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Nya uppsala.se 

Syfte: 
Uppsala.se ska förenkla 
medborgarnas vardag och underlätta 
insyn och delaktighet. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syftet: Uppsala.se ska förenkla medborgarnas vardag och underlätta insyn och delaktighet.�Medborgaren = dem vi är till för, inkluderar t.ex. företag, föreningsliv.Tydlig koppling till regeringens digitala strategi: enklare vardag, öppnare förvaltning, effektivare verksamhet. Innebär ett nytt sätt att arbeta och tänka, kulturförändring.



Utgångspunkter 
• digitalt är norm 
• inspirerad av GOV.uk 
• designprinciper för offentliga digitala tjänster 

http://www.anvandningsforum.se/designprinciper/  

• kriterier för behov 
• servicewebb – plattform för service och tjänster 
• öppen förvaltning – insyn, delaktighet 
• responsiv – anpassar sig efter den enhet man använder   
• ”ekosystem” - olika datakällor genererar innehåll – ställer krav 

på ”givarna” 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
IVEStudiebesök till London Borough Newham, kommun-perspektiv

http://www.anvandningsforum.se/designprinciper/


Presentatör
Presentationsanteckningar
Schematisk bild på hur ”ekosystemet” hänger ihop.Uppsala.se är navet, som ger tillgång till olika information och tjänsterInnehållet är till dels beroende av att tjänster och innehåll hämtas från olika källor,till exempel Troman och ett kommande dokument- och ärendehanteringssystem.Eller på en fristående webbplats.



Målgrupper 

Dialog Insyn Tjänster Information 

Ansökaren  
vill sköta sina 
ärenden via webben 

Rådsökaren  
vill få vägledning 
inför egna beslut  

Tipsaren  
vill anmäla fel eller 
föreslå förbättringar 

Påverkaren 
vill framföra sin åsikt 
och vara delaktig 
 

  

Faktasökaren  
vill ha snabba svar 
på enkla frågor 

Öppen förvaltning Enklare vardag 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att uppnå syftet har vi identifierat 5 målgrupper med lite olika karaktär på behoven.Behoven har olika karaktär. Schematisk modell med interna arbetsnamn kopplat till syftet: Uppsala.se ska förenkla medborgarnas vardag och underlätta insyn och delaktighet. 1. Grov indelning av webbplatsen i två delar.Öppen förvaltningBehov som handlar om att få kunskap och förståelse om något som kanske inte leder till någon direkt handling: hur kommunen är organiserad, vilka beslut som en viss nämnd har tagit, hur kommunen arbetar med äldreomsorg, hur ekonomin ser ut, vilka mål det finns de närmaste åren.�Enklare vardagMånga behov ska leda till en handling för mig som individ: jag ska slänga skräp på återvinningen, byta förskola, ansöka om parkeringstillstånd, låna om bok, anmäla ett fel, söka vårdboende. 2. Uppsala.se har fyra funktioner: dialog, insyn, information, tjänster. 3. Fem målgrupper, ofta i kombination med varandraBaserade på data om användarna, vilka behov de har.Påverkaren: Vill framföra sin åsikt och känna sig delaktig. Engagerad. Behov:�- ta del av handlingar, planer och beslut�- diskutera frågor och lämna synpunkter�- få kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän.  Faktasökaren: Vill ha snabba svar på enkla frågor. Behov:�- När har biblioteket öppet?�- Vem har rätt till hemtjänst? �- Var finns återvinningsstationerna?�- När är KF nästa möte? Rådsökaren: Vill få vägledning inför egna beslut. Blir ofta en ansökare. Behov:�- Jämföra förskolor, skolor – vilka skolor har fotbollsklasser?�- Jämföra vård- och omsorgsboenden.�- Vilka regler gäller för bygglov, hur går det till, hur lång tid? Ansökaren: Vill kunna sköta sina ärenden via webben. Behov:�- söka jobb�- byta förskola�- låna om en bok Tipsaren: Vill anmäla fel i närområdet eller mer allmänt. Behov:�- hål i gatan �- konstig skyltning �- dålig snöröjning och sandupptagning�- förslag på skateboardramp. Kontakt är ett gemensamt behov.Målgrupperna hjälper oss att utveckla sidtyper, funktioner och innehåll.



1. Utgå från användarnas behov 

Vi bygger uppsala.se utifrån användarnas verkliga behov – 
inte utifrån våra interna processer.  

 
Vi försöker förstå behoven på djupet genom att granska 
och ifrågasätta data, inte bara anta. Vi vet att vad 
användarna frågar efter inte alltid är vad de behöver. 

 
Vårt fokus på behoven ger mest värde för pengarna. 

 



Kriterier för behov 

1. Finns behovet hos användarna, vill de ha detta? 

2. Förväntar sig användarna att Uppsala kommun är 
ansvarig för att uppfylla det här behovet? 

3. Är det kommunens ansvar och uppgift att uppfylla det 
här behovet?  

4. Förklarar det medborgarnas skyldigheter eller 
rättigheter?  

5. Stödjer behovet en strävan mot att digitalt är norm? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är ett behov?  Vad krävs för att vi ska tillfredsställa det på uppsala.se? Användare av kommunala sajter som uppsala.se vill i första hand lösa en uppgift. De vill ha svar på en fråga eller utföra ett ärende. På nya uppsala.se ska det därför bara finnas information och tjänster som användarna behöver. Hur ser vi då till att det blir så? Hur utgår vi från användarnas behov?Genom att jobba strukturerat med en prioriterad behovslista. Allt innehåll som skapas ska gå att koppla till ett faktiskt behov.Även här har vi tittat på GDS. De kom fram till de här 5 kriterierna, som vi har anammat och arbetar efter. De är rätt enkla att förstå och kan användas som sil för att avgöra vad som ska finnas på uppsala.se1. Finns behovet hos användarna, vill de ha detta? (och som ett nästa steg: Hur många vill ha just detta i jmf med annat de vill ha?)2. Förväntar sig användarna att Uppsala kommun är ansvarig för att uppfylla det här behovet? (oavsett vems ansvar) t.ex. Uppsala vatten3. Är det kommunens ansvar och uppgift att uppfylla det här behovet? (eller finns det andra som redan gör det, eller gör det bättre?)4. Förklarar det medborgarnas skyldigheter eller rättigheter? (och är kommunens ansvar eller användarnas förväntning och inte görs av någon annan)5. Stödjer behovet en strävan mot att digitalt är norm?



Källor för behov 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Externa sökmotorer	SKL:s granskning Information till alla?	FacebookTwitter		Kommuninformation	Besöksstatistik och intern sökstatistik 	Växeln	IVE	Rapportgeneratorn	Tyck till	Rättigheter och skyldigheter



2. Gör mindre 

 
Vi gör bara det som bara kommunen kan och ska göra.  
Om någon annan redan gör det – länkar vi dit.  

 
Genom att koncentrera resurserna där de gör mest nytta 
bygger vi bättre tjänster och spar pengar. 

 



Andra gör det bättre… 



3. Låt användardata styra 
designvalen 
 
Medborgarna använder redan våra tjänster och vi kan lära 
av hur de beter sig på uppsala.se.  

 
Vi testar och följer vilka digitala vägar våra användare 
väljer, och använder det i designarbetet. 
 



kolabsys.com/ 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bilden illustrerar 3 av designprinciperna:Förutom att låta användarstatistik och fakta styra utvecklingen, inte tyckande. �Exempel: Användningstester 10 pers (räcker), vi är definitivt på rätt väg, vissa saker kan förbättras, de flesta hittade�(hjälp en släkting att ansöka om hemtjänst, felanmäl en trasig gatlykta, förskolor i närheten av din bostad, pol partier i ledningen för kommunen)utgå från behoven, användarnas behov – inte myndighetens. �Exempel: Behovsinsamling med sök- och besöksstatistik, växeln, kommuninfo, sociala medier, rapportgenerator, Tyck till. anstränga oss för att göra det enkelt för dem. Ofta har medborgarna inget alternativ till våra tjänster. Om vi inte jobbar hårt för att göra dem enkla missbrukar vi vår ställning. �Exempel: Klarspråk.



4. Ansträng dig för att göra det 
enkelt 
 
Vi gör uppsala.se lätt att använda även om det innebär mer 
jobb för oss. 

 
Ofta har människor inget alternativ till våra tjänster. Om vi 
inte jobbar hårt för att göra dem enkla och användbara 
missbrukar vi vår ställning, och vi låter människors tid gå till 
spillo. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Döda älsklingar – eller hatobjektIbland i händerna på systemleverantörer som har förmåga att sälja in lösningar, som ska passa ”alla” kunder = passar ingenLåg kompetens som beställare av användbara, efterfrågade digitala tjänster.



5. Iterera. Och iterera sedan igen 

Vi startar smått och itererar utan uppehåll. Riktiga 
användare får testa vår beta.  

 
Vi lägger till funktioner och finjusterar utifrån användarnas 
feedback. 

 
Vi minskar riskerna och förvandlar små misstag till 
lärdomar. Vi kan enkelt gå tillbaka och göra om. 
 



Användartester 

3.2 Testuppgifter 
 Sök bidrag för 

bostadsanpassning 
Kontaktuppgifter – 
alkoholgruppen 

Guider i 
mobiltelefonen? 

Tp1    
Tp2    
Tp3    
Tp4    
Tp5    
Tp6    
Grön – TP klarade uppgiften utan problem 
Gul – TP klarade uppgiften med vissa svårigheter  
Röd – TP klarade inte uppgiften utan hjälp 



6. Bygg för inkludering 

Tillgänglig design är bra design för alla. Vi bygger 
uppsala.se  så inkluderande, läsbar och begriplig som 
möjligt – även om det betyder att något ”elegant” får offras.  

 
Vi är inte rädda för att göra saker övertydliga, och skapar 
inga egna konventioner för webbdesign.  

 
Vi designar för hela samhället  och utgår från dem som 
tycker att våra tjänster är svårast att använda.  
 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi följer webbriktlinjerna så långt det är möjligt och validerar kod mot W3C:s valideringstjänst.



Klarspråk 

DAGENS UPPSALA.SE 
Inackorderingstillägg kan utgå om restiden mellan bostad och skola överstiger tre 
timmar per dag. Inackorderingstillägg, avseende stöd för boende, fördyrat 
uppehälle och resor till och från hemmet, ska utgå med lägst 1/30 av 
basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor inackorderad 
(skollagen 5 kap 63§). Se nedanstående tabell.  
 
 

Om du har mer än 1,5 timmes resväg till skolan och väljer att flytta närmare kan 
du söka inackorderingstillägg för boende, uppehälle och resor till och från 
hemmet. 
 
Hur mycket pengar du får beror på avståndet till studieorten. 

NYA UPPSALA.SE 

Presentatör
Presentationsanteckningar
På nuvarande uppsala.se:�http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/Gymnasium/Gymnasieintagning/Elevresor-inackordering/ På nya uppsala.se:�http://beta.uppsala.se/Skola-och-forskola/Gymnasieskola/sok-inackorderingstillagg/



7. Ta hänsyn till sammanhanget 

 
Vi designar för människor, inte för en skärm. Vi tänker på i 
vilket sammanhang de använder våra tjänster.  

 
Vi designar för en heterogen grupp med skilda behov, som 
använder olika tekniska lösningar.  
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi designar för människor, inte för skärmar. Vi måste förstå sammanhanget och situationen användarna befinner sig i. Använder dom tjänsterna i sin mobil? På biblioteket? Är dom vana vid Facebook? Har dom aldrig använt webben tidigare? Är dom stressade, upprörda eller glada?Exempel: Responsivt, mobile/content first, prestandaoptimering 



Mobilt styr. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Av våra besökare använder ungefär 30 procent mobiltelefoner och surfplattor. Det är en siffra som hela tiden ökar



8. Bygg digitala tjänster – inte 
webbplatser 
 
En tjänst kan börja med en sökmotor och sluta på 
förskolan. Vi designar även för de delar vi inte kan 
kontrollera. 

 
Vi bygger inte webbplatser – vi skapar digitala tjänster. Just 
nu är webben det bästa sättet att leverera en digital tjänst. 
Men det kan ändras, snabbare än vi tror. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vår service börjar och slutar inte med vår webbplats. Den kan börja i en sökmotor och sluta på Posten. Bygg för hela processen och var medveten om att den kan ändra sig. �Det är inte säkert att en webbplats kommer att vara det bästa sättet att leverera digitala tjänster om några år. �Det är inte ens säkert att vår webbplats ska vara platsen där vi levererar en viss tjänst.Exempel: Gör det möjligt för andra att återanvända vårt innehåll, utgå från standarder, tagga/märk upp data



9. Var konsekvent, men inte stelbent 
Vi använder ett gemensamt designspråk och 
gemensamma designmönster. Det hjälper människor att 
känna igen våra tjänster.  

 
Men, vi kan inte förutse varje scenario och skriva regler för 
det. Varje fall är speciellt och måste behandlas utifrån sina 
egna villkor.  

 
Våra användare ska kunna lära sig förstå och lita på vårt 
grundläggande koncept. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När det är möjligt ska vi försöka vara enhetliga i språk och design – det hjälper användarna att bli trygga med våra tjänster. Men där det inte är möjligt ska vi se till att vår underliggande strategi är konsekvent. Vi kan inte föreställa oss varje scenario och skriva regler för detta. Vi måste vara lyhörda för varje situation och dess villkor. Vad som förenar våra digitala tjänster bör vara en konsekvent strategi.Exempel: Flexibla lösningar, Övergripande strategi, ramverk med olika mallar för olika behov



10. Arbeta öppet: det gör tjänster 
bättre 
Vi delar med oss av vad vi gör till kollegor och användare. 
Vi delar idéer, ambitioner, framgångar och motgångar. 

 
Ju fler som granskar desto bättre blir det. 

 
Om vi bjuder på våra missar, förhindrar vi att de upprepas 
av andra. När vi hittar bra lösningar kan de hjälpa andra att 
komma vidare. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi bör dela med oss av vad vi gör när det är möjligt. Med kollegor, med användare, med världen. Dela kod, design, strategier och misslyckanden. Ju fler ögon det finns på en tjänst, desto bättre blir det. Mer öppenhet ger bättre förståelse och bättre granskning, vilket leder till bättre tjänster.Exempel: Betawebb, lägg ut strategier, principer m.m. publikt



http://beta.uppsala.se  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Demo betan�Startsida, forum och bloggEnklare vardag resp. Öppen förvaltningPlatt strukturSidtyper Enklare vardag�	- Om vård- och omsorgsboende (guide)�	- Äldreombudsmannen (enkelt svar)�	- Sök till gymnasieskola (tjänst)Öppen förvaltning

http://beta.uppsala.se/


Blogg 



Tyck till 



GitHub 



Berätta, dela, utbyta… 

Studiebesök 



Utmaningar internt 
• Innehåll som inte platsar, vart tar det vägen? 
• Nya webbar för olika områden växer fram - stadsutveckling, 

företag, klimat….  
• Klarspråk vs myndighetsspråk 
• ”Skrytinformation”, marknadsföring 
• Avskalat och tråkigt, inga bilder…!  Rent och snyggt…! 
• Ekosystemet ställer krav på tydlig, strukturerad, taggad info 
• Mycket på gång: ny organisation, mandatskifte, IT-

upphandling… 
• Nya webbroller – nya krav.. innehållsdesigner, 

webbredaktör…. 
 

 
 



Planera och  
strukturera 

Skapa innehåll, 
granska språk 
och form 

Granska 
fakta Publicera 

Säkerställa 
behov enligt de 
5 kriterierna 

Publicerad 
sida 

Verksamheter ansvarar för 
fakta, initierar förändringar. 
 
Webbredaktionen följer 
statistik, användarrespons, 
initierar förändringar. 

Behovs- 
listan 

Önskemål via 
verksamheter 
och andra källor 

Verksamheter 
bidrar med sak- 
kunskap och ev. 
textunderlag 

Kvalitetssäkring 
Inte ua.se t.ex. e-
tjänst, extern webb 

Önskemål hos 
verksamheter 

Publicerad 
sida 

Verksamheter 
skapar innehåll 
och publicerar. 

Nuläge 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi ställer höga krav på kvalitetssäkring av innehållet, en central redaktion skapar allt innehåll, verksamheterna faktagranskar.Gula = central redaktion



Håll fast, stå stark! 

 

Syftet. 
Designprinciperna. 
Behovskriterierna. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
SjälvkritikDe tio stentavlorna…



 
 

maria.aulen-thomsson@uppsala.se 
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