuella bokhyllor vid tunnelbanestationer, den lokala simhallen 

och andra platser där det är mycket människor som rör sig.”Vi vill visa att vi kan 

anpassa oss efter den nya tekniken och faktiskt inte bara arbetar bland dammiga böcker 

[min översättning]” säger Bjerregaard Jessen.
17

 

 

Idéen till projektet fick man när man av en händelse såg ett videoklipp på Youtube om 

en digital matvarubutik i Sydkorea. Bjerregaard Jessen berättar: 

 

Där hade man tryckt upp stora reklamskyltar. Skyltarna såg ut precis som hyllorna i 

en matvarubutik, med priser och olika varumärken. Bredvid priserna satt en liten 

QR-kod som man kunde scanna av för att lägga varan i sin varukorg. När man 

handlat klart betalade man direkt i appen med sitt kontokort och varorna levererades 

hem till dörren.Vi såg potentialen i detta och kände att det här kunde vara en jättebra 

idé för att ge människor den tid de faktiskt ofta saknar och göra det möjligt för dem 

att också besöka biblioteket, om än virituellt. Bland veckans alla göromål så 

prioriteras biblioteket ofta bort.Tack vare Bib To Go har fler invånare möjlighet att 

ta del av bibliotekets katalog direkt i sin telefon eller surfplatta och slipper dessutom 

att oroa sig för att de inte ska hinna lämna tillbaka boken i tid[min översättning].
18

  

 

                                                 
16

 Susan, Kantor Horning, Contra Costa County Library, intervju, 20131202. 
17

 Jeppe Bjerregaard Jessen, Danska Køge Biblioteket, intervju, 20131128. 
18

 Ibid. 
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Jeppe Bjerregaard Jessen berättar också att man arbetade väldigt hårt med den virtuella 

biten av projektet. ”Vi ville så klart att det virtuella biblioteket skulle kännas som det 

fysiska och utformade därför hyllorna så att de skulle se ut som vanliga bokhyllor [min 

översättning]”.
19

  Detta skulle göra det möjligt för användarna att gå runt och leta bland 

titlarna på hyllan, scanna av koden brevid boken som i sin tur kopplade upp sig på 

bibliotekets mobilanpassade hemsida och sedan läsa. Det hela är mycket enkelt 

fortsätter  han, ”scanna koden och läs e-boken, det finns något för alla, bilderböcker, 

facklitteratur och romaner [min översättning].”  Varje virituellt bibliotek innehåller 

omkring 50 titlar och biblioteket försöker att blanda både böcker från topplistor och 

böcker som är lite mindre kända för att skapa en bra bredd. ”Jag tror att det är viktigt att 

byta ut titlarna ibland så att det alltid finns något nytt att läsa[min översättning]” 

berättar Bjerregaard Jessen.
20

 

 

När jag frågade Jeppe Bjerregaard Jessen om vilket bemötande projektat hade fått och 

om han uppfattade projektet som lyckat svarade han att de inte trodde att bemötandet 

skulle bli så stort som det faktiskt hade blivit och att man var mycket nöjda med hur det 

hela hade utvecklat sig.  

 

Vi är väldigt glada över den positiva responsen vi fått från både användare och 

media och även av andra bibliotek exempelvis från Sverige som funderar på att 

påbörja liknande projekt[min översättning]. 
21

 

 

När jag frågade varför han trodde att projektet fått så positiv respons svarade han att det 

nog till stor del berodde på utformningen av de virtuella hyllorna. ”De är väldigt 

uppseendeväckande, på ett positivt sätt. Man blir nyfiken på att kolla vad det är för 

någonting fortsätter han[min översättning].
22

 

 

Jag frågade också vad han trodde det var som gjorde att QR-kodsprojekt lyckades eller 

misslyckades och på detta svarade han att att han trodde att mycket berodde på hur 

tilltalande själva produkten var och tillade:” I vårt fall har vi arbetat väldigt mycket med 

designen och jag tror verkligen att det har haft betydelse för vilket mottagande Bib To 
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Go har fått.”  Han påpekade också att det är viktigt att den produkt man erbjuder 

fungerar och berättar: 

Som ett exempel kan jag berätta om en läsplatta som jag köpte för några år sedan. 

Jag köpte den för att i beskrivningen stod det att det skulle vara enkelt att ladda ner 

e-böcker från biblioteket. Det visade sig senare att det inte alls var så enkelt då inte 

bibliotekets hemsida var anpassad för att fungera tillsammans med läsplattan. Jag 

använda läsplattan en gång. Så se till att tjänsten du erbjuder fungerar, annars 

kommer ingen att vilja använda den [min översättning].
23

 

 

När det gäller QR-kodens postiva och negativa egenskaper ansåg han att det mesta var 

positivt. Idag har de flesta smartphones och därför kan de allra flesta ta del av det som 

QR-koderna kan erbjuda menar han. Däremot tyckte han att det som var mest negativt 

var att det fanns så mycket teknik som konkurrerade med QR-koderna hela tiden och 

gjorde så att de hamnar i skymundan.
24

 

 

5.3 Uppsalas Universitetsbibliotek och QR-koden. 

 

Jag intervjuade en kvinna som arbetar på ett av Uppsalas filialbibliotek, i fortsättningen 

kallad för respondent A. Respondent A har varit en av de personer som varit involverad 

i projektarbetet kring QR-koderna. På Uppsalas universitetsbibliotek funderade man 

väldigt mycket över hur man skulle kunna integrera de digitala samlingarna i den 

fysiska lokalen, då  biblioteken; både Carolina Rediviva men också filialbiblioteken har 

ett oerhört stort material när det kommer till fysiska böcker, men också av elektroniskt 

material.
25

  

 

Därför började man i slutet på 2009 att ta fram ett diskussionsunderlag för hur man 

skulle kunna arbeta med detta i framtiden och vad som ansågs vara viktigt att satsa på. 

Diskussionsunderlaget fick namnet framtiden kommer alltid. Flera av de teman som 

fanns i diskussionsunderlaget växte sedan fram och blev riktiga projekt. Bland annat 

skapades en mobilanpassad hemsida. Ett annat projekt handlade om QR-koden som 

under den här tidpunkten kändes väldigt ny och fräsch berättar respondent A. Hon 

berättar: 
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De flesta av våra studenter  som rörde sig dagligen i biblioteket efterfrågade fysiska 

exemplar, även om materialet fanns elektroniskt. Vi upplevde att det fanns ett visst 

avståndstagande när det gällde det digitala materialet och att detta kanske var 

någonting som vi skulle kunna satsa på. Vi i personalen började diskutera hur vi 

skulle kunna ta in det digitala beståndet i våra fysiska lokalerna och göra dem 

synligare för våra studenter. När vi trots allt stod och betalde så mycket pengar för 

våra digitala samlingar så kändes det som att det var självklart att försöka få fler 

studenter att faktiskt utnyttja dem.
26

 

 

Innan projektet drog igång började man ta kontakt med olika fakulteter, forskare och 

bibliotekspersonal för att höra sig för om det skulle finnas intresse från deras sida att 

delta i projektet. ”Mottagandet blev sådär”, berättar respondent A. Vissa ansåg att det 

var onödigt att satsa på QR-koder för att ingen hade hört talas om dem, andra ansåg att 

studenterna redan var nöjda med det som biblioteket erbjöd. Men det fanns också dem 

som blev nyfikna och intresserade.
27

 Respondent A fortsätter: 

 

Vi pratade också med studenterna och fick därigenom också bekräftat att det var 

många studenter som inte uppfattat att vi faktiskt hade så mycket e-böcker och e-

publicerade tidskrifter som vi faktiskt hade. Istället gick studenterna direkt till hyllan 

och hittade man inte det man skulle ha så gick man därifrån utan att titta i vår 

katalog. Sen tyckte studenterna att om man skulle satsa på e-böcker så var det bäst 

om man riktade in sig på kursböckerna då det var många som behövde böckerna 

samtidigt. Att skylta att man hade e-böcker tyckte de också var en bra idé, gärna i 

anslutning till fysiska exemplar av samma bok om det var möjligt. Vi tog med oss 

det här och började trycka upp olika QR-kodsskyltningar som vi satte upp i våra 

lokaler. Exempel på olika skyltningar var länkar till olika elektroniska databaser, 

kursböcker och vår hemsida. Men vi kände att vi behövde göra någonting mer för att 

uppmärksamma studenterna på det här med QR-koder och gjorde därför en liten 

välkomstkampanj för våra nya studenter i början på hösterminen 2010.
28

 

 

Bibliotekspersonalen satte upp välkomstskyltar där det stod saker som ny student, se hit 

och välkommen tillsammans med en stor QR-kod. Om man scannade av QR-koden fick 

man ett meddelande om att man var välkommen till uppsala universitet och att om man 

kom förbi biblioteket och hämtade upp sitt bibliotekskort så skulle man få en påse med 

lite bra att ha saker. Tyvärr så fick inte det här ett sånt bra mottagande som man hade 

hoppats på. Några av våra filialbibliotek fick exempelvis inte dela ut en endaste påse, 

och QR-koderna som placerat ut i anslutning till kursböcker och databaser var det 

nästan ingen som använde.
29
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När jag frågar respondent A om hon ansåg att deras QR-kodssatsning varit lyckad 

svarar hon både ja och nej och fortsätter: 

 

Vi har lyckats marknadsföra våra digitala samlingar och göra dem synligare för våra 

studenter, men det beror nog mer på informationen som har omgivit själva QR-

koderna på affischerna än vad det beror på QR-koderna. Själva QR-koderna hade vi 

nog lika gärna kunnat låta bli att använda och det är ingenting som vi aktivt arbetar 

med idag, även om de fortfarande förekommer i vissa av våra bibliotek för att man 

helt enkelt har struntat i att plocka bort dem.
30

 

 

När jag fråga respondent A om vad hon trodde att det berodde på att vissa QR-

kodsprojekt lyckades medan andra misslyckades svarade hon: 

 

Jag vet faktiskt inte, hos oss har det bevisligen inte gått så bra som vi hade hoppats. 

Kanske hade det fungerat bättre om vi väntat ett par år eller informerat bättre om vad 

QR-koden var för något. Såhär i efterhand kan jag känna att det var dumt att satsa på 

en teknik för att visa studenter som inte använder våra digitala medier att vi hade 

dem. Läser man inte e-böcker är risken ganska stor att man inte heller använder QR-

koder fortsätter hon.
31

 

 

Jag frågade också vad hon tyckte att man måste tänka på när man arbetar med QR-koder 

och då svarade hon att: ”jag tror att man måste tänka på vilken målgrupp man riktar in 

sig på och tänka väldigt strategiskt när det gäller utplacering av koderna. Sen handlar 

det nog väldigt mycket om tur också.”Jag frågade även respondent A om vad hon ansåg 

om att QR-koden skulle vara på väg bort från marknaden och hon svarade att hon trodde 

att den inte var på väg bort men att det kommit väldigt många nya bättre tekniska 

hjälpmedel som man kunde använda istället och att QR-koden kanske hade gjort sitt, 

åtminstone inom biblioteksvärlden.
32

 

 

Till sist bad jag Respondent A  att svara på frågan om vilka positiva och negativa 

egenskapen som QR-koden hade och hon tyckte att det var positivt att den gick att 

använda till så mycket men att det var synd att ingen ville använda dem. Hon ansåg 

också att det krävdes en hel del arbete då man trots QR-koden, måste informera om 

vilken information varje kod innehåller.
33
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5.4 San Diego Collage Library.  

 

Vid San Diego Collage Library har Keven Jeffrey tillsammans med några kollegor 

arbetat med QR-koden för att göra det enklara för studenterna att hitta böckerna i 

bibliotekets hyllor. Jeffrey arbetar som bibliotekarie och är verksam inom området ny- 

och digital teknik. Han arbetar dessutom med bibliotekets webbsida, både den mobila 

och den vanliga samt sökverktyget, vilket var en av de bidragande orsaken till varför 

han blev involverad i QR-kodsprojektet. Han berättade för mig att den absolut 

vanligaste frågan som studenterna ställda förutom referensfrågor, och vägen till 

toaletten var om de kunde få låna penna och papper för att skriva ned var boken de 

letade efter fanns. De glömde ofta bort vad de läst på skärmen och var tvungen att gå 

tillbaka till datorn för att kontrollera så att de var på rätt hylla och kom ihåg rätt 

placering. Det här fick Jeffrey och hans  kollegor att börja fundera ut hur de på ett enkelt 

sätt kunde hjälpa studenterna att minnas placeringen. Idéen om att koppla QR-koden till 

katalogen lades fram. De böcker som efterfrågades mest fick en QR-kod kopplat till sig 

i katalogen genom att koden placerades brevid informationen om var boken stod. När 

man scannade av koden fick man placeringsinformationen skickad till sin telefon. 

Därefter kunde studenterna enkelt leta upp boken utan att riskera att glömma bort 

placeringen innan man hittat boken.
34

 Koden innehöll information om titel, placering 

samt våning boken fanns på och om boken var tillgänglig eller inte. Möjligheten att 

skicka informationen via e-post eller sms fanns också.
35

 

 

Projektet som genomfördes under början på 2011 blev dock inte den succé man hade 

hoppats på. Studenterna fortsatte att fråga om papper och penna och QR-koderna 

användes mycket sparsamt. Bemötandet var med andra ord väldigt svalt, framför allt 

från studenterna men även en del av personalen tyckte att det var onödigt att satsa på 

något som ingen utnyttjade eller kände till. När jag frågade Keven Jeffrey vad han 

trodde detta berodde på, sa han att han delvis trodde att det berodde på att man kanske 

påbörjat projektet för snabbt efter att  QR-koden började användas i sådana här 

sammanhang. Dessutom var det inte alla studenter som hade smartphones med fri 

datatrafik. Han berättade också att man inte heller gjort någon reklam för koderna utan 
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förväntade sig att studenter som han ansåg vara ganska snabba på alla möjliga nyheter 

inom teknikvärlden skulle lista ut hur man använda dem på egen hand. Keven Jeffrey 

berättar: 

 

Jag tror att om vi hade satsat mer på att göra reklam för koderna och vilket 

hjälpmedel de kunde vara, så hade det nog fungerat mycket bättre och vi funderar 

faktiskt på att göra ett nytt försök med QR-koderna och satsa mer på reklam. QR-

koden syns ju på allt fler ställen idag och har fått väldigt positivt bemötande på 

många andra bibliotek här i US så vi får se vad som händer längre fram. Dessutom 

är det en väldigt enkel och rolig teknik att arbeta med[min översättning].
36

 

 

 

Jag fråga också vad han trodde det berodde på att vissa projekt lyckats och andra inte 

och på det svarade han att han trodde absolut att det handlade om hur man 

marknadsförde sig. En liten fyrkant  är det ingen som bryr sig om, om de inte vet vad 

den används till. Man måste helt enkelt arbeta väldigt aktivt för att nå ut till användarna 

menade han. Han trodde också att placering var viktigt och sa: 

 

Om man gör som vi gjorde när vi placerade QR-koder på våra hemsidor där 

studenterna lika snabbt om inte snabbare kan klicka sig in på samma sida som koden 

hänvisar till så är det klart att man väljer det man är bekant med. Vem vill krångla 

till liksom. Det hade säkert varit bättre om vi satt upp QR-koder i lokalen. En QR-

kod med information om hur man kopierar brevid kopiatorn exempelvis[min 

översättning].
37

 

 

 

5.5 The Big Read vid Topeka & Shawnee County Public Library. 

 

Vid  Topeka och Shawnee County  Public Library  har man under ett par år arbetat med 

ett projekt som heter The Big Read initiative. Poängen med The Big Read var att man 

ville återuppväcka intresset för amerikans litteratur och uppmuntra invånarna att läsa 

mer. Läsprojektet  fokuserar på en bok åt gången och i anslutning till den ordnar man 

olika kreativa och roliga projekt. Under 2013 föll valet på boken The Great Gatsby 

(Scott-Fitzgerald, 1925).  David King som jobbar med digitala medier och kundservice 

på Topeka och Shawnee County Public Library blev involverade i projektet när man 

började diskutera om man inte skulle kunna involvera QR-koder på något vis. ”Vi hade 

experimenterat med QR-koder tidigare och bland annat arbetat fram en mobil plattform 

för våra användare och tyckte att det var väldigt kul[min översättning]” berättar han. 
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”Vi började se oss omkring efter olika sätt som vi kunde arbeta på och kom på att en 

skattjakt med boken som tema kunde passa perfekt. Det kunde passa både barn och 

vuxna[min översättning].”  Tillsammans med ett antal lokala företag arrangerade man 

därför en skattjakten som hade sin början i biblioteket. Varje QR-kod gav deltagaren en 

ledtråd och information om var nästa QR-kod fanns och fick åka vidare dit och leta. De 

som slutförde skattjakten var med i dragningen om ett fint pris. David King berättar: 

 

Vi marknadsförde The Big Read och skattjakten ganska mycket och höll bland annat 

en stor kickoff fest i anslutning till att skattjakten drog igång. Den första ledtråden till 

skattjakten bar dessutom all bibliotekspersonal på sina t-shirts. Vi satte dessutom 

upp affischer  över hela staden där information om både QR-koden och skattjakten 

återfanns[min översättning].
38

 

 

När jag frågade King om han ansåg att projektet blivit lyckat berättade han att det var 

omkring 350 personer som faktiskt påbörjat skattjakten, men att av dessa var det bara 

åtta som slutförde. Detta trodde han berodde på att man för det första inte var så bekant 

med QR-koden, men det kunde också bero på att området där skattjakten pågick var 

väldigt stort. För att ta sig till några av platserna var det till och med bra om inte 

nödvändigt att ha tillgång till bil. Han tycker dock att skattjakten varit en succé. ”Det 

var ett pilotprojekt som vi har lärt oss mycket av och som vi kan jobba vidare med[min 

översättning]” säger han. Han tyckte också att skattjakten fått en hel del positiv respons 

från media vilket i förlängningen gav mer publicitet till projektet. När jag frågade  om 

de hade tänk använda QR-koden igen i något sammanhang var han osäker och sa: ”QR-

koden känns lite som old news och det finns mycket annan rolig teknik som vi skulle 

vilja testa[min översättning].”
39

 

 

När jag frågade King om vad han trodde gjorde ett projekt lyckat eller misslyckat 

svarade han att han inte riktigt kunde sätta fingret på det men att för dem hade 

marknadsföring absolut varit det viktigaste, utan den hade nog intresset för skattjakten 

varit väldigt litet menade han och att de säkert fått ett bättre resultat om de hade tänkt på 

placeringen av koderna lite mer.
40
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Jag frågade också vilka fördelar han såg med QR-koderna och han tyckte att den var 

enkel att framställa och lättplacerad. Han tyckte också att det var väldigt enkelt att föra 

statistik över hur många som använder koderna och att det är väldigt användbart och 

viktigt.  Det han ansåg vara mest negativt var att inte alla kunde använda dem då inte 

alla använder smartphones.
41
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6 Analys och Diskussion 
 

Efter att ha genomfört och presenterat både riktlinjer för och en empirisk undersökning 

kring QR-koden som fallstudie, kommer jag i detta kapitel att analysera och diskutera  

vad som framkommit utifrån mina fyra frågeställningar. 

 

Som redovisats i resultatet så går det att härleda flertalet förutsättningar för att lyckas 

med användningen av QR inom biblioteksverksamhet. I kapitlet riktlinjer för 

användning av QR-koder  utgick jag exempelvis från begreppet usefulness som visade 

sig ha stor betydelse för hur väl en QR-kodssatsning fungerade. Usefulness handlade om 

att man måste göra tekniken och innehållet attraktivt för användarna. Att ersätta en 

redan väl fungerande service med QR ansågs inte fungera. Istället skulle man med hjälp 

av QR-koderna förenkla för användarna och man lyfte fram att QR-kodens syfte var att 

erbjuda service. Det som skulle erbjudas genom QR-koden skulle helt enkelt inte finnas 

lättillgänglig på andra platser i närheten av QR-koden. I resultatet framkom det att ett 

flertar av projekten anammat detta och lyckats väldigt bra. Bland annat arbetade både 

Contra Costa County Library och  Danska Køge Biblioteket med att att leverera 

biblioteksservice till potentiella användare utanför biblioteket och göra det möjligt för 

dem att använda sig av bibliotekets resurser även om de inte hade möjlighet att besöka 

det fysiska biblioteket.  San Diego Collage Library däremot lyckades sämre, och Keven 

Jeffrey som jag pratade men trodde att detta delvis kunde bero på att man använt QR-

koderna på fel sätt. Där hade man fokuserat på QR-koder kopplade till hemsidan samt 

katalogen. Att koppla QR-koderna till sidor på nätet när studenterna redan befann sig 

vid datorn och enkelt kunde knappa in samma URL själva är något som Keven och hans 

kollegor hade gjort annorlunda idag. Det står med andra ord ganska klart att ett lyckat 

QR-kodsprojekt bör fokusera på QR-kodens innehåll och tänka på i vilken kontext 

koderna placeras i, för att inte förlora sitt värde. 

 

I kapitlet riktlinjer för användning av QR-koder tog jag också upp begreppet usability 

som handlade om att QR-tekniken skulle vara enkel att använda för användarna och jag 

tog bland annat upp en studie som visade att de flesta som testar på att använda QR-

koder tycker att det är en väldigt snabb och enkel teknik. Detta kräver dock att man 

anpassat sig till QR-kodens förutsättningar. Bland annat måste man koppla koderna till 
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mobilanpassade webbsidor, vilket alla av de tillfrågade respondenterna hade gjort. Det 

var också viktigt att man såg till att länkar och teknik fungerade som den skulle.Vid 

intervjuerna upplevde jag att de projekt som lyckats bäst, det vill säga Contra Costa 

County Library, Danska Køge Biblioteket samt Topeka & Shawnee County Public 

Library hade tänkt på detta mer än exempelvis Uppsala Universitetsbibliotek och San 

Diego Collage Library. De två senare var allmänt mer negativt inställda till QR-koden 

överlag och respondent A vid Uppsala universitetsbibliotek berättade att de inte 

använde QR längre, även om det fortfarande fanns kvar i deras lokaler. Detta borde 

alltså medföra att studenterna som testar koderna, i värsta fall stöter på icke uppdaterade 

länkar och svårigheter med koderna i allmänhet. Detta skulle i sin tur eventuellt kunna 

leda till att studenterna vid Uppsala Universitet avskräcks från att använda QR-koderna 

även i fortsättningen.  

 

Den sista punket som hör ihop med usability är att tekniken ska vara gratis för 

användaren, något som bara två av bibliotek tog upp under intervjun. Keven Jeffrey vid 

San Diego Collage Library nämnde detta som en av orsakerna till varför deras projekt 

inte lyckats så bra som man hoppats. Han ansåg; att inte alla studenter hade 

smartphones, vilket var ett problem och långt ifrån alla smartphones hade fri datatrafik 

vilket han trodde bidrog till att flera studenter drog sig för att använda tekniken när det 

begav sig 2010. Jeppe Bjerregaard Jessen vid danska Køge Biblioteket antog dock att de 

allra flesta ägde smartphones idag och trodde inte att detta skulle vara ett problem som 

man skulle behöva tänka speciellt mycket på i dagsläget. I detta fall tror jag att Jeppe 

Bjerregaard Jessen har rätt, speciellt som de allra flesta offentliga platser idag erbjuder 

fri wifi och därmed inte behöver betala för datatrafiken. Det kan dock vara bra att tänka 

på att informera om eventuell kostnad oavsett om det finns fri wifi eller inte. 

 

Jag förklarade också begreppet placement/visibility vilket innebar att QR-koden skulle 

vara synlig och direkt kopplad till sin kontext. Var man valde att placera koderna hade 

betydelse. I samband med detta tog jag också upp begreppet point of need som handlade 

om att olika målgrupper efterfrågade olika saker och att det var viktigt att tänka på 

målgruppen när man arbetade med QR-tekniken. Att inte fylla lokaler och väggar med 

QR var viktigt och istället tänka på placering och utformning var något som flera av 
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respondenterna berättade att de arbetat mycket aktivt med. Jeppe Bjerregaard Jessen vid 

Danska Køge biblioteket berättade bland annat att man tänkt mycket på design för att 

göra potentiella användare nyfikna och Contra Costa County Library hade fokuserat 

mycket på målgruppen och var målgruppen rörde sig när de placerade ut sina QR-koder. 

Man hade också arbetat väldigt mycket med marknadsföringen för att nå ut till sina 

användare. Jag nämnde också ett exempel på en studie man gjort vid ett amerikans 

universitet, som visade att studenterna var dåliga på att läsa skyltar och även där pratade 

man om att locka fram nyfikenheten för att få studenterna att uppmärksamma 

skyltningen.  Susan Kantor-Horning  vid Contra Costa County Library ansåg att man 

skulle försöka ha roligt och tänka utanför ramarna när man arbetade med QR-koder. 

Även Topeka & Shawnee County Public Library hade arbetat mycket med det visuella 

för att marknadsföra sig. De hade dock misslyckats med placeringen av QR-koderna 

och placerat ut dem på platser som inte var så lättillgängliga för de som deltog i deras 

skattjakt vilket resulterade i att deltagarantalet sjönk efter att den första koden i 

skattjakten scannats av.Vid Uppsala Universitetsbibliotek hade man inte direkt tänkt så 

mycket på utplaceringen men respondent A tog ändå upp strategi vid utplacering av 

koderna som något man måste tänka på för att lyckas med QR-koderna. Marknadsföring 

ansågs över lag vara av stor betydelse när man ville lyckas med QR-kodssatsningar. De 

projekt som lyckades bäst hade fokuserat mycket på just dessa delar. 

 

I resultatet framkom det också information som berörde mina kvarvarande  tre 

frågeställningar. Nämligen vilka fördelar/möjligheter som QR-koden kan skapa som 

verktyg för bibliotek, samt vilka risker/nackdelar som QR-koden kan föra med sig som 

verktyg och varför bibliotek väljer att arbeta med QR-koder. Det stod ganska klart att de 

allra flesta respondenterna såg en hel del fördelar med QR-koderna. Man nämnde bland 

annat den relativt billiga tekniken som väldigt positivt. Contra Costa County Library 

satsade på just QR-koden för att den var så billig att framställa. Andra fördelar med QR-

koden var att den tog liten plats men ändå rymde väldigt mycket information och gick 

att använda som en del av större projekt så som man gjort med skattjakten vid Topeka 

& Shawnee County Public Library. Respondenterna pratade också om att det gick att 

använda QR-koderna på så många platser, även utanför biblioteken för att locka fler att 

använda deras resurser. Bra exempel på detta är så klart Bib to go vid Køge biblioteket 
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och Snap and go vid Contra Costa County Library där man använt QR-koderna för att 

skapa ett bibliotek som fler har möjlighet att använda sig av och i förlängningen därmed 

också ökat intresset för biblioteket. Respondenterna såg också en hel del potential i att 

använda QR-koder i sin verksamhet och pratade bland annat om viljan att visa 

besökarna att man inte bara arbetade med dammiga böcker, utan faktiskt också 

anammade ny teknik som kom ut på marknaden Att QR var billigt och att tekniken var 

både spännande och intressant samt ny och fräsch lyftes fram till orsaker varför man 

valt att arbeta med QR-koder. 

  

Respondenterna nämnde också ett antal olika negativa aspekter.  Bland annat att inte 

alla hade smartphones, även om Jeppe Bjerregaard Jessen vid Danska Køge biblioteket 

ansåg att nära nog alla i dagsläget hade smartphones. En annan negativ aspekt var att 

man var tvungen att alltid vara beredda att uppdatera informationen i koderna vilket 

kunde ta mycket tid i anspråk. Att det var långt ifrån alla som utnyttjade QR-koderna 

sågs också som något negativt, vilket gjorde att man var tvungen att marknadsföra sig 

väldigt mycket för att lyckas med sina satsningar. I detta sammanhang kan man ställa 

sig frågan om man verkligen har tjänat in några pengar på att använda den billiga QR-

tekniken när man trots allt måste lägga stora summor pengar på att marknadsföra sina 

projekt. Samtidigt lyftes konkurrensen med annan teknik fram som en negativ aspekt 

och man ansåg att QR-koden glömdes bort i mängden av  ny teknik som ständigt dök 

upp på marknaden.  
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7 Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var alltså att studera fem olika QR-kodsprojekt inom 

biblioteksvärlden för att se vad som utgör grunden för ett framgånsrikt QR-kodsprojekt. 

Genom analys av det insamlade materialet har studien visat att man; för att lyckas med 

en QR-kodssatsning framför allt måste: 

 

 Göra en grundlig förstudie, där fokus bör liggar på användaren och deras behov. 

 Man bör också använda QR-koderna på ett tilltalande vis, som fångar 

användarens intresse, både när det gäller projektets fysiska utformning samt 

innehåll. 

 Tänk på QR-kodens placering. Den bör placeras på så vis att den passar in i sitt 

sammanhang och erbjuder förbättrad service för användaren. 

 Se till att QR-koderna är kopplade till webbsidor som är anpassade för mobil 

teknik, samt att de är gratis att använda. 

 QR-kodernas innehåll måste dessutom vara av intresse för användaren och 

förmedla något till mottagaren för att motivera till fortsatt användning. 

 Se till att hålla QR-kodernas innehåll  hålls uppdaterat. 

 Marknadsföring när det gäller QR-kodens funktion och projektet i sig är mycket 

viktigt för att lyckas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Intro: 

Jag vill börja med att tacka för att du vill ställa upp på den här intervjun. 

Jag tänkte börja med att berätta litegrann om vad min D-uppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap handlar om. 

 

-Hur man använder QR-koder inom biblioteksverksamhet och vad hur man gör för att 

lyckas med detta.  

 

Den här intervjun genomförs som en del i min undersökning och kommer att ta upp ett 

antal olika teman som berör QR-koder på bibliotek i allmänhet men också med fokus på 

det projekt som ni har genomfört på ert bibliotek. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Övergång: Innan vi börjar tänkte jag börja med att fråga dig om… 

 

-Det skulle gå bra om jag spelar in intervjun? (Det är bara jag som kommer att lyssna på 

materialet och det kommer endast att användas som en del i min uppsats). 

 

- Sedan undrar jag hur anonym du vill vara? (Går det bra att använda namn, arbetsplats 

etc.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Övergång:  

Som jag nämnde tidigare så har jag ett antal olika teman (kort om din roll i QR-

kodsprojektet, Om projektet, Mer allmänna tankar om QR-koder på bibliotek,som jag 

skulle vilja avhandla under den här intervjun och jag tänkte att vi skulle börja med din 

bakgrund. 

 

Som jag förstår det så är du projektledare för det QR-kodsprojekt som din arbetsplats 

jobbar med, stämmer det? 

 



 

 

-Hur kommer det sig att du fick den rollen? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Övergång: 

Ok, då tänkte jag att du skulle få berätta lite om erat  QR-kodsprojekt.. 

 

Exempelvis vad är det ni har gjort egentligen? 

 

Vem riktar sig projektet mot? (målgrupp) 

 

Hur har arbetet med projektet sett ut? 

 

Hur många är ni som jobbar med projektet? 

 

Hur länge har projektet pågått? 

 

Hur kommer det sig att ni valde att arbeta med just QR-koder? 

 

Vilket bemötande har projektet fått från personal/användare/biblioteksbesökare? 

 

Tycker du själv att ni har lyckats med er QR-kodssatsning? 

 

Är det någonting som ni kommer att använda er av i fortsättningen/varför/varför inte? 

 

Hur har du personligen upplevt arbetet? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Övergång: 

Då tänkte jag höra med dig vad du tror/upplever är viktigt att tänka på när man arbetar 

med QR-koder på bibliotek. När jag har läst på inför den här uppsatsen så har jag jag 

kommit i kontakt med både lyckade och misslyckade projekt. 

 

-Vad tror du det är som gör att ett QR-kodsprojekt lyckats? 

 



 

 

-Vad måste man tänka på när man arbetar mer QR-koder? 

 

-Finns det någonting som man inte bör göra?/Vad tror du det är som gör att man 

misslyckas med ett QR-kodsprojekt? 

 

-Vad tror du det är som har gjort att ni lyckats/lyckats minde bra med ert projekt? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Då börjar vi närma oss slutet av intervjun men innan dess så tänkte jag fråga dig hur du 

ser på den här diskussionen som försigår på nätet och på övriga platser om att ”QR-

koden skulle vara död”? (Förklara) Vad tror du om det? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Avslutning: (kort sammanfattning av vad som kommit upp, återkoppla) 

 

 Då har jag inga fler frågor men du kanske har något du vill tillägga? 

 

 Då tackar jag så mycket för din tid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


