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• Tidigare: ostrukturerat, ingen samlad dokumentation, undersökningar krockade, 
resultat togs inte till vara.

En samordningsgrupp skapades för ett par år sedan. Samlar allt på intranätet = 
tillgängligt för alla. Metodstöd. Kalender. Resultat. Att göra-lista. Främst gjort 
systemrelaterade användarundersökningar.
• Mindre undersökningar har lett till snabbare åtgärder. Större undersökningar har 

behövts men också krävt mycket resurser.
• Sprida metoder och synsättet i organisationen för att öka medvetandegraden. Göra 

fler användarundersökningar av lokalen.
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Skärmdump från SUB:s intranät/användarundersökningssidan.
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Strategibeslut: inte lägga alla ägg i samma korg (olika systemleverantörer) och inte bygga 
egna gränssnitt. Visa användaren att resurserna finns på olika ställen. 
Libris användas som OPAC och EDS som artikelsök. 
När beslutet redan var fattat gjordes en användarundersökning. Resultatet visade att 
användarna inte förstod var de hamnade. Svårt med två flikar – missade artikelfliken. 
Svårt att veta var man ska börja en sökning när man hamnat i ett nytt gränssnitt. Libris 
gränssnitt svårt (Läs hela … hittades inte av respondenterna). Många respondenter 
hittade inte det som efterfrågades.
Sökrutan lanserades ändå. 
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SUB:s sökruta – böcker & tidskrifterfliken

5



SUB:s sökruta – artiklarfliken

6



Inte mycket hände förrän i december 2018. Då bjöd vi besökare i biblioteket på kaffe/te 
och pepparkakor om de visade hur de sökte. Använde de vår hemsida? Främst studenter 
och många jurister. Gillade Libris eftersom de såg vilka bibliotek som har boken. 
Våren 2019 ägnade vi åt att förbereda frågor, boka in intervjuer och genomföra dessa. 
Respondenten fick leta efter olika typer av material, skärmen filmades och ljudet 
spelades in. 19 respondenter. Hann inte sammanställa före sommaren. Tre heldagars 
filmtittande när höstterminen började. Det var trots allt bra! Alla i gruppen fick se alla 
intervjuer och fick en helhetsbild. Ögonöppnare för kollegor som inte var så insatta i 
användarnas upplevelser. 
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Exempel på resurser respondenterna skulle leta efter under användarundersökningen.
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Respondenterna var inte förvånade över att hamna i Libris. Libris gränssnitt var 
svårförståeligt.
Inga större problem med de två flikarna. 
Använde ingångarna under sökrutan när orden nämndes (ledande frågor?).
Framför allt svårt att hitta fulltextlänken i artikelposten i EDS. 
När det var flera fulltextlänkar i SFX-gränssnittet började i princip alla användare med 
den översta. 
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SFX-menyn: ordningen, Find in Libris, BX-menyn, Google Scholar och Get-it-now: text och 
instruktion
Databaser A-Ö: gränssnittsöversyn. 
EDS: tool menu, ikoner och sökfunktionalitet etc. Synpunkter framförda till EBSCO.
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Nästa steg är att renodla träfflistan i EDS. Göra gerillaundersökningar om detta.
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Sökrutan: se över länkarna längst ned – samma på båda
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Sökrutan: se över länkarna längst ned – samma på båda
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Viktigt att veta vad vi vill mäta/testa. Kan verkligen inte underskatta vikten av ett bra 
grundarbete. Jobba igenom undersökningen! (Frågeformulering, testa frågorna på t.ex. 
kollegor, genomgång av metod och analysarbete för kollegor som ska jobba med 
undersökningen, se till att alla är med på banan, testa tekniken.)
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