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Om oss

• Joacim Malmström och Lars Boström, 
webbsamordnare på Konsumentverket

• Arbetat med webb sedan 2007 respektive 1999
• Samlad erfarenhet från tre myndigheter, från 

konsultbranschen en rad externa webbplatser och intranät
• Erfarenhet från att ha jobbskuggat Government Digital 

Service under sammantaget en månad
• Vi arbetar med två webbutvecklingsteam
• Vi utvecklar och förvaltar åtta webbplatser
• 19 personer som arbetar med kommunikation och webb 

inom Konsumentverket

2016-05-20
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Det vi vill dela med er i dag är:

• Hur Storbritannien förändrat sin offentliga 
sektors webbnärvaro

• Vilka lärdomar vi har tagit med oss därifrån
• Och varför vi känner att det är rätt väg att gå för 

oss på Konsumentverket men kanske också en 
möjlig väg framåt för offentlig sektor i Sverige

2016-05-20



Hur började det?
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Allt började med en tanke:

Är det så här vi ska ha det? 

• Erfarenhet från många och långa webbprojekt låg 
i erfarenhetsryggsäcken

• Beställar- och leverantörsförhållande där 
missförstånd inte sällan uppstått

• Förväntningar på stora omedelbara resultat som 
ofta uteblev

• En känsla av att inte äga sitt eget projekt –
externa leverantörer satt på kontrollen

• Och var fanns användarna? 
Vad tyckte de om det vi gjorde?

2016-05-20
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Kan vi arbeta med webb på ett 
annat bättre sätt?

• Där vi får snabbare leveranser
• Där vi jobbar tillsammans med leverantören
• Där lösningar växer fram över tid
• Där vi har kontroll över arbetsinsatserna
• Där slutanvändaren står i fokus

2016-05-20
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Vi sökte och hittade …

2016-05-20

Presentatör
Presentationsanteckningar
De som vi och många andra ser som bäst i klassen på offentlig webb. De har och har haft mångas ögon på sig. Nya Zeeland, Australien och USA kopierar nu deras sätt att bygga offentlig webb.





“We help government make digital services 
and information simpler, clearer and faster. 

We put users' needs before the 
needs of government.”



Om ”Government Digital Service”

Bildades: 2011 efter rapporten “Directgov 2010 and 
beyond: revolution not evolution”

Syfte: Förenkla kontakten med brittisk 
offentlig sektor, ”Digital by default strategy”

Antal anställda: Ca: 500

Kompetenser: Användarundersökare
Analytiker
Designers
Utvecklare
Webbredaktörer m.fl.



En gemensam webbplats för offentlig sektor, designad 
för att göra information enklare, tydligare och snabbare.



Bygga nya offentliga 
tjänster så bra att 
människor vill använda 
dem istället för tidigare 
pappersalternativ.



Se till att användare 
kan logga in enkelt 
och säkert i myndig-
hetstjänster.



Välja rätt tekniska lösningar och ta fram 
alternativ till avtal med stora IT konsultbolag 
till fördel för kortare avtal med fler och mindre 
leverantörer. 



Meddelandetjänst från offentlig 
sektor till medborgare



Alltid utgå från slutanvändarens behov inte den 
egna myndighetens behov. 



Alltid utgå från slutanvändarens behov inte den 
egna myndighetens behov. 

John Waterworth, user researcher, GDS
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