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1. Inledning
Webbplatsen verksamt.se skapades under 2009 av Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket. Verksamt.se innehåller information som riktas till blivande och befintliga företagare/företag. Användare ska få information kring företagande samt också kunna utföra ett
antal myndighetsärenden (ansökningar, anmälningar). Ett syfte med verksamt.se är att samla
information/tjänster så att företagare/företag kan sköta många av sina myndighetskontakter på
ett ställe. Verksamt.se ska inte bara ge stöd i företagets startskede utan också vara ett stöd
genom företagets hela livscykel. Planer finns för en fortsatt utveckling av webbplatsen, dvs att
ytterligare information/tjänster ska tillföras webbplatsen.
Som ett led i fortsatt utveckling av verksamt.se har Forskningsgruppen VITS vid Linköpings
universitet fått ett uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en utvärdering av verksamt.se. Det
övergripande syftet med utvärderingen är att bidra till en design av verksamt.se som innebär
god funktionalitet och användbarhet till nytta för företag och myndigheter.
Utvärderingen utgör en fördjupning av den studie kring kommuner och webbplatsen
verksamt.se som Forskningsgruppen VITS har genomfört under våren 2010 på uppdrag av
Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och SKL. Projekt ”Webbtjänster i samspel mellan
statlig och kommunal företagspolitik: verksamt.se i samverkan med kommunala IT-miljöer
och verksamhetsprocesser” finns dokumenterat i Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2010a,
2010b).
Inom Forskningsgruppen VITS finns sedan länge ett stort kunskapsintresse för IT-systems
användbarhet och funktionalitet. Ett grundläggande synsätt för VITS-gruppen är att betrakta
IT-system utifrån ett verksamhetsperspektiv, där kommunikation mellan människor för att
uppnå resultat i verksamheter är viktiga aspekter av betydelse för kvalitet i IT-system. Den i
VITS-gruppen utvecklade handlingsteorin kring IT-system (handlingsbarhet) visar att ITsystem inte bara ska vara enkla att använda, utan systemen måste också kunna användas på ett
sådant sätt att de ger stöd för att utföra handlingar som ger nytta för verksamheten.
På senare år har VITS-gruppen bedrivit forskning och utveckling kring offentliga e-tjänster
inom bl.a PROFET-projektet (Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner);
se Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009). Inom detta projekt har vi arbetat konkret med
design av e-tjänster i form av exekverbara prototyper. Ett exempel är en e-tjänst för företags
anmälan av livsmedelsanläggning. Avsikten har varit att testa och utveckla generella principer
för webbplatser och e-tjänster. Under detta designarbete har också ett antal kvalitetskriterier
för e-tjänster och webbplatser utvecklats och prövats; se Röstlinger (2008), Röstlinger &
Cronholm (2009) samt Goldkuhl, Persson & Röstlinger (2009).
De kvalitetskriterier för offentliga e-tjänster som har utvecklats under PROFET-projektet
grundar sig på tidigare existerande kriterier i form av traditionella användbarhetskriterier (t.ex
Nielsen, 1993, 1999; Shneiderman, 1998; Verket för förvaltningsutveckling 2006), kriterier
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avseende tillgänglighet samt VITS-gruppens handlingsbarhetsteori (handlingsbarhetskriterier); se t.ex Cronholm & Goldkuhl (2006), Goldkuhl (2009), Sjöström (2010) samt
Ågerfalk (2003). Vid analys av egenskaper hos de prototyper som har utvecklats och testats
inom PROFET-projektet har vi identifierat egenskaper som kan relateras till existerande
kriterier, men även en del egenskaper som inte kan relateras till sådana existerande kriterier.
Vi fann att existerande kriterier hade varit viktiga men inte tillräckliga som vägledning för
våra designbeslut. Utifrån egenskaperna i utvecklade prototyper har vi därför formulerat en
samling kvalitetskriterier som vi uppfattar som relevanta och viktiga för dagens offentliga etjänster, se Röstlinger (2008), Röstlinger & Cronholm (2009) och Goldkuhl, Persson &
Röstlinger (2009).
VITS-gruppens utvecklade kvalitetskriterier (kvalitetsideal) för IT-system fokuserar alltså
viktiga egenskaper hos IT-system med betoning på offentliga e-tjänster/webbplatser. Egenskaper som kan vara viktiga att uppnå vid utveckling av nya IT-system/e-tjänster men också
vid förändring av redan existerande IT-system/e-tjänster. Samma kriterier kan alltså fungera
som kvalitetsideal vid såväl design som utvärdering av e-tjänster/webbplatser. Kriterierna kan
ge vägledning för att fastställa vilka egenskaper som är önskvärda hos goda IT-system/etjänster och hur dessa egenskaper ska uppnås. Genom att använda kriterierna vid utvärdering
av ett existerande IT-system kan man belysa systemet med dess aktuella egenskaper, där
dessa egenskaper kan ha en positiv eller negativ effekt på systemets användning och nytta i
verksamheten.
Vid utvärdering av verksamt.se har en kriteriebaserad, expertorienterad och förändringsinriktad strategi tillämpats. Detta innebär att verksamt.se:
 relaterats till explicita kvalitetskriterier för offentliga webbplatser och e-tjänster
 studerats och prövats/använts av forskare, där observationer från den egna användningen
noterats och analyserats men inga användartester genomförts inom ramen för
utvärderingen
 primärt relaterats till framtida mål och användningssituationer och inte till mål och
intentioner enbart giltiga vid realisering av verksamt.se.
Under den genomförda utvärderingen av verksamt.se har webbplatsen studeras och relateras
till såväl situationella som generella bedömningsfaktorer. Situationella bedömningsfaktorer
utgörs i detta fall av dokumenterade mål för verksamt.se. De generella bedömningsfaktorerna
utgörs här av explicita kvalitetskriterier utarbetade av Forskningsgruppen VITS. De kvalitetskriterier som används vid utvärdering av verksamt.se utgör en precisering och vidareutveckling av de kriterier som har använts och utvecklats under det ovan nämnda PROFETprojektet. Kriterierna har på detta sätt anpassats för utvärdering av verksamt.se men kan också
ses som generella kriterier som även bör kunna användas för design och utvärdering av andra
liknande webbplatser.
Utvärderingen har genomförts under hösten 2010 av en forskare som har agerat som en publik
användare. Forskaren har använt webbplatsen för att i första hand hämta information och till
någon del även registrera information men inte för att sända information till myndigheter.
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Olika delar av webbplatsen har studerats/prövats vid olika tillfällen under utvärderingsperioden. Eftersom verksamt.se löpande genomgår förbättringar har webbplatsen också
uppdaterats vi flera tillfällen under denna period. Utvärderande forskare har inte haft kontroll
över utvärderingsobjektet och de förändringar som har införts. Detta innebär att olika versioner av verksamt.se har kommit att ligga till grund för utvärderingen. Skillnaderna mellan de
olika versionerna är dock inte så radikala att detta bör ha någon egentlig betydelse för
utvärderingsresultatet i stort. Men det kan förekomma, att vissa egenskaper som refereras till i
denna rapport har förändrats och inte är giltiga i nuvarande publika version av verksamt.se.
Denna rapport ingår som en del i avrapporteringen av genomförd utvärdering av verksamt.se.
Rapporten innehåller primärt:
 Analys och relatering av några av de mål som ligger till grund för verksamt.se.
 Beskrivning av använda kvalitetskriterier tillsammans med exemplifieringar från kriteriernas relatering till verksamt.se. Avsikten har varit att tydliggöra kvalitetskriterierna så att
dessa ska kunna användas som en guide för fortsatt arbete med vidareutveckling av
verksamt.se.
 En sammanfattning av utvärderingen.
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2. Mål för verksamt.se
Vid en utvärdering av verksamt.se är det viktigt att förstå planerad användning och önskade
effekter av webbplatsen. Aktuella mål har här en funktion som situationella bedömningsfaktorer. Vid användning av utvärderingen som underlag inför förändring är det viktigt att
klargöra såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.
I skriften ”Målbild för Företagarsajten verksamt.se 2014” (Tillväxtverket, 2009) presenteras
mål för verksamt.se. Målen för verksamt.se utgår bl.a från mer generella e-förvaltningsmål
formulerade i regeringens handlingsplan för e-förvaltning från 2008 (Regeringskansliet,
2008). Målbilden för verksamt.se gäller fram till 2014 och många av de deklarerade målen
relaterar till funktionalitet och processer som ännu inte finns realiserade genom verksamt.se.
Glappet är t.ex stort mellan dagens verksamt.se och följande beskrivning av verksamt.se: ”För
att underlätta anslutning av och samverkan med fler nya myndighetstjänster tillhandahåller
verksamt.se standardiserade tekniska lösningar. Exempel på detta är kvalificerade legitimationer, Single Sign On, målgruppsanpassade vyer med koppling till relevanta e-tjänster och
personlig profil, kalenderfunktionalitet med påminnelse vid viktiga datum, prenumeration på
exempelvis regeländringar.”
Avsikten är alltså att verksamt.se ska utvecklas stegvis. Detta innebär att de fastställda målen
samtliga är giltiga för dagens version av verksamt.se, men hela målbilden behöver inte vara
uppnådd 2010 när utvärderingen genomförs utan först 2014.
Måldokumentet innehåller många olika mål, mål som formulerats med olika fokus och
relatering, t.ex i form av förändringsmål, tillståndsmål, huvudmål, delmål, visioner, idéer,
strategier, riktlinjer, kvalitetskriterier. Vissa mål är helt eller delvis överlappande. För att i
samband med utvärderingen bättre förstå och få en samlad och översiktlig bild över
verksamt.se och dess utveckling, har några av de mål som berör grunderna kring verksamt.se
sammanställts i målgrafen i figur 11. I målgrafen är målen relaterade genom mål-medelrelationer2 3.
Arbetet med målen och målgrafen ger underlag för några reflektioner.
Av målgrafen framgår att ”Fler växande och livskraftiga företag i Sverige” (#20) kan ses som
ett huvudmål, dvs detta utgör förväntade effekter av verksamt.se och legitimerar satsningar på
1

Samtliga mål i grafen har hämtats ifrån måldokumentet. Dock har vissa målformuleringar förändrats något.
Några mål har omformulerats för att öka tydligheten (logiken) vid ett mål-medel resonemang. Några mål har
komprimerats för att få en graf som kan rymmas på en A4-sida. Numrering av målen i grafen har ingen annan
betydelse än som referens vid kommunikation kring målen i målgrafen. I rapporttexten används symbolen # för
att relatera till målens nummer.
2
De mål som ingår i målgrafen kan relateras till varandra på olika sätt, beroende på hur man tolkar de olika
målen och dess effekter. Denna målgraf representerar ett sätt att se på några av de mål som beskrivs i
måldokumentet. Vissa relationer mellan dessa mål fokuseras och är därför utritade i grafen. Men även andra
relationer kan förekomma mellan målen i grafen även om dessa inte är utritade i grafen.
3
Notation för målgrafer finns beskrivet i Röstlinger & Goldkuhl (2006).

5

webbplatsen. I måldokumentet kan man finna flera mål som relaterar till viktiga resultat, men
i dokumentet anges inte explicit vilka mål som ska ses som huvudmål. I måldokumentet
beskrivs t.ex ett mål från regeringens handlingsplan för e-förvaltning: ”Därigenom ska
Sverige återta en ledande position inom området elektronisk förvaltning”. ”Livskraftiga
företag” och ”ledande position” är två mål på en processnivå där en målkonflikt skulle kunna
uppstå. Att skapa en webbplats som leder till att Sverige får en ledande position inom
elektronisk förvaltning ger inte med automatik även fler växande och livskraftiga företag.
Vilka är kriterierna för vad som ska bedömas som ”ledande position”? Kanske kan det vara
möjligt att designa verksamt.se så att båda målen, ”Livskraftiga företag” och ”ledande
position”, uppfylls men det är inte givet. Vilken prioritering som ska göras mellan målen
framgår inte av måldokumentet.
Målen 18 och 19, ”Det ska vara enkelt roligt och lönsamt att starta och driva företag”
respektive ”Företagare ska inte behöva ägna onödig tid och energi till myndighetskontakter”
visar t.ex på faktorer (delmål) som har betydelse för möjligheten att uppnå huvudmålet ”Fler
växande och livskraftiga företag” (#20).
Flera av målen i måldokumentet är formulerade som förändringsmål, dvs mål som ska uppnås
genom verksamhetsförändring4. Målen indikerar att det finns en problembild som visar att det
i nuläget inte är tillräckligt enkelt att starta och driva företag och att verksamt.se ska utgöra ett
instrument för att uppnå en förbättring för företagare, dvs verksamt.se ska utgöra ett medel för
att t.ex uppnå målen 18 och 19. T.ex uttrycks i mål 17 att ”Verksamt.se ska bidra till en
märkbar förbättring i företagens vardag” samt i ett annat av målen i måldokumentet att
”Verksamt.se är en del i en större myndighetssamverkan som syftar till att göra det enklare för
medborgare och företagare att starta och driva företag”. Detta innebär att verksamt.se ska leda
till en klar förenkling och förbättring vad gäller start och drift av företag. Det är alltså inte
tillräckligt att verksamt.se nu finns som ytterligare en kommunikationsväg till myndigheter,
vilket ju kan ses som en förbättring i sig. Utan avsikten är, att en användning av verksamt.se
ska göra märkbar skillnad för potentiella företagare och redan etablerade företag men också
för Sveriges näringsliv i stort.
Verksamt.se ses som en webbplats som etableras med syfte att samla information/tjänster från
myndigheter så att ”Företag kan sköta många av sina myndighetskontakter på ett ställe” (#14)
och att ”Webbplatsen ska fungera som en naturlig kontaktyta för företagare gentemot det
offentliga” (#7). Detta kräver bl.a att verksamt.se innehåller en stor mängd information, viss
grad av fullständighet samt att informationen är korrekt. Att upprätthålla en hög nivå på
informationsinnehållet över tiden ställer krav på uppdateringar och granskningar. Graden av
informationskvalitet på en webbplats som representerar myndigheter har också mycket stor
betydelse för webbplatsens användningspotential. I måldokumentet finns dock inga mål som
direkt relaterar till informationskvalitet. Men det finns målformuleringar som nämner ”trygghet”. Formuleringarna ”Företagaren och företaget ska enkelt och tryggt kunna fullgöra sina
4

Detta är dock inte så tydligt i målgrafen, eftersom några av målen där är omformulerade för just detta målmedel sammanhang.
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skyldigheter gentemot det allmänna” (#22) och ”Företagaren ska känna sig trygg när denne
kommunicerar med myndigheterna” (ingår i mål 12) skulle i en vid tolkning kunna relateras
till webbplatsens informationsinnehåll och informationskvalitet. Styrningsgraden för dessa
mål, i sin nuvarande utformning, är dock svag.
För att skapa ett kraftfullt verksamt.se, såsom uttrycks i många av målen, är det viktigt att
beakta olika aspekter av informationskvalitet. Det också viktigt att man är medveten om att
kvalitetskraven måste omfatta såväl användningssituationer där användaren mottar information, dvs söker och läser, som situationer där användaren har en sändarfunktion och skickar
iväg information till någon myndighet. I måldokumentet finns även ett, till informationskvalitet, närliggande mål: ”Verksamt.se ska ha en hög säkerhet” (ingår i mål 12). Detta mål är
relevant i situationer när användaren sänder information till en myndighet men även högst
relevant när användaren hämtar information som inte är generellt tillgänglig för alla
användare.
En viktig princip för utveckling av verksamt.se har varit att anlägga ett processfokus (#9) där,
enligt måldokumentet, ”starta företag och driva företag ses som ett antal processer som skär
genom myndigheternas verksamheter”. Man har här utgått från företagaren och företaget som
en föränderlig verksamhet istället för olika myndigheters processer och förvaltningsområden.
Genom mål 26 preciserar man också företagens delprocesser (faser) ”Den info som publiceras
på webbplatsen ska inspirera till företagande och vara till nytta för olika företagares individuella behov i faserna fundera, starta, driva, utveckla och avveckla företag”. Dessa mål har
fått genomslag och påverkat webbplatsens struktur och innehåll. Avsikten är också att på sikt
skapa tjänster på verksamt.se som integrerar olika myndighetsprocesser på ett sådant sätt att:
”Företagaren ska inte behöva förhålla sig till förvaltningens inre organisering för att exempelvis starta ett företag. Istället ska den processen upplevas som sammanhängande, utan avbrott
och utan risk för att missa något väsentligt.” Visionen är att sudda ut myndighetsgränserna
och att skapa en ”integrerad tjänst från flera aktörer i gemensam kanal”.
Att olika myndigheter samverkar och tar utgångspunkt i användarens brukssituation och
användarens informations- och servicebehov verkar viktigt för att skapa förutsättningar för att
användning av verksamt.se också kan ge starka effekter, dvs att ”Verksamt.se ska bidra till en
märkbar förbättring i företagens vardag” (#17) och ”Fler växande och livskraftiga företag i
Sverige” (#20).
Men målet att uppnå en hög integreringsgrad mellan olika myndigheter innebär också en risk
för aktörsotydlighet, vilket är särskilt olyckligt framför allt i senare steg i företagarens
process. I ett tidigt skede innebär det en förenkling att företagaren inte behöver förhålla sig till
förvaltningens inre organisering. Då kan företagaren inledningsvis, på ett enkelt och
obegränsat sätt, söka information kring företagande utan att behöva förkunskaper om vilken
myndighet som hanterar en viss fråga/ämne. Men när företagaren ska initiera ett ärende, är det
av avgörande betydelse vilken myndighet som företagaren kommunicerar med. Företagaren
kan aldrig undlåta att förhålla sig till aktuell myndighet. Därför bör det vara genomskinligt för
företagaren vem den aktuella aktören (myndigheten) är. Företagaren ska kunna vara helt säker
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på vem som ansvarar för regelverk, fattar beslut och utför kontroller, dvs vilken myndighet
som företagaren skapar en relation till genom att t.ex sända uppgifter för att registrera ett
företag.
När det handlar om att endast informera företagaren om något, kan det vara många aktörer
som har förmågan att informera företagare på ett lämpligt sätt. I en sådan situation kan det
ibland vara möjligt att bortse ifrån vilken myndighet som t.ex ansvarar för ett visst regelverk.
Men när det gäller mer än att bara informera, t.ex en situation där företagaren också kan göra
en ansökan eller anmälan, är det alltid en specifik myndighet som är direkt involverad, vilket
alltså inte går att bortse ifrån. Information om aktör, dvs vem som är sändare respektive
mottagare kan, generellt sett, vara svårare att uppfatta vid webbkommunikation än vid t.ex
muntlig kommunikation eller kommunikation genom pappersdokument. Därför är det viktigt
att sådan information framgår explicit även när processorientering utifrån användarens
verksamhetssituation tillämpas.
Eftersom resonemang kring aktörstydlighet saknas i måldokumentet finns risker för att
processorienterings- och integrationsmålen realiseras på ett aktörsotydligt sätt i verksamt.se.
Detta skulle kunna motverka möjligheten att uppnå planerade positiva effekter av
verksamt.se, så som formulerats i t.ex mål 17, ”Verksamt.se ska bidra till en märkbar förbättring i företagens vardag”.
Aktuell version av verksamt.se har utvecklats av Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket i samverkan (#10). Verksamt.se är också del i en större myndighetssamverkan
där även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tullverket ingår (#6). I visionen för
verksamt.se finns formuleringen att ”Verksamt.se ska utvecklas till en webbplats där olika
intressenter (myndigheter, kommuner, privata aktörer) kan kommunicera med företagarna
under hela företagets livslängd” (#16). Detta innebär att verksamt.se då måste ges ett betydligt
större innehåll än nuvarande version av webbplatsen. Ett större innehåll och fler aktörer ställer
ännu högre krav på informationsinnehåll, informationskvalitet och aktörstydlighet, för att
verksamt.se ska kunna användas på ett effektivt sätt och för att ”Företagare ska tycka att
myndigheternas information och tjänster är lätta att nå och lätta att förstå” (#5). Ett mer innehållsrikt verksamt.se kan alltså leda till såväl ökade som minskade användningsmöjligheter,
dvs risk för målkonflikter mellan innehållsmål och användningsmål. Vilken effekten kommer
att bli beror på hur man väljer att organisera och utveckla verksamt.se.
I måldokumentet finns även målet ”Det ska finnas förutsättningar för att i snabb takt ansluta
nya tjänster till verksamt.se” (#25). En expansion av innehållet på verksamt.se ska alltså
kunna ske snabbt. Detta ställer ytterligare krav på organisering, strukturering, utvecklingsoch förvaltningsprinciper.
Hur man ser på kommunernas roll vad gäller verksamt.se är inte helt tydligt. ”Kommun”
nämns endast på tre ställen i hela måldokumentet, t.ex under rubriken ”Andra intressenter” i
måldokumentet och i mål 16 ”Verksamt.se ska utvecklas till en webbplats där olika intressenter (myndigheter, kommuner, privata aktörer) kan kommunicera med företagarna under
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hela företagets livslängd”. ”Myndighet” nämns däremot frekvent. Problematiken med myndighetsfunktioner i kommuner berörs inte alls. Tolkningen kan därför bli oklar. Är avsikten att
kommuners myndighetsutövning ska inkluderas när myndighet nämns eller är denna myndighetsutövning separerad och istället inkluderad när kommuner nämns?
I flera av målen i måldokumentet uttrycks att verksamt.se ska utvecklas utifrån användarnas
behov, t.ex ”Verksamt.se samlar och integrerar information och tjänster utifrån företagares
behov” (#8) samt ”På verksamt.se ska finnas de tjänster som är till störst nytta för företagarna
och företagen” (#24). I dokumentet uttrycks också att det är viktigt med en kontinuerlig
analys och kartläggning av målgruppernas behov så att en behovsanpassad utformning av
verksamt.se kan uppnås (”Målgruppernas olika behov ska styra hur verksamt.se utvecklas. En
förutsättning för detta är en kontinuerlig kartläggning och analys av vilka behov målgrupperna har så att denna kunskap kan användas för att styra utformningen av webbplatsen.”).
För att kunna anpassa webbplatsen till de potentiella användarna behöver man känna till vilka
målgrupperna är. ”Utveckling av verksamt.se ska baseras på god kännedom om företagare
och deras behov” (#21). Enligt måldokumentet delas webbplatsens potentiella användare in i
primär respektive sekundär målgrupp:



”Den primära målgruppen för verksamt.se är små företag med verksamhet i Sverige samt
blivande företagare i Sverige.”
”De sekundära målgrupperna för verksamt.se är mellanstora och stora företag samt
företagare som säljer varor och tjänster i Sverige men bedriver verksamheten i annat EUland.”

Den primära målgruppen utgör en viss begränsad krets men tillsammans med de sekundära
målgrupperna utgör potentiella användare av verksamt.se samtliga företag/företagare inom
EU. Hur utveckling av verksamt.se ska prioriteras i relation till dessa företagarkategorier kan
vara problematiskt. Vilken prioritering som ska gälla på behovsnivå mellan primär och
sekundär målgrupp samt mellan de olika grupperna i den sekundära målgruppen framgår inte
av måldokumentet.
I måldokumentet framgår att: ”De tjänster som exponeras på verksamt.se ska vara användarvänliga och ta sin utgångspunkt i företagarens perspektiv” (#11). Vad detta innebär för webbplatsen verksamt.se preciseras i måldokumentet genom nedanstående mål (#12.1-12.9). Dessa
mål kan också ses som preciserade kvalitetskriterier. Mål 12.1 har en formulering som direkt
anknyter till verksamt.se, övriga mål (12.2-12.9) är mer generellt formulerade. Samtliga dessa
mål/kriterier är kongruenta med VITS-gruppens utvecklade kvalitetskriterier som på olika sätt
innefattar de egenskaper som anges i nedanstående kriterielista.
12.1 Det ska vara enkelt och effektivt att sköta de myndighetskontakter som krävs för att
starta och driva företag.
12.2 Företagaren ska känna sig trygg när denne kommunicerar med myndigheterna.
12.3 Webbplatsen och tjänsterna ska kännas intuitiv för företagaren att använda.
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12.4 Företagaren ska inte belastas med onödiga åtgärder som kan klaras av automatiskt i de
tjänster som är anslutna till verksamt.se.
12.5 Företagaren ska vid lämnande av uppgifter hela tiden kunna få relevant information
från webbplatsen respektive tjänsterna avseende uppgifter som ska lämnas in till
myndigheter.
12.6 Företagaren ska enkelt hitta information och tjänster för en viss situation och få stegvis
vägledning som ger en trygghet i att inte missa något viktigt.
12.7 Företagaren ska enkelt kunna ta del av den registerinformation som finns tillgänglig hos
myndigheterna som underlättar företagandet.
12.8 Samordnat uppgiftslämnande och möjlighet att återanvända information.5
12.9 Verksamt.se ska ha en hög säkerhet.6
Som tidigare nämnts innehåller måldokumentet många olika mål formulerade på olika detaljeringsnivåer. Målen fokuserar olika aspekter av verksamt.se. Målgrafen i figur 1 innehåller
endast några av de mål som finns beskrivna i måldokumentet. Av måldokumentet framgår att
ambitionerna med verksamt.se är högt ställda.
Att ha tillgång till en så pass utförligt formulerad målbild som måldokumentet innebär, är en
tillgång för arbetet med verksamt.se. Samtidigt som kunskap om målen utgör en styrka för
designarbetet, är målen inte helt oproblematiska. Effekterna i form av ett starkare eller
svagare verksamt.se beror bl.a på hur målen tolkas och används för utveckling av verksamt.se.
Några av de problem och risker som gäller målbilden har redovisats i måldiskussionen ovan i
detta kapitel. Att identifiera riskerna i målbilden kan utgöra en möjlighet att undvika eventuella negativa effekter av målen.
Av ovanstående måldiskussion framgår bl.a:
 måldokument är omfattande med många mål att ta hänsyn till vid utveckling av
verksamt.se
 många av målen är inte klart relaterade
 huvudmål är inte klart definierat
 konflikter kan uppstå mellan vissa mål
 stora förväntningar finns på att verksamt.se ska göra stor skillnad för företag
 att realisera visionen om ett kraftigt utökat verksamt.se kräver noggrann planering
 risker finns för att ett aktörsotydligt verksamt.se ska utvecklas
 oklar och begränsad syn på kommunernas roll i verksamt.se.

5

I måldokumentet ingår inte detta mål i listan tillsammans med de ovanstående målen (12.1-12.7) utan målet
återfinns under annan rubrik i måldokumentet.
6
I måldokumentet ingår inte detta mål i listan tillsammans med de ovanstående målen (12.1-12.7) utan målet
återfinns under annan rubrik i måldokumentet.
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20. Fler växande
och livskraftiga
företag i Sverige
27. Företagen ska
lägga så mycket tid
som möjligt på sin
affärsverksamhet
18. Det ska vara
enkelt roligt och
lönsamt att starta och
driva företag

22. Företagaren och
företaget ska enkelt och
tryggt kunna fullgöra
sina skyldigheter
gentemot det allmänna

19. Företagare ska
inte behöva ägna
onödig tid och energi
till myndighetskontakter
14. Företagen ska
kunna sköta
många av sina
myndighetskontakter
på ett ställe

23. Det ska vara enkelt
för företagaren att
tillvarata rättigheter
och möjligheter

13. Verksamt.se ska
bidra till att minska
företagens
administrativa
kostnader

17. Verksamt.se ska
bidra till en märkbar
förbättring i företagens
vardag

7. Verksamt.se ska
fungera som en
naturlig kontaktyta för
företagare gentemot
det offentliga
6. Samordning av information,
service och tjänster mellan
myndigheter (Arbetsförmedlingen,
Bolagsverket, Försäkringskassan,
Tillväxtverket, Skatteverket,
Tullverket)

5. Företagare ska tycka
att myndigheternas
information och tjänster
är lätta att nå och lätta
att förstå

8. Verksamt.se samlar
och integrerar
information och
tjänster utifrån
företagares behov
24. På
verksamt.se ska
finnas de tjänster
som är till störst
nytta för
företagarna och
företagen

25. Det ska finnas
förutsättningar för
att i snabb takt
ansluta nya
tjänster till
verksamt.se

16. Verksamt.se ska utvecklas till
en webbplats där olika intressenter
(myndigheter, kommuner, privata
aktörer) kan kommunicera med
företagarna under hela företagets
livslängd

11. De tjänster som
exponeras på
verksamt.se ska vara
användarvänliga och ta
sin utgångspunkt i
företagarens
perspektiv

10. Gemensam
utvecklingsinsats
som bedrivs av
Bolagsverket,
Tillväxtverket,
Skatteverket

26. Den info som publiceras
på webbplatsen ska inspirera
till företagande och vara till
nytta för olika företagares
individuella behov i faserna
fundera, starta, driva,
utveckla och avveckla företag

21. Utveckling av
verksamt.se ska
baseras på god
kännedom om
företagare och
deras behov

9. Utvecklingsstrategi:
- Processfokus på starta
och driva företag
- Utgå från målgruppens
behov

Figur 1. Målgraf med mål-medel-relationer
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12. Olika
kvalitetskriterier
formulerade för
att styra
utveckling av
verksamt.se

3. Några begrepp
3.1 Webbtjänst, webbanvändare och webbutförare
En webbplats med innehåll är vanligtvis skapad för att publika användare ska kunna nyttja
webbplatsen i visst syfte. Webbplatsen vänder sig till en eller flera begränsade grupper av
användare eller till ett obegränsat antal användare.
Att skapa och tillhandahålla en webbplats kan ses som en tjänst riktad mot potentiella användare. Webbplatsen ska ge avsedda användare någon typ av nytta. En webbplats kan innehålla
flera tjänster där dessa tjänster kan vara av olika typer och riktas mot en eller flera användarkategorier. I denna rapport kallas alla dessa tjänster för webbtjänster. De finns som delar på
en webbplats och har funktionen att ge service till publika användare. Detta innebär att både
information om bygglov och möjligheten att ansöka om bygglov genom en webbplats utgör
exempel på webbtjänster.
En webbplats skapas alltså med syfte att ge service till någon/några, vilka här kallas för
användare, webbanvändare eller publika användare. Webbplatsen tillhandahålls av någon/
några aktörer som gör detta för att skapa nytta, uppfylla någon typ av mål. Aktörer som
skapar och tillgängliggör webbtjänster kan vara en organisation/organisatorisk enhet eller
flera organisationer/organisatoriska enheter tillsammans. Flera olika aktörsroller kan vara
involverade i de tjänster som tillgängliggörs på en webbplats. De roller som primärt är av
intresse för användaren är t.ex aktör som är ansvarig för hela webbplatsen, aktör som är
ansvarig för informationen på viss sida eller del av webbplatsen eller aktör som är mottagare
av meddelanden som användare kan sända med hjälp av webbplatsen. Dessa olika roller
kallas här för webbutförare och är aktörer som användaren på olika sätt kommunicerar med
när denne använder de olika tjänsterna på en webbplats.7
För att skapa en webbplats med webbtjänster kan webbutförare använda sig av egen utformad
information samt information skapad av andra utförare. Webbplatsen kan t.ex innehålla länkar
till dokument/filer som är skapade av externa aktörer eller länkar till andra webbplatser som
upprätthålls av andra webbutförare.

3.2 Webbplats - ett kommunikationsmedium
Webbplatser ger möjligheter till kommunikation mellan sändare och mottagare. Webbutförare
och webbanvändare nyttjar webbplatsen för att kommunicera, där såväl sändare som mottagare har ett syfte med kommunikationen.
7

Med användare avses i denna rapport endast publika användare eftersom utvärderingen av verksamt.se
endast görs utifrån detta användningsperspektiv. Men generellt sett kan man identifiera olika användarroller
där även webbutförare ses som användare av en webbplats. Förutom att webbutförare använder webbplatsen
för att ge service till publika användare, kan webbutförare använda en webbplats för att t.ex ta emot
information från publika användare samt uppdatera webbplatsen med ny information.
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Webbtjänster kan grovt delas in två typer, webbtjänster som innebär enkelriktad respektive
dubbelriktad kommunikation. Där enkelriktade webbtjänster innebär att den publike användaren tar emot information som webbutförare arrangerar och tillgängliggör för användaren på
webbplatsen. Medan dubbelriktade webbtjänster innebär att den publike användaren, inte bara
kan ta emot information, utan även kan sända information till någon webbutförare och eventuellt också till någon annan aktör som webbutförare vidareför informationen till.
Den vanligaste webbtjänsten är en informeringstjänst där användaren läser och tar del av den
information som webbutföraren presenterar på webbplatsen kring något ämne. En öppen
informeringstjänst är tillgänglig för samtliga användare av webbplatsen. Medan en låst informeringstjänst endast är tillgänglig för användare med särskild inloggning. Detta kan innebära
att webbutförare vid behov kan anpassa och adressera information till enskilda aktörer, vilket
alltså inte är möjligt vid öppna informeringstjänster.8
Vid dubbelriktad kommunikation måste webbtjänsten erbjuda funktionalitet så att användaren
också kan sända information/meddelanden till webbutförare. Möjligheten att sända information förutsätter att användaren först tar emot information arrangerad av webbutföraren, t.ex ett
formulär, för att sedan registrera och skicka iväg information, t.ex i form av en ansökan.
Kommunikationen kan därefter fortsätta genom att webbutföraren responderar och sänder
information till användaren. I detta läge kan den information som webbutföraren sänder/
arrangerar vara situationellt anpassad till den aktuella användaren. Detta gäller t.ex när webbutföraren ger en respons på en tidigare mottagen ansökan.
Vid enkelriktad kommunikation är en publik användare mottagare och aktuell webbutförare
sändare. Vid dubbelriktad kommunikation har såväl användare som webbutförare de dubbla
rollerna av att vara både sändare och mottagare.
I figur 2 nedan visas en enkel modell över kommunikation mellan webbutförare och publik
användare.
Egen
utformad
info

Arrangera info
Webbutförare

Info från
andra
aktörer

Ta emot info
Respondera

Webbplats
med
webbtjänster

Söka info
Ta emot info
Sända info
Publik
användare

Figur 2. Webbplatskommunikation mellan webbutförare och publik användare
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En öppen informeringstjänst kan innehålla funktionalitet som möjliggör att användaren kan söka ut
information på ett sådant sätt att användaren eventuellt kan uppleva det som om mottagen information är
anpassad till användaren, t.ex vid beräkning av skatt utifrån tabeller.
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För en användare kan det vara stor skillnad mellan tjänster som endast innebär att ta emot
information som webbutförare tillhandahåller och tjänster som också innebär att registrera
uppgifter för att utföra något, t.ex för att göra en förfrågan och skicka information till webbutförare. Det kan därför vara meningsfult att skilja mellan rena informeringstjänster (infotjänster) och andra mer utförande tjänster (göra-tjänster).
Utifrån användares interaktion med webbplatser så består en webbplats av ett antal sidor där
de olika webbtjänsterna tillgängliggörs för webbanvändare. En översiktlig modell av principiellt innehåll på webbplatser visas i figur 3 nedan.
De olika webbsidorna på en webbplats innehåller information som användare kan uppfatta
och tolka. Men en webbplats är mer en information – webbplatser innehåller även funktionalitet – funktionalitet som ger användaren möjligheter att utföra olika aktiviteter på/genom
webbplatsen. Webbplatsen, såsom ett IT-instrument, innebär att information tillsammans med
funktionalitet skapar de webbtjänster som ger service till användarna. Information är det som
användaren direkt kan uppfatta när användaren interagerar med webbplatsen. Funktionalitet
innebär exekvering av operationer som möjliggör för användaren att t.ex bläddra/förflytta sig
på webbplatsen, ladda ner/hämta dokument, öppna dokument eller förflytta sig till andra
webbplatser.

3.3 Information på webbplatser
Den information som finns på webbplatsen och som användare måste kunna uppfatta och
tolka kan enligt en översiktlig indelning relateras till ämne, webbplats eller funktionalitet, se
figur 3 nedan.
Ämnesinformation avser det innehåll som webbplatsen är till för, det som utgör fokus för
webbtjänsterna på webbplatsen, det som webbplatsens info- och göra-tjänster primärt handlar
om. Ämnesinformationen kan vara av typen deklarativ information eller substansinformation.
Substansinformation är det som användaren primärt är intresserad av, det som ger användaren kunskap om ämnet. Deklarativ information finns som stöd till substansinformation.
Genom olika deklarationer guidas användaren till det som utgör substansen avseende ämnesinformationen. Exempel på substansinformation är informationsavsnitt där användaren kan
läsa och bli kunnig om t.ex skatteregler. Medan motsvarande deklaration är information i
form av t.ex rubriker, flikar, innehållsförteckning, länkar för läs mer, dvs information som
anger att substansinformation om skatteregler finns och var den finns.9
Ämnesinformation/substans är oftast placerad direkt på sidorna i webbplatsen men kan också
vara placerad på länkade dokument/filer. En deklaration finns då på webbsidan för att
användaren ska förstå och komma åt ämnesinformationen. Den ämnesinformation som finns

9

I de fall deklarativ information också utgör en exekverbar länk tillhör deklarationen både
informationsklasserna ämnesinformation och funktionalitet.
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på webbplatsen kan också utökas genom att användaren guidas till ämnesinformation på andra
webbplatser.

Webbplats
innehåller 1 - flera
består av
1 - flera

Webbtjänst
är tillgänglig för
användare genom
realiseras genom

Webbsida
innehåller

Funktionalitet

kan vara

består av

Ämnesinfo

Webbplatsinfo

Funktionsinfo

§ deklaration
§ substans

§ deklaration
§ substans

består av

ger ibland tillgång till
mer ämnesinfo på

Dokument/
fil

Information
(kan ses/
höras)

Funktionsdeklaration

Funktionsobjekt

knuten
till

Operation
(dold)

möjliggör

Annan
webbplats

Aktivitet
§ bläddra/
förflytta
§ hämta
§ öppna
§ söka
§ välja/
registrera
§ beräkna
§ spara/
skriva
§ skicka
§ mm

Figur 3. Användarvy av webbplats – en konceptuell modell av innehåll på webbplatser
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Webbplatsinformation avser information om webbplatsen. T.ex vilka tjänster webbplatsen
erbjuder, webbplatsens avsedda användare, vem/vilka som är webbutförare, regler för
användning av webbplatsen. Även webbplatsinformation kan avse deklaration eller substans.
En flik med texten ”om webbplatsen” är exempel på deklarativ information, medan information som anger när webbplatsen startade och hur ofta den uppdateras är exempel på motsvarande substansinformation.

3.4 Funktionalitet på webbplatser
Förutom information innehåller alltså webbplatser funktionalitet. Information och funktionalitet integreras på webbplatser och skapar olika webbtjänster. Olika webbtjänster innehåller
olika inslag av information respektive funktionalitet. I rena informeringstjänster (info-tjänster)
är ämnesinformationen primär men i webbtjänster av mer utförande karaktär (göra-tjänster)
ingår ibland funktionalitet till stor del.
Den information som finns på webbplatsen måste vara synlig/hörbar för användarna så att
användarna kan uppfatta och ta del av den. Men den funktionalitet som finns på webbplatsen
är däremot inte fullt synlig för användaren, utan består av såväl en synlig som en dold del.
Den del av funktionalitet som är dold för användaren avser de operationer som exekveras vid
användning av webbplatsen. Webbplatsens operationer kan endast uppfattas av användaren i
samband med att de utförs. En operation kan visa sig för användaren som ett resultat i form av
den aktivitet som användaren initierar, t.ex som förflyttning till en ny sida när användaren har
klickat på en fortsättknapp på webbsidan.10 Genom att operationerna är dolda för användaren
kan användaren inte på förhand med säkerhet veta vilka exekveringar som kommer att ske på
webbplatsen.
Funktionalitet består förutom av operation även av funktionsinformation. Funktionsinformationen är synlig för användaren. Denna information innebär att användaren kan uppfatta den
avsedda handlingsrepertoaren och gör det möjligt att utföra olika aktiviteter på webbplatsen,
som t.ex att bläddra till ny sida, öppna dokument och registrera uppgifter. Funktionsinformation består av funktionsdeklaration och funktionsobjekt.
Funktionsobjekt är symboler (text och bild) på webbsidan som är knutna till en operation, t.ex
klickbara knappar och ifyllningsbara fält. Funktionsobjekten är tillgängliga för användarens
åtgärder genom t.ex mus och tangentbord. Genom olika funktionsobjekt får användaren
tillgång till webbplatsens operationer som alltså i sig är dolda för användaren. Genom
funktionsobjekt och operationer kan användaren utföra aktiviteter som t.ex förflytta, hämta,
söka och skicka.

10

Alla aktiviteter som utförs genom en webbplats är dock inte observerbara för användaren. T.ex kan
användaren inte ”känna av” om ett meddelande faktiskt har skickats till mottagare när användaren initierar
sändning av meddelande.
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Funktionsdeklarationer ger användaren information om funktionsobjekten. Användaren
behöver information om vad funktionsobjekten ska användas till samt hur de ska användas.
Ett funktionsobjekt kan t.ex utgöras av en knappsymbol som användaren kan klicka på för att
utföra en filöppningsaktivitet. För att kunna använda knappen behöver användaren
information om att användaren ska klicka på knappen för att öppna filen. Funktionsdeklarationen kan vara integrerad i eller skild från funktionsobjektet. Men ofta är dessa
integrerade. T.ex en klickbar knapp med texten ”spara registrerade uppgifter” eller en länktext
”www.verksamt.se”. En separat text ”Klicka på nedanstående gröna pil för att beräkna
momsprocenten” och en neutral grön pil utgör ett exempel på en funktionsdeklaration och
funktionsobjekt som är separerade.
Tydliga funktionsobjekt tillsammans med tydliga funktionsdeklarationer underlättar för
användaren att agera på webbplatsen. 11 Om funktionsobjekt och funktionsdeklarationer finns,
men inte kan uppfattas av användaren på ett korrekt sätt, blir funktionaliteten otydlig eller
dold för användaren. Användaren har då svårt att komma åt och använda sådan funktionalitet
som finns på webbplatsen.
Funktionaliteten blir dold för användaren om funktionsobjektet helt saknas. På skärmytan
finns då inget objekt tillgängligt som är knutet till operation och utförande av viss aktivitet.
Operationen kan då vara knuten till tangentbordsinmatning, dvs användaren utför aktivitet
genom att t.ex använda en kombination av tangenter. Funktionalitet kan också betraktas som
dold om funktionsdeklaration saknas helt eller delvis. Att funktionsdeklarationen saknas
delvis kan t.ex gälla om deklarationen endast visas genom en pop-upptext när användaren
pekar på funktionsobjektet. Om funktionsdeklaration helt saknas men funktionsobjektet är en
känd symbol (tillhör någon typ av standard) som användaren kan tolka och förstå användningen kommer användaren inte att uppfatta funktionaliteten som dold.12 Men för att
användaren ska vara säker i sitt agerande på webbplatsen krävs explicita funktionsobjekt och
explicita funktionsdeklarationer.

3.5 Användning av webbtjänster
Webbtjänster är till för att ge nytta till användarna. Men denna nytta uppstår inte med automatik när en webbtjänst är skapad och kan användas. Vilken nytta webbtjänsten kan ge beror
på både innehåll och användningsmöjligheter. Det perspektiv på webbtjänster som ligger till
grund för de kriterier och den utvärdering av verksamt.se som beskrivs i denna rapport
innebär att tre användningsnivåer kan urskiljas avseende webbtjänster. Varje användningsnivå
fokuserar vissa aspekter av användningsprocessen och de tre användningsnivåerna måste
11

Genom deklarationer kan användaren få information om avsedd funktionalitet och förväntade konsekvenser
för utförande av aktiviteter på webbplatsen. Men för att en webbplats ska innebära god funktionalitet måste
deklaration om funktionalitet också överensstämmer med de operationer som faktiskt utförs när användaren
utför aktiviteter på webbplatsen. Detta behandlas i samband med kvalitetskriterierna konsekvenstydlighet före och - efter i avsnitt 4.12 och 4.13 nedan.
12
Såväl funktionsdeklaration som funktionsobjekt kan saknas eller vara avsiktligt utformade så att de är svåra
att upptäcka eller uppfatta för användaren. En sådan design är olämplig för publika användare och behandlas
inte i denna rapport.
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samverka för att webbtjänsten ska kunna innebära nytta för användaren. En bild över tre
samverkande användningsnivåer visas i figur 4 nedan.
OK
Kommunikation
bidrar till
viktiga resultat
i verksamheter
Nivå 3 = Verksamhetsnivå

Nivå 2 = Kommunikationsnivå

Användning
bidrar till
meningsfull
kommunikation

Webbtjänsten
kan användas
av användare
Nivå 1 = Interaktionsnivå

Figur 4. Perspektiv på webbtjänster – tre samverkande användningsnivåer
Nivå 1, interaktionsnivån, innebär att användaren hanterar IT-instrumentet inklusive webbtjänsten. Användaren nyttjar webbtjänsten och måste kunna uppfatta, tolka och förstå den
information som finns på webbplatsen. Användaren läser, navigerar eller använder annan
funktionalitet på webbplatsen.
En välfungerande interaktion innebär att webbplatsen går att använda. Användaren kan då
uppfatta det som finns på webbplatsen, kan navigera och förflytta sig runt, länkar fungerar,
användaren kan fylla i formulär och skicka iväg meddelanden.13 Interaktionskvalitet kan ses
som ett mått på hur väl användarens interaktion med webbplatsen fungerar. En välfungerande
interaktion är basal och nödvändig för att en webbtjänst ska kunna ge nytta till användarna.
Men att endast beakta interaktionsnivån utgör en begränsad syn på webbplatsers och webbtjänsters användning.
Nivå 2, kommunikationsnivån, innebär ett vidgat fokus på webbanvändning. Förutom användarnas interaktion med webbplatsen beaktas kommunikationen mellan användare och webbutförare. Vad vill webbutförare säga till användare och vad behöver användare bli informerade om, blir användare kunnigare genom att använda webbplatsen? Kan användare meddela
sig och ställa frågor på ett för användare lämpligt sätt? 14
13

Alla webbplatser innehåller inte funktionalitet för att t.ex fylla i formulär och skicka iväg, men om sådan
funktionalitet finns/anges ska den vara välfungerande.
14
Figur fyra visar en dubbelriktad kommunikation. Kommunikationsperspektivet är dock giltigt både vid
enkelriktad och dubbelriktad kommunikation.
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Det är inte tillräckligt att webbplatsen går att använda – kommunikationen mellan sändare och
mottagare behöver vara meningsfull. Mottagaren måste kunna lita på den information som
mottas från sändaren och informationen måste vara meningsfull i det aktuella kommunikativa
sammanhanget. Det är t.ex inte tillräckligt att användaren kan navigera på webbplatsen, att
länkar fungerar och att meddelanden kan skickas. För en välfungerande kommunikation är det
också betydelsefullt hur innehållet är organiserat och placerat och att länkar leder till information som är väsentlig för det sammanhang som användaren befinner sig. Om användare kan
sända meddelanden ska dessa kunna innehålla information som är meningsfull för situationen
samt nå fram rätt mottagare. Kommunikationskvalitet kan ses som ett mått på hur väl kommunikationen mellan sändare och mottagare fungerar. En förutsättning för god kommunikationskvalitet är god interaktionskvalitet.
Nivå 3, verksamhetsnivån, innebär ytterligare vidgat fokus på webbanvändning. Att webbplatsen går att använda och bidrar till meningsfull kommunikation är inte tillräckligt. På
denna nivå ställs högre krav på webbplatser. För att en webbplats ska ge full service till
användare ska kommunikation genom webbplatsen bidra till avsedda resultat för sändare och
mottagare, resultat som ingår i de olika aktörernas verksamheter.
Om en webbanvändare använder webbtjänsten för att t.ex starta en restaurang, ska webbplatsen ge tillräckligt underlag för den delprocess avseende restaurang som webbplatsen är till
för. Innehåller webbtjänsten möjligheter att ansöka om t.ex bygglov, ska användaren kunna
lämna de uppgifter som krävs för att bygglov ska kunna beviljas av myndigheten. Användaren
ska kunna få reell nytta av webbplatsen, och användningen ska ge positiva effekter för såväl
webbutförare som webbanvändare. Verksamhetskvalitet kan ses som ett mått på den service
webbplatsen kan ge.
Förutsättningarna för de tre olika användningsnivåerna integreras på webbplatser och samverkar för att webbplatser ska ge användarna service. Interaktionsnivån är grundläggande för
att webbplatser ska kunna användas och ge effekter för webbanvändare och webbutförare,
men god interaktionskvalitet säkerställer inte goda effekter. God interaktionskvalitet utgör en
förutsättning för god kommunikationskvalitet och god kommunikationskvalitet utgör i sin tur
en förutsättning för möjligheten att även uppnå god verksamhetskvalitet för webbtjänster.

19

4. Kvalitetskriterier för offentliga webbplatser
4.1 God service till användare
En webbplats som ska ge stöd och service till användare bör innebära att användaren enkelt,
snabbt och säkert får den service och det stöd som användaren kan förvänta sig av webbplatsen. Användaren ska snabbt, enkelt och säkert hitta den information som användaren
behöver. Informationen kan användaren behöva för att bli informerad och kunnig för att
potentiellt använda i något sammanhang, dvs få förutsättningar att göra något senare utanför
webbplatsen eller vid återbesök på webbplatsen. Användaren behöver också bli informerad
för att på ett enkelt, snabbt och säkert sätt kunna utföra handlingar direkt på/genom webbplatsen, t.ex navigera, söka, fylla i ett formulär eller sända meddelanden till någon. När
användaren tar del av och nyttjar webbplatsen gör användaren detta för att uppnå något.
Webbplatsen blir ett instrument/hjälpmedel för att på ett effektivt sätt uppnå resultat i form av
ökade kunskaper och kommunikation. För att webbplatsen ”ska fungera som en naturlig
kontaktyta” krävs att användare uppfattar webbplatsen som ett effektivt sätt att ”få någonting
gjort”, t.ex skaffa information och meddela sig med någon aktör som ska fatta beslut baserat
på detta meddelande.
En webbplats ger inte tillräckligt god service till användaren om användaren t.ex:



















har svårigheter att tolka vad som sägs på webbplatsen
inte kan förstå vad webbplatsen innehåller och är till för
inte kan få den nytta av webbplatsen som har utlovats på webbplatsen
inte kan veta vem som står bakom information på webbplatsen
behöver hoppa runt på webbplatsen utan att hitta
”går vilse” på webbplatsen
inte vet var användaren befinner sig på webbplatsen i relation till webbplatsen som helhet
inte kan hitta tillbaka till information/plats där användaren tidigare har varit
tappar position och fokus för att användaren måste förflytta sig för att hämta information
när användaren ska utföra något på webbplatsen,
utan avsikt försvinner bort från webbplatsen
får felaktig information, t.ex föråldrad
behöver läsa igenom texter som inte har med ämnet/frågeställningen att göra
inte kan känna sig säker på att ha hittat allt på webbplatsen som är relevant för användaren
måste registrera samma uppgifter vid upprepade tillfällen
behöver registrera uppgifter som användaren inte vill lämna ifrån sig
inte kan registrera allt som behöver sägas till mottagaren
måste gå igenom onödiga förflyttningar och knapptryckningar för att komma rätt
inte är säker på att faktiska konsekvenser av utförda handlingar (det som användaren har
gjort) överensstämmer med förväntade konsekvenser
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känner sig osäker på vilka konsekvenser som uppstår när användaren agerar på
webbplatsen
riskerar att agera på lösa eller felaktiga grunder och utsättas för obehagliga överraskningar
behöver vara orolig för att göra fel
enkelt kan göra allvarliga fel som inte går att ångra
inte kan få minnes- och kommunikationsstöd genom att spara eller skriva ut viktig
information
måste anpassa sig till obekväma tidsrestriktioner
måste utföra olika moment i en obekväm ordning
måste anpassa sig till onödigt hög säkerhet

Att en webbplats ska kunna användas på ett enkelt, snabbt och säkert sätt kan ses som självklart och utgör därför givna mål vid utveckling av webbplatser. Men erfarenheter från existerande webbplatser visar att egenskaperna enkelt, snabbt och säkert ofta inte är tillräckliga som
användbarhetsmål. För att öka förutsättningarna för att skapa offentliga webbplatser som möjliggör tillräckligt hög service till användarna behöver man därför precisera vad enkelt, snabbt
och säkert kan innebära. Man behöver identifiera och fokusera viktiga egenskaper/kriterier
som gör att man kan ställa relevanta krav på webbplatser och därigenom undvika att skapa
webbplatser som leder till ovanstående problem.
Kvalitetskriterier som är problem- och målbaserade ökar möjligheten att skapa webbplatser
som uppfyller önskade mål och reducerar oönskade problem. Att använda explicita kvalitetskriterier ökar också möjligheterna för att involverade aktörer ska kunna skapa en gemensam
grund för styrning och utveckling av webbplatser.

4.2 Kriterieöversikt
De kvalitetskriterier som beskrivs i avsnitt 4.3-4.19 nedan tydliggör egenskaper av betydelse
för användning av webbplatsen verksamt.se. Kriterierna är här speciellt anpassade för
verksamt.se, men bör även vara relevanta för andra offentliga webbplatser av liknande karaktär. Kriterierna kan användas för att säkra kvaliteten på webbplatser vid såväl utveckling/
design som vid diagnos/utvärdering och redesign.
Nedanstående kriterier är relaterade och till viss del också överlappande. Men de är även
specifika på det sätt att varje kriterium fokuserar viss aspekt avseende webbplatser. Vid
diagnos/utvärdering eller vid designbeslut avseende visst utformningsalternativ kan flera olika
kriterier, enskilt eller tillsammans, vara relevanta som referens. Kriterierna kan alltså användas på olika sätt i olika sammanhang av olika aktörer. Primärt är att kriterierna ska hjälpa
utredare/designers att bli uppmärksamma på olika kvalitetsaspekter och inse betydelsen av
olika egenskaper för att webbplatser ska kunna ge god nytta till användare.
Nedanstående kriterier har varit betydelsefulla vid genomförande av denna utvärdering av
verksamt.se. Kriterielistan ska dock inte ses som komplett för alla situationer. Ytterligare
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kriterier skulle kunna användas, t.ex kriterier som relaterar till webbplatsens estetiska och
upplevelsemässiga framtoning samt kriterier som relaterar till webbutförares förvaltning av
webbplatsen.

















Informationsklarhet. Vad sägs på webbplatsen?
Användartydlighet. Vem ska använda webbplatsen?
Tjänstetydlighet - syfte. Vad ska webbplatsen användas till?
Tjänstetydlighet - innehåll. Vad finns på webbplatsen?
Organisering - struktur. Hur är webbplatsen strukturerad?
Organisering - placering. Var finns information och funktionalitet?
Navigerbarhet. Hur få tag på information och funktionalitet?
Positionstydlighet. Var befinner jag mig på webbplatsen?
Konsekvenstydlighet - före. Vad blir det för resultat av att göra det här?
Konsekvenstydlighet - efter. Vad blev det för resultat av det som gjordes?
Aktörstydlighet. Vem sänder respektive mottar information?
Informationsgiltighet. Hur giltig är informationen på webbplatsen?
Kunskapsstöd. Hur blir användaren kunnig?
Flyttbarhet. Hur kan information överföras till andra media?
Registreringsstöd. Hur kan användaren få stöd för att registrera uppgifter?
Säkerhetsstöd. Hur kan användaren få stöd för att göra rätt?

4.3 Informationsklarhet
Vad sägs på webbplatsen?
Vad betyder det som finns på webbplatsen och som jag som användare kan uppfatta?
Användaren ska snabbt, enkelt och säkert kunna tolka det som sägs på webbplatsen. Att
kunna tolka det som sägs på webbplatsen är en förutsättning för att över huvud taget använda
webbplatsen. Detta kriterium är grundläggande för kvaliteten på alla webbplatser och utgör en
förutsättning för övriga här presenterade kriterier.
Webbutförare använder webbplatsen för att på olika sätt informera användare. Information på
webbplatsen handlar primärt om det ämnesinnehåll i form av olika webbtjänster som webbplatsen är arrangerad för och som ska ge service till användare. Men på webbplatser finns
också annan typ av information, t.ex sådan som är till för användarnas interaktion med webbplatsen. Allt som kommuniceras på webbplatsen genom olika symboler, t.ex i form av ord och
bild, måste kunna tolkas på ett avsett sätt av användarna. Val av ord, bild och ljud men även
storlek, färg och placering på skärmytan har betydelse för användarnas möjlighet att tolka
webbutförarna rätt. Att allt innehåll på webbplatsen kan tolkas på ett klart sätt, så att inga
otydligheter och missförstånd föreligger, är helt basalt och en förutsättning för all användning
av webbplatsen.
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Men för att informationen över huvud taget ska kunna tolkas måste informationsobjekten först
kunna uppfattas av användarna. Olika symboler kan t.ex visas på ett sådant sätt att de kan vara
svåra att uppfatta av användare med defekt syn. Det kan t.ex gälla vissa färger eller tidsstyrda/
rörliga informationsobjekt som endast är synliga under kort tid. Om informationsobjekten
placeras alltför tätt kan detta också påverka möjligheten att uppfatta enskilda objekt. Extra
svår att uppfatta för användaren är dock dold information som visas först när användaren
vidtar någon speciell åtgärd, t.ex högerklickar eller använder muspekaren.
Hur realisera?
Gör det enkelt att uppfatta, tolka och förstå allt som finns på webbplatsen!
Använd ett språk som är anpassat till webbplatsens användare. Ett förenklat språkbruk kan
vara motiverat, eftersom användaren snabbt ska kunna uppfatta informationsinnehållet på ett
korrekt sätt. Förenklingar är också motiverade utifrån den begränsade kommunikationsyta
som finns på en skärm. Konceptuell klarhet ska eftersträvas. T.ex bör olika begrepp och
termer användas på ett konsekvent och särskiljande sätt, svårtolkade homonymer och överlappande begrepp och kategorier bör undvikas.
Utnyttja användarens igenkänningsförmåga och använd symboler, strukturer, placeringar,
färger mm på ett konsekvent sätt. Använd webbkommunikationsstandard då denna är
lämplig.15 Vid behov kan en anpassad lokal standard som har god tolkningsprognos användas.
En anpassad standard som endast gäller lokalt på en webbplats är mer lämplig att använda om
webbplatsen omfattar många sidor eller användaren förväntas besöka webbplatsen återkommande. Användaren får då möjlighet lära in webbplatsens tolkningsregler.
För att öka informationsklarheten kan innebörds- och tolkningsdeklarationer användas, dvs
explicita beskrivningar av vilka tolkningsregler som gäller för vissa symboler. Sådana
beskrivningar bör i första hand visas permanent men kan om det är lämpligt istället visas som
pop-upptext. Vald placering och antal objekt som visas på skärmytan har betydelse för
användarnas möjligheter att uppfatta de olika objekten på webbplatsen. Dold information och
funktionalitet är oftast riskabelt och bör undvikas, eftersom användare helt kan missa att
sådan information finns. Ibland kan dock dold information ge goda effekter, t.ex korta tolkningsstöd i form av pop-upptexter.
Exempel från verksamt.se i bilaga 2-3.

15

Att använda etablerad standard är principiellt att föredra framför icke-standard. Det finns dock risker med att
inte i tillräckligt hög grad ifrågasätta standard. Viss standard för webbplatser kan ha tillkommit mer av en slump
än utifrån välgrundade ställningstaganden. Det kan också vara så att förutsättningar för reglerna/standarden
har förändrats. Sådan standard/regler har därför inte samma betydelse i dagens läge som tidigare. Det kan
alltså finnas skäl att inte ta regler som uppfattas som standard allt för givna, utan istället överväga om det finns
någon annan princip som är bättre att tillämpa i den aktuella situationen.
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4.4 Användartydlighet
Vem får, bör, ska använda webbplatsen eller delar av webbplatsen?
Är den här webbplatsen tänkt för mig?
Användaren ska enkelt och snabbt kunna få klart för sig vilken målgrupp webbplatsen är
avsedd för. Genom information om målgrupp ska användaren kunna avgöra hur användaren
vill gå vidare – fortsätta någonstans på webbplatsen eller avbryta? Olika delar i en webbplats
kan riktas till olika användarkategorier, vilket då också bör framgå. En användarkategori kan
t.ex vara en grupp som relaterar till något innehåll/ämne på webbplatsen, t.ex företagare. För
en sådan grupp kan man också tala om användargrupper av mer generell karaktär, som t.ex
förstagångsanvändare respektive återkommande användare samt vana webbanvändare respektive mindre vana webbanvändare.
Hur realisera?
Identifiera och klargör potentiella användarkategorier!
Användardeklaration bör finnas, t.ex på startsida eller genom tydliga flikar eller andra länkar/
navigeringsanvisningar.
Exempel från verksamt.se i bilaga 4.

4.5 Tjänstetydlighet - syfte
Vad kan/ska webbplatsen eller delar av webbplatsen användas till?
Vilka tjänster erbjuds, vilken nytta kan jag ha av webbplatsen?
Användaren ska enkelt och snabbt kunna förstå och få en översiktlig uppfattning om syftet
med webbplatsen och vad webbplatsen erbjuder och inte erbjuder, vilken handlingsrepertoar
som tillhandahålls. Har denna webbplats något som är aktuellt för mig och mina behov?
Användaren ska få underlag för att kunna fatta beslut om att gå vidare på webbplatsen eller
lämna den. Kan användaren söka/hämta information och om vad? Kan användaren skicka
information och t.ex beställa broschyrer som underlag till en manuell ansökan eller kan
användaren göra en ansökan direkt på webbplatsen för att starta upp en verksamhet? Det är
särskilt viktigt att olika tjänstetyper (tjänster som har olika karaktär) framgår. En indelning
kan grovt göras i info-tjänster och göra-tjänster, men också mer detaljerat i t.ex vägledningstjänster, utbildningstjänster, beräkningstjänster, meddelandetjänster.
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Hur realisera?
Identifiera och klargör syfte med webbplats och webbtjänster!
Tjänstedeklaration bör finnas, t.ex på startsida, gärna relaterad till effekter och nytta för
användaren.
Exempel från verksamt.se i bilaga 5.

4.6 Tjänstetydlighet - innehåll
Vad finns på webbplatsen?
Vad kan jag hitta här, kommer jag att finna det jag söker?
Användaren ska enkelt och snabbt kunna förstå vad webbplatsen och dess olika sidor innehåller, så att användaren kan avgöra om det är troligt att användaren kommer att hitta något
användbart. Att snabbt få klarhet över innehållet gäller på såväl översiktlig som detaljerad
nivå. Vad ger den här sidan mig, vad kommer det här avsnittet att handla om, vad får jag om
jag följer den här länken, vad har jag för nytta av det här? Användaren ska inte förledas att
göra sökningar som inte kommer att ge något av intresse för användaren. Men användaren ska
heller inte behöva missa innehåll för att användaren inte tror att det är någon idé att söka
vidare på webbsidan.
Tjänstetydlighet - syfte samt tjänstetydlighet - innehåll är starkt relaterade. Båda avser den
repertoar som erbjuds webbanvändarna. Tjänstetydlighet - syfte avser typ av tjänster som
tillhandahålls samt syfte och effekter med webbplatsen i stort. Medan tjänstetydlighet - innehåll avser specifikt innehåll, ofta på mer detaljerad nivå. Användaren bör få sådan information
om innehållet att användaren i varje situation har en god uppfattning om vad användaren kan
förvänta sig av aktuell sida där användaren befinner sig eller annonserad sida/tjänst dit användaren ska förflytta sig. Tjänstedeklaration och innehållsdeklaration kan sammanfalla.
Hur realisera?
Identifiera och klargör innehåll på webbplats och webbsidor!
Innehållsdeklarationer bör finnas, t.ex på startsida och på varje webbsida. Innehållet kan
deklareras på olika sätt, t.ex genom explicita innehållsdeklarationer, men också genom tydliga
rubriker med nivåindelning, menyer, flikar mm. Hur innehållet struktureras och placeras, på
och mellan olika webbsidor, har också betydelse för användares möjligheter att snabbt få
uppfattning om vilket innehåll som finns på webbplatsen.
Exempel från verksamt.se i bilaga 6-7.
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4.7 Organisering - struktur
Hur är innehållet strukturerat på webbplatsen?
Vilka olika kategorier och indelningar används på webbplatsen?
Webbplatser behöver vara välorganiserade för att användarna enkelt ska kunna hitta rätt på
webbplatsen. Webbplatsens innehåll behöver struktureras på ett sådant sätt, att användaren
snabbt och enkelt kan orientera sig i innehållet. Om användaren förstår hur innehållet är strukturerat hjälper det användaren att hitta det användaren söker och behöver.
Ju mer omfattande webbplatsens innehåll är, desto större betydelse har strukturen för användarnas möjligheter att få en överblick, välja och hitta rätt. Den ämnesrelaterade informationen kan vara omfattande, såväl vad gäller bredd som djup. Den kan beröra olika ämnen och
innebära olika typer av webbtjänster samt dessutom vända sig till olika användarkategorier,
t.ex företagare respektive privatpersoner. Även webbplatsrelaterad information kan bestå av
olika typer och vända sig till olika användarkategorier, t.ex förstagångsanvändare och återkommande användare.
Det är viktigt att användaren snabbt och enkelt kan förstå skillnaden mellan olika typer av
information som arrangeras på webbplatsen. Information/funktionalitet kan delas upp på olika
sätt i olika meningsfulla enheter/klasser. Dessa kan sedan separeras och placeras på olika
platser/sidor på webbplatsen eller hållas samman och placeras tillsammans på en gemensam
plats/sida. Vald struktur har betydelse för såväl placering av innehåll som navigering på
webbplatsen.
Informationen på webbplatsen bör vara strukturerad på ett för användaren meningsfullt sätt.
Om strukturen följer en indelningsgrund som är känd för användaren, t.ex ett processflöde,
blir det enklare för användare, både att hitta rätt första gången och att minnas hur användaren
ska hitta tillbaka när användaren senare vill återkomma till viss information/funktionalitet.
Hur realisera?
Skapa enkla, meningsfulla och harmonierande strukturer, klargör strukturen!
Explicita strukturdeklarationer kan användas genom t.ex strukturbeskrivningar/kartor och
förklarande principer. Implicita strukturdeklarationer kan användas genom t.ex flikar, menyer,
rubriker, bilder, markeringar och färger.
Använd indelningsgrunder som baseras på användarens situation och verksamhet. Om
information och funktionalitet struktureras på ett sätt som uppfattas som meningsfull och som
grundar sig på principer som användaren känner igen, kan förstå och relatera till, ger det
möjligheter att söka mer intuitivt på webbplatsen vilket underlättar för användaren att hitta
rätt på webbplatsen.
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Olika indelningsprinciper och indelningsdeklarationer kan eventuellt användas för olika kategorier av information, funktionalitet och användare. Detta kan eventuellt fungera som ett sätt
att visa på skillnader mellan olika kategorier av information/funktionalitet som användaren
möter på webbplatsen. Att uppnå en harmoni och kongruens mellan olika strukturer bör eftersträvas även om indelningsgrunderna är olika.
Vald strukturering bör stödjas av en lämplig namngivning på kategorier/klasser av information som gör det lätt att uppfatta och förstå typ av innehåll.
Exempel från verksamt.se i bilaga 8.

4.8 Organisering - placering
Var finns information och funktionalitet?
Var kan jag hitta visst innehåll?
Användaren ska få tillräcklig information, så att användaren snabbt och enkelt förstår var
användaren ska söka eller förflytta sig för att finna den information och funktionalitet som
användaren har behov av. Användaren ska få vägledning för att söka på rätt ställe och inte
behöva göra flera försök innan användaren hittar rätt. Har jag hittat allt kring ämnet, finns mer
på webbplatsen som jag borde söka efter, när har jag sökt tillräckligt, kan jag ha missat något?
Användaren ska hitta rätt, både när användaren söker för första gången och när användaren
söker igen.
Om en webbplats är genomtänkt och välorganiserad är information och funktionalitet också
placerad på ett sätt som gör det enkelt för användaren att hitta rätt. Den struktur (se organisering - struktur ovan) som har skapats för webbinnehållet har betydelse för hur innehållet kan
organiseras och placeras på webbsidorna. Vald placering har sedan betydelse för val av
principer för navigering till webbinnehållet. Om t.ex ämnesinnehållet har strukturerats på ett
hierarkiskt sätt med ämnesområden, kapitel och avsnitt underlättar detta för att även tillämpa
en hierarkisk placering med t.ex huvudflikar, menyer och undermenyer. Men även om ämnesinnehållet är hierarkiskt strukturerat går det att välja en sekventiell placering för hela ämnesområdet med en ingång till samtlig information om ämnet. Innehållet kan alltså placeras på
flera olika sidor eller allt innehåll på en sida, som då förmodligen kan bli lång och svår att
hitta i.
Vilken placeringsprincip som är lämplig i det specifika fallet beror bl.a på den information
som ska placeras, dvs informationens innehåll och omfattning. Alltför många hierarkiska
nivåer ökar komplexiteten samtidigt som alltför omfattande innehåll på webbsidor kan minska
överblick och åtkomst. Det är önskvärt att uppnå en balans mellan, antal olika sidor och
innehållet (kvantitet) på varje sida. Olika placeringsprinciper kan väljas för olika typer av
information som ska finnas på webbplatsen samt för olika delar av respektive typ, t.ex för
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olika ämnen. Placeringsprinciper kan väljas efter den information som ska placeras samtidigt
som man beaktar fördelen med enhetliga placeringsprinciper.
Det är viktigt att information och funktionalitet placeras i det sammanhang där den behövs
och ska användas. Både principen att dela upp och att hålla samman är här viktiga. Information ska struktureras och placeras på ett sådant sätt att dess särskiljande syfte och funktion
framhävs. Det är t.ex viktigt att skilja på om användaren endast ska ta emot information, t.ex
information om bygglovsansökan, eller om användaren också ska gör en bygglovsansökan.
Men det är också viktigt att strukturering och placering görs på ett sådant sätt att det som är
gemensamt hålls samman. För att få helhet och överblick ska användaren inte behöva gå runt
och leta efter information som tillhör samma ämne. Användaren ska heller inte behöva leta sig
tillbaka där användaren tidigare har varit för att t.ex läsa om regler för bygglov när
användaren fyller i ett formulär för bygglovsansökan. Olika webbtjänster kan samverka för att
ge användaren stöd. Sådana webbtjänster bör hållas samman på ett för användningssituationen
lämpligt sätt.
Hur realisera?
Placera information och funktionalitet så att det blir lätt för användaren att hitta, klargör
placering!
Genom explicita placeringsdeklarationer kan användarna få information om var innehållet är
placerat och vilka principer som gäller, t.ex i form av kartor eller textanvisningar. Användarna
kan också få placeringsinformation genom implicita placeringsdeklarationer i form av t.ex
menyer, undermenyer, knappar, texter, bilder.
Innehåll, struktur och placering kan deklareras tillsammans, vilket många gånger kan vara
fördelaktigt, eftersom det innebär ett kompakt uttryckssätt. T.ex kan menyer innebära en
beskrivning av såväl innehåll, struktur, placering och navigering, i de fall placeringen följer
samma struktur som valts för innehållet.
Det underlättar för användaren om information av viss typ som återkommer på flera webbsidor är placerad på samma plats på dessa sidor. T.ex om funktionalitet för att logga in
respektive logga ut alltid placeras högst upp till höger på varje sida. För att placera information och funktionalitet så att användaren får stor nytta av webbinnehållet behöver man utgå
ifrån användarnas situation och de processer där webbplatsen ska ge användarna stöd och
nytta.
Exempel från verksamt.se i bilaga 9.
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4.9 Navigerbarhet
Hur söka och få tag på information och funktionalitet?
Hur ska jag göra för att nå fram till den plats och det innehåll jag söker?
Användaren ska snabbt och enkelt kunna komma vidare till ny information/funktionalitet på
webbplatsen. Användaren måste förstå vilken navigeringsfunktionalitet som finns och hur den
ska användas. Navigeringsfunktionaliteten måste också vara enkel att använda samt fungera.
Vad ska göras – bläddra, hämta, öppna, söka? Vilket/vilka objekt på skärmytan är navigeringsobjekt? Hur ska de användas – klicka, markera, dra? Vilka instrument kan användas ‒
tangentbord, mus?
Funktionalitet för navigering utgör den vanligaste typen av funktionalitet som finns på
webbplatser.16 Möjligheten att navigera är central för användning av webbplatser. Att utföra
olika navigeringshandlingar är enda sättet för användaren att ta del av innehållet på webbplatsen.
Ett innehåll som finns arrangerat på webbplatsen utan att användare kan få tag på innehållet är
till ingen nytta. Detta kan t.ex inträffa om användaren inte förstår vilket navigeringsobjekt
som användaren ska klicka på, dvs vilken symbol (bild/text) som är relaterad till webbsidan/
filen där önskad information/webbtjänst finns, eller om länken som användaren klickar på inte
längre är giltig för den webbsida som användaren önskar få tillgång till. Webbplatsen ska
erbjuda en navigering som gör att användarna snabbt och utan tveksamhet kan ta sig dit
användarna önskar på webbplatsen.
Vilka navigeringsprinciper och vilka navigeringsvägar som är lämpliga och möjliga beror bl.a
på struktur och placering. Alternativa navigeringsvägar kan också arrangeras, t.ex genväg för
vana användare och en längre mer informerande ”omväg” för ovana användare. Navigeringen
kan organiseras i snitslade banor eller mer fri navigering så att användaren kan söka och själv
välja väg. Information kan också vara strukturerad och placerad på ett sådant sätt att navigering fram till önskad information sker med hjälp av en sökfunktion. Användaren registrerar
då själv en sökparameter som används för att hämta och exponera den information som är
relaterad till sökparametern. Användaren får i detta fall önskad information utan en direkt
förflyttning. Även genom pop-upptexter och fönster som kan öppnas på sidan där användaren
befinner sig kan användaren bli informerad utan att behöva förflytta sig och tappa fokus från
den kontext där användaren befinner sig.
Navigeringsvägar som minimerar antal valsituationer och fysiska moment som knapptryckningar och skrollningar ger förutsättningar för att användare snabbt och enkelt kan nå önskad
information.

16

För fördjupad beskrivning av funktionalitet, se avsnitt 3.4 ovan, Funktionalitet på webbplatser.
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Hur realisera?
Skapa enkla och säkra navigeringsvägar/funktioner så att det går snabbt för användaren att
komma fram till önskad information och funktionalitet, klargör navigering!
Tydliga navigeringsobjekt tillsammans med tydliga och lättolkade navigeringsdeklarationer
underlättar användarens navigering på webbplatsen. Navigeringsobjekten ska vara enkla för
användaren att identifiera och förstå. Både placering och utformning har betydelse för användarens möjligheter att snabbt identifiera och förstå navigeringsobjekten. För att användaren
säkert ska förstå navigeringsobjektens användning krävs oftast en explicit navigeringsdeklaration för varje objekt.
Allmänna navigeringsdeklarationer i form av kartor och beskrivningar över navigeringsprinciper som anger hur användaren kan röra sig på webbplatsen och få tillgång till önskade
information/funktionalitet, kan ge användaren överblick och information om alternativa
navigeringsvägar.
Innehåll, t.ex ämnesinformation, och navigeringsfunktion deklareras ofta tillsammans med ett
navigeringsobjekt. Detta gäller t.ex i menylistor eller flikar där menyraderna/flikarna utgör
navigeringsobjekt och där texten på raderna/flikarna anger innehållet på den webbsida som
öppnas när användaren klickar på raden/fliken.
Navigeringen bör göras så enkel och så naturlig/intuitiv som möjligt med så få steg som
möjligt. Anpassa möjliga navigeringsvägarna till innehåll/webbtjänst och användare. Undvik
onödiga förflyttningar/omvägar. Dessa tar tid och kan leda till att användaren kan ”gå vilse”.
Erbjud användarna enkel navigering i olika riktningar, t.ex framåt enligt påbörjad väg, bakåt
till föregående steg, bakåt till start av påbörjad väg, nytt val för att påbörja ny väg. Se till att
användaren inte fastnar, utan ge förutsättningar för att användaren alltid kan förflytta sig till
ett ställe som upplevs som meningsfullt.
Se till att navigeringsfunktionaliteten är fungerande, dvs att användarens navigeringshandling
ger det resultat som användaren förväntar sig. För detta krävs att navigeringsdeklaration
överensstämmer med navigeringsoperation samt att navigeringsobjektet är knutet till samma
navigeringsoperation.
Exempel från verksamt.se i bilaga 10-11.
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4.10 Positionstydlighet
Var befinner sig användaren på webbplatsen?
Var kommer jag ifrån och hur går jag vidare?
Användaren ska snabbt och enkelt kunna förstå var användaren befinner sig på webbplatsen.
Användaren behöver kunna relatera sig till webbplatsen som helhet, men även till den webbtjänst/det område/ämne/avdelning/process där användaren har valt att gå in.
Det som är omedelbart synligt för användaren är just den webbsida som användaren befinner
sig på. Men om webbplatsen omfattar många sidor som är organiserade i olika strukturer och
placerade enligt olika principer, kan det vara svårt att komma ihåg helheten när användaren
har förflyttat sig ett antal gånger. Användaren behöver t.ex kunna få reda på att användaren
har valt avdelningen ”beställa publikationer” och befinner sig nu i läget ”bekräfta”, har
passerat ”välja publikation” och att nästa steg i beställningsprocessen är ”betala”.
Hur realisera?
Klargör aktuell position samt vägen ut och hem!
Explicita och implicita positionsdeklarationer kan användas. Explicita positionsdeklarationer
utgörs t.ex av webbkarta som markerar ”här är jag” eller ”smulrad” som visar ”vägen hit”.
Implicita positionsdeklarationer skapas t.ex genom markering på valda flikar och rubriker.
Markeringar kan åstadkommas med hjälp av t.ex symbol, färg eller placering. Att tydligt visa
användarens position i relation till webbplatsen som helhet samt till användarens navigeringsval utgör ett sätt att hjälpa användaren att inte ”gå vilse” på webbplatsen. Om användaren
alltid kan navigera direkt tillbaka till startsidan har användaren alltid möjlighet att börja om
ifall användaren tappat orienteringen genom alltför många navigeringsval.
Exempel från verksamt.se i bilaga 12.

4.11 Relationer mellan sex kriterier
De sex kriterierna, tjänstetydlighet - syfte, tjänstetydlighet - innehåll, organisering - struktur,
organisering - placering, navigerbarhet samt positionstydlighet är starkt relaterade. Tjänstetydlighet hjälper användaren att tolka och förstå vad det är för innehåll (information/
funktionalitet) som användaren kommer att möta på webbplatsen. Det ger användaren en
förförståelse och förväntningar på vad webbplatsen och de olika sidorna på webbplatsen kan
ge användaren. En tydlig och välorganiserad struktur hjälper användaren att förstå vilken
indelning som gäller för information/funktionalitet på webbplatsen samt ökar möjligheten att
förstå vilket innehåll som finns tillgängligt. Det ger användaren förförståelse och
förväntningar på hur användaren ska orientera sig och välja på webbplatsen. Tydlig och
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välorganiserad placering hjälper användaren att förstå var användaren ska söka för att finna
viss information/funktionalitet. Användaren behöver vägledning om användaren vet eller tror
att viss information/funktionalitet ska finnas på webbplatsen och vet eller antar till vilken
kategori detta hör, men inte vet var innehållet är placerat. Navigerbarhet hjälper användaren,
att utföra navigeringsaktivitet samt att få tag på det som användaren söker. Om användaren
vet vad användaren söker för innehåll och var det ska finnas på webbplatsen men inte vet hur
användaren ska komma till platsen där innehållet är placerat, hjälper navigerbarheten
användaren att ta sig till rätt plats. Positionstydlighet hjälper användaren när användaren
navigerar på webbplatsen att inte ”gå vilse” genom att visa var användaren befinner sig,
navigeringsvägen till aktuell position samt position där användaren kan börja om.

4.12 Konsekvenstydlighet - före
Vad blir det för resultat av att utföra handlingar på webbplatsen?
Vad händer om jag gör på visst sätt – klicka, dra, markera?
Användaren ska snabbt och enkelt kunna förstå och bedöma konsekvenserna av att utföra
olika handlingar på webbplatsen. Detta gäller konsekvenser som uppkommer såväl inom
webbplatsen som utanför webbplatsen. Det gäller handlingar som utförs för att interagera med
webbplatsen, t.ex navigera, men också handlingar som utförs som responser på webbplatsens
ämnesinnehåll, t.ex välja alternativ, besvara frågor.
Vad blir det t.ex för resultat om användaren klickar på en viss knapp/bild på skärmen?
Markeras en bild, rullar texten ned fem rader, öppnas ett dokument i ett nytt fönster, förflyttas
användaren till en ny sida samtidigt som den tidigare sidan stängs ned, kopieras namnuppgifter till ett nytt fält, nollställs tidigare registrerade värden – eller sänder användaren in en
ansökan om bygglov till en kommun? Om det handlar om en bygglovsansökan ska användaren också betala en bygglovsavgift och kommunen ska handlägga ett bygglovsärende och
avge ett beslut, dvs effekter av större betydelse än att t.ex endast öppna ett dokument.
Användaren ska kunna känna sig säker vid interaktion med webbplatsen och på förhand förstå
konsekvenser av olika alternativ och val för att slippa obehagliga överraskningar när handlingen är genomförd.
Hur realisera?
Klargör förväntade konsekvenser!
Konsekvensdeklarationer kan skapas genom att i löpande text förklara konsekvenser av olika
valalternativ eller genom förklarande text på olika svars- och navigeringsknappar. Vid
navigering kan konsekvensdeklarationer - före, sammanfalla med utförliga navigeringsdeklarationer. Generella OK-knappar kan många gånger vara svåra att tolka – vad innebär OK
just i detta sammanhang? Därför bör sådan typ av knappar undvikas. Enhetliga symboler med
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klar innebörd ger stöd för att förstå konsekvenser. Pop-upptexter kan användas för att
förtydliga innebörder för olika symboler och korta texter.
Exempel från verksamt.se i bilaga 13.

4.13 Konsekvenstydlighet - efter
Vad blev det för resultat av de handlingar som utförts på webbplatsen?
Vad hände när jag klickade, drog, markerade?
Användaren ska snabbt och enkelt kunna förstå och bedöma resultatet av de handlingar som
har utförts. Detta gäller konsekvenser som uppkommer såväl inom webbplatsen som utanför
webbplatsen. Det gäller handlingar som utförs för att interagera med webbplatsen, t.ex
navigera, men också handlingar som utförs som responser på webbplatsens ämnesinnehåll,
t.ex välja alternativ.
Användaren behöver feedback på det som användaren har utfört, för att användaren ska kunna
känna sig säker på hur det blev och eventuellt kunna göra om vid behov. Användaren behöver
veta om det användaren försökte göra också blev gjort. Om användaren klickar för att göra en
ny sökning ska användaren också kunna se att en ny sökning har utförts även om svaret är
samma som för den tidigare genomförda sökningen. Om användaren sänder iväg en beställning ska användaren få en bekräftelse på att detta har skett så att användaren inte blir osäker
och initierar ännu en beställning.
Hur realisera?
Klargör vad som blev gjort!
Konsekvensdeklarationer där information om de konsekvenser som ges före utförande ska
vara kongruenta med den information om konsekvenser som ges efter utförande. Många
gånger får användaren en direkt feedback, ett kvitto, på vad användaren har gjort genom att en
ny sida visas på skärmen eller att en bokstav syns i ett fält. Användaren kan själv direkt
kontrollera om förväntade konsekvenser överensstämmer med faktiska konsekvenser. Men
ibland är resultat av genomförda handlingar inte transparant för användaren. Användaren
måste då få särskild information om förväntade och faktiska konsekvenser.
Om användaren gör en beställning behöver användaren feedback på att beställningen har sänts
iväg. Men användaren behöver också innan beställningsaktiviteten genomförs information om
att användaren kommer att erhålla ett kvitto när beställningsaktiviteten är genomförd. Annars
kan användaren inte avgöra om förväntade konsekvenser överensstämmer med faktiska
konsekvenser. Navigeringsdeklarationer och positioneringsdeklarationer som visar resultat av
en genomförd förflyttning sammanfaller med konsekvensdeklarationer - efter.
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Exempel från verksamt.se i bilaga 14.

4.14 Aktörstydlighet
Vem sänder respektive mottar information?
Vem är det jag talar med? Vem kommunicerar med vem?
Användaren ska snabbt och enkelt kunna förstå vem som står bakom den information som
finns arrangerad på webbplatsen och som kommuniceras med användaren? Om webbplatsen
också har funktionalitet för användaren att sända meddelande, behöver användaren veta vem
som är avsedd mottagare. När användaren sänder information ska användaren också veta hur
användarens identitet hanteras. Vilken information får mottagaren om den användare som
sänder meddelanden genom webbplatsen?
Olika personer/organisationer kan ansvara för att förse olika delar av en webbplats med
innehåll. All information som är nåbar för användaren genom webbplatsen bör ha en tydlig
avsändare eller utfärdare, även inlänkade filer/dokument. Att avsändare tydligt framgår har
betydelse för användarens möjligheter att bedöma trovärdigheten i informationsinnehållet.
När användaren själv sänder information, t.ex genom att ha synpunkter på webbplatsen eller
frågor om innehållet, bör användaren på förhand veta vem (organisation/roll/person) som
kommer att motta användarens meddelande. Om webbplatsen innehåller tjänster som innebär
att användaren sänder meddelanden som mottas och vidareförs i flera led kan det vara av
värde för användaren att känna till dessa involverade aktörer. T.ex att en ansökan tas emot av
en registrator som vidareför till en handläggare som fattar beslut. Webbanvändaren kommunicerar alltså både med registrator och handläggare.
Hur realisera?
Klargör sändare och mottagare!
Inför deklarationer av webbplatsens utförare på webbplatsens sidor och länkade dokument.
För att göra de aktörer som är utförare av webbplatsen tydliga och minska anonymiteten är det
viktigt att aktörsdeklarationen inte begränsas till ett organisationsnamn. Aktörsdeklarationen
bör vara så fullständig att användaren kan kontakta någon webbutförare/aktör och då gärna
också genom någon annan kanal än endast genom ett formulär på webbplatsen. Aktörsdeklarationer avseende mottagare behövs i de fall då användaren också kan sända information från
webbplatsen.
Exempel från verksamt.se i bilaga 15.
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4.15 Informationsgiltighet
Hur giltig är informationen på webbplatsen?
Kan jag lita på den information som finns på webbplatsen?
Användaren ska kunna lita på den information som finns på webbplatsen. Informationen
måste vara relevant i det sammanhang där den visas för användaren. Den måste också vara
tillräcklig för att användaren ska bli informerad och den måste vara korrekt. Informationskvaliteten måste säkras så att en hög trovärdighet kan upprätthållas gentemot användarna.
Om en viss information kan bedömas som giltig eller inte beror på användningssituationen.
Om webbtjänsten innebär att informera användaren om gällande regelverk inom ett visst
område, måste de regler som presenteras vara aktuella och inte föråldrade när användaren
besöker webbplatsen. Reglerna måste också beskrivas på ett sådant sätt att användaren blir
tillräckligt informerad, samtidigt som informationen måste vara relevant. Detta innebär alltså
att den information som finns på webbplatsen måste vara helt uppdaterad, tillräckligt
omfattande17 men samtidigt inte innehålla onödigt mycket eller något som är ovidkommande.
Primärt handlar informationsgiltighet om krav på ämnesrelaterad information. Men även
information som avser funktionalitet på webbplatsen, så som navigering, måste uppfylla
giltighetskriteriet. Får användaren information om att ett visst dokument ska öppnas i ett nytt
fönster när användaren klickar på en knapp, så är det också det som ska ske.
Hur realisera?
Skapa en webbplats som vid varje tillfälle ger korrekt och relevant information. Klargör
aktualitet!
För att säkra informationens giltighet bör man utgå ifrån potentiella användare, vad webbtjänsten erbjuder samt deklarerat innehåll på webbplatsen. Hur informationen struktureras och
rubriksätts har betydelse för möjligheten att ge användaren information som är relevant och
tillräckligt informativ. Aktörsdeklarationer på webbsidor och länkade dokument ger användaren en säkerhet och ett stöd för att bedöma korrekthet.
Information om samma ämne som finns placerad på olika platser kan ge en fragmenterad bild
och göra användaren osäker. Det kan vara svårt för användaren att få en helhet samt bedöma
likheter och olikheter i innehållet mellan de olika avsnitten. Information i de olika avsnitten
får inte vara motsägelsefull utan måste vara kongruent och bilda en helhet. Användaren måste
kunna förstå hur olika informationsavsnitt hänger ihop och inte bli osäker på vilket avsnitt
som är korrekt och vilken information användaren kan lita på. Överlappningar bör undvikas,
17

Informationen ska vara fullständig, men fullständig i förhållande till sammanhanget, dvs det som är viktigt för
användaren i aktuell situation får inte glömmas bort, t.ex ”det finstilta”.
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såvida det inte handlar om att ge information till olika målgrupper och med olika detaljeringsgrad. Ett slimmat innehåll utan onödiga upprepningar bör eftersträvas.
Det bör finnas ett syfte med fördelning och placering av informationsavsnitt. Syftet bör också
framgå (t.ex översiktlig kontra detaljerad information) så att användaren kan känna sig säker
med den information som tillgängliggörs i olika situationer. Att ha helt olika ambitionsnivåer
vad avser bredd kontra djup för närliggande områden/avsnitt kan göra användaren osäker på
om användaren har fått tillräcklig information i ämnet.
Olika delar av information på en webbplats är olika tidskänslig. Tidsdeklarationer (datum/tid)
på webbsidor och länkade dokument ger användaren en säkerhet och stöd för att bedöma
aktualitet. Såväl vald strukturering som placering av information har betydelse för
möjligheten att uppdatera information på webbplatsen. För att webbplatsen vid varje tillfälle
ska kunna innehålla så relevant information som möjligt behöver webbutförare planera för att
enkelt kunna uppdatera webbplatsen. Allt innehåll på webbplatsen ska kunna bli föremål för
uppdatering. Men information kan behöva uppdateras med olika periodicitet. Detta ställer
krav på förvaltningsprocessen, t.ex för att bevaka olika förändringsbehov och utföra korrekta
uppdateringar.
Information som gäller handhavande av webbplatsen kan förmodligen vara relativt permanent. Men ämnesinformation kan behöva uppdateras mer frekvent samt med olika periodicitet.
Information som t.ex avser aktuella händelser och planerade aktiviteter blir snabbt föråldrade
och måste uppdateras kontinuerligt. Information om regler och procedurer som aktörer måste
anpassa sig till är kritiska för olika verksamheter och måste uppdateras så snart regeländring
sker. Webbutförare arrangerar information på webbplatsen, men webbutförare har inte alltid
kontroll över tillhandahållen informationen. Detta kan t.ex gälla hänvisning till information på
andra webbplatser samt länkar dessa. Sådan typ av information kan det vara extra problem
med att alltid hålla uppdaterad.
Exempel från verksamt.se i bilaga 16-17.

4.16 Kunskapsstöd
Hur blir användaren kunnig?
Hur vet jag hur jag ska göra, vad jag ska välja?
Användaren nyttjar webbtjänster för att få information som användaren ska använda i något
sammanhang. Användarna ska bli tillräckligt kunniga för att utföra handlingar, det kan gälla
handlingar på webbplatsen eller utanför webbplatsen. Den information som tillgängliggörs på
webbplatsen behöver ges ett innehåll och en giltighet samt deklareras, struktureras och
placeras på ett sådant sätt att användares kunskaper ökar vid användning av webbplatsen.
Utformning av offentliga webbplatser bör vara kunskaps- och handlingsstödjande. Olika
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webbplatser bör t.ex ge underlag för användares beslutsfattande samt förutsättningar för ökad
kvalitet vid användares kommunikation med olika myndigheter.
Webbplatser kan innehålla en stor mängd information som är tillgänglig för användarna. Men
den nytta användaren har av webbplatsen beror på om användaren kan använda informationen
till det användaren har tänkt sig och vill göra.
Om webbplatsen t.ex ska användas för att ansöka om bygglov, behöver information och
funktionalitet struktureras, placeras och koordineras på ett sådant sätt, att användare kanske
först får information som talar om i vilka situationer bygglov ska sökas respektive inte sökas.
Användaren får då underlag att besluta om användaren vill gå vidare eller inte. Därefter är det
kanske lämpligt att användaren får information om vad det innebär att ansöka om bygglov,
den webbaserade ansökningsprocessen. Men också om konsekvenser t.ex i form av efterföljande processer som kan innebära betalning, byggsamråd mm. När användaren är tillräckligt förberedd och känner sig säker på vad ansökan innebär kan användaren fylla i ett formulär
och skicka in detta. När användaren fyller i formuläret, genom att besvara ett antal frågor, kan
användaren behöva ny information som gäller bygglov eller detaljer i formuläret. Men användaren kan också ha behov av att uppdatera sig på information kring bygglov som användaren
har tagit del av tidigare. När användaren har fyllt i ett formulär kan användaren behöva en
sammanställning över samtliga registrerade uppgifter. Användaren behöver få en överblick
och säkerhet för att kunna besluta om uppgifterna ska skickas in eller inte. Om registrerade
uppgifter skickas in till myndigheten behöver användaren också en kopia på dessa uppgifter,
så att användaren med säkerhet vet vilka uppgifter som lämnats in. Detta gör användaren
kunnig, t.ex vid fortsatt kommunikation med myndigheten.
För att användaren ska ha tillräckliga kunskaper för att utföra olika handlingar, t.ex fatta
beslut om i vilken ruta användaren ska kryssa, behöver användaren ha tillgång till rätt
information, i rätt tid/rätt ordning, på rätt plats. Vilket som är rätt information, tid och plats
beror på användaren och vad informationen ska användas till, på eller utanför webbplatsen.
Beroende på t.ex olika förkunskaper har olika användare olika lätt att orientera sig och hitta
på webbplatser. Ibland kan användare behöva guidning på webbplatsen för att bygga upp
tillräckliga kunskaper för det som senare ska utföras.
Hur realisera?
Skapa möjligheter för användaren att bli kunnig och få beredskap för handling!
Utgå ifrån användarkategorier, användningssituationer och användnings- och verksamhetsprocesser. Identifiera informationsordning och prioriteringar så att information kan presenteras stegvis. Ge översikter före detaljer. Identifiera viktig/kritisk information, t.ex styrande
regelverk och olika restriktioner som inte får överskridas, information som ger förutsättningar
för handlingar som kan ge viktiga/känsliga effekter.
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Tillhandahåll tillräckliga förutsättningar för användarnas ställningstaganden i olika situationer. Inför sammanställningsförmåga i göra-tjänster, så att användaren erbjuds lämpliga
sammanställningar över utförda val/registreringar under och efter registreringsprocessens
gång. Identifiera logiska processordningar. Ge guidning (mer eller mindre tvingande ordning)
för mindre kunniga och mer fri informationssökning för redan kunniga. Identifiera behovet av
sammanhållna tjänster, t.ex situationer när info-tjänster ger stöd för göra-tjänster. Ha kontroll
över vilka resurser (information och funktionalitet) som finns på webbplatsen och tillgängliggör dessa för användare i situationer när användare behöver och har nytta av informationen/
funktionaliteten.
Exempel från verksamt.se i bilaga 18-21.

4.17 Flyttbarhet
Hur kan information överföras till andra media?
Kan jag ta med mig och spara information för att använda i andra sammanhang?
Användaren mottar arrangerad information på webbplatser. Webbplatsen med dess innehåll
tillgängliggörs för användare genom användares datorer eller andra elektroniska instrument.
Användarna har endast tillgång till webbplatsens information under den tid som webbplatsen
är öppen. Dessutom kommer användaren genom sin skärm endast åt en mycket begränsad del
av webbplatsen åt gången. När användaren nyttjar webbplatsen är den information som
användaren är intresserad alltså inte automatiskt permanent för användarna, utan användaren
har endast tillfälligt tillgång till informationen.
Offentliga webbplatser innehåller ofta information som är viktig och som användare kan ha
användning av i olika sammanhang, även utanför webbplatsen. Användaren behöver stöd för
att ha tillgång till informationen även vid andra tillfällen, minnas det som användaren har sett
på webbplatsen. Användaren kan ha behov av att göra informationen mer permanent för att
anpassa till sitt eget sätt att hantera, spara och återanvända. Informationen kan t.ex vidareföras
till andra, användas för egen reflektion eller vid diskussion med andra, t.ex med kollegor.
Användaren kan ha behov av att permanentgöra information som erbjuds genom informeringstjänster, men även information i andra typer av webbtjänster kan vara av intresse att
permanentgöra. Detta gäller t.ex sammanställningar av olika slag, som när användaren har
registrerat uppgifter i ett formulär. Det kan då vara viktigt för användaren att spara formuläret
och valda alternativ i ett externt minne.
För att i andra sammanhang få tillgång till information presenterad på webbplatsen behöver
informationen vara flyttbar. Det kan vara viktigt för användaren att t.ex kunna spara
information elektroniskt, skriva ut på papper, skicka elektroniskt eller att skicka webbsidesadresser till någon aktör.
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Hur realisera?
Skapa möjligheter för användaren att vidareföra information från webbplatsen!
Tillhandahåll anpassad funktionalitet (”utskriftsvänlig sida”) för olika typer av innehåll i såväl
info- som göra-tjänster, så att användaren kan spara valda delar av innehållet elektroniskt och/
eller skriva ut på papper, eller skicka elektroniskt. Tillhandahåll även funktionalitet för
delningslänkar.
Exempel från verksamt.se i bilaga 22-23.

4.18 Registreringsstöd
Hur kan användaren få stöd för att registrera uppgifter/besvara frågor?
Vad innebär frågorna och hur ska jag besvara dem?
I mer utförande webbtjänster (göra-tjänster) kan det ingå moment där användaren registrerar
uppgifter i någon typ av formulär. För att användaren ska få så stort stöd som möjligt, ska
användaren besvara så få frågor som möjligt och svaren ska bli så korrekta som möjligt.
Användaren kan besvara frågor genom att registrera olika tecken i fördefinierade fält eller
genom att välja bland fördefinierade svarsalternativ, där endast ett av flera alternativ kan
väljas eller där flera alternativ kan väljas. Fördefinierade frågor är enklare för användaren
samtidigt som användaren, om lämpligt svarsalternativ saknas, inte kan besvara frågan på ett
sådant sätt som användaren skulle önska.
När användaren besvarar frågor behöver användaren stödjande information. Information som
anger varför frågorna ställs och hur svaren ska användas. Användaren kan behöva information
för att förstå hur frågorna ska tolkas och besvaras och om det finns restriktioner för de svar
som användaren kan avge. Användaren kan också behöva bakgrundsinformation inom det
område som frågorna gäller. Användaren ska inte behöva besvara frågor på lösa grunder utan
ska kunna känna sig säker när användaren avger sina svar.
Användaren ska inte behöva besvara alla frågor i ett svep, utan ska kunna besvara frågorna i
egen takt, t.ex göra en paus för att undersöka och skaffa fram svar till en fråga och sedan
fortsätta vid annat tillfälle. Detta ställer krav på att användaren kan spara uppgifterna på
webbplatsen för att ta upp arbetet vid senare tillfälle. Det innebär också att användaren på ett
enkelt sätt behöver komma åt sådan information som tidigare har temporärsparats. Frågorna
ska också kunna besvara i en ordning som är naturlig för användaren.
Uppgiftskraven ska vara motiverade. Användaren ska inte behöva registrera uppgifter som
inte kommer att användas i den process där svaren ska hanteras. Användaren ska inte behöva
besvara samma fråga flera gånger och användaren ska inte heller behöva registrera uppgifter
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som myndigheten redan har eller enkelt kan skaffa fram. Användaren ska inte behöva ta del
av frågor som inte berör användaren. Om användaren t.ex har svarat nej på frågan om användaren har hemmavarande barn. Ska användaren inte senare få frågan om ålder på hemmavarande barn.
Hur realisera?
Skapa stöd för enkel, snabb och säker registrering!
Inför deklarationer som beskriver syfte och användning med ställda frågor och önskade svar,
dvs varför frågorna ställs och hur svaren kommer att hanteras och användas. Utgå ifrån
användarens kunskaper och svarsprocess och organisera frågor och frågeområden. Strukturera
och placera i lämpliga teman. Sammanför frågor som är relaterade och som kan besvaras
tillsammans. Börja med frågor som är enkla för användaren att besvara.
Låt webbplatsen hämta uppgifter som användaren har angivit tidigare och redovisa dessa
uppgifter för användaren och ange källa. Ge användaren möjligheter att kopiera in uppgifter
från tidigare svar, om det är troligt att svaren kan överensstämma.
Använd fördefinierade svarsalternativ om alternativa svar kan identifieras och förutses. Ge
användaren stöd för att ange endast ett alternativ (radioknappar) eller flera alternativ
(checkboxar). Fördefinierade svarsalternativ bör även innehålla ett alternativ som är fritt, t.ex
annat eller övrigt. Såväl vid fördefinierade svarsalternativ som vid fördefinierade fält för
registrering av text, bör fält för ospecificerad text (fritextfält) tillhandahållas. Användaren kan
då komplettera med information som användaren anser saknas i sammanhanget, dvs användaren kan kommunicera det som användaren önskar säga till mottagaren.
Kontrollera registrerade uppgifter i största möjliga utsträckning och ge användaren feedback
för att ändra vid behov. Möjliggör temporal flexibilitet så att användare kan spara redan
registrerade uppgifter (arbetsdokument) för att kunna fortsätta vid annat tillfälle. Skapa
dynamiska formulär och anpassa kommande frågor till användaren utifrån de svar användaren
tidigare registrerat. Ge användaren en helhetsuppfattning om frågor som ska besvaras, samt
under processens gång, en uppfattning om redan besvarade frågor (specifika frågor, teman
eller antal frågor).
Ge användaren möjlighet att vid behov hämta information som kan göra användaren mer
kunnig om frågeställningar och svarsalternativ samt ge användaren underlag för att på ett
säkert sätt besvara frågor. Information ska kunna hämtas utan att användaren behöver flytta
fokus från frågeprocessen, t.ex genom att automatiskt visa information i temporära fönster.
Exempel från verksamt.se i bilaga 24-25.
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4.19 Säkerhetsstöd
Hur kan användaren få stöd för att göra rätt?
Vad händer om jag gör fel?
Användaren ska kunna känna sig trygg i sitt agerande på webbplatsen. Användaren ska inte av
misstag göra något som ger obehagliga överraskningar och får negativa konsekvenser. I så
stor utsträckning som möjligt ska användaren ges stöd för att från början göra rätt. Men om
det ändå blir fel, ska användaren i så många situationer som möjligt kunna ångra sig.
Om användaren ångrar sitt val, t.ex navigering till en ny sida, ska användaren kunna backa
och genomföra ett nytt val. Användaren kanske anser att den sida användaren har kommit till
inte uppfyllde förväntningarna, utan vill välja en annan sida, ett annat ämne, en annan process
eller webbtjänst. Om det är möjligt, utifrån den situation som användaren befinner sig i, bör
användaren ges möjlighet att backa. Men användaren ska inte tvingas backa onödigt många
steg. I första hand ett steg, eftersom användaren upptäckte sitt misstag just efter det sista
steget. Men användaren bör också kunna backa till start av processen/navigeringsvägen för att
starta en annan process/navigeringsrutt. Användaren bör också alltid kunna navigera direkt
tillbaka till startsidan på webbplatsen, så att användaren alltid kan börja om från början om
användaren har tappat orienteringen.
Användaren bör få hjälp att göra medvetna val när det gäller val som kan vara viktiga för
användaren. Användaren ska få extra stöd för att bli medveten om konsekvenserna i vissa
kritiska situationer. Konsekvenstydlighet före utförande är generellt viktigt, men i vissa
situationer är konsekvenserna särskilt allvarliga och detta behöver användaren göras extra
uppmärksam på. Det är t.ex skillnad mellan att klicka på en OK-knapp för att lägga varor i en
varukorg och att klicka på en OK-knapp för att skicka iväg en beställning. I sådana situationer, t.ex beställningssituationer, ska användaren få extra stöd för att inte göra fel.
I situationer där användarens agerande kan får konsekvenser av stor betydelse, kan användarens medvetenhet ökas ytterligare genom feedback och kontrollfråga, dvs konsekvenstydlighet - efter, tillsammans med möjligheten att ändra/göra ogjort. Detta är särskilt viktigt
om användaren har agerat på ett ologiskt sätt. Att användaren har klickat på OK-knappen för
att skicka iväg en beställning är kanske inte ologiskt, men däremot att användaren har klickat
på OK-knappen för att tömma hela varukorgen.
Information ska visas på webbplatsen på ett sådant sätt att användaren gör rätt istället för fel.
Detta är särskilt viktigt för de situationer när användaren inte kan ångra sitt agerande på
webbplatsen. Men när användaren agerar på webbplatsen finns det dock alltid risk för att det
kan blir fel. Användarnas agerande bör minimeras och överlåtas åt IT-systemet där detta är
möjligt.
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Användaren ska kunna känna sig trygg i hur användarens identitet och inregistrerade uppgifter hanteras och vidareförs genom webbplatsen. Användaren ska t.ex inte behöva lämna
ifrån sig uppgifter som är känsliga och som kan användas på ett felaktigt sätt. Användaren ska
heller inte få tillgång till information som inte är avsedd för den aktuella användaren.
Hög säkerhet är viktig, men säkerheten på webbplatsen ska anpassas efter aktuell situation, så
att användaren inte utsätts för onödiga säkerhetsspärrar. Att användaren behöver hantera t.ex
inloggningar, komplicerade identifieringar/certifieringar och kontrollfrågor innebär hinder i
användarens process. Det är därför viktigt att sådana säkerhetsspärrar används på ett situationsanpassat sätt och formuleras/deklareras så att användaren förstår nyttan med spärren/
kontrollen. Om användaren t.ex ska besvara kontrollfrågan ”vill du verkligen lämna denna
formulärsida” kan frågan upplevas som onödigt, men kontrollfrågan ”formuläret är inte
komplett ifyllt, vill du verkligen lämna denna formulärsida” kan upplevas som meningsfull.
Hur realisera?
Skapa stöd för användaren att inte göra fel samt att eventuellt ångra!
Tillhandahåll ångermöjligheter där det är möjligt. Identifiera kritiska situationer på webbplatsen där användaren måste göras extra uppmärksam på valalternativ och effekter. Det är
extra viktigt att beakta sådana situationer där användaren inte kan ångra sitt agerande. En
utökad konsekvenstydlighet före respektive efter bör tillämpas i dessa situationer.
Att tillämpa principer som gäller för informationsklarhet, organisering, konsekvenstydlighet,
kunskapsstöd och registreringsstöd ger användaren förutsättningar för att göra rätt från början.
Utnyttja IT-systemets potential för att minimera de handlingar som användare behöver utföra
på webbplatsen. Möjliggör t.ex korta navigeringsvägar, fördefinierade valalternativ, textförslag vid registrering av text, hämtning av lagrade uppgifter och rimlighetskontroller vid
registrering.
Exempel från verksamt.se i bilaga 26-27.
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5 Sammanfattning av utvärdering
Verksamt är en attraktiv och fungerande webbplats med omfattande innehåll som kan ge god
service till användare. En bra webbplats med stor användningspotential som kan trimmas och
utvecklas för att ge ännu bättre service till användare. Enligt formulerad vision ska webbplatsen på sikt ges större innehåll och involvera fler aktörer, såväl webbutförare som webbanvändare. Komplexiteten kommer att öka, vilket innebär en stor utmaning om man vill
uppnå målet om en snabb, enkel och säker service för användare av verksamt.se.
Nedan följer en sammanfattning av utvärderingen utifrån de tillämpade kvalitetskriterierna.
Vissa detaljresultat från utvärderingen framgår i bilagan med exempel från verksamt.se.
Informationsklarhet
Webbplatsen innehåller mycket information och det mesta på webbplatsen är enkelt för
användaren att tolka och förstå. Men oklarheter finns, t.ex vad gäller innebörd och tolkning av
vissa bilder. Dessutom kan flera av de problem som tas upp under övriga kvalitetskriterier
nedan även relateras till bristande informationsklarhet.
Ett övergripande problem är att webbplatsen inom vissa avdelningar innehåller bilder som
ibland också är ganska stora. Bilderna bidrar till att webbplatsen blir livfull och omväxlande,
men bilderna stjäl också uppmärksamhet och plats. Flera av bilderna är svåra att tolka vilket
kan ge en negativ effekt. Användare ägnar uppmärksamhet åt en bild men får ingenting ut av
detta. Istället för en bild som inte är så meningsfull, kan utrymmet användas till mer informativt innehåll. Eller så kan existerande innehåll komprimeras på sidan, så att användaren
snabbare kan ta del av information och slipper skrolla/klicka. Exempel på stor bild finns i
bilaga 13. På webbplatsen finns även små bilder som är svåra att tolka, t.ex bilderna för
”Användbara verktyg”. Om bilder ska användas där, behöver de vara tydligare och mer
adekvata i relation till respektive ”verktyg” eller helt konstruerade, t.ex geometriska symboler.
En översyn av texter och bilder kan förbättra informationsklarheten.
Användartydlighet
En tydlig användardeklaration finns på webbplatsens första sida, ”för dig som driver eller vill
starta företag” (bilaga 3). Det är bra att användardeklarationen är tydlig, men stämmer den?
Hur är den relaterad till webbplatsens innehåll och målen för webbplatsen?
Enligt måldokumentet (Tillväxtverket, 2009) är den primära målgruppen ”små företag med
verksamhet i Sverige samt blivande företagare i Sverige”. Måldokumentet adresserar företag
och företagare men användardeklarationen endast företagare. Små företag är inte endast
enpersonsföretag. Enligt måldokumentet ska verksamt.se bidra till ”Fler växande och
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livskraftiga företag i Sverige” (huvudmål för verksamt.se?), dvs små företag som inte bara
drivs av en person. Genom innehållet i verksamt.se under huvudflikarna driva, utveckla och
avveckla erbjuds också service till företag i driftsskedet. Personer som använder verksamt.se
är kanske inte alltid företagare utan anställda. Användardeklarationen är alltså inte helt
anpassad till webbinnehållet.
Användardeklarationer kan anpassas till webbinnehållet för att bättre attrahera avsedda
målgrupper.
Tjänstetydlighet - syfte och innehåll
En tjänstedeklaration finns på startsidan, ”Här hittar du information, verktyg och e-tjänster
från flera myndigheter på ett ställe. Du kan skapa en affärsplan och registrera företag. I framtiden kommer du att kunna göra ännu mer.” (bilaga 4). Det är bra att den finns, men är den
signifikant för webbplatsen och hjälper den användaren i beslutet att eventuellt gå vidare in på
webbplatsen?
”Information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter” säger egentligen ingenting om
syftet med webbplatsen och vad användaren kan förvänta sig. Användaren kan dock få lite
hjälp genom aktörsdeklarationen längre ned på sidan. Satsen ”Du kan skapa en affärsplan och
registrera företag” anger däremot tydligt vad användaren kan förvänta sig att göra på
webbplatsen. Men detta pekar endast på en begränsad del av verksamt.se, vilket gör att användaren kan få en felaktig uppfattning av webbplatsens potential. Dessutom är tjänsterna ”skapa
en affärsplan och registrera företag” orienterade mot användare i startskedet vilket förstärker
de problem som beskrivs under användartydlighet ovan.
Att flagga upp för att ”i framtiden kommer du att kunna göra ännu mer” kan vara bra. Då kan
en användare som inte hittar något intressant kanske tänka sig att komma tillbaka senare och
hitta något användaren behöver. Samtidigt är det en öppen utfästelse som kan göra någon
besviken över att det inte händer mer (vad innebär ännu mer?). Men informationen kan också
ge indikationer om att webbplatsen ännu inte är så välutvecklad, ett första försök som inte är
så genomarbetat, och detta gäller väl inte för dagens verksamt? En utsaga som t.ex
”uppdateras och förändras löpande” stämmer kanske mer med verkligheten och låter positivt
och dynamiskt.
Explicita innehållsdeklarationer t.ex ”på den har sidan kan du finna…” saknas i allmänhet på
webbsidorna. Innehållsdeklarationer ges istället genom innehållsrelaterad text på flikar,
menyer, rubriker. Dessa texter är dock inte alltid enkla att förstå för användaren. För t.ex
tjänster under ”användbara verktyg” kan användaren behöva gå vidare innan användaren kan
ta ställning till den potentiella nyttan av webbtjänsten.
Rubriksättningen på sidorna är inte helt konsekvent. På vissa sidor saknas rubriker, på vissa
sidor överensstämmer inte rubriken på sidan med rubriken på den navigerbara fliken/
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menyraden. Det förekommer också att olika flikar/sidor på webbplatsen har samma rubrik
men lite olika innehåll.
Om startsidan på ett tydligare sätt annonserar syftet och nyttan med verksamt.se samt om
explicita innehållsdeklarationer med förklarande text införs på vissa sidor kan detta underlätta för användaren och ge användarna mer realistiska förväntningar på verksamt.se samt
öka potentiella användares intresse för verksamt.se.
Organisering - struktur och placering
Webbplatsens huvudstruktur framgår på webbplatsens startsida. Strukturen som relaterar till
ett företags utvecklingsprocess verkar logisk och kan intuitivt förstås av användare. Huvudflikarna med dess olika färger och tillhörande bilder dominerar och genomsyrar webbplatsen.
Denna struktur används också för placering och navigering. Detta gör att användaren enkelt
kan orientera sig på en översiktlig nivå på webbplatsen.
Det innehåll som användaren kan finna under respektive huvudområde (fundera, starta, driva,
utveckla, avveckla) utgörs huvudsakligen av information som direkt relaterar till dessa faser.
Men informationen är inte primärt organiserad efter det informationsbehov som en företagare
har när företagaren/företaget befinner sig i dessa faser. T.ex är information om bokföring,
skatter och avgifter placerad under ”driva”. Det är också under drift som bokföring görs och
skatter och avgifter betalas. Men det är viktigt för en potentiell företagare att på ett tidigt
stadium i processen också känna till sådant som har med företagets drift att göra, men då
kanske på en mer översiktlig nivå. Företagaren måste vara förberedd och ha realistiska
förväntningar innan start av företag. Visserligen kan en användare som söker sig runt på
webbplatsen få tillgång till all information och därigenom bli välinformerad. Men om det är
snabbt och enkelt som gäller, så kan den tydliga indelning i fem huvudområden fungera som
”vattendelare”. Det är mycket tilltalande med klara ämnesområden och det är enkelt att välja.
Användaren kan känna sig vägledd av webbplatsen och kan förledas att tro att tillräcklig
information finns under respektive område. Detta förstärks genom användardeklarationen ”för
dig som driver eller vill starta företag”. Användaren hittar snabbt ett processteg/fas som
relaterar till där användaren för tillfället befinner sig och användaren stannar kanske då inom
det steget/den färgen. Skillnaden mellan information om något och information för någon
framgår inte på webbplatsen.
Problem avseende struktur och placering gäller inte bara informeringstjänsterna under huvudflikarna utan även de mer utförarorienterade tjänsterna (göra-tjänster) under rubrikerna ”Etjänster” och ”Användbara verktyg”. Under dessa rubriker finns många av de tjänster som
erbjuds användaren. Gruppering av dessa tjänster i de två kategorierna grundar sig på inloggningskrav, vilket inte framgår för användaren. Vad lägger användaren för betydelse i denna
uppdelning, uppfattar användaren indelningen som relevant och begriplig? Problemen förstärks av att innehållet inte tydligt kan uppfattas (enligt resonemanget för tjänstetydlighet innehåll ovan) samt oklara bilder relaterade till de olika tjänsterna (enligt resonemanget för
informationsklarhet ovan). Misstanken att användarna kan bli förvirrade förstärks också av att
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webbplatsen levererar felmeddelande med följande innehåll: ”E-tjänsten Hitta tillstånd 1.0.8
har tekniska problem för tillfället”. Men webbtjänsten ”Hitta tillstånd” tillhör gruppen
”Användbara verktyg” enligt den information som visas mot publika användare. Om inte
webbutförare kan hålla reda på de olika kategorierna, hur ska användarna kunna göra detta?
På samma sätt som för de rena informeringstjänsterna är de olika sk ”e-tjänsterna” och ”verktygen” placerade under olika huvudområden. Även för dessa mer utförarorienterade tjänster
gäller att en användare kan ha nytta av tjänster som inte är placerade under det processtadium
där användaren befinner sig. Webbtjänsterna under ”Användbara verktyg” respektive ”Etjänster” har en mer undanskymd placering än de rena informeringstjänsterna under huvudflikarna.
En organisering som bättre exponerar webbplatsens hela innehåll för användaren och ger
användaren stöd för att få överblick och därefter kunna välja tjänster mer fritt efter aktuellt
behov (informeringstjänst eller annan tjänst), kan göra innehållet mer tillgängligt och ge
användarna mer nytta av webbplatsens innehåll. Att ge möjligheter till ett mer fritt val för
användare kan kombineras med guider anpassade till speciella användargrupper.
Navigerbarhet
Navigering följer oftast vald struktur och placering och blir därigenom oftast enkel att förstå
och hantera genom det utvecklade flik- och menysystemen.
Dock finns sidor som är svåra att komma åt eller förflytta sig ifrån, navigeringssymboler som
är svåra att använda, symboler ser navigerbara ut men inte är det samt länkar som inte är
aktuella. Navigeringsproblemen är större inom ”E-tjänster” och ”Användbara verktyg än inom
informeringstjänsterna under huvudflikarna. Olika navigeringsprinciper tillämpas för de olika
webbtjänstetyperna, vilket kan vara förvirrande för användaren. När användaren är inne i ”Etjänsterna” är huvudflikarna inte åtkomliga och användaren kan inte nå informeringstjänsterna.
Mer enhetliga och koordinerade navigeringsprinciper mellan de olika webbtjänsterna kan
förenkla för användarna.
Positionstydlighet
Markerade flikar, rubriker, färger och smulrader hjälper användaren att förstå var användaren
befinner sig, vilka val användaren har gjort samt hitta tillbaka till tidigare position. Dock
förekommer att positionsdeklarationer är felaktiga eller saknas. För informeringstjänsterna
under huvudflikarna respektive webbtjänsterna under ”E-tjänster” och ”Användbara verktyg”
tillämpas olika principer för att markera positioner, vilket kan vara förvirrande för användaren.
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Mer enhetliga och koordinerade principer för positionsdeklarationer mellan de olika webbtjänsterna kan förenkla för användarna.
Konsekvenstydlighet - före och efter
Inom informeringstjänsterna under huvudflikarna är konsekvenstydligheten i allmänhet god.
Problem finns dock när det gäller de webbtjänster som tillhör kategorierna ”E-tjänster” och
”Användbara verktyg”. Där är konsekvenstydligheten ibland lägre bl.a beroende på för lite
och för oklar information. Inom dessa, mer utförande webbtjänster, är konsekvenstydligheten
ofta viktigare än under informeringstjänsterna. Därför kan andra principer krävas för att visa
konsekvenser på ett tydligt sätt.
En översyn av konsekvenstydligheten för webbtjänsterna tillhörande kategorierna ”Etjänster” och ”Användbara verktyg” kan förenkla användningen av dessa tjänster.
Aktörstydlighet
Aktörsdeklarationer finns oftast på de olika sidorna vilket ger användaren tydlig information
om webbutförare.
Deklarationerna följer dock lite olika principer avseende placering och struktur och på vissa
sidor är aktör/webbutförare oklar.
Tre olika aktörer står bakom verksamt.se men även andra aktörer levererar innehåll till
verksamt.se. För användaren visar verksamt.se inledningsvis upp en vy av en homogen
webbplats med ett koordinerat tjänsteinnehåll och upplägg. Men när användaren kommer
vidare på webbplatsen t.ex in på ”Mina sidor” är det tydligt att samordningen mellan olika
aktörer är begränsad. När användaren är inloggad byter verksamt.se skepnad.
Webbplatsen ger från början ett välordnat intryck men beroende på vilka sidor/tjänster
användaren senare besöker kan webbplatsen ge ett mindre organiserat och något slarvigt
intryck. Med de planer på en utvidgning av verksamt.se som anges i måldokumentet finns
risker för ett splittrat och osammanhängande verksamt.se.
Olika tjänster behöver bli bättre koordinerade för att verksamt.se ska fungera enkelt för
användare. Genom att formulera tydliga principer för hur de olika tjänsterna ska utformas
och samverka kan man uppnå en webbplats där de olika tjänsterna både följer gemensamma
regler och är individuellt anpassade. Olika webbutförare kan också tydliggöras. Användaren
ska kunna veta vem som är den aktuella aktören men utan att behöva ta särskild hänsyn till
detta.
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Informationsgiltighet
Webbplatsen innehåller mycket information. Tidsdeklarationer finns oftast vilket ger användaren en god uppfattning om aktualitet. För att upprätthålla en hög trovärdighet gentemot
användarna är det viktigt att all ämnesrelaterad information är korrekt. Denna aspekt har dock
inte kunnat bedömas i utvärderingen.
Vissa överlappningar och onödiga upprepningar förekommer i den ämnesrelaterade informationen på webbplatsen. Även irrelevant information som snarare är förvirrande än klargörande
förekommer.
Större noggrannhet beträffande ämnesinnehållet kan öka informationsgiltigheten och därmed
användarnas förtroende för verksamt.se.
Kunskapsstöd
Webbplatsen är omfattande och innehåller mycket information som kan bidra till kunniga
användare. Webbplatsens tjänsteinnehåll har stor potential för att ge användarna service.
Enligt diskussion under organisering ovan, kan man fundera över om innehållet är organiserat
på ett sådant sätt att webbplatsen ger tillräckligt stöd för att utveckla användarnas kunnighet.
Speciellt gäller det användare som befinner sig i en tidig fas, t.ex fundera, starta. Dessa
användare behöver översiktlig information inom många områden och informationen är i
allmänhet inte strukturerad på ett sådant sätt på webbplatsen.
På webbplatsen finns under ”Fundera” sammanställningen ”Vägen från idé till företag – en
snabbguide”. Denna kan fungera som en översiktlig introduktion kring företagande. Men
denna guide är inte inplacerad i flik- och menysystemet och kan därför hamna utanför
användarens fokus, så att användaren kan missa denna information. För att guiden ska ge bra
effekter bör informationen relateras till övrig information på webbplatsen, så att användaren
sedan kan läsa vidare utan att mötas av motstridig eller onödigt upprepad information.
Möjligheten att hålla samman olika webbtjänster för att uppnå ett bra kunskapsstöd utnyttjas
inte alltid. Detta gäller bl.a när användaren är inloggad, se navigerbarhet ovan.
Ökad samordning mellan olika webbtjänster samt guider anpassade till vissa användargrupper tillsammans med en förändrad organisering av innehållet kan innebära att webbplatsens potential utnyttjas bättre och gör användarna kunnigare.
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Flyttbarhet
Verksamt.se innehåller viktig information som användare kan behöva reflektera över i olika
sammanhang samt även diskutera med andra t.ex medarbetare. Funktionalitet för delningslänkar tillhandahålls på webbplatsen och vissa utskriftsmöjligheter för ifyllda formulär ges.
Men andra möjligheter saknas för att vidareföra och återanvända information från webbplatsen, t.ex genom dedicerade utskrifts- och sparafunktioner.
Möjligheter till dedicerad utskrift av ämnesinnehållet på webbplatsen kan öka användningspotentialen av verksamt.se.
Registreringsstöd
Inom de webbtjänster som ingår i grupperna ”E-tjänster” och ”Användbara verktyg” kan
användaren behöva registrera uppgifter. Vid registrering utnyttjas IT-systemet dock inte fullt
ut för t.ex kontroller, hämtning av uppgifter, dynamiskt frågande. Detta medför att det tar lång
tid och kan bli fel. Delvis olika principer gäller också för registrering inom dessa olika
webbtjänster. Användaren får inte på ett enkelt sätt tillgång till basinformation när registrering
utförs. T.ex finns en hel del problem kring kontaktpunktsfunktionen avseende registrering och
annat handhavande. En del av dessa problem har tidigare beskrivits i Goldkuhl, Persson &
Röstlinger (2010a) kapitel 9.
En översyn av tjänsterna tillhörande kategorierna ”E-tjänster” och ”Användbara verktyg”
med avseende på registrerbarhet kan förenkla användningen av dessa webbtjänster.
Säkerhetsstöd
För att använda tjänsten ”Affärsplan” krävs inloggning med e-legitimation. Detta behövs för
att användaren ska kunna spara och återkomma till arbetsdokumentet samt skriva ut olika
sammanställningar i affärsplanen. Informationen i affärsplanen är inte av den karaktären att
den behöver skyddas med e-legitimation. Användaren skulle kunna få tillgång till frågeformulären och spara på eget minne utan att logga in. Förutom att inloggning kräver e-legitimation
innebär inloggningen att användaren spärras ut efter en viss tid, vilket är en olägenhet.
Dessutom har användaren inte tillgång till annan information och funktionalitet när användaren är inloggad och inne i de sk e-tjänsterna.
Backa och ångra kan vara svårt, särskilt i ”E-tjänster” och ”Användbara verktyg”.
Förbättrade rutiner för inloggning kan öka användningspotentialen av verksamt.se.
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Bilaga 1

Kvalitetskriterier – exempel från verksamt.se
Inledning
För illustration av de 16 kvalitetskriterier som beskrivits i kapitel 4, kvalitetskriterier för
offentliga webbplatser, redovisas nedan ett eller flera exempel från verksamt.se för varje
kvalitetskriterium. Som nämnts i kapitel 5, sammanfattning av utvärdering, visar utvärderingen att verksamt.se är en webbplats med olika webbtjänster som redan nu ger god service
men som har en potential att ge ännu bättre service till dess användare.
Exemplen från verksamt.se i denna bilaga avspeglar inte hela diagnosen av verksamt.se utan
exemplen är primärt valda för att illustrera kriterierna. Kriterierna är designade för att skapa
goda webbplatser och undvika webbplatser som ger problem för användarna. Därför är det
ofta enklare att förstå innebörden av ett kriterium genom att visa på brister i webbplatser än
det välfungerande som vi ofta tar förgivet. Avsikten är att som helhet visa exempel på
webbplatsegenskaper som innebär såväl styrkor som svagheter. Många av exemplen visar på
brister i verksamt.se. Detta ska inte tolkas som om utvärderingen visar att problemen
överväger styrkorna i verksamt.se. Tvärt om visar diagnosen att verksamt.se är en välfungerande webbplats, men brister finns. Att identifiera bristerna är en grund för att också åtgärda
dessa.
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Bilaga 2

Informationsklarhet (1)

Oklart formulerad text kring offentlighetsprincipen och personuppgifter. Texten kan vara svår
att tolka på ett entydigt sätt, speciellt för användare som inte förstår vad offentlighetsprincipen och mellanlagrade uppgifter är. Under rubriken Offentlighetsprincipen talas det
om ”information som skickas till oss” och under rubriken Personuppgifter ”behandling av
personuppgifterna”. I båda fallen mottar myndighet information från användaren. Vilka är
skillnaderna?
Eftersom det här handlar om information som användaren ska lämna ifrån sig genom webbplatsen, kan en användare som blir osäker på effekterna undlåta att registrera viss information i vissa lägen, eller att välja att inte använda vissa av tjänsterna på webbplatsen.
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Informationsklarhet (2)

Det är svårt för användaren att tolka detta felmeddelande. Informationen ger mer förvirring än
klarhet. Sådan information bör inte belasta användaren utan bör filtreras bort av webbsystemet.
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Användartydlighet

Avsedda användarkategorier anges med tydlig text på startsidan: ”för dig som driver eller vill
starta företag”. Webbplatsen vänder sig alltså till alla nuvarande och potentiella företagare.
En tydlig användardeklaration är bra, men är formuleringen bra i relation till webbplatsens
innehåll och målgrupper? Webbplatsen innehåller information som är giltig för företag under
driftskedet. I detta läge kan det vara anställda som söker information och inte den som driver
företaget. Den primära målgruppen för verksamt.se är små företag och blivande företagare.
Men alla små företag är inte enpersonsföretag. Ska verksamt.se vara en webbplats för
företagare eller för företag? Förmodligen för både och. I så fall behöver man ta konsekvenser
av detta och formulera användardeklarationen tydligare.

55

Bilaga 5

Tjänstetydlighet - syfte

Den typ av tjänster som verksamt.se erbjuder användaren anges på startsidan. Att tjänstedeklaration finns på startsidan är bra för användaren, dock finns problem med informationsklarheten.
Först specificeras webbplatsens innehåller som: ”Information och tjänster från myndigheter”.
Av detta kan användaren utläsa att man förmodligen kan hämta information på webbplatsen.
Genom ”tjänst” kan användaren anta att webbplatsen ger möjligheter till något mer än att
hämta arrangerad information. Men eftersom ”tjänst” används med olika innebörder på olika
webbplatser, kan användaren inte göra en säker tolkning av vad som menas med ”tjänst” på
just verksamt.se. Att verktyg därefter införs som ny kategori, ”information, verktyg och etjänster”, gör inte tolkningen klarare. Innehållsdeklarationen är alltså inte tillräckligt tydlig i
detta exempel.
En konkretisering på vad användaren kan göra ges dock i nästa mening ”Du kan skapa en
affärsplan och registrera företag.” En sådan precisering är bra men kan i detta exempel leda
fel. Användaren kan tolka att ”skapa affärsplan och registrera företag” är det enda användaren kan göra, förutom att hämta information, speciellt som meningen efterföljs av ”I framtiden kommer du att kunna göra ännu mer”.
Eftersom verksamt.se redan nu innehåller flera andra tjänster som inte är enbart rena
informeringstjänster, blir tjänstedeklarationen alltför snäv och kan leda till att användare
missar viktiga tjänster som finns på webbplatsen. Riskerna med en exkluderande tjänstedeklaration är alltså att användaren kan missa webbplatsinnehåll. Men motsatsen, en alltför
inkluderande deklaration, är givetvis heller inte bra. Då kan användare få falska förhoppningar om nyttan av att använda webbplatsen, en nytta som inte kan uppnås.
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Tjänstetydlighet - innehåll (1)

Översiktlig innehållsdeklaration finns på startsidan genom flikarna: fundera, starta, driva,
utveckla och avveckla. Flikarna är också kompletterade med förklarande text, vilket ger
användaren en översiktlig uppfattning om innehållet på webbplatsen. Dock döljs en viktig del
av innehållet under fliken ”Mina sidor” som finns i 2 ex på första sidan. Den oinitierade
användaren kan ha svårt att förstå detta.
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Tjänstetydlighet - innehåll (2)

Innehållsdeklaration finns på samtliga undersidor genom flikar, menyer, rubriker. På startsidan för varje huvudflik finns en bildtext. Vissa problem finns dock med informationsklarheten. Det är inte alltid enkelt att förstå vad som t.ex finns bakom rubriker som
Användbara verktyg/Räkna ut, Användbara verktyg/Hitta tillstånd. Detta medför att vissa
deklarationer inte gör användaren tillräckligt informerad om innehållet.
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Organisering - struktur (1)

Webbplatsens huvudstruktur framgår på första sidan. Strukturen anknyter till ett företags
utvecklingsprocess och är enkel att förstå för användarna.

Organisering - struktur (2)

Under rubrikerna e-tjänster och användbara verktyg finns många av de tjänster som erbjuds
användaren. Strukturen framgår av menyerna. Men strukturen i sig är oklar för användaren.
Uppdelning i de två kategorierna e-tjänster och verktyg grundar sig på inloggningskrav, vilket
inte framgår för användaren. Man kan undra om denna uppdelning känns relevant och
begriplig för användarna?
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Organisering - placering

Genom den uppbyggnad av flikar, menyer och rubriker som finns i verksamt.se kan man ofta
förstå var visst innehåll är placerat. Men det finns ändå information och funktionalitet som är
svår att hitta.
Det är t.ex oklart var kontaktpunkten finns på webbplatsen. Erfarenheter från projektet
”verksamt.se i samspel med kommuner” visade att kontaktpunktsfunktionen var svår att hitta
för flera personer. Kontaktpunktsfunktionen är placerad under ”Användbara verktyg/ Hitta
tillstånd”. Formuleringarna i menyerna ger användaren inget stöd för att förstå att användaren
ska söka under den rubriken om användaren vill sända ett meddelande till en kommun.
Det är inte heller helt lätt att hitta information om vad kontaktpunkten innebär. Sådan
information kan man hitta dels under Frågor och svar (rubrik Tjänstedirektivet) och dels under
ikonen för EUGO på första sidan. Den ikonen ger i nuvarande utformning (bl.a genom sin
engelskspråkiga text) närmast intryck av att vara en länk till extern plats.
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Navigerbarhet (1)
Enligt resonemanget kring kontaktpunkten på föregående sida är det svårt att förstå var
kontaktpunksfunktionen finns på webbplatsen. Om användaren vet att den finns under ”hitta
tillstånd” kan den ändå vara svår att hitta, bl.a beroende på att det är lång väg dit. Det är
många navigeringssteg som måste utföras om användaren vill registrera ett meddelande som
ska sändas till en kommun, (t.ex Ale). Det finns flera olika vägar att välja på för användarna
men samtliga är långa och oklara att följa.
En navigeringsväg till sidan med formulär för registrering av uppgifter om sändaren samt
meddelande till vald kommun är följande:
Användbara verktyg/ Hitta tillstånd/Myndigheter/Ale kommun/Bygglov/Blankett/
Skicka in ansökan/Tillstånd & myndighet/Bifoga ansökan/Kontaktuppgifter.
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Navigerbarhet (2)

Såväl texter som bilder i listan är navigerbara. Att texterna är navigeringsobjekt framgår
genom färg och understrykning (webbstandard). Att bilderna är navigeringsobjekt ser
användaren inte direkt, men en dold navigeringsdeklaration finns i pop-upptexter som anger
”Gå till tillstånd”. Användaren kan då anta att bilden är ett navigeringsobjekt.
Två olika navigeringsobjekt visas för användaren, men båda ger samma navigeringsresultat
vilket dock inte framgår. Användaren kan bli osäker på resultatet av att klicka på text
respektive bild/ikon och testar kanske båda länkarna för att inte missa något. Att förstå
resultatet av en klickning kan vara extra komplicerat, eftersom pop-upptexten för bilden anger
”Gå till tillstånd” och positionsdeklarationen överst på sidan anger ”Du är här: Starta »
Tillstånd”, dvs användaren är redan på webbsidan ”Tillstånd”.
Användaren kan alltså använda bilden/ikonen (någon typ av dokument) för att navigera, men
detta navigeringsobjekt är redundant i detta sammanhang. Pop-upptexten kan dock tillföra en
del men detta kan lösas på annat sätt.
Dokumentikonen har dock en annan funktion som är intressant. Den visar att det finns en
blankett att ladda ned för vissa av tillståndstyperna i listan. För att ladda ned blanketten måste
användaren först förflytta sig till den aktuella tillståndssidan. Att det finns en blankett att
ladda ned där kan vara svårt att tolka för användaren, eftersom explicit information om detta
saknas. Men att förstå denna innebörd av dokumentikonen blir ännu svårare när den används
både som deklaration om blankett och navigeringsobjekt.
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Positionstydlighet (1)

Färg på flik samt färger och position på menyrader används för att visa var användaren
befinner sig någon stans på webbplatsen. Dessa markeringar kan vara enkla att tolka för
användaren, eftersom de också utgör en navigeringsväg som användaren har använt sig av
(denna princip gäller dock inte alltid). Användarens position anges även mer explicit i
sidhuvudet genom smulraden ”Du är här: Starta » Planera din start”.

Positionstydlighet (2)

Att ange användarens position genom smulrader används frekvent på verksamt.se, dock inte
genomgående. I detta exempel har användaren gjort val så att användaren har loggat in på
”Mina sidor” och där valt ”Skapa affärsplan” (olika navigeringsvägar finns). Men enligt
positionsdeklarationen i smulraden befinner sig användaren på sidan ”Tillväxtverket”. Användarens position blir i detta exempel oklar, eftersom inget alternativ sätt används för att här
visa användarens position.
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Konsekvenstydlighet - före

Detta frågeformulär är tredje sidan i webbtjänsten ”Din checklista” där en fråga presenteras på
varje sida. Till sida har användaren kommit genom navigeringsvägen Starta/Användbara
verktyg/Din checklista/Gör din egen checklista för att starta företag/ och därefter stegat fram
till tredje frågan (den använda navigeringsvägen stämmer inte med positionsdeklarationen i
smulraden).
På sidan finns fyra navigeringsobjekt. ”Föregående” ger föregående fråga/sida i checklistan.
”Nästa” ger nästa fråga/sida. ”Tillbaka” ger första frågan/sidan. ”Börja om” ger också första
frågan/sidan, men då är samtliga tidigare registrerade värden borttagna. Fyra olika men ändå
snarlika benämningar på förflyttningar kan vara svårt för användaren att förstå skillnaderna
av. Det är främst navigeringsobjekten ”tillbaka” och ”börja om” som användaren kan bli
osäker på. Att ”börja om” innebär radering av tidigare registreringar kan tyckas logiskt, men
konsekvenserna är förmodligen inte självklara för alla. Eftersom information raderas och det
inte erbjuds någon ångerfunktion är det extra viktigt att användaren förstår konsekvenserna av
”börja om”. Navigeringsobjekten på verksamt.se är inte enhetliga för samtliga göra-tjänster
utan olika principer gäller. Detta försvårar möjligheter att med säkerhet förstå de fyra navigeringsobjektens konsekvenser.
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Konsekvenstydlighet - efter

Tryck på sparaknappen ger användaren feedback med: ”Din affärsplan är sparad”.
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Aktörstydlighet (1)

På webbplatsens huvudsidor finns oftast en explicit aktörsdeklaration.

Aktörstydlighet (2)

Under ordlista, vid förklaring av termer, finns aktörsdeklaration men den är inte lika explicit
som i ovanstående exempel.
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Informationsgiltighet (1)








x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x

Rubriktext Namn
Användaren kan namnge en ny affärsplan. Hoppar användaren över detta steg sätts automatiskt namnet ”Ej namngiven” eller så utelämnas namn helt. Vilket som sker beror på hur
användaren väljer att hoppa över namngivningssteget. Hur ska namn hanteras och användas i
affärsplanen?
Samtliga rader i exemplet ovan gäller skapad affärsplan utom den rad där namnet anges som
”Nyanmälan”. Denna rad gäller registrering av nytt företag. ”Nyanmälan” är inte helt logiskt
under rubriken ”Namn”, dessutom är ”Nyanmälan” alltför kortfattat, anmälan av vad? Är
”namn” lämplig rubrik för kolumnen? Är tilldelat ”namn” lämpligt för posterna som namngivits till ”nyanmälan”, ”ej namngiven” respektive ” ” (blank)?
Rubriktext Person-/org.nr
Användarens nummer visas i varje post/rad i tabellen, dvs den som är inloggad.1 Vilken
funktion fyller person-/org. nr på varje rad när detta refererar till en och samma aktör?

1

Inloggarens personnummer skrivs på varje rad i tabellen, men har i denna kopia ersatts med X för att här inte
redovisa testpersonens identitet.
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Rubriktext Typ
För raderna som gäller affärsplan anges ”Affärsplan”, vilket inte är svårt att förstå. Men för
raden som gäller registrering av nytt företag anges ”Utkast”. Men ”Utkast” handlar mer om
status på dokumentet än om typ av dokument. Ingen av affärsplanerna är i det skedet att alla
ämnesrader har markerats klara. Affärsplanerna skulle alltså också kunna ses som utkast.
Skickas till
I denna kolumn anges att ansökan om företagsregistrering/anmälan ska skickas till
Skatteverket. Affärsplanerna ska inte skickas till någon mottagare, detta borde framgå
explicit.
Sista kolumnen
Rubrik saknas för denna kolumn. Vad innebär X?

Ovanstående tabell ”Arbetsdokument” visar exempel på bristande informationsgiltighet i flera
avseenden: Redundant och icke relevant information, information som saknas samt bristande
kongruens som råder mellan tabellens rubriker och ämnesinnehållet i tabellen. För användare
som har flera företag och flera olika registrerade dokument kan tabellen bli komplicerad att
snabbt förstå och hitta i.

Informationsgiltighet (2)

På webbplatsens huvudsidor finns oftast en explicit tidsdeklaration.
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Kunskapsstöd

Under Fundera/Vägen från idé till företag, finns denna webbfil som guidar användaren genom
ett antal ämnesområden som sträcker sig från ”Din affärsidé” till ”Behöver du medar-betare”.
Innehållet ger användaren översiktliga kunskaper och en grund för att söka vidare på
verksamt.se. Det är dock inte självklart att användaren hittar denna information på ett tidigt
stadium, eftersom den inte är placerad under någon av standardflikarna/menyerna. Innehållet
verkar inte heller helt koordinerad med liknande information som finns under andra flikar/
menyer, vilket kan göra användaren osäker.
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Kunskapsstöd, särskilt sammanhållna tjänster

Webbtjänsten ”Registrera företag” ger användaren möjlighet att fylla i formulär och skicka in
registrerade uppgifter genom webbplatsen. Tjänsten innebär alltså att användaren kan
genomföra hela processen ”registrera företag” på webbplatsen.
När användaren registrerar uppgifter i formuläret kan användaren ha behov av bakgrundsinformation, t.ex avseende innebörden av företagsregistrering. På formulärsidan i detta
exempel finns under ”Läs mer” (placerat ovanför frågeformuläret) länkar till skatteverkets
broschyrer. Dessa broschyrer är dock inte anpassade till det sammanhang när användaren
fyller i formuläret. Mer anpassad information kan användaren få genom att använda ?knapparna som placerats direkt i anslutning till frågorna i formuläret. I nedanstående bild
finns exempel på sådan information. Förstår användaren skillnaden mellan dessa olika typer
av information? Ett ”?” i formuläret kan tolkas som att det primärt handlar om instruktioner
för att fylla i formuläret.
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Den till situationen (besvara frågor i formuläret) mer anpassade informationen (i exemplet
information om olika skattetyper) öppnas i ett flytande fönster på webbsidan. Användaren får
tillgång till informationen i det sammanhang där informationen ska användas. Informationen
är också tillgänglig för användaren tillsammans med formuläret och användaren behöver då
inte tappa fokus från frågorna i formuläret.
I fönstret får användaren tillgång till en fil med information som ska ge kunskapsstöd till
samtliga frågor i formuläret. Detta ger en helhet och ger användaren möjligheter att få flera
frågor besvarade tillsammans. Dock är inte avsnitten i filen sorterade i samma ordning som
motsvarande frågor i formuläret vilket försvårar användningen något.
När användaren ska registrera företag kan användaren alltså få bakgrundsinformation genom
”Läs mer” eller ”?”. Men inte någon av den information som tillhandahålls här överensstämmer helt med den information som användaren finner under huvudflikarna (t.ex Driva/
skatter och avgifter). Om användaren redan är inläst på information under huvudflikarna finns
risk för att informationen kan verka motsägelsefull, vilket kan göra användaren osäker.
Användaren kanske måste gå tillbaka till huvudflikarna för att ta del av den informationen
igen, vilket gör att användaren tappar position och måste leta sig till tjänsten ”Registrera
företag” igen.
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Kunskapsstöd, särskilt sammanställningsförmåga

Under ”Starta/Användbara verktyg/Din checklista/Gör din egen checklista för att starta
företag” kan användaren besvara 14 frågor genom att välja svarsalternativ. Under svarsprocessen får användaren en sammanställning på de svarsalternativ som användaren har valt,
vilket gör att användaren får en överblick över svaren och kan se tidigare valda svar.
Rubriken ”Dina frågor och svar” är dock något tveksamt. Frågorna är inte från användaren
utan från verksamt.se, Rubrikerna för vissa av frågorna blir lite intetsägande då de inte visas
tillsammans med svarsalternativen.
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Flyttbarhet
Verksamt.se innehåller viktig information som användare kan behöva reflektera över och i
olika sammanhang även diskutera med andra, t.ex medarbetare. Dedicerade utskrifts- eller
sparamöjligheter saknas dock oftast på verksamt.se.
Ibland de webbtjänster som innebär att användaren själv registrerar uppgifter på webbplatsen
finns dock vissa utskriftsmöjligheter. Utskriftsfunktion finns t.ex inom webbtjänsten för att
skapa en affärsplan (se nedanstående bild). I detta exempel finns ett formulär med fem fält
som användaren kan fylla i (fyra frågor och en sammanfattning) samt en spara- och en skrivutknapp.

Trycker användaren på skrivutknappen kommer användaren till nedanstående sida.

73

Bilaga 23

På denna sida ska användaren välja från en innehållsförteckning vilka avsnitt som ska skrivas
ut (dock något oklar instruktion) och därefter trycka på granskaknappen. Detta ger följande
sida där användaren kan granska sin registrering.

Granskningssidan innehåller inte samtliga fält där användaren har registrerat uppgifter utan
endast det sista fältet, dvs sammanställningen. Övriga fält finns ingen utskriftsfunktion för.
Den utskrift som användaren erhåller genom skrivutknappen på granskningssidan ger en
utskrift som verkar anpassad till ett snyggt dokument (har t.ex ett försättsblad) att visa upp vid
kommunikation med externa aktörer och inte för att ha som underlag för eget minne och
fortsatt bearbetning av affärsplanen. Utskriftsfunktionalitet finns alltså här men den är omständlig att använda och ger inte riktigt det resultat som användaren primärt kan förvänta sig.
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Registreringsstöd

Under Hitta tillstånd/…/Bygglov finns en fil med blankett och tillhörande information som
gäller för ansökan om bygglov och liknande, t.ex bygganmälan, rivningslov mm. Blanketten
består av tre sidor och har ledtexter på både svenska och engelska. Efter blanketten följer två
sidor med anvisningar och förklaringar på svenska och engelska. Webbtjänsten erbjuder
funktionalitet för att spara och skriva ut blanketten.
Webbtjänsten ger användaren stöd för att registrera uppgifter elektroniskt på blanketten och
skicka in blanketten elektroniskt. Användaren kan sända in blanketten utan något certifikat
men blanketten innehåller ett fält för sökandes underskrift. Är kanske avsikten att blanketten
ska skrivas ut, skrivas under, skannas och därefter skickas in? Inga anvisningar finns
angående hantering av underskrift.
Användaren kan spara blanketten på egen dator vilket ger möjligheter att anpassa registreringen efter användarens aktuella förutsättningar. Användaren kan pausa och fortsätta
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registreringen vid annat tillfälle för att därefter sända in den. Användaren har också en egen
kopia av den information som skickats in.
Fastighetsbeteckning och fastighetens adress ska stå överst på de tre sidorna. Dessa fält är
ifyllningsbara på första sidan och kopieras automatiskt till övriga två sidor vilket är en hjälp
för användaren.
Användaren får en varning vid registrering av alfabetiska tecken i fälten för telefonnummer,
dock är varningstexten endast på svenska. Övriga fält, som ska vara numeriska, kontrolleras
inte, t.ex antal månader, byggnadsarea, kronor, antal hissar. Men e-postadresser som inte är
formellt giltiga ger en varning. I datumfälten får användaren stöd i form av pop-upptext för att
registrera datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Den engelska texten ger dock inget sådant
stöd vilket kan ge problem, eftersom svensk standard inte är standard i alla övriga länder.
Röda markeringar visar vilka fält som är obligatoriska men inga kontroller görs.
Användaren ges stöd att fylla i blanketten genom alternativ som ska kryssas. För dessa alternativ visas pop-upptexter i form av ”Kryssa för xxx” Där xxx är en upprepning av ledtexten
för valt alternativ, t.ex fritidshus. Pop-upptexten blir då ”Kryssas för fritidshus” vilket inte är
särskilt informativt. På vissa ställen är dessa pop-upptexter sammanblandade. Vid t.ex Fasadritningar står ”Kryssa för rivningsplan”. På vissa ställen är texten en sammanblandning av
engelska och svenska.
Info-knappar finns på några ställen i blanketten, t.ex vid Ärende. Denna info-knapp ger popupptexten ”Klicka för att hämta information” (svensk och engelsk text). Klick på infoknappen ger texten ”Här anges det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan” (endast
svensk text).
De anvisningar och förklaringar till blankettsidorna som finns i två efterföljande sidor är svåra
att läsa i samband med att blanketten fylls i elektroniskt. Alla ledtexter på två språk är platskrävande. Fälten är anpassade efter ledtexterna och inte efter antal tecken som ska registreras,
vilket kan vara förvirrande.
I anvisningarna står ”Blanketten består till stor del av kryssrutor. Endast ett kryss ska markeras i varje stycke. Om flera alternativ är möjliga markera det som överväger.” Denna text
finns alltså inte i blanketten, användaren kan kryssa rutorna relativt fritt. Dock har vissa
begränsningar införts, vilket är bra. Om alternativen var tematiserade i fler stycken/avdelningar med checkboxar och/eller radioknappar så skulle användaren få större hjälp.
Längst ned på sid två finns fyra fält under rubriken ”Kommunens uppgifter”. Även dessa fält
är ifyllningsbara för användaren, t.o.m fältet ”Datum för beslut”.
Blanketten kan sändas elektroniskt till kommunen med många felaktigheter. Webbplatsens
potential för stöd till användare vid registrering har inte utnyttjats i tillräckligt hög grad.
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Bilaga 26

Säkerhetsstöd (1)

Användaren måste markera rutan ”Jag har granskat uppgifterna” innan knappen ”Skicka in
ansökan” blir synlig och ansökan kan sändas iväg till kommunen. Att användaren på detta sätt
uppmanas att granska registrerade uppgifter (användaren kan också gå tillbaka och ändra) ger
en säkerhet i kommunikationen mellan användare och myndigheten.
Dock finns problem med den sammanställningsinformation som presenteras för användaren,
vilket leder till att granskningen kan bli osäker. Ledtexter saknas för kontaktuppgifter, dvs
namn, adress, telefon och e-post. Under rubriken ”Tillstånd och myndighet” anges ”Ny
ansökan till Ale kommun”. Detta stämmer. Men för att komma till ovanstående sida har
användaren förutom ”Ale kommun” och ”Ny ansökan” även valt ”Bygglov”. Att den information som användaren sänder till myndigheten avser bygglov verkar viktigt för användaren att
kontrollera, men denna möjlighet saknas alltså.2

2

Vilken information som faktiskt sänds till myndigheten kan inte utläsas av sammanställningen. Får mottagaren
explicit information om att ansökan gäller bygglov eller ska det framgå av texten i meddelandet till mottagaren
eller i bilagan som kan bifogas ansökan (blankett finns att fylla i).
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Bilaga 27

Säkerhetsstöd (2)

Under processen att skapa en affärsplan (webbtjänsten ”Skapa en affärsplan”) kan användaren spara en påbörjad affärsplan för att komma tillbaka vid senare tillfälle och fortsätta
processen. Detta ger god temporal flexibilitet för användaren. När användaren initierat sparafunktionen genom att klicka på sparaknappen får användaren feedback genom meddelandet
”Din affärsplan är sparad” vilket är exempel på god konsekvenstydlighet - efter.
När användaren därefter väljer att gå tillbaka till översiktssidan och klickar på avsedd knapp
får användaren ett varningsmeddelande ”Osparade ändringar kommer att förloras, vill du
fortsätta?” Användaren presenteras alltså två meddelande som är helt motstridiga. Om användaren blir osäker, stannar användaren antagligen kvar på sidan för att spara, vilket innebär att
användaren måste utföra onödig hantering.
De två svarsalternativen som användaren ska välja mellan för att besvara frågan är placerade
mycket tätt och båda är markerade. Detta kan göra användaren ytterligare förvirrad och
innebära problem för användaren att klicka på rätt rad. Det övre alternativet är default vilket
visas med en svag vit markering som kräver bra syn och stor uppmärksamhet.
Bra med säkerhetsfunktion för att inte tappa information. Men denna säkerhetsfunktion är
utformad så att användaren kan blir osäker och försenas i affärsplaneprocessen.
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