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Förord
Regeringens motto för den elektroniska för-
valtningen lyder ”så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt”. Detta kunde lika gärna 
gälla för all användning av informationsteknik 
(it), såväl i den privata som i den offentliga 
sektorn. Nyckeln till ”så enkelt som möjligt” 
heter användbarhet. Nyckeln till ”så många som 
möjligt” heter tillgänglighet. 

Forskningen om användbarhet, dess definition 
och standardiserade processer har utarbetats 
över många år. Till en början talade praktiker 
om användbarhet, eller oftare om användar-
vänlighet, få gjorde däremot någonting konkret. 
Idag har det ändrats och det finns många som 
arbetar för att få in användbarhet i samband 
med upphandling av nya datoriserade system 
eller då stora förändringar inom it ska genom-
föras. Det är väldigt positivt och vi har lärt oss 
mycket om beställarens roll i relation till bru-
karorganisationer och till leverantörer. Trots 
detta läser vi i dagspress om stora havererade 
it-projekt, nu senast hos Polisen. När det gäller 
tillgänglighet har fokus legat på olika fysiska 
nedsättningar, t ex synsvaga eller blinda it-an-
vändare och användbara och tillgängliga system 

för dem. I ett forskningsprojekt finansierat av 
PTS gör vi just nu litteratursökningar för att 
få fram vad vi känner till om användbara och 
tillgängliga system för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar. Resultatet är skräm-
mande – det finns väldigt lite kunskap om 
detta. Vi måste därför fortsätta att ta fram mer 
kunskap om hur vi kan beställa användbara 
system och vi måste också ta fram mer kunskap 
om olika funktionshindrades behov kopplat till 
it-användning.  

Användningsforum, som inrättats av regeringen 
och har till uppgift att säkerställa en kontinuer-
lig dialog kring tillgänglighet och användbarhet 
som en kvalitetsaspekt av it, uppdrog åt KTH 
att ta fram exempel på beställningar av it-sys-
tem där användbarhet och tillgänglighet förts in 
i beställningsprocessen. Denna rapport presen-
terar några sådana exempel. Rapporten riktar 
sig till en vidare krets än de personalgrupper 
som vanligen har ansvar för beställningar, 
nämligen de medarbetare som upplever att 
användbar it är nyckeln till ett gott arbetsresul-
tat och som skulle vilja engagera sig i den egna 
arbetsplatsens beställningsprocesser. Tanken är 

att exemplen på ett lättillgängligt och överskåd-
ligt sätt ska visa på olika möjligheter att föra 
in användbarhetsaspekterna tidigt i processen. 
Förhoppningen är att rapporten därmed ska 
bidra till att användbarhet och tillgänglighet får 
en naturlig plats i beställning och upphandling 
av it-system. 

Rapporten kan läsas som en fortsättning på den 
tidigare av KTH utgivna rapporten ”Att beställa 
något användbart är inte uppenbart” där en 
grupp forskare sammanfattar sin forskning om 
beställarkompetens i en fiktiv fallstudie – från 
idé om användbart it-stöd till stödets använd-
ning och kontinuerliga uppföljning. Förelig-
gande rapport, som bygger på sex verkliga 
beställningar, har utarbetats av Åke Walldius, 
forskare på avdelningen Medieteknik och In-
teraktionsdesign vid KTH, huvudförfattare, och 
Clas Thorén, konsult.

Ann Lantz
Professor och föreståndare för avdelningen 
Medieteknik och Interaktionsdesign, Skolan för 
Datavetenskap och Kommunikation, KTH
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Inledning
Behovet av goda exempel på hur 
man kan beställa användbara it-
system
I mitten av 2009 samlades en grupp forskare 
från KTH och Linköpings universitet för att 
sammanfatta sin mångåriga forskning om be-
ställarkompetens i en populärt hållen rapport 
om konsten att beställa användbara it-system. 
Bakgrunden var att de i sin forskning slagits av 
hur krävande den processen hade blivit. På re-
lativt kort tid hade systemen blivit så kraftfulla 
och tekniskt avancerade att de i många fall helt 
kunde förvandla en organisations arbetssätt och 
arbetsvillkor. Detta fick till följd att säljarna, 
som kunde beskriva och argumentera för sina 
systems nytta, hade fått ett viktigt övertag över 
köparna. 

Det forskarna slogs av var att så lite forsk-
ning hade ägnats åt den här förskjutningen av 
makten över organisationernas arbetsverktyg. 
Under andra halvan av 90-talet hade  

Människa-datorinteraktion blivit ett eget ämne 
på universiteten. Ingenjörer utexaminerades 
med inriktning på användbarhet, användar-
centrerad design och, senare, interaktionsde-
sign. Medvetenheten om det kloka i att lägga 
ner professionellt arbete på användbara design-
lösningar började slå igenom i nyhetsflödet och 
i den allmänna debatten. Men relativt få ägnade 
sig åt hur man praktiskt skulle se till att de nya 
system som företag och organisationer beställde 
blev ”rätt från början” – genom att de intressen-
ter som berördes av verksamhetens förvandling 
var med i processen på ett meningsfullt sätt och 
att processen genomfördes utifrån beprövad 
kunskap och standarder på användbarhetsom-
rådet.

Forskarnas rapport, ”Att beställa något an-
vändbart är inte uppenbart”1 fick bra spridning. 
Anledningen var att forskarna lyckats med ut-
maningen att faktiskt skriva något användbart, 
om konsten att beställa användbar it. En stor 
del av texten handlar om hur samarbetet mel-

lan människor med olika bakgrund, kompetens 
och intressen måste organiseras för att tekniken 
ska spela den underordnade, osynligt tjänande 
roll, som är ett av tecknen på långsiktigt hållbar 
användbarhet. Genom att sammanfatta erfaren-
heterna från sina fallstudier i en fiktiv, allmänt 
hållen berättelse var det många läsare som 
kunde känna igen sig. Men detta väckte också 
behovet av en beskrivning av en serie aktuella 
exempel på hur man konkret kan organisera an-
vändbarhetsarbetet i den egna organisationen. 
Hur har organisationer tänkt och gjort för att 
förverkliga de it-lösningar som beställts och för 
att få dem så användbara och tillgängliga som 
de sett fram emot? Som titeln antyder så riktar 
sig den här rapporten därför till alla som vill bi-
dra till att användbarhet och tillgänglighet kom-
mer in tidigt i beställningar av it, både inom 
den privata och inom den offentliga sektorn.

1 Rapporten kan laddas ned från: http://utvgrupp.files.wordpress.com/2011/10/att-bestc3a4lla-nc3a5got-anvc3a4ndbart-henrik-a1.pdf.

http://utvgrupp.files.wordpress.com/2011/10/att-bestc3a4lla-nc3a5got-anvc3a4ndbart-henrik-a1.pdf
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Avgränsning – exemplen handlar 
om införande av nya it-system
Anskaffning av it kan göras av många skäl. Det 
kan vara fråga om komplettering av befintlig 
hårdvara och programvara, t.ex. fler program-
varulicenser på grund av nyanställningar. Det 
kan vara utbyte av komponenter i ett system 
till följd av att det kommit ut billigare och mer 
driftsäkra produkter på marknaden, t.ex. lag-
ringsmedia. Det kan vara utbyte mot produk-
ter med ny funktionalitet, t.ex. utbyte av äldre 
mobiltelefoner mot smartphones. Det kan vara 
utveckling av ett nytt it-stöd till följd av nya el-
ler förändrade arbetsuppgifter. Användbarhet 
och tillgänglighet är en viktig aspekt i alla an-
skaffningar som rör produkter och tjänster som 
utnyttjas av människor, såväl anställda som all-
mänheten. Denna rapport tar dock i huvudsak 
sikte på anskaffningar av den senare typen, dvs 
införande av nya it-system, ofta kopplade till 
någon form av organisationsförändring. Skälet 
är att det är denna typ av anskaffning som ger 
de största och mest långsiktiga effekterna på 
verksamhet och personal.

Beställning är något mera än  
upphandling
I rapporten har vi valt att använda beställning 
som namn på hela den process en organisation 
går igenom när en it-produkt eller -tjänst ska 
införskaffas. Huvudskälet är att vi vill lyfta fram 
behovet av användbarhet och tillgänglighet i 
verksamheten och i mindre grad ta upp upp-
handlingsförfarandet. Beställaren är den som är 
ansvarig och som tar beslut om att ett behov ska 
täckas eller problem lösas. Beställning kan leda 
till en upphandling, dvs man söker lösningen 
på marknaden. Denna beställning sker internt i 
organisationen och ska inte förväxlas med den 
slags beställning som sker till exempel genom 
att ringa till en extern leverantör (kallas i denna 
rapport “leveransbeställning”). Beställningen 
blir sedan avslutad när leveransen är gjord och 
produkten eller tjänsten satts i användning i 
verksamheten.

Det finns flera termer som används olika, 
ibland synonymt: upphandling, inköp, anskaff-
ning, beställning. I den offentliga sektorn är 
upphandling den vanligaste termen. Regelver-
ket heter Lagen om offentlig upphandling och 
täcker en process som börjar med författande 

av förfrågningsunderlag och slutar med teck-
nande av avtal. I privata sektorn är begreppet 
inköp vanligare.  Den som heter upphandlare i 
offentliga sektorn heter inköpare i den privata. 
Den ansvariga organisationsenheten heter ofta 
inköpsavdelningen, och det även i offentliga 
sektorn (t.ex. Statens Inköpscentral, som upp-
handlar (sic!) och förvaltar ramavtal). I många 
fall används inköp som beteckning på hela pro-
cessen från behovsidentifiering till användning. 
Andra använder ordet anskaffning.

Användbarhet – it-användningens 
kvalitetsbegrepp
Användbarhet är något betydligt mer än den 
“användarvänlighet” som ytligt sett känneteck-
nar it-stöd med god kvalitet. I standardsam-
manhang definieras användbarhet utifrån ett 
systems ändamålsenlighet, effektivitet och 
användartillfredsställelse, i ett givet samman-
hang och med givna användare, arbetsuppgifter 
och mål.2 Användbarhet är därmed en viktig 
kvalitetsaspekt inom it-området som helhet, 
och själva användningens vedertagna kvalitets-
begrepp.

Inledning

2 Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs) – Del 11: Riktlinjer för användbarhet (ISO 9241-11:1998).
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Definitionen av användbarhet står i fokus i 
forskningsämnet Människa-datorinteraktion. 
Den mångdisciplinära utbildning som ges i 
ämnet är basen för dagens nya yrkesroller an-
vändbarhetsexpert, användbarhetsarkitekt och 
interaktionsdesigner. Så fort de system som ska 
beställas har ett avgörande inflytande på orga-
nisationens arbetssätt – då är det också dessa 
professioner som behöver kopplas in för att 
beställningen ska ha en ärlig chans att matcha 
den befintliga/senaste tekniken mot en organi-
sations mångfacetterade behov. Det är alltså re-
dan tidigt i beställningsprocessen som det krävs 
beprövade metoder för att matcha organisatio-
nens olika intressenters mer eller mindre kända 
behov mot varandra – och mot vad tekniken 
har att erbjuda. Det handlar om ett mångbott-
nat ömsesidigt samspel mellan behov, gamla 
och nya arbetssätt samt tekniska möjligheter 
och begränsningar. Ett samspel som inte alltid 
är lätt att beskriva och bidra till när föväntning-
arna om vad de ska leda till väl har väckts.

En utmaning för alla som arbetar med, eller 
behöver ta ställning till, användbarhet är att det 
går att föreställa sig de framtida användarna 
utifrån en, i fråga om förmåga och egenskaper, 
tänkt genomsnittsmänniska, trots att en sådan 

inte finns. Den inställningen kommer inte att 
vara hållbar på sikt. Policy och lag går alltmer 
åt att tillgänglighetsaspekten stärks, dvs. den 
samlade kravbilden blir användbarhet med 
tillgänglighetskvalitet för så många som möjligt 
oavsett förmåga och egenskaper.

Motiven för att satsa på tillgäng- 
liga och användbara it-system
Ju större genomslag digitaliseringen får i vår 
vardag, desto viktigare är det att de olika syste-
men är tillgängliga, dvs. utformade så att de kan 
användas av bredast möjliga krets av använ-
dare, oavsett faktorer såsom kön, ålder, funk-
tionsförmåga och etnisk/kulturell bakgrund. I 
standarden SS EN ISO 26800:2011 definieras 
tillgänglighet som en form av användbar-
het: ”utsträckning i vilken produkter, system, 
tjänster, miljöer och inrättningar kan användas 
av personer från en grupp med bredast möjliga 
spektrum av egenskaper och förmågor så att 
dessa personer kan uppnå specifika mål i speci-
fika användningssammanhang”. 

Tillgänglighet tar alltså sikte på människors 
förmågor. En produkt eller tjänst ska kunna 

användas även av personer med nedsatta funk-
tioner i fysiskt (rörelse, muskelkraft), sensoriskt 
(syn, hörsel) eller kognitivt hänseende (upp-
fattning, koncentration, förståelse, begriplig-
het). Den ska inte förutsätta att alla användare 
har alla mänskliga förmågor i alla avseenden 
eller i fullt behåll. Funktionsnedsättningarna 
varierar över tiden hos en och samma person. 
Olika människor har olika grad och art av en 
och samma typ av funktionsnedsättning, t.ex. 
rörelsehinder eller synskada eller kombina-
tioner av flera nedsättningar. Var och en kan 
någon gång under sin levnad få en permanent 
eller temporär funktionsnedsättning till följd av 
en skada eller olycka. Funktionsförmågor avtar 
med åldern. Att ha variationer i funktionsför-
måga är således en naturlig del av en människas 
livscykel.

Tillgänglighet är inte något som är exklusivt 
riktat till den grupp som administrativt definie-
ras som personer med funktionsnedsättning. 
Tillgänglighet ska heller inte ses som något som 
enbart ska tillgodoses på individnivå. Det är en 
kvalitet hos produkter och tjänster som är till 
fördel för alla. 

Inledning
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I denna studie har vi valt att se användbarhet 
och tillgänglighet som samlande begrepp för 
den kvalitet på it-användning som eftersträvas. 
När vi i vår redovisning av exemplen skriver 
”användbarhet” så avser vi den användbarhet 
där tillgängligheten med standardens ordaly-
delse är ”en form av användbarhet”, men att 
tillgänglighetsaspekterna å andra sidan inte 
spelat en framträdande eller avgörande roll i 
det aktuella exemplet. När vi skriver ”tillgäng-
lighet” så avser det tillgänglighet mer specifikt. 
Det bör observeras att ”tillgänglighet” inom 
IKT-området har ytterligare en betydelse, som 
har med teknikspridning och driftssäkerhet att 
göra, och som mäts i olika spridningsmått res-
pektive i andelen tid som tekniken är tillgänglig 
för använding. På engelska heter det ”availabi-
lity” medan tillgänglighet i den bemärkelse som 
gäller i denna rapport heter ”accessibility”. 

Motivet för att ställa krav på användbarhet och 
tillgänglighet kan ses ur flera perspektiv. Dessa 
motsvarar komponenterna i standardens defini-
tion av begreppet användbarhet: ändamålsen-
lighet, effektivitet och användartillfredsställelse. 
Motiven kan se något olika ut beroende på om 
vi betraktar dem ur de anställdas, verksamhe-
tens, samarbetspartnernas, konsumenternas el-

ler ur medborgarnas synvinkel. Följande motiv 
kan urskiljas: 

Ökad effektivitet. Användbara och tillgängliga 
tjänster gör det möjligt för användarna att ef-
fektivt nå sina mål. Användarna kan koncen-
trera sig på arbetsuppgiften i stället för att lägga 
tid på att komma underfund med hur verktyget 
fungerar. Något som i sin tur har positiva effek-
ter för verksamheten och dess avnämare.

Sänkta användningskostnader. Bra utformade 
tjänster och produkter minskar inlärningstiden 
och orsakar färre fel som måste rättas i efter-
hand.

Mindre behov av stöd. God användbarhet och 
tillgänglighet minskar behovet av utbildning. 
Tid för att hjälpa kollegor att lösa problem 
minskar också. 

Minskad ohälsa. God användbarhet och till-
gänglighet medför ökad arbetstillfredsställelse 
och minskad stress till följd av dålig utformning.

Bättre servicekvalitet. Tillgång till digitala 
tjänster med god användbarhet och tillgänglig-
het gör tjänsterna mer attraktiva.

Minskad risk för utebliven vinst. Digitala tjäns-
ter med dålig användbarhet och/eller tillgäng-
lighet gör att användarna föredrar eller tvingas 
stanna kvar i de personalkrävande tjänstefor-
merna.

För tillgänglighet finns det ytterligare motiv:

 Produkter och tjänster som är tillgängliga  
 minskar behovet av särlösningar och  
 kompletteringar i efterhand.

 Tillgänglighet är en demokratifråga. Alla  
 ska kunna utöva sina medborgerliga  
 rättigheter och skyldigheter i samhället; 

 Sverige har undertecknat FN:s konvention  
 om rättigheter för personer med  
 funktionsnedsättning. Där anges till-  
 gänglighet som en av de allmänna principer  
 som omfattas av artikel 3. Dessutom slår 
 artikel 9 i konventionen fast att konven- 
 tionsstaterna är skyldiga att säkerställa att  
 personer med funktionsnedsättning får   
 tillgång till den fysiska miljön, till transpor- 
 ter, till information och kommunikation,  
 innefattande informations- och kommuni-
 kationsteknik (IT) och -system, samt till   

Inledning
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 andra anläggningar och tjänster som är   
 tillgängliga för eller erbjuds allmänheten  
 både i städerna och på landsbygden. Kon- 
 ventionen efterlyser också åtgärder för att  
 eftersträva det ”universellt utformade”. I  
 Europa kallas ofta vägen dit för ”Design for  
 All”. 

 I Lagen om offentlig upphandling sägs   
 bland annat: ”När det är möjligt bör speci- 
 fikationerna bestämmas med hänsyn till   
 kriterier avseende tillgänglighet för per- 
 soner med funktionshinder eller utform- 
 ning med tanke på samtliga användares   
 behov.” (Med ”specifikationerna” menas här  
 obligatoriska krav som anbuden  måste   
 uppfylla.) Observera att det står ”när det är  
 möjligt”, inte ”vid behov”.
 
För att få ett ytterligare perspektiv på frågan om 
hur begreppen “användbarhet” och “tillgänglig-
het” förhåller sig till varandra kan vi konstatera 
att användbarhet och tillgänglighet förutsätter 
varandra. En bra produkt för bred användning 
måste vara både användbar och tillgänglig. 
En stekpanna som steker jämnt och effektivt 
men som är mycket tung att hålla i handen är 
användbar men inte tillgänglig. En lätt stek-

panna med ojämn botten är tillgänglig men inte 
användbar. Det finns dock vissa skillnader:

Användbarhet är situationsspecifik, och 
därmed bör den också ses som myndig-
hets- eller organisationsspecifik. Även om 
en och samma tillämpning förekommer på 
många ställen, så kan man inte utgå från att 
användningssammanhangen är identiska. 
Tillgänglighet kan vara beroende av an-
vändningssammanhanget, men i lägre grad. 
Tillgänglighetskrav utgår från människors 
förmåga, medan krav på användbarhet sna-
rare härrör från verksamheten och miljön.

Det finns flera standarder, vägledningar och 
informativa dokument med krav på eller kri-
terier för tillgänglighet till bl.a. IT-produkter 
och IT-tjänster. Motsvarande för använd-
barhet saknas, beroende på att användbar-
het är situationsberoende.

Användbarhet regleras i arbetsmiljölagen. 
Tillgänglighet regleras i viss mån i arbets-
miljölagen men främst i antidiskrimine-
ringslagar och i en förordning om förverkli-
gande av handikappolitiken.3

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tar 

upp tillgänglighet men inte användbarhet.

Ett annat skäl att hålla isär användbarhet 
och tillgänglighet är att man för bör-kraven 
i upphandlingens förfrågningsunderlag bör 
kunna ha olika viktning på användbarhet 
och tillgänglighet. Även om användbarhet 
och tillgänglighet är nära kopplade och för-
utsätter varandra, kan det finnas situationer 
där de betyder olika mycket. Det finns vissa 
produkter som enbart hanteras av en liten 
homogen krets specialister. Ett exempel är 
manöverpanelen i ett flygplan, som endast 
piloter sköter. Där kan användbarheten 
vara avgörande, medan tillgängligheten 
är av mindre betydelse. Ett annat exempel 
är e-tjänster där medborgaren skall utöva 
medborgerliga skyldigheter. Där kan till-
gängligheten vara avgörande, medan an-
vändbarheten i vissa fall kan vara mindre 
kritisk för enklare tjänster som används 
sällan.

I de nya reviderade EU-direktiven för offentlig 

Inledning  

3 Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken.
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upphandling4 skärps kraven på tillgänglighet i 
de tekniska specifikationerna. Den nya lydelsen 
är: ”För alla upphandlingar där kontraktsföre-
målet ska användas av personer, vare sig av all-
mänheten eller personal vid den upphandlande 
myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, 
utom i vederbörligen motiverade fall, fastställas 
för att ta hänsyn till kriterier avseende tillgäng-
lighet för funktionshindrade eller formgivning 
med tanke på samtliga användares behov.” 
Förutsättningarna för beställningar av digitala 
lösningar med tillgänglighetskvalitet kommer 
därmed att förbättras.

En första sammanställning av 
goda exempel på beställningar
En rad mycket dyrköpta erfarenheter av risker-
na med bristfälligt underbyggda beställningar, 
både från privat och offentlig sektor, har lett till 
en stigande medvetenheten om it-systemens 
genomslagskraft och vikten av professionell 

kvalitetssäkring.5 

Sverige var tidigt ute med att redan på 1980-ta-
let initiera och stödja forskning om hur närings-
liv och organisationer skulle kunna tillgodogöra 
sig it-systemens nytta utifrån ett intressentper-
spektiv.6 De fackliga organisationerna engage-
rade sig tidigt i det arbetet7 vilket främjade ett 
relativt brett användardeltagande i utformning 
och införande av nya system. Under 2011 ledde 
det breda engagemanget från forskning, myn-
digheter och organisationer fram till att en na-
tionell strategi formulerats för samhällets sats-
ningar på användbar it, “It i människans tjänst 
– en digital agenda för Sverige”.8 Det finns 
också underliggande strategier för e-hälsa och 
e-förvaltning. Gemensamt är att användarens 
behov är utgångspunkten för digitaliseringen.9 
Det är i det sammanhanget föreliggande rap-
port ska ses, som ett bidrag till förståelsen av 
att det krävs ett brett engagemang från många 
intressenter i den process som själva beställ-

ningen av it-system utgör idag.

Exempel både från det offentliga 
och det privata
Inom den offentliga förvaltningen har beställ-
ningsprocessen sedan länge varit en process 
med en omfattande reglering. De övergripande 
principerna, som har sitt ursprung i EU-för-
draget, är icke-diskriminering, likabehandling, 
proportionalitet och öppenhet. Reglerna för den 
privata sektorns inköpsprocesser är betydligt 
friare.10 För att göra vår beskrivning av erfa-
renheterna från de båda sektorerna jämförbara 
kommer vi att utgå från en mall som samman-
fattar beställningsprocessens olika faser och 
funktioner inom den offentliga sektorn, en mall 
som vi använde som underlag för de intervjuer 
vi genomförde. Redovisningen av de sex  
exempel som rapporten belyser inleds därför 
med avsnittet “Beställningens faser och funk-
tioner”. Det avsnittet sammanfattar också de 
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4    Länk till direktivet är: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=EN. 
5  Jonas Söderström, Jävla skitsystem! Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet – och hur vi kan ta tillbaka kontrollen, Förlag Jonas Söderström.
6  Det samnordiska Utopiaprojektet med medverkan från Nordiska Grafiska Unionen var ett av de projekt som väckte anklang internationellt. Ett annat banbrytande nationellt forsknings- 
 program som mellan 1986 och 1992 mobiliserade forskare, arbetsgivare och fack i lokala projekt vid samtliga svenska universitet hade det talande namnet Människa – Dator – Arbetsliv (MDA).
7   TCO lanserade sin certifiering av datorskärmar 1992, LO satsade på LO-datorn under tidigt 90-tal och båda centralorganisationerna var aktiva intressenter i VINNOVA:s kompetenscentrum   
 Centrum för användarorienterad IT Design vid KTH mellan 1995 och 2005.
8  Den digitala agendan kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256.
9  eHälsostrategin kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/14914/a/148429 och eFörvaltningsstrategin från http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004.
10  Den lagstiftning som på det privata området berör kvalitetsaspekter i beställningar och inköp av it-stöd är främst Arbetsmiljölagen (1977:1160) som, från och med 1977, också omfattar arbets-   
 tagarnas psykiska hälsa och välmående, så kallad psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och ska enligt arbetsmiljölagen “vidta alla åtgärder   
 som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall”. Men det ligger också ansvar på arbetstagaren att följa lagen och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra.

http://www.regeringen.se/sb/d/14914/a/148429
http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=EN
http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256
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väsentliga budskapen i rapporten “Att beställa 
något användbart”, om när och hur profes-
sionell kompetens och beprövad användbar-
hetsmetodik måste ingå som bärande element i 
beställningsprocessen.

Innan vi presenterar våra sex exempel kan det 
vara på sin plats att kommentera relationen 
mellan användbarhet och tillgänglighet som 
väsentliga kvalitetsaspekter i respektive beställ-
ningsprocess. Det enda fall där tillgänglighets-
kraven blev riktigt tydliga är exemplet hämtat 
från Arvsfonden där de kraven på grund av 
uppdragets karaktär måste efterlevas så långt 
det bara är möjligt. Den beställningen är i skri-
vande stund fortfarande pågående. Vi ser fram 
emot att kommande exempelsamlingar kan be-
lysa de viktiga tillgänglighetsfrågorna med flera 
detaljer kring hur standarder kunnat stödja 
design och tester, val av användare för tester, 
dokumentation av designval och testförfarande 
samt andra viktiga praktiska erfarenheter.

Redovisningen av de goda erfarenheterna inleds 
med Försäkringskassans beställning och ut-
veckling av nya tjänster för föräldrar att hantera 
sina olika förmåner, ett exempel på hur en djup 

förtrogenhet med behoven hos användarna 
ger uppslag till designlösningar som visade sig 
överträffa användarnas förväntningar. 

I nästa avsnitt sammanfattar vi ett ramavtal 
som i flera avseenden kan sägas innebära ett 
genombrott för användbarhetsarbetet i den 
offentliga sektorn – Ekonomistyrningsverkets 
upphandling 2012 av eHandelstjänster. Först 
beskrivs Ekonomistyrningsverkets mycket 
ambitiösa arbete med själva ramavtalet. Sedan 
återges några erfarenheter, dels från Statens 
Lantbruksuniversitet som avropade enligt avta-
let under 2012, dels från Linköpings universitet 
som hade upphandlat samma tjänst just innan 
ramavtalet hade blivit klart.

Nästa exempel är hämtat från den privata sek-
torn, Scanias beställning och utveckling under 
2011-14 av ett internt administrationsverktyg, 
ett exempel på där ny metodik inom använd-
barhetsarbete visade sig kunna förnya företa-
gets interna systemutvecklingsmetoder. 

Från tillverkningsindustrin leder oss nästa 
avsnitt till tjänstesektorn där Swedbanks upp-
handling av nya datorer beskrivs, ett exempel 
på hur en tredjeparts certifieringstjänst använ-

des för att produkterna skulle uppfylla företa-
gets krav på användbarhet, tillgänglighet och 
hållbarhet. 

Exemplet därefter är åter hämtat från den of-
fentliga sektorn, Stockholms Läns Landstings 
Hälso- och sjukvårdsförvaltning som under de 
senaste åren beställt och varit med och utveckla 
nya tjänstekoncept för Vårdguidens eHälso-
tjänster baserade på ingående användarstudier 
med utvalda patientgrupper. 

Vårt sjätte och sista exempel kommer också 
det från den offentliga sektorn, Arvsfondens 
beställning av expertstöd gällande tillgänglig-
hetsfrågor i samband med fondens beslutade 
förnyelse av sin webbplats. Eftersom Arvsfon-
den stödjer utvecklingsprojekt som riktar sig 
till personer med funktionsnedsättning är det 
naturligt att man också går före med ett gott 
exempel på användarcentrerad design och im-
plementering av sin egen webbplats.

Om urvalet av exempel och tolk-
ningen av de goda erfarenheterna
Som kommer att framgå har hela beställnings-
processen genomförts i några av exemplen 

Inledning
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(Försäkringskassan och Ekonomistyrnings-
verket), och man har kunnat konstatera goda 
resultat i form av gensvar från användare 
respektive avropande myndigheter. I flera fall 
har det handlat om ett flertal processer, t ex. 
tidiga beställningar av extern experthjälp gäl-
lande användarbehov, som följts av interna 
beställningar av design och utveckling, eller av 
avrop mot ramavtal. I åter några av fallen har 
beställningsprocessen inte avslutats utan pågår 
i skrivande stund. Det som varit gemensamt för 
urvalet är, dels att användbarhetsaspekterna 
– och i exemplet från Arvsfonden även tillgäng-
lighetsaspekterna – ägnats stor uppmärksam-
het redan från start, dels att resultatet av denna 
uppmärksamhet tyder på goda resultat och 
infriade förväntningar. 

Vi kan å andra sidan inte hävda att urvalet är 
representativt, i betydelsen att exemplen åter-
ger de mest framstående användbarhetsarbete i 
beställningssammanhang som genomförts un-
der senare år. Vi har i denna första summering 
fått lita till det vi läst oss till i nyhetsflödet och 
till tips från forskar- och praktikerkollegor. 

Beställningsprocesser i allmänhet, och upp-
handlingar i synnerhet, är komplicerade proces-

ser. När de handlar om it-stöd, vars användbar-
het uppstår först i den konkreta användningen, 
ökar komplexiteten. I rapportens slut tar vi upp 
en rad aktuella initiativ som syftar till att mins-
ka byråkrati och göra upphandlingsprocesserna 
mer flexibla och överblickbara. De processer vi 
återger här kan läsas som goda exempel på vad 
man redan idag kan göra konkret för att låta 
it-användningens kvalitetsaspekter väga tungt 
tidigt i en beställning. Att vi anser att exemplen 
är goda innebär alltså inte att vi anser att de i 
alla delar är fullständigt exemplariska. Vi har 
försökt ha inställningen att “det bästa inte får 
bli det godas fiende”. 

Att ställa för höga krav på att en beställning ska 
bli till alla delar korrekt och fullständig kan leda 
till att samtalsklimatet under en beställnings-
process präglas mer av osäkerhet och otrygghet 
än av utvecklingslust. Beskrivningen av kraven 
på det som ska beställas är en sammanvägning 
av olika behov (t.ex. verksamhetskrav, säkerhet, 
lagar och förordningar, ekonomi, användbarhet 
och tillgänglighet) som ibland kan vara motstri-
dande. 

Användarnas deltagande i en beställning, 
särskilt när den har moment av utvecklings-

arbete, präglas ofta av “kulturmöten” där de 
olika intressenterna har olika förväntningar 
om vad beställning och införande av det nya 
tjänsten ska leda till. Och de uttrycker sina 
förväntningar med ord och uttryck som lätt kan 
missförstås. Genom att återge några korta citat 
från våra intervjuer har vi försökt förmedla den 
tillåtande och generösa attityd de ansvariga i 
våra exempel har haft i sina respektive beställ-
ningsprocesser. En inställning som vi tror varit 
avgörande för deras framgång.

Användbarhetens roll i beställ-
ningens olika faser
Våra exempel på beställningsprocesser där 
användbarheten beaktats kommer från ganska 
skilda tillämpningsområden. För att göra be-
skrivningarna av dem i någon mån jämförbara 
utgick vi i våra intervjuer från följande över-
siktliga mall (som kan läsas som en checklista) 
över hur användbarhetsaspekterna kommer in 
i processens viktigaste faser. Det är utifrån den 
här mallen vi kommer att beskriva de mest in-
tressanta erfarenheterna kring användbarhet och 
tillgänglighet från de olika exemplen. 

Inledning



12

Idéstadiet

Hur kommer idén upp?
Beställningens bakgrundshistoria är alltid in-
tressant. Den sätter gränserna för vilka intres-
senter som involveras och vilka värderingar 
som blir tongivande. Men den är inte alltid så 
lätt att fånga. Olika parter kan ha olika minnes-
bilder. Och nya idéer kommer till när processen 
kommer igång. För att kunna navigera genom 
processen är det klokt att redan från början kort 
dokumentera de val som träffas.

Vilka problem ska lösas / behov tillfredsställas 
/ möjligheter skapas?
Ju klarare bild av vilka värden som står på 
spel, ju öppnare och ju mer kreativt kan man 
matcha olika intressenters behov mot de 
tekniska lösningar som ska undersökas. Redan 
här kan, som våra exempel visar, användbar-
hets- och tillgänglighetsexpertis hjälpa till med 
metoder för idégenerering och strukturering av 
hur värden, intressenter, behov, verksamheter 
och problem kan beskrivas.

Vem ser problemen / behoven / möjligheterna?
I den dagliga verksamheten är det många som 
ser problem som skulle kunna åtgärdas, behov 

som skulle kunna tillgodoses och möjligheter 
som skulle kunna förverkligas, ofta med enkla 
medel och i en utformning som mer direkt än 
idag utgår från vad den lokala verksamheten 
behöver. Här kommer de väl strukturerade be-
skrivningarna väl till pass för att hålla isär och 
tydliggöra vilka problem som är viktigast, 
vilka intressenter som tydligast ser och 
förstår de olika problemen och möjlighe-
terna (medarbetare, kunder, ledning, partners) 
och vilka som kan göra något åt dem.

Hur kommer man fram till beslutet att beställa 
standardtjänst / anpassning av standardtjänst 
/ utveckling av en ny tjänst?
Valet mellan att beställa utveckling av en ny 
tjänst, internt eller externt, eller att beställa 
standardprodukter med eller utan anpassning 
– det valet är naturligtvis bestämmande för hur 
fortsättningen av processen kan läggas upp. 
Vanligtvis görs någon form av marknadsanalys 
för att avgöra om marknaden kan tillhandahålla 
en tjänst som kan fylla verksamhetens och alla 
användares behov på ett fullgott sätt. Utifrån 
den analysen kan även beställningen delas upp i 
delbeställningar rörande behovsanalys, koncept, 
utvärdering, implementering, uppföljning etc. 

Användbarhetens plats i  
förstudien 

Analys av verksamhetens behov
Vi utgår ifrån att beställningen kan förväntas 
ändra förutsättningarna för hur verksamhetens 
olika aktiviteter utförs och samspelar. Utöver 
att de som är juridiskt, ekonomiskt och 
tekniskt ansvariga för verksamheten är det 
viktigt att personal med direkt erfarenhet av 
hur aktiviteterna utförs och samspelar 
deltar aktivt i analysen. Om inte professionell 
användbarhets- och tillgänglighetsexper-
tis redan är inkopplad så är det nu deras bidrag 
till projektledning, dialog och koncis, visuell 
dokumentation av verksamhetens processer 
kan komma till nytta. 

Analys av användarnas behov
Att beställning av ett it-system ska utgå från an-
vändarnas behov kan tyckas självklart. Frågan 
är bara hur användarna kommer till tals 
och kan bidra till analysen med sina praktiska 
erfarenheter av vad man som medborgare och 
medarbetare behöver, vad tjänstebehovet 
och arbetet kräver och hur det nuvarande 
systemet fungerar. Det är här användbar-
hetsexpertisens kompetens att på ett bra sätt 

Inledning
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involvera användarna kommer till sin rätt – ge-
nom deltagande observation, intervjuer, fokus-
grupper, designworkshopar och framtagning av 
användarprofiler, prototyper och överskådliga 
användarhistorier som beskriver hur de olika 
användargrupperna möter det nya systemet i sin 
användning och får sina behov tillgodosedda.

Analys av tillgänglighetsaspekterna
Vi sammanfattade tidigare de särskilda motiven 
för att uppmärksamma tillgänglighetsapsek-
terna i fyra punkter: att undvika kostsamma 
särlösningar; att inse demokratiaspekten i att 
göra lösningarna tillgängliga för alla; och att 
bidra till efterlevnad av skrivningarna i FN:s 
konventioner och Lagen om offentlig upp-
handling. Det är viktigt att under analysen av 
användarnas behov inte utgå från en tänkt 
genomsnittsmänniska utan från det faktum att 
det är stora variationer mellan människor. Man 
ska förutsätta att målgruppen uppvisar ett brett 
spektrum av egenskaper och förmågor. Ett stöd 
i den här analysen är standarder för tillgänglig-
het t.ex. Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 
(WCAG) 2.011 och den nya EN 301 549 Tillgäng-
lighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling 
av IKT produkter och tjänster i Europa.12

Marknadsanalys
Om analysen av verksamhetens och användar-
nas behov visar att man behöver göra en extern 
upphandling bör en preliminär analys göras av 
om det finns leverantörer som har nödvändig 
kompetens inom användarcentrerad design, an-
vändbarhets- och/eller tillgänglighetsområdena 
innan den formella upphandlingen inleds. 

Upphandlingen 

Utarbeta förfrågningsunderlag
Användbarhets- och tillgänglighetsrelaterade 
krav kan ställas på 

• anbudsgivaren (kvalificeringskrav),

• det som ska upphandlas (produkt, system 
eller tjänst med olika grad av kundanpass-
ning),

• det som ska utvecklas (i förekommande 
fall), och

• leverantörens åtagande efter att beställning-
en (till den valda leverantören) är gjord.

Kraven kan vara obligatoriska (skall-krav) eller 
uttrycka önskvärda egenskaper (bör-krav). Hur 
de olika typerna av krav ska formuleras och ve-
rifieras regleras på olika sätt i lagen om offentlig 
upphandling. 

Förfrågningsunderlaget bör innehålla krav på 
leverantörens kapacitet och förmåga vad avser 
användarcentrerad design, användbarhet och 
tillgänglighet (medarbetarnas utbildning och an-
tal år och/eller belysande exempel inom design- 
och användbarhetsområdena). Utifrån förstudi-
ens resultat bör användbarhetskrav på tjänsten/
produkten kunna formuleras på ett utvärde-
ringsbart sätt (befintliga funktioner, överblick-
barhet, intervall och gränsvärden i termer av tid 
för inlärning och utförande av uppgifter, integre-
ring av funktioner, felhantering etc.) På samma 
sätt bör användbarhetskrav kunna formuleras på 
kringtjänster som utbildning, underhåll, installa-
tion och konsulttjänster samt på ersättningsmo-
deller och betalningsvillkor som ger leverantören 
incitament till ett uthålligt förbättringsarbete. 
Baserat på förstudiens resultat bör det klart 
framgå vem som ansvarar för kravens formu-
lering och utifrån vilka metoder de formulerats 
och kommer att utvärderas.

Anbudsprövning och anbudsutvärdering
När anbuden kommit in ska användbarhets-
kraven på leverantörens kapacitet och förmåga 
kontrolleras (intyg om kapacitet och/eller 
referenser till tidigare uppdragsgivare). Uppfyl-
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http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
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lande av skallkraven ska kontrolleras. Börkrav 
kring tjänstens användbarhet och tillgänglighet 
ska utvärderas, helst genom att de användare 
som berörs (de som deltagit i kravformule-
ringen och/eller andra blivande användare) får 
chans att delta i användbarhetstester, annars på 
basis av expertutvärdering, tredjepartscertifikat 
eller annan typ av kvalitetssäkring.

Det är dock inte säkert att användbarheten 
fullt ut kan verifieras vid anbudsutvärderingen. 
Användbarheten kan uppstå vid olika ställen i 
värdekedjan. Ibland kan användbarheten finnas 
med ”från fabriken”, men ofta kan den inte veri-
fieras fullständigt förrän efter kundanpassning, 
parametersättning, utbildning etc., vilka inträffar 
efter att själva upphandlingen (val av leverantör) 
är slutförd.

Kontraktet

Kontraktet ska innehålla klausuler om använd-
barhet och tillgänglighet där den eller de leve-
rantörer vars anbud har antagits ska lova det 
han påstår i sitt anbud. Uppfyllandet av de olika 
kraven kan tidmässigt bestämmas vid olika 
tidpunkter, beroende på typ av upphandlings-
procedur. Detta kan till exempel bli aktuellt om 
upphandlingen gäller utveckling av en ny tjänst 

och olika leverantörer har anlitats för använ-
darcentrerad design, för expertstöd gällande 
tillgänglighet och för teknisk implementering. 

Uppföljning

Kontroll att man får det man betalar för
Har man lyckats med att formulera, utvärdera 
och avtala om leverantörens åtaganden vad gäl-
ler användbarhet och tillgänglighet har man ett 
bra underlag för återkommande kontroll av att 
tjänsten är ändamålsenlig, effektiv och har till-
fredsställda användare. En möjlighet för detta 
är SLA-avtal (Service Level Agreement). Även 
här bör förstudie och förfrågningsunderlag ha 
angivit vem som ansvarar för vidmakthållande 
av kravuppfyllelse hos tjänsten och hur detta 
kommer att ske.

Process för att fånga upp förbättringsmöjlig-
heter och -förslag
Både marknadsförutsättningar och teknik 
utvecklas kontinuerligt och därmed även för-
utsättningarna för den upphandlade tjänsten. 
Detta ställer krav på organisationen att ha en 
process för att lära av hur enskilda upphand-
lingar bidrar till verksamheten som helhet samt 
för att kunna förutse hur samspelen mellan de 
enskilda systemen, med inte alltför stora förse-

ningar, kan förbättras utifrån verksamhetens 
syfte, effektivitet och användarnas behov.

Den sista punkten under Idéstadiet har rub-
riken “hur kommer man fram till beslutet att 
beställa standardtjänst / anpassning av stan-
dardtjänst / utveckling av en ny tjänst?” Punk-
ten avslutas med påpekandet att en inledande 
marknadsanalys kan visa att  beställningen kan 
delas upp “i delbeställningar rörande behovs-
analys, koncept, utvärdering, implementering, 
uppföljning etc.” Som vi kommer att se i flera av 
våra exempel är det precis detta som hänt. Att 
en första delbeställning just avsett kompetens 
inom användbarhet och/eller tillgänglighet. En 
komptensförstärkning som i förstudiestadiet 
bidragit till en fördjupad verksamhets- och an-
vändarcentrerad behovsanalys och konceptut-
veckling. Bidrag som i sin tur legat till grund för 
kvaliteten i de följande delbeställningarna av 
utvärdering och implementering. I de tidslinjer 
där vi för varje exempel schematiskt lyft fram 
användbarhetsinsatserna har vi särskilt marke-
rat denna tidiga medverkan. I tidslinjerna har 
vi också använt begreppen ”Delbeställning” och 
”Under beställningsfasen”. Detta för att tydlig-
göra de tidiga delbeställningarnas betydelse 
under det ofta ganska utdragna och komplexa 
förloppet mellan idé och uppföljning.

Inledning
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Försäkringskassan
Försäkringskassans Självbetjäning 
– kulturskifte via kundinsikt
Vårt första exempel är hämtat från 
Försäkringskassans enhet Självbetjäning som 
2011 inledde arbetet med att fördjupa insikten 
om kundernas behov för att vidareutveckla 
utbudet av webbtjänster. Arbetet har letts av 
Gunilla Dyrhage, verksamhetsområdeschef 
för enheten Självbetjäning. Gunilla kom till 
Försäkringskassan 2010 efter att ha jobbat 
många år med utveckling av nya tjänster inom 
energi- och telekomindustrin. På ett lunch-
seminarium på VINNOVA i juni 2013 uttrycker 
Gunilla sin förtjusning över att få jobba med 
kundnytta för 4 miljoner kunder och kunna 
bidra till Försäkringskassans långsiktiga 
visionsarbete kring hur de digitala kanalerna 
kan betjäna medborgarna på nya, mer an-
vändarorienterade och effektivare sätt. 13

Försäkringskassan omsätter 7 procent av 
Sveriges BNP. Man hade 27 miljoner besök på 

sin webbplats 2012, en siffra som ökat från 19 
miljoner för tre år sedan. År 2012 besvarade 
man också 7 miljoner telefonsamtal på sitt 
Kundcenter.

Idé och målsättning
Historien om de nya webbtjänsterna börjar 
2011 då Gunilla och hennes kollegor beställde 
en förstudie om Kundinsikt. Beställningen hade 
formen av ett konkurrensutsatt avrop mot ett 
av de ramavtal Försäkringskassan har med sina 
leverantörer. Man ville veta mer om hur man 
på ett bättre sätt kunde komma medborgarna 
till mötes genom att bättre förstå vilka behov 
de olika kundgrupperna egentligen hade. Up-
phandlingen vanns av en leverantör med ett 
konsultbolag verksamt inom servicedesign som 
underleverantör.

Baserat på de kundinsikter som kundstudien 
identifierade, formulerade avdelningen dels 
en målbild för den kundupplevelse man vill 

erbjuda och dels ledstjärnor för utvecklingen 
av digitala tjänster. Målbilden för den fram-
tida kundupplevelsen i digitala kanaler är att 
kunderna ska bli mer ”självgående”. Den fram-
tida kundupplevelsen i de digitala kanalerna 
beskrivs så här:

”Jag förstår vad jag har rätt till och vad det 
innebär.” 

”Jag vet hur jag ska göra och vad som 
händer i mina ärenden.” 

”Det gör mig trygg.”

Ledstjärnorna för utveckling av digitala tjänster 
är:
1. att kundresan ska styra verksamhetens 

processer, 

2. att hela kundbehovet för vissa segment ska 
stödjas i digitala kanaler, 

3. att ökad digitalisering ska leda till minskade 
kostnader

13  Lunchseminariet “Äntligen lekande lätt att vabba” den 4:e juni anordnades av VINNOVA i samarbete med SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), Innovationsrådet och Sveriges  
 Kommuner och Landsting. Gunilla Dyrhages presentation kan ses på http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2013/130522-Webbinarserie/. Den utgör, tillsammans med  
 en uppföljande intervju med Gunilla, underlag till vår beskrivning av exemplet Försäkringskassan/Självbetjäning.

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Kalendarium/2013/130522-Webbinarserie/


16

Att digitala tjänster leder till minskade kostnad-
er var redan en känd faktor. Det blir mer rätt 
från början när en kund ansöker om en förmån 
på webben än när de fyller i en ansökningsblan-
kett på papper. Handläggarna slipper kontakta 
kunderna för att komplettera/rätta den ifyllda 
ansökan och det blir enklare för både kunden 
och handläggaren. Mindre pappershantering 
via posten leder också till direkt kostnadsbe-
sparing. 

Förstudien gav insikt om kunder-
nas behov under kundresan i sin 
relation med Försäkringskassan
Försäkringsskassans digitala tjänst Mina sidor 
på webben erbjuder idag medborgarna att han-
tera 11 olika förmåner. Under 2012 hade mina 
sidor 11 miljoner inloggningar och 1 miljon 
unika kunder. Hela tre fjärdedelar av besökarna 
var där i egenskap av föräldrar och den största 
delen av användningen gällde föräldrapenning 
och vård av barn. Innan Kundinsiktstudien 
startade hade Försäkringskassans avdelning för 
Analys och Prognos genomfört en stor kund-
segmenteringsstudie baserad på 8 000 kundin-
tervjuer. Kunderna hade delats in i 20 segment 

som senare klustrades utifrån de olika livssitu-
ationerna. Nu kunde Kundinsiktstudien bygga 
vidare på det här underlaget för att genom 
djupintervjuer med målgruppen föräldrar förstå 
just deras kundbehov och kundbeteenden. Ett 
av resultaten var att man kunde urskilja fyra 
olika typiska kundbeteenden – Självgående, 
Anspråkslösa, Oroliga och Uppgivna. 

 
Gunilla framhåller fördelarna med servicedesign-
metoden, att man får en djup kundinsikt, en 
kartläggning av kundresan, en tydlig problembild 
och ett förankrat koncept som är avstämt med 
kunderna under metodens gång. Kundens resa 
kartläggs utifrån dess möten med myndigheten 
som synliggörs grafiskt i en tidslinje, “Kundresan”. 

Försäkringskassan

”Det vi strävar efter är att så 
många som möjligt ska kunna 
vara Självgående i sin relation 
med oss på Försäkringskas-
san. Det är även väldigt många 
kunder som uttrycker att de vill 
vara det. I vår kundinsiktsstudie 
har vi kartlagt olika typer av 
kundbeteenden, som det är vik-
tigt för oss att ta hänsyn till. Det 
finns tex kunder som vi kallar 
”Anspråkslösa”. För dessa kunder 

är det viktigt att Försäkringskas-
san gör det enkelt att förklara 
vad man som medborgare har 
rätt till från Socialförsäkringen. 
Genom att tex lansera den digi-
tala tjänsten ”Kassakollen” har 
vi gjort det enklare att se vilken 
ersättning man kan få från So-
cialförsäkringen vid vissa nya 
livssituationer. ”
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Ett exempel på den typ av visualisering som användbarhetskonsulten utför för 
att underlätta sin dialog med användare och uppdragsgivare. På en tidslinje 
redovisas gången i ett ärende, från det att en person i vården ser till att ären-
det initieras till att FK:s handläggare på ett proaktivt sätt följer upp ärendet 
efter bidragets utbetalning. Kartläggningen av Kundresan bygger bland annat 
på konsultens djupintervjuer med ett urval användare av FK:s tjänster. De 
skeden i resan där FK:s kommunikation med vårdtagaren kan gå fel, och som 
därför kan skapa oro hos den sökande, är markerade med åskmoln. Tidslin-
jens analys av Kundresans kritiska skeden låg till grund för utveckling av 
koncept för nya tjänster på Mina sidor. Bilden nedan visar ett designförslag 
för samma ärende.

Försäkringskassan
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Tidslinjens dynamiska precisering av kundbe-
hoven var ett viktigt led i utvecklingen av de 
tjänstekoncept som testades med de relevanta 
användarna. Koncepten testades också ingående 
av fristående konsulter inom användbarhet och 
tillgänglighet. Det gjorde man för att försäkra sig 
om att de mötte användarnas egentliga behov och 
att lösningarna var väl förankrade i målgruppen.

Gunilla Dyrhage framhåller att en kort videofilm 
har bidragit till att förtydliga den gemensamma 
målbilden, den digitala visionen, för alla medar-
betare som skulle utveckla och sedan arbeta med 
de nya tjänsterna för föräldrar. Videon beskriver 
hur föräldrarna använder tjänsterna tillsam-
mans. Hur de får veta hur tjänsterna är upplagda 
och hur enkelt det sedan är att registrera sig, 
göra anmälningar och få överblick och “koll på” 
hur utbetalningarna har kommit in. 

Videon hade tagits fram i slutet av 2011 och nu, 
i juni 2013, hade man lanserat de flesta av de 
tjänster som fanns med i visionen. De viktigaste 
behoven man hade analyserat fram i Kund-
insiktsstudien blev särskilt tydliga i videons 
beskrivning av hur de olika tjänsterna steg för 
steg användes i de båda föräldrarnas ”kund-
resa” i sin relation med Försäkringskassan. 

• Först gäller det att samla information om vilka 
förmåner man har rätt till – det kan man i göra 
i KASSAKOLLEN (hittills med 750 000 besök). 

• Vad man ska tänka på inför föräldraledig-
heten  – det får man veta i CHECKLISTAN 
(150 000 användare)

• Hur man enkelt kan se status på tillfäl-
lig föräldrapenning – till exempel i MINA 
SIDOR-APPEN (360 000 nedladdningar) 

• Vilka vab-dagar har jag ansökt om och vilka 
har jag fått betalt för, en tjänst där föräldrarna 
via inbjudan och e-signering kan dela sin 
information för att kunna se varandras dagar 
– och det ser man i VAB-KALENDERN  

• När kommer utbetalningarna och hur  
mycket får jag – det ser man i DIGITALA 
UTSKICK (260 000 registrerade användare)

Användarnas gensvar och  
organisationens
Kundnöjdheten bland besökarna på webbplat-
sen och på Mina Sidor på webben har ökat 
sedan alla de nya digitala tjänsterna lanserades. 
Gunilla är särskilt glad över den mycket positiva 
respons som den mobila Mina Sidor Appen fått 
från kunderna, både med avseende på an-
vändarnas kommentarer och de höga betygen.  
I skrivande stund har mina sidor appen  betyget 
4,5 av 5 i AppStore och 4,2 i Google Play.

-  Äntligen! Denna har jag längtat efter!

-  Kanoners! Rackarns va bra!

-  Lätt att göra rätt. Enklare och lättare att  
 anmäla sjukt barn.

-  Tack!! Lätt och smidigt. Bra överblick!  
 Väntar redan på nästa steg i kassans   
 app-utveckling.

Försäkringskassan

”Videon har bidragit internt till att motivera och entusiasmera våra me-
darbetare att se målbilden för den framtida kundupplevelsen i digitala 
kanaler. Det vill säga att kunderna ska bli mer ”självgående” och trygga, 
genom utvecklingen av de nya digitala tjänsterna. ”
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Inför framtiden betonar Gunilla det väsentliga i 
att ha ett ständigt pågående utvecklingsarbete, 
som nu också riktar sig utåt i organisationen för 
att förmedla de viktiga erfarenheter man fick 

i Kundinsiktsstudien som genomfördes under 
2011. Bland annat vikten av att förstå och utgå 
från kundbehoven vid all utveckling av nya tjän-
ster oavsett kanal. Denna insikt är något som den 

Försäkringskassan

externa leverantören varit starkt bidragande till. 
Hon betonar också vikten av att ha bra kompetens 
inom användbarhet och interaktionsdesign vid all 
utveckling av tjänster i digitala kanaler. 

Försäkringskassans beställning av Förstudien om kundinsikt hade föregåtts, dels av en intern kundsegmenteringsstudie och dels av produktion och visning av en 
video om den Försäkringskassans digitala vision. Förstudien om kundinsikt baserades på en serie djupintervjuer med användare och resulterade i: en ökad kundin-
sikt, beskrivning av kundresan med identifierade problemområden för kunden och förslag på ett antal digitala koncept som skulle kunna lösa de identifierade prob-
lemen. Nästa steg var att beställarteamet valde att gå vidare med vissa av dessa koncept. Man startade en ny förstudie och ett genomförandeprojekt i enlighet med 
Försäkringskassans projektmodell. Inom ramen för det arbetet gjordes användartester med kunder via en extern konsultfirma. Detta för att säkerställa att de koncept 
som utvecklades verkligen i detalj motsvarade kundens behov av användbarhet och uppfyllde de grundläggande behov som konceptet var tänkt att lösa. Uppföljning av 
antal nedladdningar av appen, användningen av de olika nya digitala tjänsterna, kommentarer om tjänsterna och appens användare, antal besök på webbplatsen och 
besökarnas kommentarer tillåter en kontinuerlig uppföljning av de färdiga tjänsternas användbarhet och tillgänglighet. 
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ESV:s ramavtal för E-handels- 
tjänster
Vårt andra exempel är också hämtat från den 
offentliga sektorn, Ekonomistyrnings verkets 
(ESV) arbete med ramavtalet för de statliga 
myndigheternas upphandling av molnbase-
rade eHandelstjänster. Det är vårt enda exem-
pel på hur användbarheten aktualiserats i ett 
ramavtal. Men med tanke på att den offentliga 
sektorn, där ramavtalet är ett viktigt instru-
ment, beräknas upphandla för mer än 500 
miljarder kronor om året, så blir det särskilt 
intressant med nya initiativ kring användbar-
het i ramavtalen. Vi avslutar exemplet med 
att återge några erfarenheter från en av de 
avropande myndigheterna och från en annan 
myndighet som hunnit börja införa tjänsten in-
nan ramavtalet var klart.

Idé och målsättning
Vi intervjuar Sören Pedersen som ledde arbe-
tet på ESV och han börjar med att berätta om 
initiativet till ramavtalet: 

 I förberedelserna till ramavtalsupphandlingen 
genomfördes det en studieresa till Danmark 
där deras förfrågningsunderlag på motsvarande 
område presenterades. Gruppen bjöd in ekono-

ESV

”Förberedelserna till ramavtal-
supphandlingen påbörjas i au-
gusti 2008 med utgångspunkt 
i en tidigare förstudie som ESV 
hade genomfört på området. 
Förfrågningsunderlaget pub-
licerades november 2008 och 
tilldelningsbeslut fattades i juni 
2009. Efter ett par överpröv-
ningar kunde ramavtal tecknas i 
april 2010. Under större delen av 
projektet var det 4 personer på 

ESV samt ett antal expertkonsult-
er som arbetade med ramavtalet. 
Upprinnelsen till ramavtalsupp-
handlingen var en förstudie där 
man kom fram till att ett samord-
nat införande av elektroniska 
beställningar i staten hade en stor 
besparingspotential. Ett ramavtal 
på området skulle underlätta ett 
införande för myndigheterna och 
det befintliga ramavtalet för e-
faktura behövde ersättas eftersom 
det snart löpte ut. ”
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mi-, inköps- och upphandlingschefer från drygt 
30 myndigheter att ingå i en referensgrupp och 
man genomförde workshops kring bl a  säk-
erhetsfrågorna med it-ansvariga från samma 
myndigheter. Sören berättar om ett intensivt 
arbete som födde nya idéer:

Förstudie och förfrågningsunder-
lag – höjda ambitioner kring  
användbarhet
Sören berättar att han gjorde sitt examen-
sarbete kring användbarhetsfrågor inom ämnet 
Människa-datorinteraktion på Uppsala uni-
versitet med Bengt Sandblad som handledare. 
Senare fick han genom VERVA14 kontakt med 
användbarhetskonsulten Bengt Göransson, 
också han med utbildning från Uppsala. Bengt 
åtog sig att planera och stötta ESV användbar-
hetsansvariges arbete med att ta fram en metod 
för utvärdering av användbarhet i anbuden. 

De skall-krav om användbarhet som formulerades 
i förfrågningsunderlaget gällde bland annat lever-
antörens kompetens och erfarenheter på området. 
SLA-kraven berörde också användbarhet, nämli-
gen leverantörens förmåga att avhjälpa olika typer 
av driftsstörningar, ge support och utveckla ny 
funktionalitet. Men det verkligt nya var att syste-
men skulle utvärderas av verkliga användare, 
ett urval representativa personer vad gäller kön, 
ålder och yrkesbakgrund. Hur den utvärderingen 
skulle gå till fanns också beskrivet i förfrågning-
sunderlaget.15

ESV

”Allt eftersom arbetet fortskred 
bestämde vi oss för att höja rib-
ban i två avseenden jämfört med 
tidigare ramavtalsupphandlin-
gar. Dels att göra en insats när 
det gäller utvärdering av syste-
mens användbarhet och dels att 
utveckla kraven kring Service 
Level Agreements, SLA. Jag har 
länge tyckt att det inte är optimalt 
att staten ofta köper det som är 
billigast och då sannolikt ibland 
missar det som ger störst nytta för 
staten. Det är ju ett enormt slöseri 
om man tänker långsiktigt. ”

14 Verket för förvaltningsutveckling (2006-2009).
15 Förfrågningsunderlaget och utvärderingsrapporten kan laddas ned från ESV:s webbplats: http://www.esv.se/sv/amnesomraden/Ramavtal-och-upphandling/Statliga-ramavtal/  
 Ramavtal-e-handelstjanst/.

”Vi var lite nojiga kring formalia 
så att ingen av anbudsgivarna 
skulle kunna ifrågasätta förfråg-
ningsunderlaget där ju kraven 
kring användbarhet och SLA var 
helt nya inslag. Och till vår stora 
glädje var det ingen som attack-
erade oss när det gällde använd-
barhetskraven. Dock blev det 
överprövningar på andra om-
råden som ESV till slut vann efter 
en rättslig process. ”

http://www.esv.se/sv/amnesomraden/Ramavtal-och-upphandling/Statliga-ramavtal/ Ramavtal-e-handelstjanst/
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Översiktsbild av Utvärderingskriterium Använd-
barhet i ESV:s upphandling av E-handelstjänster 
2010. Högst upp i bilden visas de medverkande 
användarnas fyra olika roller. Var och en av an-
vändarna utför fem scenarier i E-handelstjänsten 
och svarar därefter på en serie frågor i utvär-
deringsinstrumentet SUS som kvantifierar de-
ras användartillfredsställelse. Två observatörer 
observerar hur användarna löser scenariernas 
uppgifter. Observationerna ligger till grund för tre 
olika slags utvärderingar: en expertutvärdering 
av hur dialogen med E-handelstjänsten uppfyller 
principerna i standarden 9241-10; en mätning 
och observation av med vilken effektivitet varje 
roll löser sina uppgifter; samt en observation av 
tjänstens ändamålsenlighet och med vilken mål-
uppfyllelse de olika rollerna löser uppgifterna i 
de fem scenarierna. Slutligen vägs poängen från 
användningstestets utvärdering av ändamålsenlig-
het och måluppfyllelse samman med testets poäng 
på effektivitet, SUS-svarens poäng på användartill-
fredsställelse och expertutvärderingens poäng på 
uppfyllelse av dialogprinciperna enligt den betyg-
sättning som återges i faktarutan på nästa sida.

ESV
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Ramavtalets resultat – gensvaret 
på de höjda ambitionerna kring 
användbarhet
Utvärderingen av systemens användbarhet med 
representativa användare visade att ett av syste-
men, Visma Proceedo, fick bättre resultat än de 
två övriga systemen som hade kvalificerat sig till 
utvärderingen.16 Sören konstaterar att resultaten 
av användbarhetstesterna har haft stor be-

tydelse genom att även när Visma Proceedo har 
varit något dyrare i myndigheternas utvärde-
ring, i den s k förnyade konkurrensutsättningen, 
har Visma Proceedo kunnat vinna affären. Av 
de tre systemen återstår två – Visma Proceedo 
och CGI. Av dessa två har Visma Proceedo slutit 
avtal med 15 myndigheter och CGI 4.

Utöver att höja ambitionsnivån kring systemens 
användbarhet lade gruppen ned extra arbete på 

att själva förfrågningsunderlaget skulle upple-
vas som enkelt för anbudsgivarna samt att den 
förnyade konkurrensutsättningen skulle upple-
vas relativt enkel för myndigheterna.

ESV

16     Att Visma Proceedo inte är anpassat för dem som använder skärmläsare, och därmed inte uppfyller aktuella tillgänglighetskrav, kommenteras i avsnittet Fem lärdomar från exemplen.

”Eftersom vi var väldigt angelägna 
att inga anbud skulle förlora på 
formalia så gjorde vi ovanligt 
utförliga mallar. Det fick vi bra 
respons för, både från leverantö-
rerna och från dem som avropade 
mot avtalet.”

Myndigheterna kan avropa mot ramavtalet 
fram till och med den 30 september 2015 och 
de avtal som träffas är giltiga i åtta år. Nu job-
bar Sören och hans kollegor vidare med att un-
derlätta elektroniska inköp för myndigheterna. 
De kommer att ordna workshops där “lysande 
exempel” på hur man lyckas med det bjuds in 
för att berätta om hur man jobbat med informa-
tion, införande och utbildning kring eHandels-
tjänsten. 
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ESV lade ned mycket arbete på att genomföra en 
gedigen utvärdering av användbarheten av de 
tre tjänster som kvalificerades sig i anbudspröv-
ningen. Sören påpekar att användbarhet – som 
ju omfattar ändamålsenlighet, effektivitet och 
användartillfredsställelse – inte kan bedömas 

ESV

med mindre än att representativa användare får 
pröva systemen mot typiska arbetsuppgifter. 

Vi frågar om Sören sett några av ESV:s inno-
vationer kring användbarhet, mallar och SLA 
spridit sig till andra avtalsområden.”Vi diskuterar också att göra en 

slags “it-revision” hos leverantö-
rerna för att kolla hur de lever 
upp till det vi stipulerar i för-
frågningsunderlaget om metoder 
för systematiskt användbarhets-
arbete i utveckling och support. 
Vad vi redan börjat med är att 
starta användargrupper där alla 
som avropat får chans att enas 
om ny funktionalitet och om hur 
användbarheten kan förbättras 
kontinuerligt.”

”Det blev ganska dyrt. Vi har 
beräknat att bara den delen i 
utvärderingen kostade 700 000. 
Men då ingick mycket arbete med 
att anpassa och pröva ut meto-
diken. Det lärde vi oss mycket 
på. Så nästa utvärdering med 
användare lär bli väsentligt billig-
are. Då ca ett 20-tal myndigheter 
har avropat på ramavtalet varav 
många stora och medelstora samt 
servicecentermyndigheten tycker 
jag att man i det perspektivet kan 
säga att utvärderingen av an-
vändbarhet redan har försvarat 
sina kostnader.”

”Ja t ex i vår upphandling av per-
sonaladministrativa system har 
metoden för utvärdering av an-
vändbarhet återanvänts. Vad 
gäller SLA har delar återanvänts  
i flera upphandlingar men då en-
dast upphandlingen av inköps- 
system varit en 100% moln- 
baserad tjänst har vissa krav  
inte varit tillämpbara i andra  
upphandlingar.”

När det gäller SLA och uppföljning av syste-
mens driftsäkerhet och av hur leverantörerna 
fullgjorde sina åtaganden kring felhantering 
fick Sörens grupp hjälp av externa konsulter 
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med hur det kunde läggas upp. Leverantören 
ska klara av att hantera fel som uppstår av olika 
svårighetsgrad. Akuta fel ska korrigeras inom 
ett dygn, mindre akuta inom en vecka och fel 
som inte är akuta enligt överenskommelse mel-
lan myndigheten och leverantören. För att följa 
upp systemets driftssäkerhet och tröghet an-
vänds ett program (robot) som ständigt genom-
för ett antal scenarier som t ex att logga in för 
att sedan logga svarstider etc. Om leverantören 
överskrider de uppsatta gränsvärdena så utgår 
vite som specificeras som avdrag på vad lever-
antören har rätt att fakturera. Något som Sören 
avslutningsvis kunde konstatera var ett nytt 
och ovanligt tydligt exempel på när bristande 
användbarhet kan uppskattas i kronor och ören.

Ramavtalets resultat – exempel 
från avropande myndigheter
För att få veta lite om hur ramavtalet bör-
jat tas emot av de avropande myndigheterna 
intervjuade vi Carola Ekman på Statens Lant-
bruksuniversitet (SLU), en av de myndigheter 
som enligt Sören Pedersen hade kommit långt i 
avrop och införande av Visma Proceedo. Carola 
berättar att arbetet med beställningen hade 
inneburit något av ett kulturskifte. För att höja 

kunskapen om den egna organisationens behov 
och för att få överblick över vilka avtal man 
hade, och vilka ramavtal som kunde bli aktuella 
i framtiden, hade upphandlingssamordnaren 
gjort en egen förstudie innan avropsprojektet 
startade. När projektet startade så gjordes det 
en nulägesanalys och gruppen bestod av upp-
handlingssamordnaren, en systemekonom 
samt en projektledare från it-avdelningen. Elva 
institutioner hade intervjuats om behov och 
om vilka avtal man hade. Sedan hade man tagit 
fasta på det viktiga i att ha en effektiv leveran-
törsdialog, redan innan kontraktet slöts. Den 
här typen av tjänster kommer ju inte i ett fixt 
och färdigt utförande. Den måste anpassas, i  
dialog mellan kund och leverantör, efter kun-
dens behov och önskemål.

Carola berättar att man nu jobbar med sin an-
dra fas i införandet. Hur utbildningen läggs upp 
har visat sig vara viktigt. Man ordnar förmöten 
med de institutioner som ska gå över till det nya 
systemet. Där går man igenom bakgrund, syfte, 
gällande regelverk, flöde och roller i systemet. 
På förmötena får alla som berörs veta hur det 
ska fungera på institutionen, vilka som ska gå 
utbildning och arbeta i systemet.

”Vi hade tre förmöten med leve-
rantören. Det var väldigt nyt-
tigt. För det hjälpte oss att få den 
struktur vi behövde. Från början 
ville vi till exempel inte ha förat-
test, för vi hade pratat med  

fakturaansvariga, och de hade 
framfört att de tyckte att det sys-
tem för e-fakturering vi hade var 
användarvänligt och bra. Men 
under förmötena kom vi fram till 
att i ett längre perspektiv skulle 
den lösningen bli bättre. Det inne-
bar att vi fick göra vissa anpass-
ningar i e-fakturasystemet, men 
det var den leverantören väldigt 
öppen för.”

ESV
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För att få perspektiv på SLU:s avrop intervjuade vi 
även en beställare som enligt Carola hade kommit 
(ännu) längre i sitt införande än SLU, nämligen 
Linköpings universitet. Precis som på SLU hade 
man där känt ett behov av att få ordning och 
överblick över sina avtal. Eva Rosell berättar att 
arbetet hade börjat redan 2007. Året därpå in-
fördes e-fakturering och man hade hunnit handla 
upp Visma Proceedo innan ESV var klara med 
sitt ramavtal. Upphandlingen hade fått formen 
av en så kallad förhandlad upphandling. Fem 
leverantörer hade fått komma och visa upp sina 
system. Enligt Eva var det bedömarnas upplevelse 
av den högsta användbarheten som hade fällt 
avgörandet. Två andra paralleller i Evas berät-
telse gällde vikten av dialoger med leverantören 
om anpassningar och vikten av lyhördhet för 
användarnas oro vid utbildningen i samband med 
den stegvisa utrullningen.

”Där kan vi räta ut de frågor som 
kommer upp. För det blir mycket 
diskussioner. Det finns en viss oro 
om hur de nya rutinerna kommer 
att se ut. Och det blir ju ett nytt 
arbetsinnehåll med nya arbets-
moment för dem som kommer 
att jobba i systemet. Men vi har 
skickat ut ett frågeformulär om 
systemets användbarhet till de 
pilotinstitutioner som börjat jobba 
med det. Responsen har varit mer 
positiv än väntat. Användarna 
tycker det är enkelt att använda. Vi 
valde Visma, för användbarheten 
vägde tungt i vår prioritering. Det 
innebär ju mindre tid för support 
till användarna. Om vi är 3 000 
som ska ha tittarbehörighet eller 
högre så måste det ju vara enkelt.”

”Att införa e-handel är ett stort 
förändringsarbete, det visste vi 
om, men det tog lite längre tid 
att komma igång än vad vi hade 

planerat. Visma hade en modul för 
e-fakturering som option men vi 
var inte nöjda med de tester som 
genomfördes. Det handlade om att 
vi ville behålla vår atteststruktur. 
Vi gjorde ett studiebesök på läke-
medelsföretaget Biovitrum där de 
byggt en brygga till fakturahante-
ringssystemet. Så vi valde att byg-
ga en integration mellan systemen, 
även om den innebar ett visst dub-
belarbete under en period. I början 
av utrullningen var det rätt starka 
reaktioner. Man upplevde systemet 
som ett hinder, att man förlorade 
en del av sin frihet. Men nu har det 
svängt. Man är nöjda med att ha 
ett ställe att gå till, en inloggning. 
Nu jobbar vi med en uppföljning av 
hur beställningssystemet används 
i verksamheten. Genom inbokade 

ESV
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möten i mindre grupper ska varje 
enhet få återkoppling av vad de 
kan göra för att öka användandet 
av systemet. Man kommer också 
ha möjlighet att framföra sina syn-

punkter och ställa frågor. Utöver de 
planerade uppföljningsmötena har vi 
vid behov möten med de personer som 
jobbar lokalt med systemet.”
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Ekonomistyrningsverkets ramavtalsupphandling hade sin upprinnelse i ett regeringsuppdrag och i dess förstudie utvecklades en metod för systematisk utvärdering av 

användbarheten hos de offererade e-handelssystemen. Efter anbudsutvärderingen, där den nya utvärderingsmetoden användes, slöts ramavtal som myndigheter kunde 

avropa från. I sina egna anbudsutvärderingar kunde myndigheterna nu stödja sig på den användbarhetsutvärdering av de vinnande systemen som genomförts under 

ramavtalsupphandlingen. På SLU gjorde man det, men man genomförde också en enkät om användarnas upplevelse av det upphandlade och införda systemets använd-

barhet.
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Scania
Scanias interna beställning av ett 
internt administrationsverktyg
Vårt tredje exempel kommer från den privata 
sektorn, Scanias beställning på intern utveck-
ling av ett administrationssystem med global 
täckning. Vi intervjuar Anna Swartling som 
sedan två år arbetar som användbarhetsan-
svarig på koncernstaben i Södertälje. Anna 
har doktorerat i Människa-datorinteraktion 
på KTH och är en av medförfattarna till rap-
porten “Att beställa något användbart”. Hon 
ställer gärna upp på intervjun, för hon tycker 
den beställning hon kan berätta om innebär 
något av ett genombrott för sitt eget använd-
barhetsarbete på Scania. 

Idé och målsättning
Anna börjar med att sammanfatta vad hon ser 
som det nya i just den här beställningen. Det 
var genom att skapa ett bredare team för bestäl-
larstöd som hon och hennes kollegor kunde för-

bättra dialogen mellan utvecklingsenheten och 
produktägarna, dvs. de som är ytterst ansvariga 
för beställningen. Men vad som är ännu mer in-
tressant är att teamet kunnat visa att höga krav 
på användbarhet har konsekvenser för, och till 
och med kan förnya, det tekniska utveckling-
sramverk man använder på utvecklingsenheten. 

Anna betonar att mycket av arbetet är kon-
fidentiellt, så hon kan inte ge några detaljer 
kring tjänstens karaktär (vi kallar den för det 
neutrala ”administrationssystem”), dess an-
vändare, effektmål eller design och tekniska 
lösningar. Anna använder begreppen “agilt” och 
“Scrum” i vår intervju. Scrum är ett praktiskt 
tillvägagångssätt för att arbeta agilt, som kan 
översättas med “följsamt”. Man jobbar iterativt 
i korta utvecklingssteg, så kallade “sprintar”. 
Varje sprint ska dels implementera något som 
skapar värde för produktägaren, dels ska man 
i slutet av varje sprint kunna demonstrera en 
körbar version som användarna i princip ska 
kunna börja använda direkt.

”Vi är mitt uppe i att utveckla vårt 
sätt att arbeta agilt nu. Det gäller 
en intern beställning av ett mycket 
strategiskt system för vår fram-
tida hantering av en viss produk-
tkategoris kostnader och kvalitet i 
hela organisationen. I förstudien 
skapade vi det användbarhet-
steam som vi fortfarande jobbar 
med i Scrum, det agila arbetssätt 
som några av Scanias utvecklare 
använder sedan några år till-
baks. Min roll var att fungera som 
beställarstöd för en produktägare 
och i teamet ingick också ytterlig-
are en interaktionsdesigner, en in-
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Anna berättar hur teamet startade i den så 
kallade “sprint Zero”, dvs. innan utvecklarna 
påbörjat sitt arbete, med en serie intervjuer för 
att ta fram kravbilden i stort. Sedan genom-
fördes en effektworkshop som resulterade i fyra 
effektmål (hemliga) med detaljerade definition-
er och mätpunkter. Därefter genomfördes flera 
designworkshops med produktägaren (också 
framtida användare av systemet), en verksam-
hetsarkitekt, en systemarkitekt, en ytterligare 
användare, en kravanalytiker och projektledar-

en. Arbetet resulterade i de första idéerna till 
en konceptuell designlösning. Konceptet pre-
senterades med hjälp av schematiska översikter 
över skärminnehåll och interaktionsmöjligheter 
(wireframes) med vidhängande användarhisto-
rier. 

När utvecklarna tog över vid sprint #1 hade de 
alltså hela behovsbilden i backloggen som ett 
komplement till en av produktägaren framställd 

Scania

hyrd seniorkonsult. Mina uppgifter 
var, och är fortfarande, att hjälpa 
beställaren att förstå, konkretisera 
och prioritera kravbilden. Detta 
gör vi primärt genom att skissa 
och skriva användningsscenarier. 
Jag har huvudansvaret för kra-
varbetet plus att jag kontinuerligt 
utvärderar med användare. Kon-
sulten stöttar mig med att göra 
själva skissandet.”

Vi skrev historierna som lite längre 
scenarier än vad som är vanligt 
inom agil utveckling. Det gjorde vi 
för att bättre kunna beskriva kon-
texten för användarnas interak-
tion samt kopplingen till de fyra ef-
fektmålen. Efter analys av de olika 
gruppernas arbetsuppgifter kunde 
vi sedan dela upp och prioritera 
användarhistorierna. Dessa bröt 
vi upp i enstaka arbetsuppgifter 
och detta blev projektets första 
backlog.

”

”

kravspecifikation. Annas team fungerade som 
beställarstöd genom att verifiera och hjälpa 
utvecklarna att tolka användarnas behov, ofta 
med hjälp av skisser på möjliga detaljlösningar 
över användarinteraktionen.

För utvecklarna, som varit vana 
att arbeta med Scrum på ett mer 
teknikorienterat sätt, utan ut-
byggt beställarstöd, blev det en 
lärprocess – och för oss också 
naturligtvis.

”

”
Beställningen ger upphov till en  
ny förstudie, och beställning, av 
teknisk specialistkompetens
En viktig lärdom Anna och hennes team dragit 
är att de som beställarstöd också ibland kan 
bidra till att den tekniska utvecklingsmiljön 
förnyas. Det var vad som hände i början av den 
här beställningsprocessen. Scanias policy är att 



30

inte lägga ut några större it-beställningar på 
externa företag, man vill behålla kontrollen och 
självständigheten så långt det går och när man 
tar in konsulter så arbetar de nära med de egna 
it-utvecklarna.
 

Scania

Anna berättar att det tog tre månader innan 
hon och hennes team fick möjlighet att ta in 
en junior frontend-utvecklare på heltid och en 
senior frontendutvecklare som skulle analysera 
såväl behovsbilden och den tekniska uppläg-
gningen och ge förslag på lösningar. Först 
bekräftade han att det aktuella ramverket inte 
tillät den användarinteraktion som beskrevs i 
de konceptuella skisserna. Sedan, tillsammans 
med två mindre erfarna front-end utvecklare, 
gjorde han ett Proof of Concept på en ny lösn-
ing.

”Det problem vi stötte på handlade 
om att utvecklingsteamet saknade 
personer med erfarenhet och kom-
petens inom front-end utveckling, 
dvs. utveckling av den del som an-
vändaren ser och interagerar med. 
Det innebar att teamet valde ett 
utvecklingsramverk som de kunde 
använda. Men det klarade inte av 
att bygga den typ av interaktion 
som vårt koncept och produktäga-
rens vision byggde på. När vi som 
beställarstöd kunde tydliggöra 
att det krävdes både ytterligare 
kompetens och ett annat tekniskt 

utvecklingsramverk ledde det till 
väldigt spännande diskussioner 
med Scania IT om vad för slags 
kompetens som de behöver och hur 
den ska hittas.”

Det tog dem lite över två veckor att 
sätta upp en ny utvecklingsmiljö 
och implementera ett användar-

gränssnitt som inkluderade allt 
som de andra utvecklarna hade 
tagit fram under två månader. 
Dessutom stämde det i mycket 
högre grad överens med våra 
skisser och vi kunde på en gång 
se att vi skulle kunna få vår vision 
uppfylld. För oss som beställarstöd 
var det här ett stort genombrott. Vi 
hade identifierat en möjlig, och en-
ligt oss nödvändig, teknisk förbät-
tring. Vi hade hittat den tekniska 
kompetens som behövdes, och vi 
kunde medverka till att förnya vår 
interna tekniska setup för front-
end utveckling. Användarkraven 
hade alltså fått genomslag!

” ”
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Scania

Beställningens resultat – ny  
teknisk setup
Enligt Scanias formella processer ska krav 
specificeras genom användningsfall, dvs. en 
modelleringsmetod som beskriver med ett strikt 
format hur interaktionen mellan en användare 
och det framtida systemet ska fungera. Anna 
anser att kombinationen effektmål, korta an-
vändningsscenarier och skisser på ett tydligare 
sätt prioriterar vad utvecklarna behöver göra. 
Hon upplever att det här teamets utvecklare 
både använder sig av och refererar till materia-
let i högre utsträckning än jämfört med projekt 
som utgår från use case men framförallt att de 
uppvisar större förståelse för kraven.

Projektet beräknas kunna bli helt klart om ca 
två år. En första pilot är planerad under våren 
2014 och teamet och utvecklarna är i skrivande 
stund uppe i sprint #18. Beställarstödsteamet 
ligger hela tiden en sprint före utvecklarna i sitt 

samarbete med produktägaren. 
Anna betonar att teamets inhyrda interaktion-
sdesigner hade ett visuellt kunnande som är 
väldigt viktigt för det kontinuerliga skissarbetet.

Vi detaljerar skisserna baserat 
på den konceptuella visionen och 
vad som ska ingå i den aktuella 
sprinten samt att vi tar fram 
kortare användningsscenarier 
som också fokuserar bara på det 
som ska ingå i sprinten. I slutet 
på varje sprint utvärderar vi det 
som utvecklarna har tagit fram 
tillsammans med två användare 
som finns i projektet (varav en 
är produktägaren). Dessutom 
genomför vi kontinuerligt utvär-
deringar även med användare 
som inte är med i projektet. De får 
genomföra runt sju till åtta real-
istiska arbetsuppgifter i systemet. 
Dessa utvärderingar är grund för 
vår pågående dialog med produk-
tägaren om vad som ska ingå i 
kommande sprintar. 

”

”

Han har helt klart bidragit till 
gränssnittets utformning, nu se-
nast med ett förslag på ett beslut-
sträd som stödjer användarnas 
navigation i systemet.

”

”
Vi avslutar vår intervju med frågan om Anna 
haft nytta av några av de standards som finns 
på användbarhets- och tillgänglighetsområdet.

När det gäller standards har jag 
haft nytta av den som beskriver 
hur man ska bedriva användar-
centrerad utveckling, ISO 9241-
210. Med den har vi kunnat ar-
gumentera med strateger och 

”
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ledningsgrupper om att det här 
är ett väl etablerat arbetssätt som 
praktiseras internationellt och som 
har ett tiotal andra standards som 
vi bör anknyta till i vår utveckling. 

Scania

För det är mitt långsiktiga mål, att 
bidra till att bygga upp en infrastruk-
tur som garanterar att användbarhet 
kommer in på ett naturligt sätt i allt 
vårt utvecklingsarbete. Det räcker inte 

med att användarna får vara med i 
referensgrupper. Det måste finnas en 
infrastruktur med säkra kopplingar 
mellan deras behov och verksam-
hetens strategiska mål.”

Användbarhetsexperternas insatser i Scanias utvecklingsprojekt blev särskilt betydelsefulla när de upptäckte att utvecklingsenheten behövde uppdatera sin tekniska 

setup med kompetens inom front-end-utveckling, ny teknisk utvecklingsmiljö och ett nytt utvecklingsramverk för att kunna tillfredsställa användarnas behov. Efter att 

experterna undersökt vilken kompetens som fanns på marknaden, tester av hur den kunde tillämpas, en formell beställning samt införande av den nya metodiken kunde 

utvecklingsarbetet fortsätta med kontinuerlig uppföljning av de nya systemversionernas användbarhet.
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Swedbanks upphandling av PC 
och Laptops
Även vårt fjärde exempel är hämtat från den 
privata sektorn, Swedbanks upphandling 
av PC och Laptops till sina anställda. Vi in-
tervjuar hållbarhetsspecialisten Isabella Ankre 
om en stor beställning där tredjepartcerti-
fiering användes för att de inköpta datorerna 
skulle uppfylla företagets krav på användbar-
het, tillgänglighet och hållbarhet. 

Idé och målsättning 
Isabella berättar att Swedbank under 2011-2012 
hade en genomgång av bankens leverantörer 
och inköpsprocess. Resultat blev en uppsättning 
verktyg och riktlinjer som integrerades i den 
centrala inköpsprocessen för att säkerställa 
hållbarhetskrav och förenkla uppföljningar. 
Inköpspersonalen samarbetar numera nära 
med enskilda beställare och vid större upphan-

Swedbank
dlingar kopplas den enhet Isabella arbetar på, 
Group Sustainability, in. Även den gruppen 
fungerar som ett stöd för beställarna. Den bil-
dades 2011 och här ligger fokus på hållbarhet-
saspekterna. 

Förfrågningsunderlaget – håll- 
barhetsaspekterna tydliggörs
När det gäller beställning av datorer och kring-
utrustning berättar Isabella att Swedbank sedan 
flera år krävt att de datorskärmar man köper 
in ska uppfylla kraven i TCO Certified. TCO-
certifieringen för hållbar IT har sedan starten 
1992 gällt it-produkternas ergonomiska egen-
skaper synergonomi och låg elektromagnetisk 
strålning. I det avseendet är det en certifiering 

Vi hjälper beställarna genom 
att hålla oss pålästa om hur vi 
kan svara upp mot hållbarhets-
ansvaret. Vi kan minska deras 
arbetsbörda. Bland annat genom 
att följa utvecklingen av de olika 
certifieringar och märkningar 
som finns. Det är rätt krävande 
att göra för varje enskild bestäl-
lare. Att förstå skillnaden mellan 
Svanen, Eco Flower, Blå ängeln, 
TCO Certified med flera. Vi hjälp-

”

er dem genom att förklara vilka 
märkningar som är relevanta för 
vilken typ av beställningar. Det 
kan handla om städtjänster, där 
t.ex. Svanen är relevant. Men det 
går också att kombinera delar av 
olika märkningar.”
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17   Produktens ändamålsenlighet är, som vi konstaterade i vårt inledande avsnitt, en av de tre komponenterna i definitionen av användbarhet.
18   http://www.sis.se/tema/iso26000/.

av produktens tillgänglighet och tekniska än-
damålsenlighet.17 Men certifieringen omfattar 
även den yttre miljön, med krav på energikon-
sumtion, återvinning och miljöfarliga ämnen. 
De senaste åren har banken med intresse följt 
utvecklingen av TCO Certified, som nu också 
omfattar socialt ansvarstagande. Certifieringen 
bygger på konventioner och standarder för det 
som fram till helt nyligen förkortades CSR, Cor-
porate Social Responsibility.18

För att få veta mer om TCO Certified bad vi 
Maria Sjölund på TCO Development berätta 
om hur certifieringen fungerar och om vilken 
roll det sociala ansvarstagandet har för de 
beställare som vill hänvisa till certifieringen i 
sina förfrågningsunderlag. Det som granskas 
när det gäller leverantörens sociala ansvar är 
om leverantören i sin produktion lever upp till 
de minimikrav som FN:s och ILO:s (Interna-

Swedbank

Det var den plattformsansvarige 
på Group IT som drev på att vi 
skulle använda just TCO Certified 
i den här upphandlingen, trots 
att endast ett fåtal leverantörer 
av datorer ännu hade ansökt om 
och lyckats få den certifieringen. 
Ibland har det fungerat väldigt 
bra att gå in i en dialog med en 
leverantör om att dennes tjän-
ster eller produkter ska leva upp 

”

till och certifiera sig enligt en 
viss standard. Då har vi kun-
nat ha uppföljningsmöten där vi 
bockat av, punkt för punkt, de 
krav vi ställt vid de tidpunkter vi 
bestämt.”

© Swedbank 

Hållbarhet & Leverantörsdialog i praktiken 

Steg för steg… 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

1 

Skapa rätt 
förutsättningar 

Var proaktiv under 
hela processen 

Sluta inte vid 
påskrift, följ upp! 

• Formulera tydlig ambition 
 

• Se till att ambitionen är 
förankrad och stöttad på rätt 
nivå 
 

• Uttryck detta i anbud och  
krav från start 

 

• Stå på er, acceptera inte ”det går 
inte” utan att ifrågasätta det.  
 

• Efterfråga leverantörens 
erfarenheter och kunskaper! 
 

• Var beredd att utvärdera ny 
information under resans gång.  

 
 

• Uppföljning är A och O. 
 

• Fortsätt att se på förhållandet 
som ett samarbete med 
leverantör för att gemensamt 
nå framgång.  
 

• Trots ansats blir inte resultatet 
vad ni önskar? Var beredda 
med en handlingsplan! 

 
Swedbanks syn på vad man måste tänka på i leverantörsdialogen.

http://www.sis.se/tema/iso26000/
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tional Labour Organization) formulerat gäl-
lande löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Även 
detta ansvarstagande bör ses som en aspekt 
av produktens användbarhet, nämligen som 
en mer eller mindre framträdande del av an-
vändartillfredsställelsen.

Swedbank

Beställningens resultat – en ny 
vinkel på användbarhet
Isabella berättade att man tidigt i upphand-
lingsprocessen ställde hållbarhetskrav. Efter 
att man hade valt leverantör skrevs avtal med 

dessa krav för att vara säker på att man skulle 
kunna följa upp dem. 

Vi hjälper beställarna att ställa 
hållbara krav i sina förfrågnings-
underlag. Så det är en service 
kring områdets ganska om-
fattande formalia. Men vi har ju 
inte beställarna som kunder. Utan 
våra kunder är de leverantörer 
som vill leva upp till de krav vi 
ställer i våra certifieringar. Vi 
har oberoende testinstitut som 
testar produkterna som ansökt 
för en TCO-certifiering. Vi gör 
även regelbundna stickprov på 
de produkter som certifierats. På 
Swedbank var det en medarbe-

”

tare på it-infrastruktur som brann 
för att de nya datorer man skulle 
köpa in skulle klara en heltäck-
ande certifiering utifrån ergonomi, 
miljö och socialt ansvarstagande 
i produktionen av datorerna. Han 
sa ”vi måste ju leva efter våra över-
gripande värderingar”. Och det 
gick så långt att Swedbank sa upp 
ett avtal de hade fått med en lever-
antör som inte gick med på att stå 
för kostnaderna för de tester man 
kommit överens om. Så där såg vi 
vilken kraft att påverka leverantör-
erna som upphandlarna kan ha.”

Vi hade avtalat att leverantören 
skulle skicka alla datormodeller till 
labbet för att testas för TCO-certi-
fiering. Men av någon anledning 
skickades aldrig några produkter 
till test. Då hade vi en tät dialog 
internt och med leverantören och 
vi kom fram till att avtalet skulle 
sägas upp. Det var bra att vi hade 
en stark inköpsavdelning som 
hade hunnit skaffa sig erfarenhet 
av förhandlingar. Det kan dra 
ut på tiden ibland när man tagit 
preliminära beslut. Tidsgränserna 
måste finnas med i kontrakten.

”

”
I intervjun med Maria, som vi gjorde några 
veckor efter att vi pratat med Isabella, fick vi 
veta att en ny leverantör hade skrivit på för att 
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låta testa de modeller de offererade, och få de 
arbetsplatser granskade där de tillverkades. För 
Maria och TCO Development var det här en vik-
tig framgång. De relativt höga krav som FN och 
ILO (International Labour Organization) for-
mulerat om löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö, 

och som TCO Certified bygger på, skrämde inte 
leverantören. För Swedbank ligger framgången 
i att man på ett tydligt sätt kan visa att man 
strävar efter att leva efter de värderingar man 
deklarerar inför kunder, medarbetare och sam-
hället i stort. Sedan länge har man haft it-stöd 

Swedbank

som uppfyllt krav som gällt den yttre miljön och 
användbarhetstandardens ergonomiska krav 
på produkternas ändamålsenlighet. Nu kan den 
nya certifieringen bidra till användarnas och 
kundernas upplevelse av det meningsfulla i att 
företaget strävar efter att ta sitt sociala ansvar.

I förstudien till Swedbanks beställning av nya datorer bestämdes tidigt att man skulle stödja sig på den senaste versionen av TCO Certified eftersom den stod i samklang 

med bankens deklarerade värdegrund. Men då den leverantör som man först slöt kontrakt med inte levde upp till kontraktets villkor fick en ny upphandling göras innan 

beställningen var i hamn.
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Stockholms Läns Landstings  
Hälso- och sjukvårdsförvaltnings 
beställning av utvecklingsstöd 
kring patientcentrering 
Vårt femte exempel handlar om en beställning 
av utvecklingsstöd i en av de mest krävande 
sektorerna när det gäller integrerad infor-
mationshantering och väl fungerande kom-
munikation mellan professioner, patienter 
och anhöriga. Under 2011 fick Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms i 
uppdrag att intensifiera sitt utvecklingsarbete 
för att öka patienters och anhörigas inflytande 
i vårdprocessen. En väg att ge patienter och 
närstående stöd i sin vårdprocess är genom 
Vårdguidens eHälsotjänster.  Det ledde till en 
beställning av externt utvecklingsstöd kring 
patientcentrering från Transformator De-
sign. Beskrivningen av exemplet bygger på 
intervjuer med Kajsa Westling, utvecklingsan-
svarig på HSF, och Gustaf Gullberg på Trans-

formator Design samt på det frukostseminar-
um i april 2013 där Kajsa och Gustaf berättade 
om sitt gemensamma utvecklingsarbete.19

Idé och målsättning
Kajsa inleder sin berättelse med att betona att 
man står inför gigantiska utmaningar. Med en 
åldrande befolkning och begränsade resurser så 
är förhoppningarna höga om att ökat patient-
deltagande, med hjälp av ny teknik, ska lösa 
ekvationen. 

Kajsa illustrerar utmaningarna med en histo-
ria om en far och hans son som efter sonens 
fotbollsskada får genomlida 7 timmar och 20 
minuter på 3 olika vårdinrättningar för att 
få besked av två olika vårdgivare om diagnos 
och fortsatt vård. Men vi är inte ensamma om 
problemet i Sverige, betonar Kajsa. Hon berät-
tar om ett mycket ambitiöst, och dyrt, initiativ 
i England där National Health Service (NHS) i 
projektet National Health Space 2007 skapade 
ett eget konto för patienter som vill spela en 
mera aktiv roll. Men trots de höga ambition-
erna lyckades man inte entusiasmera mer än 
en halv procent (!) av dem man riktade sig till. 
Och mindre än en tiondels procent valde att 
registrera sig på det mer avancerade konto där 
användaren kunde engagera sig på ett djupare 
sätt i sin egen vård. 

Användbarhetsexperternas dom över NHS-
projektet var hård. De kunde konstatera att 
användarna fann den nya tjänsten svår att 
använda. Man var tvungen att gå till en fysisk 

19  Frukostseminariet kan ses i sin helhet på http://vimeo.com/65059316.

Det är ingen happy story jag har 
att berätta. Den handlar snarare 
om en process där vi har lyckats ta 
några första små steg i en utveck-
ling som måste fortsätta och bred-
das. 

”

”

http://vimeo.com/65059316.
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plats för att registrera sig. Gränssnittet var 
svårhanterligt och ett så uppenbart behov som 
att kunna dela vital information med anhöriga 
var inte tillgodosett. Användarna vittnade om 
att de högt uppskruvade förväntningarna ledde 
till att besvikelsen blev större än vad en mer 
realistisk lansering hade kunnat leda till.

I ESV-exemplet hade utformningen av beställ-
ningen påverkats av ett regeringsuppdrag. På 
samma sätt hade idén om patientcentrering i 
HSF:s beställning diskuterats intensivt, bl a. av 
forskare knutna till Center för eHälsa i Samver-
kan (CeHIS), Sveriges Kommuner och Landst-
ings (SKL) nätverk för att initiera och ställa 
samman forskning inom Medicinsk informatik, 
Ergonomi och Människa-datorinteraktion. 
Flera studier hade genomförts som pekade 
på behovet av att involvera patienter och an-
höriga i vårdprocessen. Men detta innebar 
också att vårdens organisation, och inte minst 
dess informationshantering, som idag bygger 
på medicinsk specialisering, måste integreras 
utifrån invånarnas förutsättningar och behov. 

Frågan för Kajsa och hennes kollegor var nu hur 
patientcentreringen ska gå till praktiskt – på 
den lokala nivån och inom alla de vårdplatser, 

kliniker och inriktningar som sinsemellan är 
så olika. Vem ska samordna alla de olika in-
tressenternas behov och intressen? Viktigast 
av allt, vilken roll ska patienterna själva spela i 
den här långsiktiga förvandlingen? All erfaren-
het tydde på att man inte kunde skjuta över för 
mycket ansvar på dem. När Kajsa fick i uppdrag 
från Vårdguiden att göra en förstudie om pa-
tienternas behov av information och e-tjänster 
för stöd i sin vårdprocess blev det naturligt att 
försäkra sig om experthjälp, utifrån användar-
nas, patienternas behov.

Förstudien
I förstudien valde man ut tre diagnoser som 
man bedömde skulle kunna ge ett både djupt 
och brett kunskapsunderlag för kommande 
utvecklingsarbete. Diagnoserna som valdes 
blev diabetes, stroke och cystisk fibros för 
barn. En serie djupintervjuer med patienter 
som hade någon av de tre diagnoserna genom-
fördes. Intervjuerna gav insikter och uppslag 
som diskuterades i en gemensam workshop. På 
samma sätt som i exemplet från Försäkrings-
kassan så arbetade Transformator Design med 
metoden Customer journey mapping. Det är 
en metod som har sina rötter i industridesign 
och som idag är flitigt använd i tjänstedesign. 
I Försäkringskasseexemplet fick metoden 
namnet Kundresan, men i det här samman-
hanget kunde den översättas till Vårdresan. 

Jag har en kollega på Vårdguiden 
som hade hört en bra presentation 
om invånarcentrering av Trans-
formator Design. Så jag tog kon-
takt med Gustaf Gullberg. Efter att 
ha diskuterat olika sätt att lägga 
upp en förstudie så kom vi fram 
till ett förslag som jag kunde gå till 
min ledning med. Själva beställ-
ningen av expertstöd i förstudien 

”

gick ut på att ta fram tre koncept 
till tjänster som skulle fokusera 
på olika patientgruppers behov 
av att kunna få, och bidra med 
egen, information.”
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Gustaf Gullberg minns hur han blev kontaktad 
av Kajsa efter att ha genomfört ett projekt på 
Karolinska Sjukhuset (KS) som fått namnet 
Väntrumsinfo.

Den behovsanalys som genomfördes tydliggjorde 
att det patienterna satte allra högst var att få 
känna trygghet – att få känna att han eller hon 
hade överblick och kontroll över vad som hände. 
Ett andra behov som visade sig vara gemensamt 
för de tre patientgrupperna var att man inte ville 
känna sig bunden av en kanal för sin kommuni-
kation. Man ville kunna välja alternativa kanaler 
för att få och ge information utifrån sin egen 
unika livssituation. Förstudien visade också att 
det fanns ett stort behov av att kunna följa vissa 
delprocesser i den vård man fick. Kajsa beskriver 
hur det allmänna behovet av att ha överblick och 
kontroll kan bli ganska akut.

De utvecklingsområden som denna och andra 
av Vårdguidens förstudier kunde identifiera 
hade stora likheter patientgrupperna emel-
lan. För en grupp blev ledorden: Delaktighet 
(i kommunikation och beslut), Kontroll (att 
man förstår hur processen ser ut och får den 
återkoppling man förväntar sig), Rättigheter 
(vårdgarantin, att välja vårdalternativ och få 
stöd i vardagen), Delat ansvar (att kunna dela 
information med, och få stöd från, närstående). 
För en annan blev ledorden Leva med diagnos, 
Överblick/Planering, Rättigheter/Möjligheter 
och Närståendes stöd & ansvar. 

SLL/HSF

Vi upplevde att tjänstedesign 
skulle kunna bidra med insikter 
i vården, så vi hade kontaktat 
KS. Men vi insåg snart att vi inte 
kunde bidra så mycket i själva 
vårdproduktionen. Det var sna-
rare innan patienten kom till 
vården. Det var i det skedet som 
vi kunde bidra. Hur och Varför 
kom patienten just dit? Det här 
är ju de typiska frågorna inom 
tjänstedesign. Och när vi talar 
med folk om verksamhetsanalys 
så driver vi stenhårt att man ska 
börja med kundperspektivet. Det 
är ofta underskattat. Vi säger, 
”låt oss börja med kundperspek-
tivet, så kan vi arbeta med me-
darbetarperspektivet sedan. 

”

”

Man var rädd att ramlat ur sys-
temet. ‘Vad händer med mina 
provsvar?’ Man ville inte nödvän-
digtvis kunna läsa hela journalen. 
Utan det var sånt som testresultat 
och remisser man ville ha koll på. 
Och vara med och rapportera häl-
sostatus och ta beslut. Det här var 
ju viktiga insikter för designen av 
de koncept vi skulle ta fram.

”

”
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Beställningens resultat – en meto-
dik för användarcentrering
Som på Försäkringskassan ledde insikterna från 
intervjuer, workshops, kartläggning av patient-
resorna och identifiering av utvecklingsom-
råden fram till en serie koncept. Vardagskollen 
erbjöd patienten att själv se sin diagnos, den 
pågående behandlingen och medicineringen. 
Och här fanns den viktiga möjligheten med att 
kunna dela med sig information och frågor till 
vårdgivarna och närstående. Ett annat koncept, 
Provsvarskollen, var helt koncentrerat till att 
via sms, epost eller webben bekräfta för pa-
tienten att prov hade lämnats till analys och att 
patienten nu var inne i systemet. Information 
gavs också om när patienten kunde förvänta sig 
svar på provet, var han eller hon kunde läsa mer 
om provtagningsprocessen och kontaktupp-
gifter om man ville ha svar på frågor. 

Trots att Kajsa genomfört en rad avgränsade 
projekt som ligger till grund för nya e-tjänster 
som utvecklas på Vårdguiden – där man har an-
vändarcentrering i utvecklingen som en av sina 
centrala principer – så upplever hon att förnyel-
searbetet kring e-tjänster bara har börjat.

 Ett exempel på den typ av visualisering som användbarhetskonsulten utför för att underlätta sin dialog med 

användare och uppdragsgivare. På en tidslinje redovisas diabetespatientens vårdresa, från beställning av 

mätutrustning, via en serie möten med vårdgivare, till egenvårdsmedicinering i hemmet. Kartläggningen 

bygger bland annat på konsultens djupintervjuer med patienterna och de skeden i resan som kan skapa oro 

är särskilt markerade. Tidslinjens analys av alla stödinsatser patienten har behov av gav i det här fallet upp-

hov till idéer om nio olika möjliga E-tjänster, allt ifrån Stöd och information till anhöriga och närstående till 

Utökade säkra kanaler för kontakter mellan patient och klinik.
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Den vision för framtidens vård som Kajsa och 
hennes kollegor jobbar för har fått namnet 
Vårdval och mångfald i vårdnätverk. Här ska 

de behov tillgodoses som vi känner igen från 
det utvecklingsarbete som Kajsa beskrivit. En 
nätverksorganisation ska ge patienten trygghet, 
överblick, kontroll och delaktighet. Det är inte 
patienten som själv ska behöva navigera sig 
fram till de tjänster hon behöver. Alla vård-
givare ska se sig som en del i ett nätverk runt 
patienten, ett nätverk där alla är lika viktiga.

Det är ett jättestort projekt, att 
få landstinget att förändra sin 
kultur. Hittills har det varit gan-
ska persondrivet. Jag och mina 
kollegor som är ansvariga för 
e-tjänster har fått driva på. Vi 
har anlitat Transformator De-
sign för användarcentreringen 
men vi har själva varit med hela 
tiden i utvecklingen. Vi är inte så 
bra på att använda bild, så vi har 
haft stor glädje av deras kompe-
tens när det gäller visualisering. 
Men där har Försäkringskassan 
hunnit längre än vi. Inom lands-
tinget är inte det här tänkandet 
så spritt ännu. 

”

”

I längden är det ju för dyrt 
med att folk ska behöva virra 
omkring. De har för många 
vårdkontakter, och det är inte 
patientsäkert heller. Akutavdel-
ningarna har fått ökad belast-
ning och vi vet egentligen inte 
varför. Kanske för att vi har för 
lite invånarcentrering. Vi måste 
ta med patienterna när vi desig-
nar vår framtida vård och om-
sorg.

”

”

SLL/HSF
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beställning av en förstudie om patientinsikt resulterade i en serie djupintervjuer med olika patientgrupper. Tillsammans med 

analyser av möjliga e-tjänster längs patienternas möten med vårdgivarna (se Vårdresan ovan) låg intervjuerna till grund för en serie designkoncept. Dess testades 

av beställargruppen varefter de låg till grund för en beställning av implementering, som i sin tur testades och ledde till beställningen av driftsättning.
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Arvsfonden
Arvsfondens upphandling av ex-
pertstöd avseende tillgänglighet 
under produktion av webbplats
Vårt sjätte exempel är hämtat från Arvs-
fonden och dess förnyelse av sin webbplats. 
Vi intervjuar Anne-Charlotte Eriksson om 
Arvsfondens beställningsarbete kring att slå 
ihop sina två webbplatser till en gemensam, 
som ska bli ett mönster vad gäller tillgäng-
lighet. Kammarkollegiets ramavtal för upp-
handling av webbdesign har kompletterats 
med en direktupphandling av expertstöd kring 
tillgänglighetsaspekter i webbplatsens de-
sign. I skrivande stund har merparten av den 
upphandlade expertens avtalade uppgifter 
genomförts. Efter implementering av det slut-
liga, tillgänglighetsgranskade designförslaget 
kommer också en ny upphandling av expert-
stöd att genomföras, då gällande tillgängli-
gheten i den färdiga webbplatsen.

Idé och målsättning
Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkol-
legiet. Arvsfonden finansierar nyskapande och 
utvecklande projekt för barn, ungdomar och 
personer med funktionsnedsättningar. Därför 
var tillgänglighetsfrågorna centrala redan när 
fonden utformade sin första webbplats 2004. 
Att de är centrala syns direkt vid ett besök, för 
deras webbplats har en “självdeklaration” gäl-
lande tillgänglighet. Här kan man läsa om de 
insatser man gjort för att göra användningen 
“Lättöverskådlig, tydlig och enkel”. Det handlar 
bland annat om språkets begriplighet, lay-
outens användning av ingresser och rubriker, 
nyttjande av lämpliga textstorlekar och färger, 
översättningar till nio språk och inlagda stöd för 
talsyntes och teckenspråk.

Anne-Charlotte berättar om hur viktigt det var 
att beakta den här aspekten av användbarhet 
när man under hösten 2012, efter en förstudie 
man beställt och genomfört mellan april och 

september, bestämt sig för att modernisera och 
slå ihop den första webbplatsen med den com-
munity (plats för erfarenhetsutbyte) som kom 
2009 till en webbplats. Den nya webbplatsen 
ska stödja Arvsfondens interna arbete genom 
interaktion mellan webservice och ärendehan-
tering. Den ska också öka användarnyttan genom 
att göra det möjligt för sökande organisationer att 
ansöka elektroniskt. Webbplatsen kommer också 
att bidra till att göra verksamheten transparent 
eftersom besökarna kan ta del av alla de pågående 
projekt som fått stöd ur fonden.

Eftersom vi bland annat stöder 
projekt som riktar sig till per-
soner med funktionsnedsättning 
måste vi naturligtvis göra vår 
egen webb lättillgänglig. Redan 
2004 när vi gjorde vår första 

”
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Förfrågningsunderlaget – tillgäng-
lighetsaspekterna tydliggörs
Efter förstudien som rekommenderat sam-
manslagning av de två webbplatserna var nästa 
steg att avropa arbetet som skulle fastställa 
webbplatsens funktion och design mot Kam-
markollegiets ramavtal för Kommunikations-
tjänster 2011, (område B). Här fanns dock 

ingen ledning för hur man skulle garantera att 
personer med funktionsnedsättningar skulle 
få sina särskilda behov tillgodosedda. Så det 
blev naturligt att kombinera detta avrop med 
en direktupphandling av expertstöd gällande 
tillgänglighetsaspekterna. 

Arvsfonden

”

webb kom tillgänglighet och 
användbarhet in i projektet. Men 
då först i slutfasen, för ”att rätta 
fel” i efterhand. När vi öppnade 
vår community för att redovisa 
genomförda och pågående pro-
jekt hade vi lite högre ambitioner, 
för där var behovet ännu mer 
uppenbart. Men nu känner vi att 
nu är det ”tredje gången gillt” att 
få med tillgänglighetsfrågorna 
redan i det tidiga designarbetet.

Vi undersökte marknaden och 
begärde in offerter från tre leve-
rantörer. En av dem avstod och 
de två andra bedömde vi som 
likvärdiga, sånär som på priset. 
I förfrågningsunderlaget hade vi 
tryckt på att det handlade om en 
målgruppsanpassad, responsiv 
webbplats med aktiv communi-
tydel. Webbplatsen skulle alltså 
kunna nås från olika plattfor-
mar, även från mobiler och läs-
plattor. Det är viktigt att språk 
och layout i t ex ansökningsfor-
mulären blir rätt. Att tillgänglig-

hetsexperten kommer med från 
början. Och vi kunde sluta avtal 
med leverantören av tillgäng-
lighetsinsatserna i april, några 
veckor efter att vi blivit klara 
med avtalet om webbens funktion 
och design.” ”

Bland uppgifterna för experten från den anlitade 
konsulten fanns att tillsammans med beställarna 
granska manus, strukturskisser och de tekniska 
kraven på den nya webbplatsen (se faktaruta). 
Detta kunde utföras under hösten 2013. Men 
webbplatsen skulle också vara kopplad till ett nytt 
internt ärendehanteringssystem, och implemen-
teringen av det systemet har blivit försenat, vilket 
lett till att webbens designlösningar måste omar-
betas något. I skrivande stund, januari 2014, pågår 
arbetet med att ta fram en klickbar prototyp på 
den externa delen av webben så att tillgänglighets-
experten kan välja en lämplig testmetod, sätta 
samman en representativ grupp för den avtalade 
användartesten och sedan genomföra de testerna. 
Den ursprungliga planen, att vara klar med en 
testad design och en testad implementering i mars 
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Arvsfonden
	  

Arvsfondsdelegationen	  
www.arvsfonden.se	  
www.arvsfondsprojekten.se	  
	  

Hjälp med att fastställa vilka olika funktionsnedsättningar som ska finnas 
representerade i referens-, och/eller fokusgrupper, användartester mm. 

3. Granskning och rekommendationer av manus 
Texter för webbplatsen kommer att tas fram tidigt i projektet i samband 
med framtagning av sidstruktur. Manuset ska tillgänglighetskontrolleras 
så att det uppfyller gällande krav. Det kommer även att ske löpande 
manusbearbetning där texterna behöver granskas. 
 

4. Granskning och rekommendationer på skisstadiet 
Granskning av strukturskisser med feedback vad gäller pedagogisk 
tillgänglighet och användbarhet.  
Granskning av designskisser och löpande stöd i processen för att 
komma fram till en väl fungerande form.   
 

5. Stöd i produktion av kravspecifikation 
Kravspecifikationen som ska ligga till grund för den tekniska 
implementationen ingår i uppdraget att producera en ny webbplats. Här 
efterfrågar vi stöd i den processen i form av krav avseende tillgänglighet 
enligt WAI och Vägledningen för 24-timmarswebben. Kraven ska grunda 
sig i användarnas önskemål vad gäller webbplatsen och dess funktioner.  
 

6. Användartester under projektet 
Syfte att testa webbplatsen utifrån ett externt användarperspektiv. 
En användartest under projekttiden med testpersoner från ett antal olika 
grupper inom målgruppen personer med funktionsnedsättningar. 
Tolkning och sammanställning av testresultat i rapport med 
åtgärdsförslag som diskuteras och sedan följs upp. 

Allmänt om uppdraget 

Den person som leverantören erbjuder som expertstöd får inte bytas ut utan 
godkännande av uppdragsgivaren. 

Personen som utgör expertstöd ska kunna påbörja, genomföra och fullfölja 
uppdraget under tiden mars-augusti 2013. 

Personen som utgör expertstöd ska kunna vara på plats i Stockholm och delta i 
två-fyra möten/projektträffar under projektets gång. 

Uppdraget genomförs i agil arbetsform, där beställaren godkänner varje fas 
innan projektet går vidare till nästa fas. Projektet innehåller veckoavstämningar 
med redovisning av uppnådda mål gentemot beställaren och avstämning av 
tidplan. 

Användartester ska finnas inlagda i projektplanen, med användare både med 
och utan funktionsnedsättning. Användartester med personer med 
funktionsnedsättning ska ske i samråd med expertis på tillgänglighetsfrågor. 

Ett utdrag från Arvsfondens Offertförfrågan, Expertstöd avseende tillgänglighet under produktion av 

webbplats. Utdraget visar efterfrågade praktiska insatser efter det att experten medverkat i 1) beslut om 

inom vilka delar av produktionsprocessen tillgänglighetsperspektivet ska, respektive bör, tas med; samt 2) en 

undersökning, via referens- och fokusgruppsmedverkan, av målgruppens behov (personer med funktionsned-

sättning), nedbrutna för olika funktionsnedsättningar.

När webben bara blir mer och 
mer komplex så krävs allt större 
kompetens för att ta hand om 
tillgänglighetsfrågorna på rätt 
sätt. Idag finns det ju experter på 
hur man designar en tillgänglig 
webb. Så det är klart att vi ska 
använda dem. Vi lär oss ju hela 
tiden vi med. Så vi blir ju bättre 
och bättre på att ställa relevanta 
krav.

”

2014, har fått justeras. Arbetet med implemente-
ringen  har avropats från ramavtal.

”



46

Arvsfonden

I förstudien till Arvsfondens beställning av expertstöd avseende tillgänglighet specificerades denna kompetens i termer av förmåga att identifiera skilda användargrup-

pers behov, ge rekommendationer gällande webbplatsens manus, struktur och funktionalitet samt genomföra och tolka en användartest med relevanta testpersoner (se 

faktaruta).
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Fem lärdomar att dra från  
exemplen
Synliggör tjänstens användbarhet 
och tillgänglighet tidigt i beställn-
ingen
I samtliga våra exempel lyckades beställarna 
synliggöra de tänkta användarnas behov och 
förutsättningar tidigt i sina processer. För 
Försäkringskassan och SLL/HSF/Vårdguiden 
kan man säga att medborgarnas omedelbara 
tillgång till användbara tjänster var själva ut-
gångspunkten, beställningens grundidé. I ESV:s 
arbete med ramavtalet för eHandelstjänster 
blev det tidigt en medveten utmaning att bryta 
med den rådande prisnormen. Swedbanks 
beslut att basera sin upphandling av PC:ar och 
Laptops på TCO:s nya kvalitetskrav kom på ett 
liknande sätt att synliggöra krav på ergonomi 
(inklusive dess systemtekniska förutsättningar), 
fysisk och social hållbarhet från allra första 

början i processen. På Scania innebar fokus 
på de avsedda användarnas behov att beställ-
ningen fick göra en nystart och att företagets 
ramverk för programvaruutvecklingen kom att 
förnyas i ett tidigt skede av utvecklingsarbetet. 
På Arvsfonden hade man haft erfarenheter av 
att tillgänglighetsfrågorna behandlats alldeles 
för sent. Därför är de med tidigt i den design-
process de nu genomför. 

Vi framhöll inledningsvis i rapporten att det 
bara var i Arvsfondsexemplet som tillgänglig-
hetsfrågorna ägnades särskild uppmärksamhet. 
Det är viktigt att framhålla att med tanke på att 
människor är olika i sin funktionsförmåga och 
egenskaper och när alltmer av samhällsservice, 
privat service och kommunikation i arbetslivet 
och på fritiden sker digitalt, ökar också kraven 
på att tillgänglighetsaspekterna beaktas från 
början, när nya tjänster och lösningar utvecklas. 
Om detta inte beaktas finns risk att människor 
helt utesluts från möjligheten att använda sys-
temen.

Se tillgänglighet som använda-
rens rättighet och leverantörens 
konkurrensfördel
Tillgänglighetsaspekterna aktualiserades tydligt 
bara i Arvsfondens exempel där behovet var 
stort och där det blev naturligt att vända sig till 
särskild expertis på området. I SLL/HSF/Vård-
guiden-exemplet var kraven höga på begripligt 
språk samt enkel och överskådlig interaktion 
för de målgrupper som hade temporärt nedsat-
ta förmågor i samband med sina sjukdomar. På 
liknande sätt måste Försäkringskassans tjäns-
ter bli tillgängliga för bredast möjliga grupper 
vad gäller ålder, språk och olika funktionsned-
sättningar. I båda fallen var det medborgarnas 
rättighet att använda servicen som motiverade 
omsorgen om tjänsternas tillgänglighet. Några 
nya satsningar på tillgänglighet hade inte gjorts. 
Man hade tillämpat etablerade designriktlin-
jer för tillgänglighet och föreskriven teknisk 
funktionalitet. Och Försäkringskassans långt 
drivna omsorg om enkelhet och överblickbarhet 

Fem lärdomar
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hade gett ett mycket positivt gensvar från an-
vändarna. I ESV:s arbete med ramavtalet fanns 
tillgänglighetsaspekterna med i form av krav på 
de underliggande system tjänsten implemen-
terades i. Dock ska sägas att problem rapporter-
ats för systemet Visma Proceedo avseende dem 
som använder skärmläsare. Användbarhetstest-
erna hade gjorts på sällananvändare, en grupp 
som ställer högre krav på logiska och begrip-
liga lösningar än vad den tränade användaren 
behöver göra. På Scania var det å andra sidan 
just en sådan specialiserad grupp som skulle 
använda tjänsten, så här var trycket på tillgäng-
ligheten minst. På Swedbank handlade det 
slutligen om produkter vars tillgänglighet och 
ergonomiska egenskaper garanterades genom 
att de uppfyllde kraven i en tredjepartscerti-
fiering. 

Arvsfonden är det exempel där arbetet med 
tillgänglighet är grundläggande och där mål-
gruppernas olika förmågor och egenskaper 
beskrivs med parametrar som tillåter ingående 
tester av den nya webbplatsens tillgänglighet. 
I stort belyser våra övriga exempel hur arbetet 
med tillgänglighet motiverats utifrån användar-
nas rättigheter och iakttagande av riktlinjer 
gällande användarcentrerad design och teknisk 

Fem lärdomar

infrastruktur. I vår genomgång av de särskilda 
motiven för insatser som ökar tillgängligheten 
svarar detta mot de krav som finns uttryckt i 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och i Lagen om 
offentlig upphandling. Men som vi tidigare på-
pekade resulterar dessa särskilda insatser ofta 
i en högre servicekvalitet, färre särlösningar 
och mindre behov av stöd vid användningen. 
Alla dessa är motiv som kan ses som möjliga 
konkurrensfördelar för den leverantör som är 
beredd att satsa på bredast möjliga gensvar från 
användarna. Vi kan ju inte tala om “konkur-
rensfördelar” när det gäller Försäkringskassans 
tjänster. Här blir det i stället viktigt att försöka 
beräkna de svårmätbara samhällsekonomiska 
vinsterna. Det demokratiska argumentetet att 
alla oavsett funktionsförmåga ska kunna använ-
da den enda tjänsten på lika villkor förpliktigar. 

Satsningar på användbarhet i 
beställningen har långtidsverkan
På Försäkringskassan var det ett utvecklings-
arbete kring Kundinsikt som påverkade hela 
inriktningen på design och tjänsteutvecklingen 
ett drygt år senare. Och vars bärande idéer nu 
ligger till grund för en ökad kundorientering 

i hela organisationen. Samma mönster kan 
urskiljas på SLL/HSF/Vårdguiden, men med 
en senare start och en ännu större utmaning 
vad gäller de ringar på vattnet som kan komma 
att sprida sig inom SLL och övriga landsting. 
(Inte minst genom att förstärkas av liknande 
patientcentrerade projekt på andra vårdplatser 
och inom andra landsting.) ESV lade ned ett 
grundläggande arbete på att utveckla en me-
todik för utvärdering av användbarheten hos 
de tjänster ramavtalets anbud gällde. Vi har 
ännu inte sett vilken vattendelare detta djärva 
beslut kan visa sig vara. Men alla vi talat med 
om ESV-exemplet är övertygade om dess stora 
strategiska betydelse på sikt. På Scania var det 
ett annat djärvt beslut som kommer att få, och 
redan visat sig ge, långtidsverkan. Att inte nöja 
sig med en tekniklösning och ett utvecklings-
ramverk som inte kunde uppfylla användarnas 
behov. På Swedbank förlitade man sig på de 
utvärderingar och det 20 år långa FoU-arbete 
som ligger bakom TCO:s kvalitetsmärkning. 

Användbarhetsmetodik kan förnya 
organisationens strategiarbete
En ökad kundorientering har varit ett stående 
tema i alla självmedvetna företags och organi-
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sationers strategiarbete i åtminstone två decen-
nier. Om vi tittar på våra mest omtyckta digitala 
vardagsföremål ligger det nära till hands att 
se dem som sinnebilder för hur vår tids höga 
krav på användbara produkter kan förverkligas. 
Företagen bakom dem förstod tidigt kraften i 
att kombinera användartillfredsställelse med ef-
fektivitet för bredast möjliga användargrupper. 
Men it-industrin som helhet, och de organisa-
tioner som förde in och förvaltade näringslivets 
och myndigheternas stora administrativa 
system, kunde inte på samma sätt omskapa hela 
den komplicerade användning som systemen 
var satta att betjäna. Det är dock vad som tycks 
vara på väg att hända idag. Om de tre lärdomar 
vi dragit ovan från våra sex exempel är giltiga 
så tycks dagens användbarhetsarbete vara en 
angelägen fråga för organisationernas ägare, 
styrelser och högsta ledning att ha på sina agen-
dor. Tanken styrks av att två nya standardise-
ringsinitiativ inom ISO riktar sig mot just dessa 
beslutsfattare, (se nedan om Aktuella initiativ.) 

De ansvariga för flertalet av de sex beställnin-
gar vi belyst vittnar om att organisationen som 
helhet tagit till sig den Kundinsikt (“utifrån 
och in” eller “pull better than push”) som deras 
beställningar av digitala tjänster manifesterat i 

olika former (invånar- eller patientcentrering, 
verkliga användares protokollförda upplevelser i 
ESV:s utvärdering och TCO:s enkätundersöknin-
gar som Swedbank valt att lita till, och de pro-
tokollförda kraven från Scanias produktägare.) 
En anledning till detta genomslag kan vara att 
de som varit ansvariga för användbarheten i 
exemplen lyckats kommunicera att användbar-
het är något mer än användarvänlighet. Att det 
också handlar om ändamålsenlighet och effek-
tivitet för bredast möjliga användargrupper. Att 
de lyckats kommunicera detta till sina respek-
tive organisationers högsta ledningar kan i sin 
tur bero på att metoderna att kommunicera 
användbara it-designlösningar börjat närma sig 
strategiforskningens metoder för visuella över-
sikter över organisationen och dess omvärld. 
Kanske är det från detta håll, från förutseende 
strateger hos it-leverantörer i medvind, vi kom-
mer att få se de första visualiseringarna av hur 
omsorg om bred tillgänglighet kan öppna nya 
marknader för nya användargrupper.

Exemplen Försäkringskassan och SLL/HSF/
Vårdguiden demonstrerar tydligast hur respek-
tive beställnings visuella översikter kunde bli 
användbara i respektive organisations strat-
egiska arbete för att öka kundorienteringen i 

organisationen som helhet. Där användes olika 
varianter av det som inom interaktionsdesign 
kallas Customer Journey Maps och Service 
Design Blueprints, metoder som överens-
stämmer och enkelt låter sig kombineras med 
strategiverktyg som effekt- och strategikartor.20  
Gunilla Dyrhage och Kajsa Westling framhåller 
båda spontant hur viktig användbarhetskon-
sulternas kompetens inom visualisering var i 
respektive projekt. En liknande medvetenhet 
om behovet av visuella översikter anas i Swed-
banks  översiktliga presentation av vilka suc-
cessiva steg som måste tas i den allt viktigare 
delprocess som Leverantörsdialogen utgör. 

Även i det dagliga användbarhetsarbetet spe-
lade visualiseringar en viktig roll. På Scania 
kunde den inhyrda designexpertens skisser suc-
cessivt förtydliga användarnas interaktionsbe-
hov i varje nytt utvecklingssteg. ESV:s använd-
barhetsutvärdering planerades och redovisades 
med hjälp av visuella översikter över de olika 
intressenternas interaktion med systemet uti-
från användbarhetens tre värdekomponenter. 
Ännu ett tecken på hur väsentliga de visuella 
översikterna är för att begripliggöra använd-
barhetens långsiktiga effekter kan skönjas i det 
pågående internationella standardiseringsarbe-

20  Se t ex Ingrid Domingues-Otterstens bok om effektkartor, Ottersten, Ingrid och Mijo Balic (2006) Effektstyrning av IT, Liber; och Nils-Göran Olve m fl:s bok om strategikartor, Olve, N.-G.,   
 Petri, C.-J., Roy, J. & Roy, S. (2003) Making Scorecards Actionable. Wiley.

Fem lärdomar
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tet. Den expertgrupp som står bakom det nya 
standardiseringsinitiativ som rör styrelsers och 
ledningars ansvar för användbarheten i sina in-
terna och externa system har åtagit sig att lägga 
ned särskild omsorg om att standarderna har 
diagram och figurer som anknyter till aktuell 
forskning om användningen av visuella stöd i 
organisationers strategiarbete.21

Tillgodose behovet av stöd för 
beställning av användbar och  
tillgänglig it
Vår femte och sista lärdom handlar om det be-
hov av stöd för beställningar och upphandlingar 
som en aktuell utredning på området pekat på. 
Vi presenterar den utredningen närmare i rap-
portens nästa avsnitt. Men redan här, baserat 
på de fyra lärdomar vi dragit, vill vi ta tillfället i 
akt att kommentera ett aktuellt regeringsbeslut 
(2013-11-28) som berör utredningens förslag. 
Beslutet gäller omplaceringen av de upphand-
lingsstödsfunktioner som tidigare legat hos 
Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och 
Vinnova till den myndighet som ansvarar för 
tillsynen av den offentliga sektorns beställnin-
gar, Konkurrensverket.

De sex exempel som beskrivs i vår rapport är 
inte ett urval från en stor mängd praktikfall. 
I förberedelserna inför rapporten kunde vi 
konstatera att det vare sig hos privata eller of-
fentliga beställare är vanligt med beställning av 
it-system där användbarhet och tillgänglighet 
har en naturlig plats i beställningsprocessen. I 
rapportens inledning konstaterar vi att bristfäl-
ligt underbyggda beställningar av it-system blir 
mycket kostsamma, inte minst avseende drift 
och underhåll. It-systemens utformning har 
mycket långtgående konsekvenser för arbetssätt 
och verksamhetens övergripande effektivitet. 
För att ambitionen med den digitala agendan 
(sid 38ff) ska få brett genomslag är det därför 
nödvändigt att det tillhandahålls stödmate-
rial om användbarhet och tillgänglighet för att 
beställa it-system. Denna slutsats ligger helt i 
linje med det breda synsätt och den beskriv-
ning av beställningsprocessen som ges i UPP-
HANDLINGSSTÖDSUTREDNINGEN (SOU 
2012:32, kapitel 5.1; se sid 58 i denna rapport). 

Det finns flera aktuella initiativ på europeisk 
och nationell policynivå som bidrar till att 
förstärka användbarhetsaspekternas ställning i 
beställningsprocessen, initiativ som också ökar 

behovet av stödjande resurser för att privata 
och offentliga beställare ska kunna efterleva 
dessa nya regleringar i praktiken. Resultaten 
från arbetet med EU:s Mandat 376 gällande 
utvecklingen av Europastandard för tillgänglig-
het till it-produkter och –tjänster, (se sid 58) 
kan komma att få stor betydelse för hur tillgäng-
lighetsaspekterna ska hanteras i beställningar. 
Det är ett tydligt exempel på en ny reglering 
som ökar behovet av upphandlingsstöd. Idag 
är det endast E-delegationens webbvägled-
ning som ger ett direkt stöd om användbarhet 
och tillgänglighet. Det kan nämnas att det 
i regeringens Strategi för genomförande av 
funktionshinderspolitiken (se sid 58) finns ett 
förslag om upphandlingsstöd för att avropa och 
upphandla tillgängligt och användbart. Detta 
förslag har dock ännu inte genomförts, men 
när så sker kommer även det att öka behovet av 
stödinsatser för beställare.

Det är mot denna bakgrund som regeringens 
beslut att upphandlingsstödsfunktionerna hos 
Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och Vin-
nova fr.o.m. 1 juli 2014 ska ligga hos Konkur-
rensverket blir intressant. Det samlade upp-
handlingsstödet kan spela en avgörande roll för 
att ge krav på användbarhet och tillgänglighet 

21  De två nya förslagen för arbetspaket (NWIP) är ”Ergonomic processes - Part 1: The human-centred organisation – Guidance on maximising well-being and minimising human-based   
 risks for the organisation” samt “Ergonomic processes - Part 2: Requirements for managing human-centred design”; för en pedagogisk genomgång av några av de viktigaste  
 visualiseringsteknikerna inom området organisationers strategier, se Eppler & Platts, Visual Strategizing – The Systematic Use of Visualization in the Strategic-Planning Process, Long   
 Range Planning 42 (2009) 42-74.
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ett brett genomslag i beställningsprocessen. 
Detta gäller inte enbart den offentliga sektorn 
utan också den privata. Men det förutsätter att 
användbarhet och tillgänglighet blir ett fokus-
område för generell vägledning och upphand-
lingskriterier på samma sätt som miljöfrågor 
och socialt ansvar. Det gäller särskilt i fråga om 
tillämpning av resultatet från Mandat 376. Ett 
huvudskäl för inrättande av mandatet var att 
hindra framväxten av en flora av olika tillgäng-
lighetskrav i medlemsstaterna. Behovet av en 
generell, tydlig och enhetlig vägledning ska ses 
mot bakgrund av detta. Om rådgivning gällande 
tillämpning av resultaten från MANDAT 376 
skulle ske endast för enskilda upphandlingar, 
och därmed överlämnas till konsultmarknaden, 
uppstår en betydande risk för att en mängd 
skilda tolkningar och synsätt kring mandatet 
kommer att försvåra efterlevnaden. Det nya  
upphandlingsdirektivet gör det tvingande att 
ställa tillgänglighetskrav. 

Ett ytterligare skäl för en enhetlig hantering 
är kopplingen mellan en effektiv upphandling 
å ena sidan och användbarhet och tillgängli-
ghet å andra sidan. Vi menar att en effektiv 
upphand-ling är en upphandling vars resultat 
(dvs. det som slutligen köps) ger de avsedda 

effekterna i verksamheten till lägsta möjliga 
resursförbrukning (i vid mening). Den första 
meningen i Ingrid Otterstens och Mijo Balics 
bok EFFEKTSTYRNING AV IT lyder ”Effekterna 
av IT uppstår i användningen”. Detta självklara 
men inte uppenbara faktum visar att eftersom 
användbarhet och tillgänglighet handlar om 
ändamålsenlighet, effektivitet och användar-
tillfredsställelse, så blir en upphandling mer ef-
fektiv om användbarhet och tillgänglighet ingår 
som en naturlig aspekt i beställningsprocessen. 
Våra exempel visar att användarmedverkan i 
behovsanalys, kravformulering, anbudsutvär-
dering och uppföljning ska stå i centrum. 

Konkurrensverket kan genom det samlade 
upphandlingsstödet – och också genom upp-
handlingstillsynen – medverka till att använd-
barhet och tillgänglighet beaktas i offentlig upp-
handling, så att digitala lösningar och tjänster 
blir så tillgängliga och användbara som möjligt 
för alla oavsett funktionsförmåga. Det har inte i 
första hand att göra med upphandlingsförfaran-
det. Av de honnörsord som finns i regeringens 
beskrivning av mål för den offentliga upphand-
lingen – rättssäkerhet, effektivitet och tillva-
ratagande av konkurrensen på marknaden – är 
effektiviteten det centrala här.22

Sammanfattningsvis anser vi att Konkurrens-
verket i sin nya roll bör

• göra användbarhet och tillgänglighet till ett 
fokusområde i likhet med vad miljöfrågor 
och socialt ansvar är idag hos Miljöstyrnings-
rådet 

• se användbarhet och tillgänglighet som 
kvaliteter hos produkter och tjänster och 
som kriterier som bidrar till effektiva  
upphandlingar

• ta fram en vägledning för att upphandla och 
avropa användbart och tillgängligt för alla 
oavsett funktionsförmåga

• implementera resultatet av Mandat 376, 
dvs. standarden EN 301 549 och det till-
hörande webbaserade stödmaterialet

• i sin upphandlingstillsyn uppmärksamma 
hur upphandlande enheter beaktar använd-
barhet och tillgänglighet och därvid vara 
mer inriktad på effektivitet och resultat än 
lagtillämpning och konkurrensaspekter.

22  Prop. 2013/14:1, Utgiftsområde 2, avsnitt 6.2.
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Vad kan vi lära mera – angelägen 
forskning om beställlnings- 
processen 
Då vår rapport är skriven på en teknisk hög-
skola är det naturligt att avslutningsvis re-
flektera något över vilken forskning som blir 
angelägen för att belysa och pröva våra lär-
domar, särskilt den sista, som i mycket är en 
konsekvens av de tidigare. I det tioåriga forsk-
ningsprogram som vår avdelning på KTH bedrivit 
tillsammans med Uppsala universitet, LO och 
TCO kring metodik för införande av verksam-
hetskritiska it-system23 är det främst en fråga 
som behöver belysas tydligare. Den har att göra 
med att värdet av en it-produkts eller -tjänsts 
prestanda och kvalitet inte kan bedömas obe-
roende av kvaliteten i den beställande organi-
sationens sociala och tekniska hantering av 
beställning, införande och uppföljning av hela 
sin it-miljö. Detta är ett annat sätt att säga att 
”effekterna av it uppstår i användningen” och 
att alla organisationer har sin egen historia som 
gör att deras it-användning kan uppvisa olika 
särdrag. 

Utifrån företagsorienterad forskning kan vi 
konstatera att kostnaderna för att realisera 

det potentiella värdet av komplexa it-system – 
genom utbildning, införande och uppföljning 
av nya arbetssätt – inte sällan blir mångdubbelt 
större för den inköpande organisationen än vad 
själva systemet kostar.24 Då framstår behovet av 
resursstarka och innovativa upphandlingsstöd i 
ett ännu tydligare ljus. Hur ska de nya produk-
ter och tjänster, som allt oftare ska fungera i 
större sammanvävda system, beskrivas på ett 
sätt som ger överblick för alla dem som berörs 
av beställningen, samtidigt som beskrivnin-
gen ger de nödvändiga detaljerna för den 
granskande specialisten? Här ställs de peda-
gogiska kraven på sin spets. För det är många 
intressentgrupper som i beställningens olika 
steg ska förstå en rad olika slags effekter, och 
många specialister som ska bidra med trovär-
diga bedömningar av dessa effekter. Dessutom, 
när flera system ska samverka blir det också 
flera leverantörer som ska enas om begrepp och 
synsätt som låter sig översättas och bli begrip-
liga för alla inblandade. 

Det nya upphandlingsstödet kommer att ha till 
uppgift att förvalta och vidareutveckla Miljösty-
rningsrådets stöd för beställningar där miljöas-
pekter och socialt ansvar finns bland de värden 

som ligger i vågskålen. Vi föreslår att även 
användbarhet och tillgänglighet blir ett tredje 
sådant fokusområde. För att det ska bli möjligt 
måste stödet kunna belysa hur enskilda beställ-
ningar avgränsas i förhållande till den bestäl-
lande organisationens it-miljö som helhet. Vilka 
interna utvecklingsenheter i den upphandlande 
organisationen bör medverka för att säkerställa 
användbarhet och tillgänglighet i det införda 
systemet – det som ofta inte kan säkerställas ut-
tömmande i förfrågningsunderlaget utan måste 
växa fram i leverantörsdialoger eller utvärderas 
stegvis under införande och användning? 
Systemleverantörerna förväntas ha tillräcklig 
kompetens för att hantera tekniken i vid men-
ing, men har de tillräcklig kunskap vad gäller 
den beställande organisationens verksamhet, 
kultur och sociala förhållanden? 

Dessa frågor kommer att accentueras av nya 
regelverk och inte bara av de policyinitiativ som 
direkt berör beställningar av it-system. Europeis-
ka och nationella ambitioner inom miljöområdet 
och socialt ansvarstagande kommer att ställa nya 
krav på leverantörer och beställare av it-system. 
Ett ökat fokus på innovationsvänliga upphan-
dlingar, där osäkerheten är än större än normalt, 

23  Det av VINNOVA finansierade UsersAward-programmet som mellan 1998 och 2011 hade LO som huvudman och som sedan 2013 drivs vidare av TCO Development.
24  Brynjolfsson, E., Hitt, L.M. (2000) ‘Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance’, Journal of Economic Perspectives 14 (4),   
 23-48.
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understryker behovet av att balansera trovärdig 
överblick mot precis och spårbar granskning. 
Vår rapport om aktuella exempel på hur hänsyn 
till användbarhet kan komma in tidigt i beställ-
ningsprocesser har inspirerats av den tidigare 
KTH-rapporten om beställarkompetens, ”Att 
beställa något användbart är inte uppenbart”. 
Inte minst de översiktliga diagram som beskriver 
de nivåer i organisationer som bör engageras, 
och när de bör engageras, för att bidra till att 
beställda it-system blir användbara. I den tredje 
lärdomen vi dragit, om användbarhetsinsatser-
nas bidrag till organisationers strategiarbete, 
konstaterar vi att flera av de ansvariga i våra 
exempel vittnar om hur viktiga de visuella stöden 
varit för att intressenterna skulle få en gemen-
sam bild av processens mål, medel och utveck-
lingsfaser. Eftersom forskningen avseende man-
agement också intresserar sig alltmer för denna 
typ av strategisk visualisering25 har det varit en 
intressant utmaning att försöka anknyta till det 
framgångrika bildtänkandet i våra sex exempel. 
Därmed också bygga vidare på den tidigare rap-
portens bildanvändning. 

Flera av de projekt som bedrivs inom vår avdel-
ning Medieteknik och interaktionsdesign står 
inför den pedagogiska utmaningen att i text och 

bild kunna synliggöra användbarhetsarbetets 
möjliga effekter i stora organisationers strate-
giarbete. Om nya it-system och tjänster förvän-
tas bli både mer ändamålsenliga, mer effektiva 
och ge högre användartillfredsställelse – hur ska 
då dessa effekter mätas eller uppskattas i olika 
former av indikatorer? Hur ska de olika typer 
av värden de representerar bidra till organisa-
tionens finansiella mål samtidigt som de bidrar 
till förbättringar i produktkvalitet, arbetsmiljö, 
hållbarhetsaspekter och långsiktigt varumärke? 
Den pedagogiska utmaningen är alltså att kunna 
dokumentera och synliggöra användbarhetens 
bidrag till organisationens övergripande strategi 
på ett spårbart och trovärdigt sätt. 

De konkreta frågeställningarna i våra pågående 
forskningsprojekt handlar om allt från hur gruv-
brytning kan moderniseras (nya it-tjänster möjlig-
gör t ex. fordonsstyrning och processkontroll på 
distans) till hur bankernas rådgivning till sparare 
kan förbättras (sparare kan ta aktiv del i att matcha 
sin riskprofil mot olika scenarier över sparformer 
och uttagsbehov).26 I andra projekt undersöks 
särskilda aspekter av tillgänglighetsproblematiken 
(kunskapssammanställningar om kognitiva funk-
tionshinder) och hur nya it-tjänster kan bidra till 
förbättringar i arbetarskydd och lärande på jobbet 

(smidiga stöd som t ex. glasögon med inbyggda 
skärmar kan bidra till ökad vaksamhet samtidigt 
som de kan öka rörelsefrihet, lärande och självstän-
dighet i arbetet).27

I alla projekt är de pedagogiska inslagen viktiga 
för att de verksamhetskunniga och de kommande 
användarna ska bli delaktiga i projektens iterativa 
design-, utvecklings- och utvärderingsmoment. 
Detta för att tidigt bidra med insikter om samspe-
lets komplikationer och dess förbättringspotential. 
Med våra forskares medverkan i standardisering-
sarbete, utredningar och uppdrag (såsom förelig-
gande rapport) kan vi rapportera om nya rön och 
få insikt om nya kunskapsbehov. Att intresset för  
beställningsprocessen är relativt nytt inom områ-
det Människa-datorinteraktion blir tydligt när vi 
noterar att den första läroboken för universitetss-
tudier i ämnet kom först 2012.28 Vi ser fram emot 
att denna rapport kan leda till ett ökat intresse för 
fortsatta kartläggningar om användarnas delak-
tighet och möjliga bidrag när nya it-system och 
-tjänster ska beställas. Vi anser att det finns ett 
stort utrymme för komplementära och kontraster-
ande synsätt från andra forskningsinriktningar och 
hoppas att rapporten kan leda till nya kontakter 
med praktiker, användare och forskarkollegor som 
står inför beställningar som rymmer helt nya, oprö-
vade och innovativa inslag. 

25  Vi vill här återigen referera till Eppler & Platts, Visual Strategizing – The Systematic Use of Visualization in the Strategic-Planning Process, Long Range Planning 42 (2009) 42-74, för   
 deras beskrivning av hur fem olika visualiseringstekniker använts inom olika typer av organisationer och för deras grundliga genomgång av aktuell litteratur på området.
26  Frågeställningarna är hämtade från industridoktorandprojekt på ABB respektive Swedbank
27 Tillgänglighetsproblematiken belyses med stöd från PTS och ny teknik för lärande på jobbet tas fram inom ramen för EU-projektet TellMe.
28 Elizabeth Buie, Dianne Murray, Usability in Government Systems: User Experience Design for Citizens and Public Servants, Elsevier 2012.
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Aktuella initiativ som berör hur 
användbarheten ska hanteras i 
beställningsprocessen
Avslutningsvis vill vi peka på några aktuella 
initiativ som tagits på olika nivåer och som alla 
kan bidra till att förstärka användbarhetsaspek-
ternas ställning i beställningsprocessen. Vi har 
ordnat dem efter hur direkt de berör den enskil-
de beställaren och den grupp som ska påbörja, 
eller redan har inlett, en ny beställningsprocess: 
upphandlingsstödjande tjänster, standardiser-
ingsinitiativ, initiativ på det nationella politiska 
planet och slutligen aktuella EU-initiativ. Det 
visar sig vara en intensiv verksamhet som pågår 
parallellt på alla dessa plan. Vi kan på intet 
sätt vara fullständiga. Se uppräkningen som 
ett axplock av några av de mest intressanta 
initiativen idag. Samtidigheten i initiativen kan 
ses som ett tecken på att upphandlingar, från 
att ha upplevts som byråkratiska och mycket 
svårgenomträngliga aktiviteter, nu avses bli 
förenklade och effektiviserade. Och att frågorna 
om användbarhet och tillgänglighet finns med 
alltmer centralt på de olika agendorna.

Upphandlingsstödjande tjänster
I den nya digitala agendan för Sverige, som 
publicerades 2011 och som vi kommer att 
återkomma till, nämns särskilt E-DELE-
GATIONENS VÄGLEDNING FÖR WEBB-
UTVECKLING.29 Enligt agendan bör denna 
vägledning “användas vid utveckling av offentli-
ga e-tjänster; kännedom om och användning av 
vägledningen ska spridas till utvecklare av pri-
vata e-tjänster.” Den digitala agendan nämner 
uttryckligen vikten av att kompetens finns kring 
tillgänglighet och användbarhet. “Det är vik-
tigt att kunskap och beställarkompetens kring 
tillgänglighet och användbarhet stärks i anslut-
ning till offentliga upphandlingar av e-tjänster. 
Offentlig information ska också vara tillgänglig 
i sådana format att så många som möjligt kan 
använda informationen.” Föregångaren till 
e-delegationens vägledning, VÄGLEDNINGEN 
24-TIMMARSWEBBEN (Verva 2006:5) utkom 
i sin första version redan 2002. Den lade stor 
tonvikt vid användbarhet och tillgänglighet hos 
webbplatser, och kunde användas som underlag 
för krav vid upphandling av webbutvecklings-
tjänster.

E-DELEGATIONENS VÄGLEDNING har 
formen av en webbplats, strukturerad efter 
Principer, Riktlinjer, Teman och Nyheter. Princi-
perna är i sin tur uppdelade under rubrikerna 
Tillgänglighet, Användbarhet, Förtroendein-
givande, Effektiv, Tekniskt oberoende, och 
Åtkomlig över tid. Som synes lever riktlinjerna 
upp till den Digitala agendans fokusering på 
användbarhet. För beställare ger webbplatsen 
en inblick i kunskapsläget kring användbarhet 
och användarcentrerad utveckling. Varje månad 
görs en utskrift av webbplatsens innehåll vilket 
underlättar för beställare att referera till rikt-
linjerna i sina förfrågningsunderlag. Det görs 
även hänvisningar till vilka riktlinjer som är av 
särskilt intresse för beställare av webbtjänster 
och/eller webbutveckling.

Två mer operativt inriktade webbplatser för 
beställare är CSR-KOMPASSEN och KAM-
MARKOLLEGIETS UPPHANDLINGSSTÖD. 
CSR-kompassen är ett webbaserat verktyg 
som riktar sig till upphandlare som vill ställa 
sociala krav i leverantörskedjan för de varor 
och tjänster som avses upphandlas.30 Verktyget 
innehåller goda råd, fallstudier, mallar, nyt-
tiga länkar m.m. CSR-kompassen har utveck-
lats av och förvaltas av Miljöstyrningsrådet. 

Aktuella initiativ

29   Riktlinjerna finns på adressen på http://www.webbriktlinjer.se.
30   CSR-kompassen finns på adressen http://www.csr-kompassen.se.

http://www.webbriktlinjer.se
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Miljöstyrningsrådet har också tagit fram UPP-
FÖLJNINGSPORTALEN som är ett verktyg 
som underlättar för upphandlarna att följa upp 
sociala krav i leverantörsledet.31 Det är också ett 
verktyg för leverantörer att vid avtalsuppföljn-
ing redovisa sina sociala åtaganden.

KAMMARKOLLEGIETS UPPHANDLINGS-
STÖD tillhandahåller ett stort antal vägled-
ningar om olika aspekter i upphandlingssam-
manhang.32 Ingen är dock specifikt inriktad mot 
användbarhet och tillgänglighet. Flera är dock 
relevanta inom detta område, t.ex. väglednin-
garna om kontraktsuppföljning, innovations-
vänlig upphandling, samt dialog och förhand-
ling.

Bland de tryckta vägledningar som ger stöd 
för arbetet med användbarhet och tillgäng-
lighet i beställningsprocessen kan nämnas 
AVROPA ANVÄNDBART, VÄGLEDNING FÖR 
BEDÖMNING AV ANVÄNDBARHET VID 
AVROP FRÅN RAMAVTAL, Statskontorets 
rapport 2005:6. I år har även en vägledning 
för avrop från ett, som vi sett, centralt ram-
avtalsområde givits ut, VÄGLEDNING OM 
ANVÄNDBARHET OCH TILLGÄNGLIGHET 
VID AVROP FRÅN RAMAVTALSOMRÅDET 

E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER, 
Statens Inköpscentral 2013-06-12. Enheten för 
it-upphandling vid Statens Inköpscentral har en 
uppsättning krav på användbarhet och tillgäng-
lighet som tillämpas internt i deras ramavtal-
supphandlingar.

Internationella standards och ak-
tuella standardiseringsinitiativ
Den internationella standard som är mest 
relevant för beställare att hänvisa till vid ut-
formningen av sitt förfrågningsunderlag är ISO 
9241-210 (2010) ERGONOMI VID MÄNNI-
SKA-SYSTEMINTERAKTION DEL 210: AN-
VÄNDARCENTRERAD DESIGN FÖR INTER-
AKTIVA SYSTEM.33

Vi har redan nämnt den internationella stand-
ard som är mest användbar när det gäller att 
referera till frågor om webbens tillgänglighet, 
RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGT WEBBIN-
NEHÅLL (WCAG) 2.0.

34

En ny standard som är användbar för att pla-
nera och genomföra utvärderingar av it-stöd 
är ISO 20282 USABILITY OF CONSUMER 

PRODUCTS AND PRODUCTS FOR PUBLIC 
USE — PART 2: SUMMATIVE TEST MET-
HOD.35

En viktig användbarhetsstandard som kommer 
att publiceras som DIS (Draft International 
Standard, ett av de sista stadierna i processen) 
i januari 2015 är ISO 9241-220 ERGONOM-
ICS OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
— PART 220: PROCESSES FOR ENABLING, 
EXECUTING AND ASSESSING HUMAN-CEN-
TRED DESIGN WITHIN ORGANIZATIONS. 
Den är inte fokuserad på användbarheten i de 
enskilda it-stöd som beställs. Som namnet an-
ger är det en vägledning för hur den beställande 
organisationen som helhet kan och bör arbeta 
med att tillämpa användarcentrerade design-
metoder i alla sina interna och externa system.

Så till det initiativ vi refererat till i avsnittet om 
Lärdomarna, två s.k. New Work Item Proposals. 
Den mest innovativa av dessa riktar sig direkt 
mot organisationens styrelse med vägledning 
om det ergonomiska arbetssättets möjligheter, 
och om riskerna med att inte följa detta ar-
betssätt: ERGONOMIC PROCESSES - PART 1: 
THE HUMAN-CENTRED ORGANISATION – 
GUIDANCE ON MAXIMISING WELL-BEING 

31  Stödet finns på adressen http://www.uppfoljningsportalen.se.
32  Stödet finns på adressen http://www.upphandlingsstod.se/.
33 Standarden finns i svensk översättning och kan beställas från SIS (http://www.sis.se/ergonomi/ergonomi-människa-systeminteraktion/ss-en-iso-9241-21020101).
34 Riktlinjerna kan laddas ned från http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/.
35 Standarden presenteras på http://www.sis.se/miljö-och-hälsoskydd-säkerhet/ergonomi/iso-ts-20282-22013.

http://www.uppfoljningsportalen.se
http://www.upphandlingsstod.se/
http://www.sis.se/ergonomi/ergonomi-m�nniska-systeminteraktion/ss-en-iso-9241-21020101
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/
http://www.sis.se/milj�-och-h�lsoskydd-s�kerhet/ergonomi/iso-ts-20282-22013
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AND MINIMISING HUMAN-BASED RISKS 
FOR THE ORGANISATION. Det andra försla-
get är direkt kopplat till det första, men riktar 
sig till de personer i ledande ställning som har 
att effektuera detta arbetssätt: ERGONOMIC 
PROCESSES - PART 2: REQUIREMENTS FOR 
MANAGING HUMAN-CENTRED DESIGN.

En standard som med stor sannolikhet kom-
mer att vara en viktig drivkraft för framtida 
satsningar på användbarhet och tillgänglighet 
är ISO 26000:2010 VÄGLEDNING FÖR SO-
CIALT ANSVARSTAGANDE. SIS, Swedish 
Standards Institute beskriver den som den 
“första globala standarden för hållbar utveck-
ling, socialt, miljömässigt, ekonomiskt”. Det är 
en vägledning för alla typer av organisationer. 
Därför har C:et, för “Corporate”, i det tidig-
are begreppet CSR tagits bort och standarden 
förkortas idag bara med SR. Standarden er-
bjuder gemensamma definitioner och metoder 
för intressentdialoger inom sju huvudområden: 
verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhets-
metoder, konsumentfrågor, samhällsengage-
mang och utveckling. Som vi sett i exemplet 
Swedbank har standarden redan kommit i bruk 
på it-området. Även i upphandlingsutredningen 

(se nedan) refereras flitigt till ISO 26000 när 
leverantörsdialoger, innovationspartnerskap 
och innovationsvänliga upphandlingar dis-
kuteras.

Nationella politiska initiativ, den 
digitala agendan och upp- 
handlingsutredningen
Ett initiativ som togs för två år sedan är antag-
ligen fortfarande ett av de viktigaste nationella 
politiska styrdokumenten på området använd-
barhet och beställningar. Det handlar om den 
digital agenda som publicerades 2011 och som 
vi nämnde i avsnittets början, IT I MÄNNIS-
KANS TJÄNST - EN DIGITAL AGENDA FÖR 
SVERIGE.36 Här deklarerar regeringen sin am-
bition “att Sverige ska vara ledande vad gäller 
att använda it för att nå politiska mål för tillväxt 
i alla delar av landet, social välfärd, demokrati 
och klimatförbättringar.” Agendan tar sikte på 
fyra strategiska områden med utgångspunkt 
i användarens perspektiv: lätt och säkert att 
använda, tjänster som skapar nytta, det behövs 
infrastruktur, samt it:s roll för samhällsutveck-
lingen. Skrivningarna är mycket tydliga när det 
gäller tillgänglighetsfrågorna. “För att öka det 

digitala innanförskapet är det viktigt att alla 
som vill ska kunna använda de möjligheter som 
digitaliseringen erbjuder. (..) Tillgänglighet till 
och användbarhet av offentliga e-tjänster bör 
öka.” Det är i det sammanhanget E-delegation-
ens vägledning för webbutveckling framhålls 
som ett viktigt redskap för utveckling av offen-
tliga e-tjänster. Även upprinnelsen till Använd-
ningsforum står att finna i agendan. “För att 
säkerställa att användar- och tillgänglighetsper-
spektivet uppmärksammas på hög strategisk 
nivå kommer regeringen att inrätta ett använd-
ningsforum.”

I agendan deklarerar regeringen att en rad 
myndigheter kommer att få särskilda uppdrag 
inom området. Handisam ska föreslå en fram-
tida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet; 
Statistiska Centralbyrån ska ta fram statistik för 
området; och Post- och telestyrelsen (PTS) ska 
utreda behov av och se över möjligheterna att 
stödja organisationer, eldsjälar och entusiaster 
som gör viktiga insatser på området. 

En förbättrad samordning av statens, kommun-
ers och landstings upphandling av it framhålls 
som en viktig förutsättning för att den offen-
tliga sektorn ska kunna stimulera innovation 

36  Den digitala agendan kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256.

http://www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256
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och entreprenörskap genom upphandling och 
standardisering. Här refererar också agendan 
till den strategi som formulerades för vård- och 
omsorgsområdet 2005, Nationella IT-strategin 
för vård och omsorg, och som 2010 uppdat-
erades och fick det nya namnet NATIONELL 
eHÄLSA – STRATEGIN FÖR TILLGÄNGLIG 
OCH SÄKER INFORMATION INOM VÅRD 
OCH OMSORG. Denna tar sikte på ”att skapa 
synliga och konkreta förbättringar för tre hu-
vudsakliga målgrupper: individen, vård- och 
omsorgspersonal samt beslutsfattare inom häl-
so- och sjukvården och socialtjänsten”. Under 
rubriken Användbar och tillgänglig information 
poängteras att ”samarbetet mellan beställare, 
personal och IT-leverantörer ska stärkas för 
att förbättra användarvänligheten och använd-
barheten av elektroniska dokumentations- och 
beslutsstöd”.37

Väl värt att nämna är också regeringens motto 
från 2007 om den elektroniska förvaltnin-
gen: ”så enkelt som möjligt för så många som 
möjligt” - ett motto som fångar kvintessensen 
i användbarhet och tillgänglighet. I december 
2012 presenterade regeringen en ny strategi 
för en digitalt samverkande statsförvaltning, 
MED MEDBORGAREN I CENTRUM.38 Ett av 

delmålen är att digitala tjänster ska utformas 
efter användarnas behov. Medborgarna måste 
därför i hög grad involveras i utvecklingen av 
offentliga myndigheters verksamhet. Statliga 
digitala tjänster bör utformas på ett sådant sätt 
att alla människor kan ta del av dem utifrån 
olika förutsättningar och behov. Det gäller t.ex. 
funktionsnedsättningar av syn, hörsel och kog-
nitiva förmågor.

Vid sidan av de här nämnda strategidokumen-
ten är det en statlig utredning som framstår 
som särskilt intressant inför utmaningen att lyc-
kas med att beställa användbara och tillgängliga 
it-stöd. Det är den av Anders Wijkman ledda 
Upphandlingsutredningen som lades fram 
under våren 2013. Utredningen är på 600 sidor 
och den har fått namnet DEN GODA AFFÄREN 
- EN STRATEGI FÖR HÅLLBAR OFFENTLIG 
UPPHANDLING.39 I en av de summeringar 
Anders Wijkman själv gjorde i samband med att 
utredningen blev offentlig framhöll han ökad 
kvalitet på det beställda genom en flexiblare 
process som två av utredningens mål.40

Utredningens problembild av upphandlingar 
sammanfattas med att lagstiftningen på om-
rådet är krånglig och otydlig. Det framstår 

idag som oklart vilka krav man får ställa som 
upphandlare. Många överprövningar fördyrar, 
försenar och hämmar upphandlingsproces-
serna. Då är det ofta kvalitetsfrågorna som 
kommer i kläm. Att ställda krav sällan följs upp 
bidrar också till att bristande kvalitet sällan 
uppmärksammas i upphandlingarna.  Krånglet 
och det faktum att kvaliteten väger så lätt är 
särskilt utmanade för små aktörer. Vilket leder 
utredningen till slutsatsen att det behövs ökad 
vägledning och stöd av olika slag. 

Utredningen framhåller vidare att det särskilt i 
samband med välfärdstjänster är viktigt att pri-
oritera kvalitetsfrågor vid upphandling av varor 
och tjänster. Kraven måste vara väl genom-
tänkta och lösningar som har högre kvalitet 
än vad som stipuleras i de ställda kraven bör 
kunna premieras. Därför är det också betydelse-
fullt att det skapas drivkrafter för hög kvalitet 
genom nya ersättningsmodeller och förbättrad 
uppföljning. Med särskild relevans för it-an-
vändningens kvalitetsbegrepp, användbarheten, 
kan vi avsluta vår summering med att utred-
ningen starkt förespråkar att öka utrymmet för 
dialog och förhandling mellan beställare och 
leverantörer. Dialoger ses som något som bidrar 
till att skapa samsyn och förståelse. Allt för att 

37  eHälsostrategin kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/14914/a/148429
38  Strategidokumentet kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004
39  Utredningen kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/16941/a/210399. 
40  Den sammanfattning vi ger här bygger på Anders Wijkmans egna kommentarer på konferensen ”Hållbar Upphandling” torsdagen 14 mars 2013.

http://www.regeringen.se/sb/d/14914/a/148429
http://www.regeringen.se/sb/d/15700/a/206004
http://www.regeringen.se/sb/d/16941/a/210399.
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undvika misstag och slippa överprövningar. I 
mycket inspirerat av diskussionerna inom EU 
(se nedan) läggs stor vikt vid dialoger som ett 
sätt att möjliggöra innovativa lösningar. En 
inställning som uttrycks i nya begrepp som 
”innovationspartnerskap” och ”innovationsvän-
liga” eller ”transformativa” upphandlingar. 

En annan relevant utredning är UPPHAN-
DLINGSSTÖDSUTREDNINGEN (SOU 
2012:32). Där föreslås att vägledning till offent-
liga upphandlare ska samordnas och koncentre-
ras till ett ställe.41 Vidare ska vägledning bred-
das till att omfatta hela upphandlingsprocessen 
och även till frågor om policies, organisation, 
kontrollsystem m.m. samt om miljöhänsyn och 
sociala aspekter.

I regeringens STRATEGI FÖR GENOM-
FÖRANDE AV FUNKTIONSHINDERSPOLI-
TIKEN 2011-2016 anges, under avsnittet om 
it-politiken, att regeringen avser att ge Kam-
markollegiet i uppdrag att, inom ramen för 
upphandlingsstödet och i samverkan med 
Konkurrensverket och Handisam, ta fram en 
vägledning för att upphandla och avropa an-
vändbart och tillgängligt för alla oavsett funk-
tionsförmåga. Detta uppdrag har ännu (maj 

2014) inte getts.42

I maj 2013 beslutade regeringen att ge E-
delegationen i uppdrag att etablera ett IT-
STANDARDISERINGSRÅD43 som en plattform 
för att hantera standardiseringsfrågorna inom 
it-området. Uppdraget att samordna de initiativ 
som finns på området och stötta samarbetet 
mellan privata och offentliga aktörer gick till 
standardiseringsinstitutet SIS och bland rådets 
uppgifter märks: 
• att bistå regeringen vid beredningen av 

svenska ståndpunkter i EU och andra mel-
lanstatliga organ i ärenden som rör stand-
arder 

• att 
leda och samordna IT-standardisering-
särenden med företrädare för de viktigaste 
intressenterna i staten, kommuner och 
landsting samt i intresseorganisationer och 
företag 

• att följa utvecklingen på området samt delta 
i diskussioner och informationsutbyte kring 
frågor som rör det internationella arbetet 
med standardiseringsfrågor på IT-området 

• samt att hantera ärenden som kan beröra 
olika samhällssektorer och som inte enbart 
avser e-förvaltning.

Aktuella initiativ inom EU – strate-
gidokument, mandat och direktiv
Den Digitala agendan för Sverige uppmärk-
sammar av naturliga skäl att Europeiska kom-
missionen under våren 2010 presenterade en 
DIGITAL AGENDA FÖR EUROPA, ett av sju så 
kallade flaggskeppsinitiativ i EU:s övergripande 
strategi för tillväxt EU2020. Ett element i den 
digitala agendan är att medlemsstaterna ska 
främja e-tillgänglighet för att mildra EU-med-
borgarnas ojämlikhet i fråga om digital kompe-
tens. I december 2010 presenterades även THE 
EUROPEAN EGOVERNMENT ACTION PLAN 
2011–2015 som handlar om hur it kan använ-
das för att skapa en smartare och effektivare 
offentlig förvaltning i Europa.

Två mandat från kommissionen är relevanta 
i sammanhanget. MANDAT 376 syftar till att 
utveckla en Europastandard om tillgänglighet 
till it-produkter och -tjänster. Denna standard 
(EN 301 549), och tre tillhörande tekniska rap-
porter, har slutligt godkänts och publicerades i 
slutet av februari 2014. Standarden ska kunna 
refereras till i offentlig it-upphandling i EU: 
medlemsstater. I mandatet ingår också att 

41  http://www.regeringen.se/sb/d/15982/a/192182.
42  Strategin kan laddas ned från: http://www.regeringen.se/sb/d/14025/a/171269.
43  http://www.sis.se/informationsteknik-kontorsutrustning/it-standardiseringsrådet.
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utveckla en webbplats med stödmaterial om till-
gänglighet, riktad till upphandlare. MANDAT 
473 syftar till att få in Design for All-aspekter 
i standardisering och i produktionsprocesser. 
Arbetet i det mandatet befinner sig på plane-
ringsstadiet.

ETT NYTT EU-DIREKTIV OM OFFENTLIG 
UPPHANDLING blev beslutat i början av 2014. 
Det avses ge ökad flexibilitet i upphandlings-
processen, bl.a. genom ökad möjlighet till 
förhandling. Två exempel på förändringar som 
berör eller kan beröra området användbarhet 
och tillgänglighet är obligatoriska krav på att 
ställa tillgänglighetskrav samt en ny upphand-
lingsform, innovationspartnerskap. Innova-
tionspartnerskap innebär att en upphandlande 
myndighet gör en upphandling av varor eller 
tjänster som ännu inte utvecklats. Upphandlin-
gen avser således både ett innovationsarbete 
och den utvecklade varan eller tjänsten. Direk-
tivet ska vara implementerat i svensk lag senast 
första halvåret 2016.

Det finns ett förslag till direktiv om tillgängliga 
offentliga webbplatser (COM(2012) 721 final). 
Genom att harmonisera kraven på tillgänglighet 
hos offentliga webbplatser i medlemsstaterna 

skapas bättre och enhetligare tillgänglighet för 
dessa och också en bättre fungerande marknad 
för webbdesign. Som nivå på tillgängligheten 
anges WCAG 2.0 nivå AA. Direktivförslaget 
omfattar vissa typer av vanligt förekommande 
webbaserade e-tjänster såsom skattedeklara-
tion, bilregistrering, bygglov, flyttanmälan m.m. 
Medlemsstaterna kan utvidga till andra tjänster 
än de som anges i direktivet.
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Efterord
Vi vill tacka alla som ställt upp för intervjuer 
om hur de arbetat med användbarhet och 
tillgänglighet i sina respektive beställningar. 
Det har varit väldigt intressant att tillsammans 
med dem summera de komplexa samspel mel-
lan sociala, tekniska, ekonomiska och juridiska 
förutsättningar som präglat varje exempel. 
Vi vill också tacka de medlemmar i Använd-
ningsforum som givit viktiga synpunkter på 
rapportens uppläggning och de forskarkollegor 
som dels skrev den populärvetenskapliga skrift 
som den här rapporten kan ses som en upp-
följare till, dels givit värdefull återkoppling på 
rapportens innehåll. 

I skrivande stund har en av de internationella 
affärstidskrifterna ett kontorslandskap på sitt 
omslag, med en tromb som rycker upp män-
niskor, bord, stolar och datorer in i sin mörka 
virvel. Det är ett temanummer med rubriken 
“What technology will do to tomorrow’s jobs” 
(Economist, Jan. 18-24 2014). En ny våg av 
förvandling beskrivs där automation, avancerad 

dataanalys och nya påverkansformer ställer 
marknadsreglering och hållbarhetsambitioner 
inför nya utmaningar. I rapportens sista av-
snitt har vi summerat de initiativ till marknads-
reglering som vi bedömer som viktigast för 
att bidra till att it-användningens viktigaste 
kvalitetsbegrepp kan bli styrande i utformnin-
gen av morgondagens informationsteknik. I det 
näst sista avsnittet ger vi vår syn på angelägen 
forskning på området. Där noterar vi att den 
första läroboken på universitetsnivå som helt 
ägnas beställningsprocessens alla utmaningar 
just kommit ut. Vilket ger oss anledning kon-
statera, att vi står inför ett nytt, tvärvetenskap-
ligt forskningsfält som är lika komplext som det 
är angeläget.
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Under senare år har en rad initiativ tagits för att göra både den offentliga och den privata sektorns 

användning av informationsteknologin mer användbar och lättare tillgänglig för breda användargrup-

per. Nationella strategier har formulerats för samhället som helhet, för den elektroniska förvaltningen 

och för vård och omsorg. Ett led i den nationella strategin var att skapa ett Användningsforum som 

bland annat fick till uppgift att ”visa exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan implemen-

teras av ansvariga aktörer.” Föreliggande rapport är en första samling exempel på hur insatser för 

användbarhet och tillgänglighet kan göras tidigt i olika typer av beställningsprocesser. Exemplen är 

hämtade från både den privata och den offentliga sektorn. De beskrivs med de ansvarigas egna ord och 

med överskådliga tidslinjer. Exemplen vill visa på vikten av att de intressenter som berörs av föränd-

ringar i verksamheten är med i processen från första början på ett men ingsfullt sätt och att processen 

genomförs utifrån beprövad kunskap och standarder på användbarhetsområdet.

Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att användbarhet och tillgänglighet får en naturlig plats 

i beställning och upphandling av it-system, så att de kan uppfylla mottot “så enkelt som möjligt för så 

många som möjligt”.

Åke Walldius, Clas Thorén
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