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Denna presentation utgör en sammanfattning av rapporten: 
Kvalitetsideal för verksamt.se - kriterier och utvärdering. 
(Röstlinger A, 2011) 

Genomförande av utvärdering
En kriteriebaserad, expertorienterad och förändrings-
inriktad strategi har tillämpats. 

■ Webbplatsen har studerats och prövats/använts av 
forskare, där observationer från den egna 
användningen noterats och analyserats.

■ Denna användning har inneburit att hämta 
information och till någon del även registrera 
information men inte att sända information.

■ Inga användartester har genomförts.

TIIV S

■ Webbplatsen har bedömts utifrån explicita kvalitets-
kriterier för offentliga webbplatser och e-tjänster.

■ Verksamt.se har relaterats till framtida mål och 
användningssituationer.
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Målbild verksamt.se (1)

27. Företagen ska 
lägga så mycket tid 
som möjligt på sin 
affärsverksamhet

20. Fler växande 
och livskraftiga 

företag i Sverige

Effektmål 

13. Verksamt.se ska 
bidra till att minska 

företagens 
administrativa 

kostnader

14. Företagen ska 
kunna sköta

många av sina 
myndighetskontakter 

på ett ställe

18. Det ska vara 
enkelt roligt och 

lönsamt att starta och 
driva företag

19. Företagare ska 
inte behöva ägna 

onödig tid och energi 
till myndighets-

kontakter 

22. Företagaren och 
företaget ska enkelt och 

tryggt kunna fullgöra 
sina skyldigheter 

gentemot det allmänna

23. Det ska vara enkelt 
för företagaren att 
tillvarata rättigheter

och möjligheter

affärsverksamhet

TIIV S

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

Verksamt.se som problemlösare
för företagare och företag

Kräver användning

Höga  förväntningar

Målbild verksamt.se (2)
Produktmål 

Omfattande innehåll
Från många olika aktörer

Gemensamt ansvar
Användarnas behov i fokus

Processfokus
Fortsatt utveckling

TIIV S Kräver förvaltning och förändringsbarhet
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Målvärdering
■ Många mål i måldokument för verksamt.se att ta hänsyn 

till

■ Viktigt med klarlagd målbildg g

■ Många av målen inte klart relaterade

■ Huvudmål inte klart definierat

■ Konflikter kan uppstå mellan vissa mål

■ Stora förväntningar på att verksamt.se ska göra stor 
skillnad för företag

Att li  i i   tt k fti t tök t k t  

TIIV S

■ Att realisera visionen om ett kraftigt utökat verksamt.se 
kräver noggrann planering

■ Risker finns att utveckla ett aktörsotydligt verksamt.se

■ Oklar och begränsad syn på kommunernas roll i 
verksamt.se

Perspektiv på webbtjänster  -
tre olika fokus & tre samverkande nivåer

Kommunikation
bidrar till

viktiga resultat
i k h t

Webbtjänsten
kan användas

Användning
bidrar till

meningsfull
kommunikation

i verksamheter
Kvalitet

Kvalitet

TIIV S

Webbtjänst som:
1. kan användas - interaktionskvalitet
2. ger stöd för kommunikation - kommunikationskvalitet
3. bidrar till reell nytta - verksamhetskvalitet

av användare
Kvalitet
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Mål för webbplatser

■ Situationella  mål/bedömningsfaktorer

■ Generella mål/bedömningsfaktorer
■ Ge användare god service

■ Snabbt, enkelt och säkert

TIIV S

Problem med webbplatser (1)
Webbplatser ger inte tillräckligt god service när användare:

■ inte förstår vad webbplatsen innehåller och är till för
■ har svårigheter att tolka vad som sägs på webbplatsen
■ inte får den nytta av webbplatsen som har utlovats
■ inte vet vem som står bakom innehållet på webbplatsen
■ ”går vilse” på webbplatsen
■ utan avsikt försvinner bort från webbplatsen
■ måste förflytta sig för att hämta information när 

användaren ska utföra något

TIIV S

■ får felaktig information, t.ex föråldrad 
■ behöver läsa igenom texter som inte är relevanta
■ inte är säker på att ha hittat allt som är relevant
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Problem med webbplatser (2)
■ måste utföra onödiga förflyttningar för att komma rätt 
■ känner sig osäker på vilka konsekvenser som uppstår 

vid agerande på webbplatsen
■ måste registrera samma uppgifter flera gånger
■ måste registrera uppgifter som användaren inte vill 

lämna ifrån sig
■ inte kan registrera allt som behöver sägas till mottagaren
■ behöver vara orolig för att göra fel
■ enkelt kan göra allvarliga fel som inte går att ångra

TIIV S

■ inte kan få minnes- och kommunikationsstöd
■ måste anpassa sig till obekväma tidsrestriktioner 
■ måste utföra olika moment i en obekväm ordning
■ måste anpassa sig till onödigt hög säkerhet

Problem med webbplatser förekommer
Mål- och problemstyrda kvalitetskriterier

kan användas

■ För att säkra webbplatsers kvalitet

■ Vid design, diagnos/utvärdering och redesign

■ Kriterierna är överlappande men med olika fokus

■ Explicita kriterier möjliggör gemensam grund för 
styrning och utveckling webbplatser, t.ex för 

TIIV S

diskussion av:
■ situationsanpassning av kriterier

■ principer för organisering och navigering

■ ambitionsnivåer och prioriteringar
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16 kvalitetskriterier (1)
■ Informationsklarhet

Vad sägs på webbplatsen?
Gör det enkelt att uppfatta, tolka och förstå allt som 
fi  å bb l t !finns på webbplatsen!

■ Användartydlighet
Vem ska använda webbplatsen?
Identifiera och klargör potentiella användarkategorier!

■ Tjänstetydlighet – syfte
Vad ska webbplatsen användas till?
Identifiera och klargör syfte med webbplats och 

TIIV S

g y p
webbtjänster!

■ Tjänstetydlighet – innehåll
Vad finns på webbplatsen?
Identifiera och klargör innehåll på webbplats och 
webbsidor!

Informationsklarhet (1)

TIIV S

Oklart formulerad text kring offentlighetsprincipen och 
personuppgifter.
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Informationsklarhet (2)

TIIV S
Detta felmeddelande kan ge mer förvirring än klarhet.

Användartydlighet

TIIV S

Avsedda användarkategorier anges med tydlig text på startsidan.
Detta är bra, men är formuleringen bra i relation till webb-
platsens innehåll och målgrupper?
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Tjänstetydlighet – syfte

TIIV S

Bra med tjänstedeklaration, men är den tillräckligt klar –
förstår användaren allt vad verksamt.se kan användas till? 

Tjänstetydlighet – innehåll

TIIV S
Många innehållsdeklarationer, kan användaren vara säker 
på att förstå vad som avses med var och en?
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16 kvalitetskriterier (2)
■ Organisering – struktur

Hur är webbplatsen strukturerad? 
Skapa enkla, meningsfulla och och harmonierande 
t kt  kl ö  t kt !strukturer, klargör strukturen!

■ Organisering – placering
Var finns information och funktionalitet?
Placera information och funktionalitet så att det blir lätt 
att hitta, klargör placering!

■ Navigerbarhet
Hur få tag på information och funktionalitet?

TIIV S

g p
Skapa enkla och säkra navigeringsvägar/funktioner så 
att det går snabbt att komma fram till önskad 
information och funktionalitet, klargör navigering! 

■ Positionstydlighet
Var befinner jag mig på webbplatsen?
Klargör aktuell position samt vägen ut och hem!

Organisering – struktur (1)

TIIV S

Tydlig struktur, enkelt för användaren att känna igen sig.
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Organisering – struktur (2)

TIIV S
Oklar skillnad mellan kategorierna E-tjänster och 
Användbara verktyg.

Organisering – placering

TIIV S

Många flikar och menyer gör det ofta enkelt att förstå
hur innehållet är placerat, men inte alltid – var finns
t.ex kontaktpunkten?
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Navigerbarhet

TIIV S

Två olika navigeringssymboler används för navigering till
samma mål. Dokumentsymbolen används felaktigt för
navigering, har annan innebörd (dokument att hämta).

Positionstydlighet (1)

TIIV S

Användning av t.ex färgmarkering på flikar samt smulrader
ger tydlig positionsmarkering. 
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Positionstydlighet (2)

TIIV S

Position tydligt deklarerad men felaktig. Användaren 
har valt: Mina sidor/Skapa affärsplan.

16 kvalitetskriterier (3)
■ Konsekvenstydlighet – före

Vad blir det för resultat av att göra det här?
Klargör förväntade konsekvenser!

■ Konsekvenstydlighet – efter
Vad blev det för resultat av det som gjordes?
Klargör vad som blev gjort!

■ Aktörstydlighet
Vem sänder respektive mottar information?
Klargör sändare och mottagare!

■ Informationsgiltighet

TIIV S

■ Informationsgiltighet
Hur giltig är informationen på webbplatsen?
Skapa en webbplats som vid varje tillfälle ger korrekt och 
relevant information. Klargör aktualitet!
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Konsekvenstydlighet – före

TIIV S

Det kan vara svårt för användaren att skilja mellan de 4 olika 
navigeringsobjekten: Föregående, Nästa, Tillbaka, Börja om.
Vad händer när användaren klickar på dessa? ”Börja om” ger
samma resultat som ”Tillbaka” men då med blankställning av
användarens samtliga tidigare registreringar, och detta går inte
att ångra. Är detta tillräckligt tydligt för användaren?

Konsekvenstydlighet – efter

TIIV S
När spara knappen används får användaren tydlig feedback 
genom meddelandet ”Din affärsplan är sparad”.
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Aktörstydlighet (1)

TIIV S

På webbplatsens huvudsidor finns oftast en explicit 
aktörsdeklaration.

Aktörstydlighet (2)

TIIV S

Här finns också en aktörsdeklaration, men den är inte 
lika explicit.
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Informationsgiltighet (1)





x
x
x
x
x
x
x
x

TIIV S

x
x
x
x
x

Tabellen 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.

Informationsgiltighet (2)

TIIV S

På webbplatsens huvudsidor finns oftast en explicit 
Tidsdeklaration, vilket ger användare en underlag för
att själva bedöma giltigheten.
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16 kvalitetskriterier (4)
■ Kunskapsstöd

Hur blir användaren kunnig?
Skapa möjligheter för användaren att bli kunnig och få 
b d k  fö  h dli !beredskap för handling!

■ Flyttbarhet
Hur kan information överföras till andra media?
Skapa möjligheter för användaren att vidareföra 
information från webbplatsen!

■ Registreringsstöd
Hur kan användaren få stöd för att registrera uppgifter?

TIIV S

g ppg
Skapa stöd för enkel, snabb och säker registrering!

■ Säkerhetsstöd
Hur kan användaren få stöd för att göra rätt?
Skapa stöd för att inte göra fel samt att eventuellt ångra!

Kunskapsstöd

TIIV S

Under ”fundera/vägen från idé till företag finns 
information som guidar användaren stegvis kring 
företagande. Att denna information finns är dock 
inte helt tydlig för användaren.
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Kunskapsstöd –
sammanhållna tjänster (1)

TIIV S

Anpassad information finns under ”?”.
Under ”läs mer” finns information som inte är direkt anpassad.
Under huvudfliken ”driva/skatter och avgifter” finns ytterligare
annan information. Detta ger viss sammanhållning av
info-tjänster och göra-tjänster men användaren kan bli osäker.

Kunskapsstöd –
sammanhållna tjänster (2)

TIIV S

Användaren behöver inte förflytta sig för att få tillgång till
denna information när formuläret fylls i, vilket ger bra stöd.
Information relaterad till formulärets frågor är sammanhållen
men inte sorterad i samma ordning som frågorma.
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Kunskapsstöd –
sammanställningsförmåga

TIIV S

Användaren får sammanställning av besvarade frågor.
Men rubrikerna till frågorna är inte anpassade till samman-
ställningen.

Flyttbarhet

Verksamt.se innehåller viktig information som användare 
kan behöva reflektera över och i olika sammanhang även kan behöva reflektera över och i olika sammanhang även 
diskutera med andra, t.ex medarbetare. Men dedicerade 
utskrifts- eller sparamöjligheter saknas oftast på 
verksamt.se. 

I de webbtjänster som innebär att användaren själv
registrerar uppgifter på webbplatsen finns dock vissa 
utskriftsmöjligheter. 

TIIV S

j
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Registreringsstöd (1)

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

TIIV S

På tresidig blankett för bygglov finns fråga om fastighets
beteckning och adress på varje sida. När användaren registrerar
dessa uppgifter på första sidan kopieras de också till fälten på 
de följande två sidorna vilket underlättar för användaren. 

Registreringsstöd (2)

Inget stöd för vilka alternativ som kan kombineras i en ansökan.

Inget stöd för numerisk registrering i dessa numeriska fält

- - - - - - - - - - -

TIIV S

Inget stöd för numerisk registrering i dessa numeriska fält.
Två språk i samma blankett ger onödigt stora fält/blankett.

Inget stöd för att undvika registrering i fält som är avsedda
för kommunens tjänstemän.

- - - - - - - - - - -
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Säkerhetsstöd

TIIV S

Användaren måste markera rutan ”Jag har granskat uppgif-
terna” innan knappen ”Skicka in ansökan” blir synlig och 
ansökan kan sändas iväg till kommunen.  Användaren kan 
granska registrerade uppgifter och ändra. Men granskningen 
kan bli osäker eftersom ledtexter saknas för kontaktuppgifter. 
Dessutom saknas information om att ansökan avser bygglov. 

Utvärdering: Slutsatser och förslag (1)

■ Verksamt är en attraktiv och fungerande webbplats 
med omfattande innehåll. 

E  b  bb l t  d t  ä d i t ti l  ■ 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. 

K l it t  k  tt ök  ilk t i bä   t  

TIIV S

■ 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.
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Utvärdering: Slutsatser och förslag (2)

■ Informationsklarheten i texter och bilder kan 
förbättras. 

■ Användardeklarationer kan anpassas till webb-■ Användardeklarationer kan anpassas till webb-
innehållet för att bättre attrahera avsedda 
målgrupper. 

■ Syftet och nyttan med verksamt.se kan annonseras 
på ett mer klargörande sätt vilket kan öka 
potentiella användares intresse för verksamt.se.

TIIV S

Utvärdering: Slutsatser och förslag (3)

Webbinnehållet är inte alltid tydligt och lättillgängligt 
för användaren. 

■ En organisering som bättre exponerar webbplatsens ■ En organisering som bättre exponerar webbplatsens 
hela innehåll

■ ger användaren stöd för att 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

■ ett mer fritt val för användare kan kombineras med 

TIIV S

guider anpassade till speciella användargrupper.
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Utvärdering: Slutsatser och förslag (4)

Olika tjänster på verksamt.se följer olika principer.

■ Mer enhetliga och koordinerade tjänster förenklar 
användningen av verksamt seanvändningen av verksamt.se.

■ 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  

TIIV S

■ Olika webbutförare kan också tydliggöras. 
Användaren ska kunna veta vem som är den 
aktuella aktören men utan att behöva ta särskild 
hänsyn till detta.

Utvärdering: Slutsatser och förslag (5)

■ Möjligheter till dedicerad utskrift av innehållet på 
webbplatsen kan öka användningspotentialen av 
innehållet på verksamt.se. p

TIIV S


