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Olika sätt att jobba med 
användarundersökningar

Vem är jag:
För några år sedan bestämdes det att biblioteket behövde en samordnare av den allt 
större systemtekniska infrastrukturen. – och det blev jag. 
Övergripande ansvar för i stort sett alla systemen från bibliotekssystemet till små 
skräddarsydda tjänster.  
generalist inte expert
Utvecklings- och kvalitetsansvarig vilket inkluderar vår användbarhetstestning. 
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LiUB:s resa inom webb och systemutveckling

2014

2020

Det jag beskriver är den UX-resa som vi har gjort inom system och webb på 
biblioteket. 
Vi ligger lite före men resten av biblioteksverksamheten är på god väg.

2014 tog vår UX-resa fart och vi började genomföra systematiserad 
användbarhetstestning 3-4 gånger per termin. 
En fast grupp med ansvar för testning bildades.  

Animering 
Idag är det en självklarhet. 
Principen är att inget nytt går live utan att ha testats på slutanvändare eller riktiga 
användare
Testar prototyper, testsajter och betamiljöer. 
Som en del av utvärderingsarbetet testar vi även beprövade sanningar, komponenter 
och system

Testningen är en självklar del av kvalitetsarbetet och anpassas utifrån vad som är 
aktuellt. 
Riggad testning med inbokade testdeltagare eller enklare gerilla – där vi helt enkelt 
går ut och haffar någon på campus

2



Hur?
Ett testrum
Ett observatörsrum
Tre testdeltagare
Zoom

Mål:
Lista med identifierade 
användbarhetsproblem 
och åtgärdsförlag.

Användbarhetstestning – ett rutinarbete?

I testrummet finns testledaren, testdeltagaren och en observatör (oftast 
objektägaren, dvs den som ansvarar för det som testas). 
Att vara observatör i testrummet kan vara en utmaning eftersom man ska vara tyst 
tills testledaren ”släpper in en”. 
Vi kör tre testdeltagare per testomgång. ½ timme per person och 15 minuters paus 
mellan.

I observatörsrummet sitter personer som jobbar med objektet och utvecklare. 
Allmänt intresserade från biblioteket kan också vara med. Vi har även haft med 
personer från LiU och andra lärosäten, som har velat lära sig mer om testning.
Observatörsrummet ansvarar för Zoom och spelar in skärm och ljud. 
I observatörsrummet noteras användbarhetsproblem i ett standardiserat formulär. 
Brukar bli mycket diskussion. 
En utvecklare beskrev det som ”smärtsamt tydligt att saker inte fungerar som man 
trott”.  Användaren ser inte funktionalitet eller förstår inte syftet. 

Efter avslutad testning ansluter de som har varit i testrummet till 
observatörsrummet. Resultatet gås igenom och åtgärdsförslag tas fram. 

Som ni ser är testning ett något tröttande men mycket roligt arbete. 
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Användbarhetstestning – ett rutinarbete?

Vår styrka är att alla som kan 
påverka finns i rummet och att vi 
snabbt kan gå över till åtgärder. 
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Användbarhetstestning – ett rutinarbete?

Vad har vi testat?

Allt från LiUs nya webb till enstaka begrepp och formuleringar. 
Dessa riggade test, som vi kallar dem, passar bäst för större projekt eller 
utvärderingar. 
Det behövs ca 9 uppgifter som testdeltagaren ska utföra för att det ska bli bra.
Senaste året har det varit mycket nya webbplatser, först bibliotekets och nu E-press 
vårt elektroniska förlag. 

Sitecore är universitetets CMS. 

Måste det vara så omfattande? 
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Ut och fråga användarna!

Nej.
Vi kör allt mer gerillatester. – för att det är snabbt och enkelt. 
Gör det lätt att komma vidare i utvecklings- och förändringsprocesser.
Skönt att kunna säga ”vi har faktiskt frågat användarna” när diskussion uppkommer 
internt.

Boka handledning – helt nytt upplägg för bokningsbara tjänster vid biblioteket. På en 
timme hade 25 studenter gett feedback på den nya tjänsten.
Virtuella kursbokhyllan. Masstestning under lektionstid. 30 studenter, 3 
bibliotekarier och en kaffevagn. Intervjuer och enkäter. 

Det är inte svårt och ibland är det enklaste bäst. 
Jag går rätt ofta ut på campus med bara en mock-up på papper, dvs en bild eller skiss 
av något som inte finns än. 
Gillar att fråga personer i grupp och höra dem diskutera, t ex vad de tror finns bakom 
en webbingång. 
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Hej, jag kommer från biblioteket …

Insikter:
Vi vet inte alltid bäst.

Nej, det är inte självklart vad det betyder.
Vi gillar teknik – studenterna är inte lika frälsta.

Vi gillar valbarhet – studenterna vill bara få uppgiften gjord.
Lyssna på användarna, men spring inte på varje negativ 

kommentar eller när någon saknar något – keep it simlpe.

Gör om & gör rätt

Det är rätt sällan någon säger nej – det räcker att säga att man kommer från 
biblioteket för att de flesta ska vara positivt inställda. 
Frågar helst utanför biblioteket.
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Det viktigaste är inte 
hur man testar -
utan att man testar.
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Eva Sejmyr, Biblioteket
Eva.Sejmyr@liu.se

Tack för att ni lyssnade! 
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