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Hur GDS skapar tjänster
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Den brittiska designmodellen
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Utforskandefas

• Förstå användarnas behov, kontext, drivkrafter och 
beteende

• Förstå hur användarnas behov möts av den befintliga 
tjänsten

• Utmana/validera antaganden om användarna
• Förstå ramar för tjänsten utifrån policy och teknik
• Utforska alternativ för tjänsten som både möter 

användarnas och verksamhetens krav
• Få en bild av vad framgång för tjänsten skulle 

innebära och hur den kan mätas
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Alfafasen

• Forma krav/user stories på hög nivå
• Skapa ett fungerande system med begränsad 

funktionalitet 
• Förstå äldre system som ska ersättas/integreras
• Skapa en tidig version av design
• Planera för beta och skarp version
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Betafasen

• Skapa en tidig version av tjänsten som kan testas av 
användare

• Utföra användartester
• Testa tillgänglighet för tjänsten
• Ta fram fungerande data och mått för KPIer
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Skarp fas

• Lansera publik tjänst
• Överlämna till förvaltningsorganisation
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Konsumentverkets arbetssätt



Utvecklingsprocessen

Utforskande SkarpBetaAlfa



Data + användarundersökning =

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur långt har vi kommit 



Prototyp



Enkät och användarundersökning



Kontinuerligt lärande



Andra delar i förändringsarbetet

• Teamarbete 
tillsammans med 
konsult

• Gemensamt 
”lösningsbibliotek”

• Undersöker 
möjligheten att 
sätta upp ett ”user
research lab” för 
webbutveckling i 
Karlstad.



Hur har vi det i Sverige i dag?
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Det ser väldigt olika ut …

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svenska myndigheters webbplatser är fristående öar, med egna lösningar som svarar mot upplevda egna behov.Användaren ställs inför dessa olika världar och måste förstå varje system för sig. Det är lite som att komma hem till någon och försöka förstå hur böckerna i bokhyllan är organiserade. Det finns gemensamma riktlinjer men de tolkas och används på olika sätt av alla myndigheter. Och hjulet uppfinns om och om igen.



… ibland snygga egna lösningar … 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Snygga egna gamla hederliga lösningar



… ibland kan det upplevas så här …

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ofta kan det bli ett lapptäcke av lösningar som av en användare inte sällan upplevs så här.I båda fallen och i alla myndigheters fall är det fortfarande en bokhylla/webbplats i botten. Men vi tillåter att de ser väldigt olika ut.



… tänk om vi istället kunde ha ett 
gemensamt grundtänk!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett gemensamt grundtänk, en gemensam bra grundarkitektur för hur alla webbplatser ska vara uppbyggda. En gemensam stomme till bokhyllan om ni så vill. Vad vi sedan fyller den med ... 



Det är inte konstigt att det blir så här

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samordningen är begränsad …
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Det är många delar att förhålla sig 
till och samordningen är svag:
• Vilket är uppdraget?
• Vad tycker ledningen?
• Hur gör vi jobbet snabbast?
• Hur ska navigation och sök fungera?
• Vilket innehåll ska tas fram redaktionellt?
• Hur har vi det med avtal och konsulter (LOU)?
• Vilka ska jobba med projektet bemannas internt? 
• Och den egna grafiska profilen – det ska ju vara snyggt!
• Vilka krav måste vi täcka in sett till webbriktlinjer, tillgänglighet, 

IT-arkitektur, IT-policy, PUL, LEK, arkivlagen, språklagen, klarspråk …

2016-05-20

Presentatör
Presentationsanteckningar
… och det är extremt många frågor att förhålla sig till…Allt ska inte sällan uppfinnas på nytt på varje myndighet varje gång.



Tänk om det fanns ett lager med 
metoder och lösningar …

2016-05-20

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gemensamma lösningar och en metodologi att använda sig av.



… där vi kunde plocka det vi behövde
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Standardiserade färdiga lösningar där vi använder det vi behöver för det specifika projektet, siten … 



En gemensam ”stomme” …

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fördelarna med det – en gemensam grundarkitektur som ger användarna en chans att känna igen sig och förstå hur offentliga myndigheters webbplatser är organiserade. Och enklare för oss att jobba med.



… vad vi sedan fyller den med kan 
variera …

Presentatör
Presentationsanteckningar
… kan variera men det är fortfarande en och samma bokhylla som användarna känner igen. För hur vi än ser det så är det inte vårt huvudsyfte att bygga den snyggaste coolaste webbplatsen utan den mest ändamålsenliga som ska fungera för allt och alla! ��Det är hårt att säga men det är sällan som våra användare går in på en myndighetswebbplats för att njuta av den schyssta designen eller bara nöjessurfa en stund. Självklart ska inte webbplatserna vara frånstötande. Men det räcker med att de är ändamålsenliga. Ungefär som en enkel funktionell bokhylla. 



Sid. 42Sid. 42

Sammanfattningsvis
• Vi fokuserar på användaren
• Framgång genom att svara mot behoven – användarnas 

behov inte myndigheternas
• Kontinuerlig utveckling – gradvis framväxt av lösningar där 

användarna involveras
• Teambaserat arbetssätt, bryta beställar- och 

leverantörsförhållandet
• Vi tror på gemensamma lösningar för offentlig sektor:

- Enklare webbutveckling och enklare förvaltning
- Sannolikt mer tids- och kostnadseffektivt
- Ökad medborgarnytta – enklare för användarna

2016-05-20



Kontakta Konsumentverket
Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
0771-42 33 00
konsumentverket.se
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