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Förbättringsförslagen från 2014

• Länkning till fulltext

• Länkning till bibliotekskatalogen Lovisa

• Sökupplevelsen

• Databaslistan



Åtgärder sen 2014

• Länkning till fulltext

LU linker



Åtgärder sen 2014

• Länkning till bibliotekskatalogen Lovisa

2014



Åtgärder sen 2014

• Sökupplevelsen



Åtgärder sen 2014

• Databaslistan 2014
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Hur vi gjorde testen



Uppgifter till testpersonerna

Scenario

Du ingår i en projektgrupp som studerar kopplingen mellan global uppvärmning 

och väder och behöver söka information i ämnet. 

Uppgifter

• Sök efter en bok och se om det går att låna den på en gång. Om den inte går att 

hämta direkt, vill du beställa den.

• Leta reda på artikeln “XXX” och ladda ner fulltexten.

• Du vill söka vidare i en mer specifik ämnesdatabas.

• Du kommer inte åt en av fulltexterna till en intressant artikel och behöver hjälp.



Uppgifter till observatörerna

• Att anteckna allt av värde under varje testsession

• Att omedelbart efter varje testsession skriva upp de tre viktigaste 

problemområdena

• Att när förmiddagens testsessioner var avklarade skriva ner problemområdena 

på post-itlappar, sätta upp dem på en whiteboard och klustra lapparna i 

problemområden 

• Att enas med de andra observatörerna om de tre viktigaste 

användbarhetsproblemen under dagen



Resultat – de gamla problemen

• Länkning till fulltext



Resultat– nya problem

• Navigering i den fullständiga posten



Resultat – de gamla problemen

• Länkning till bibliotekskatalogen Lovisa



Resultat – de gamla problemen

• Sökupplevelsen



Resultat – de gamla problemen

• Databaslistan



Resultat– nya problem

• Avgränsningar i sökningen ligger kvar



Resultat– nya problem

• Den osynliga gröna listen



Resultat – nya problem

• Den osynliga gröna listen och hjälpfunktionerna



Testpersonernas upplevelse av LUBsearch



Sammanfattning av vad som behöver åtgärdas

• Den osynliga gröna listen

• Avgränsningar som stannar kvar

• Länken till fulltext från den fullständiga posten



Vad händer nu?

• Åsa och jag skall skriva en rapport

• Åsa fortsätter att testa våra andra system inom LUB



Tack för att ni lyssnade

Frågor?




