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2 Punkter
• Resultat från enkät om verksamhetsstöd

• Ladokvägledningen

• Systemdokumentation



Resultat från enkät om 
verksamhetsstöd



4 Om enkäten
• Omfattar frågor om verksamhetsstödet konsortiet ger

• Support, utbildning, information, dokumentation

• Skickas ut 2 ggr per år, start december 2017

• Mottagare är lärosätenas JIRA-användare
• Hälften av lärosätena per utskick

• 35% svarsfrekvens (jmf 36% i juni 2018)



5 Viktigaste slutsatser
• Vi behöver jobba ännu tydligare i processen:

från behov  prioritering  utveckling  leverans

• Vi behöver kunna ge utökad support i komplicerade 
ärenden

• Men det mesta fungerar bättre och bättre!



6

• Betyg mellan 3,4 till 4,3 (skala 1 till 5)
• Jmf 3,2 till 4,4 i juni 2018

• Högt betyg för supportens bemötande

• Lägre betyg för hantering av ändringsbehov

Supporten
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• Betyg 3,0 (på skala 1 till 5)
• Jmf 2,6 i juni 2018

• Fragmentariskt, rörigt och mycket dubbletter

• Svårt att hänga med i nyheter i versionerna och få 
klarhet i när det ska produktionssättas

Information och dokumentation



8 Information och dokumentation, forts
• Driftmeddelanden

• 76% tycker att det är lagom mycket driftmeddelanden
• Vi behöver händelser om störning till våra integrationer också
• Viktigt att få bättre information om störning i 

studentgränssnittet – gärna mail till utsedd e-postadress



9 Information och dokumentation, forts
• Var man oftast letar efter information (i rangordning, 

förra undersökningen i parentes):

1. Leverans-/versionsinformationen (3)
2. JIRA (2)
3. Systemdokumentationen (1)
4. Utbildningsmaterial (4)

• Upplevs svårt att hitta alla forum/platser



10 Utbildning

• Betyg 3,3 (på skala 1 till 5)
• Jmf 3,3 i juni 2018

• Materialet har blivit mycket bättre

• Webbkurserna för resultat är jättebra!

• Viktigt med uppdelat material, så att man kan välja att 
använda just det man behöver

• Svårt att använda allt material, vi vill ha våra egna 
exempel



11 Övriga synpunkter
• Önskar (bättre) info om

• Vilka systemaktiviteter som krävs för viss funktionalitet
• Kopplingen mellan Ladok och andra system
• Kommande aktiviteter

• Vill kunna ha direktkontakt per telefon när jag behöver 
hjälp



12 Övriga synpunkter
• Ni alla som jobbar med Ladok nationellt gör ett 

fantastiskt jobb!

• Det märks att det lugnat ner sig efter 
produktionssättningarna – det är mycket lättare att få 
hjälp av er nu. Tack!

• Jämfört med gamla Ladok är det mycket bättre 
återkoppling i Jira-ärenden

• Tycker att informationen om Ladok är bra



Ladok Vägledning



14 Ladok Vägledning på plats!



Systemdokumentation 
tillgänglig för användare



16 Systemdokumentation för användare
• Tillgänglig som PDF via sidfoten när användaren är 

inloggad i Ladok 

• Ej i studentgränssnittet!
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