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Bilaga 1a. Grundversion frågor för intervjuer och enkät i UsersAward 2011  
Nya frågor i de sex huvudkategorierna i förhållande till UserCertified 2006 kursiverade. Det första 
avsnittet ”Bakgrund”, om användarnas ålder, kön, befattning och systemanvändning återges inte här 
eftersom det anpassas till de enskilda undersökningarna. 

Teknisk utformning (7, övrbl fnk, integrit*2, hjälpfnk, tillgäng, stab strukna) 
IT-systemet är lätt att lära 
IT-systemet är lätt att hitta i 
IT-systemet har lättanvända funktioner för att ångra/ändra feltryckningar 
IT-systemet samverkar på ett effektivt sätt med andra datorprogram jag använder 
IT-systemet har de funktioner jag behöver 
IT-systemet svarar snabbt 
IT-systemet kan utvecklas efter våra behov tex fler funktioner och moduler 

Påverkan på arbetet (7, 2 nya, överblick uppgifter, engagerande, undviker fel strukna) 
IT-systemet underlättar utförandet av mitt arbete 
IT-systemet styr inte på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter 
IT-systemet har minskat stress och strul i mitt arbete 
IT-systemet ger mig goda möjligheter till uppföljning av mina arbetsuppgifter och resultat  
IT-systemet bidrar till att göra arbetet mera förutsägbart 
IT-systemet har bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört 
IT-systemet bidrar till mitt lärande i arbetet 

Samverkan och kommunikation (5, samma som UC’06) 
IT-systemet stöder en större självständighet i arbetet 
IT-systemet underlättar  samverkan inom enheten 
IT-systemet underlättar samverkan mellan enheter 
IT-systemet underlättar samverkan med leverantörer 
IT-systemet bidrar till ökad samverkan med kunder 

Införande och uppföljning (7, 1 ny, idéer togs tillvara struken) 
Idéerna bakom IT-systemet är kända och väl förankrade hos användarna 
Vid införande eller större systemförändringar av IT deltar användarna aktivt vid utformningen av 
system, rutiner och processer 
Jag har fått nödvändig information och kunskaper för att använda IT-systemet på ett effektivt sätt 
Det sker kontinuerliga uppföljningar av mina och övriga anställdas behov och nöjdhet med IT-
systemet 
Uppföljningarna ger synliga resultat 
Jag får den hjälp jag behöver från IT-supporten 
Vi använder data ur systemet i syfte att analysera och förbättra verksamheten 

Problem och störningar (4, alla nya) 
Hur oftas försenas du av störningar i IT-systemet 
Hur ofta försämras kvaliteten av störningar i IT-systemet 
Hur mycket tid tror du att du i genomsnitt sparar per dag jämfört med innan systemet infördes (eller 
sedan du själv började använda det)? 
Hur mycket tid tror du att du skulle spara per dag om IT-systemet fungerade som avsett 

Nytta för olika intressenter (8, 5 nya, övergripande mål, kompetens utv. strukna) 
Vår enhet använder resurser mera effektivt 
Vår enhet levererar högre kvalitet i produkt och leverans  
Verksamheten använder resurser mera effektivt 
Verksamheten får högre kvalitet i produkt eller leverans  
Effektivare resurshushållning hos samverkande organisationer (t ex leverantörer eller distributörer 
Kunder använder resurser mera effektivt 
Kunder får högre kvalitet i produkt och leverans 
Samhället använder resurser mera effektivt 
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Bilaga 1b. Grundversion frågor för intervjuer och enkät i UsersCertified 2006 –  
summering på engelska från tekniska rapporten User Certified 2006 – A User-driven 
Workplace Software Certification Process. Technical report TRITA-CSC-MDI 2007:1, 
ISSN 1653-5685, June 2007, ftp://ftp.nada.kth.se/IPLab/TechReports/HCI-58.pdf 
 
 
The project has identified the following six fields of relevance in which the user 
satisfaction is measured. 
 
1. Total benefit (5 criteria): The benefit of the deployed IT support is satisfactory in terms 
of its support for quality of the organisations overall operations, productivity, competence 
development, for customers/clients, for the organisations fulfilment of its overall goals. 
 
2. Deployment process (4 criteria): The IT support was deployed based on a clear and 
thoroughly discussed idea, the users’ ideas were taken into account in the process, their 
ideas regarding the new work tasks and processes were also taken into account, the users 
were given adequate education and training. 
 
3. Technical design (13 criteria): overview of functionality, learnability, navigability, help 
functions, undo/history log, appropriate functionality, adaptability, integrity of 
customers/clients, integrity of users, interaction with other IT-support, overall stability, 
overall accessibility, response times. 
 
4. Support for work tasks (8 criteria): overview of work tasks, supportive in getting job 
done, engaging to use, flexible to use, helps avoid work incidences, helps avoid stressful 
work, helps making follow-ups of work results, helps learning at work. 
 
5. Support for communication and cooperation (5 criteria): supports the degree of self- 
governance of the individual’s work, supports collaboration in the work group, with other 
work groups, with customers/clients, with external suppliers/partners. 
 
6. Feedback and ongoing development (3 criteria): continuity of user requirement follow- 
ups, visibility of follow-up results, adequacy of system support. 
 
The development of a set of quality criteria and a formal process for their use in 
certifications was the prime goal of the six pilot studies of the ITQ-project and participation 
in LO:s user community activities. Thus, the criteria have been developed and tested 
iteratively in pilot studies, in discussions within the projects User panel, in four major 
national questionnaires, in some 60 visits, typically eight per year, to nominees of the 
yearly IT Prize Contests and in discussions with the jury for that contest. 
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Bilaga 2a. Vägledning till användning av UsersAward 2011  

Från användbar IT till nyttig. 
Granska dina informationssystem  

– en handledning 
 

Användbara informationssystem och nytta 
Går det att styra IT? Trots decennier av miljardsatsningar på 
informationssystem (IS) visar undersökningar att många projekt misslyckas 
eller blir besvikelser. Att nya projekt ändå ständigt påbörjas visar hur 
beroende vi alla är av IT. Kan vi fatta klokare beslut inför och under arbetet 
med IS skulle det ge stora vinster för företag och samhälle. 
Det är vad denna skrift syftar till. Den är en vägledning för personer som vill 
granska informationssystem – de som finns, föreslagna, eller utveckling av 
befintliga. I grunden handlar det om att bedöma vad de gör för skillnad för 
verksamheten och dess mål. Vi är långt ifrån först med att föreslå en modell 
för det. Men vår skiljer sig på två punkter: den utgår från UsersAwards långa 
erfarenhet av att genom enkäter samla användares bedömningar av sina 
system. Och den utnyttjar verktyg hämtade från balanserad 
verksamhetsstyrning – styrkort och strategikartor – för att ge struktur åt 
diskussionen om användbarhet och nytta. 
Vägledningen riktar sig till någon som ska hålla samman två möten kring IS-
nytta, inklusive lite arbeten mellan dessa tillfällen. Men den kan förstås läsas 
även av andra som vill delta i processen. Den består av ett antal steg. För vart 
och ett finns en lite längre text, som läsaren kan hoppa över och återkomma 
till vid behov. 
Än så länge är metoden något UsersAward håller på att utveckla. Detta är en 
preliminär version och vi är tacksamma för förbättringar, både av metoden 
som sådan och denna vägledning. 
 

Innan du börjar 
Det här avsnittet ger några utgångspunkter. De viktigaste handlar om ordet 
användbarhet och vikten av att välja vad ditt projekt ska handla om. Mycket 
av det andra kan tyckas självklart. Bekymret är bara att så många bryter mot 
det! 
  

 
 



Ove Ivarsen, Torbjörn Lind, Nils-Göran Olve, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius 
Slutrapport UsersAward2 - Bilagor 

 5 

Bakgrund: nyttan av IS 
Vi läser ofta om misslyckade IT-projekt. Det skrivs böcker som heter till 
exempel Jävla skitsystem!, och länge letade forskare förgäves efter bevis för 
att ”IT lönar sig”. 
Ändå borde det inte vara svårare än med andra satsningar, till exempel 
maskininvesteringar, produktlanseringar och nyetableringar. Deras följder är 
inte heller så lätta att fastställa. Och det är samma sak som behövs för IS-
projekt: att förstå vad de kommer att leda till och vad som krävs för att lyckas. 
Annars väljer vi fel system, eller kämpar inte på tillräckligt med att 
förverkliga hur det var tänkt. Inte heller lär vi något av hur det går. 
En del av svårigheten är vår begränsade förmåga att förutse framtiden. IT 
omdanar hur marknader och organisationer fungerar, och att välja och utforma 
IS rätt blir som att skjuta på ett rörligt mål. Det enda vi kan göra är att ta vara 
på den kunskap som finns, i första hand i vår egen organisation. I dag 
använder alla företag IT, och medarbetare och chefer sitter inne med 
erfarenhet och åsikter som är viktiga inför nya projekt. Eller när man 
vill ”rädda” gamla system, eller motverka skepsis inför förändring medan det 
alltjämt är möjligt 
Principer för kostnadsfördelning eller en investeringskalkyl blir inte 
annorlunda för att det handlar om IT.1 Däremot kräver spårandet av effekter 
ofta mera. Många IS avgör förmågan att hantera verksamheten på ett 
framgångsrikt sätt. Det sker via människor som utnyttjar information från 
systemen, eller levererar data till dem. När det inte handlar om materialflöden 
utan om information och hur människor samarbetar kan det uppfattas som 
svårare att förutse och bevisa än om det gällde något mer konkret. För att 
förstå vilken skillnad IS gör bör man ta med allt som påverkas, inte bara ett IS 
som sådant. Så det vi måste få folk i organisationen att prata om är arbetssätt 
och hur man umgås med IS. 
Ofta sitter många i en organisation inne med olika pusselbitar för detta. 
Kunskaper om arbetssätt, önskningar om förändringar, idéer om vad kunder 
skulle uppskatta – allt sådant finns inte bara hos metodexperter. Samtidigt får 
det inte bara bli en önskelista utifrån dagens situation. Den bästa lösningen 
kanske bör hämta inspiration från andra organisationer och helt bryta med hur 
man gjort hittills. 

Användbarhet och nytta 
I en ISO-standard (9241) definieras användbarhet som att något är effektivt, 
produktivt och uppskattat2. Det är alltså knutet till en viss situation och vissa 
                                                
1 Se Thomas Falk och Nils-Göran Olve (1996) IT som strategisk resurs. Liber 
2 "Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, 
efficiency and satisfaction in a specified context of use." 
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mål. Det blir avgörande hur vi tänker oss dessa. Företag och andra 
organisationer väljer förstås IT-utformning som gynnar verksamhetens mål – 
men bara om de har insett hur IT kan bidra till dem. Ser de kundregistret som 
enbart ett administrativt verktyg betyder användbart inte samma sak som om 
det också ska hjälpa marknadsavdelningen att formulera nya kunderbjudanden. 
Vi kan tänka på liknande sätt kring en reseföretags webbplats. Går det lätt att 
beställa och betala tjänster? Det ingår uppenbart i användbarhet. Men kanske 
bör webbplatsen också locka till köp av ytterligare tjänster. I så fall bör det 
också ingå i kraven på användbarhet. 
Ofta används nog ordet mer begränsat, med starkast betoning på positiva 
omdömen från användare. I dagligt tal uppfattas användbart som 
användarvänligt, trots att ISO kräver mer än så. Det är därför även ordet nytta 
behövs, fast man kan hävda att det redan finns med i ”effektivt”. Exemplet 
med reseföretaget visar på att vi då också bör fundera på nytta för vem. Vi 
hoppas förstås att den som bokar resor uppskattar att även enkelt kunna köpa 
övernattning och utflykter. Men det kanske gynnar säljaren mer än kunden. 
När Skatteverket införde elektroniska tjänster räknade man på hur mycket tid 
företag och medborgare sparar. Värdet användes som argument, trots att det 
inte var verket själv som främst tjänade på förändringen.  
Användbarhet i den snävare meningen av omtyckt är ofta en förutsättning för 
att ett system ska börja användas och kunna visa sig produktivt och effektivt. 
Ibland förutsätter det att användare förstår det större sammanhanget. Inom 
vården kräver till exempel nya journalsystem att man registrerar mer 
information om patienter än man gjorde tidigare. Det kan leda till att man 
ogillar systemen – med rätta, om registreringen är krångligt utformad. Men 
själva registrerandet påverkas av ambitioner att kunna använda data i andra 
delar av vården dit samma patient kan söka sig. Den registreringen är nu en 
del av den uppgift som personal och system ska lösa. Det är mot den 
bakgrunden journalsystemets användbarhet bör ses. 
Ett IS kan förstås ha dåliga användargränssnitt mm som begränsar dess 
användbarhet för alla tänkbara syften. Annars är det nog så att vi allt oftare 
måste utvärdera användbarhet och nytta för kombinationen av uppgift (mål) 
och system. Därmed blir spårandet av effekter av tänkbara system bredare och 
mer krävande. 

Jämförelser – vad ska din studie handla om? 
Varje nyttobedömning utgår från en fråga. Någon vill belysa en valsituation – 
jämföra några alternativ, eller förstå vilken skillnad till exempel ett IS har 
gjort för en verksamhet. Valsituationen avgör nästan helt den fortsatta 
analysen. 
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Väljer man mellan olika system, men vet att något bland dem måste vi ha, så 
har vi nog den enklaste situationen. Strängt taget räcker det då att hitta 
skillnaderna mellan alternativen. Ändå måste vi fundera över hur stor vikt vi 
ska lägga vid olika aspekter, till exempel pris och prestanda. Det är ibland 
samma sak som att fråga sig vem som ska välja. 
Vill någon veta om ett visst system är ”bra” så blir i stället motfrågan: jämfört 
med vad? Böcker om investeringsbedömning talar om nollalternativ: är 
jämförelsen att fortsätta som nu flera år framåt, eller att skjuta på 
anskaffningen ett år? Eller tänker sig den som frågar en jämförelse med att 
jobba helt utan systemet eller kanske ansluta till något generellt system som 
inte är avsett för dessa behov? 
För att göra en meningsfull analys av nyttan krävs därför att man är tydlig 
med vilka alternativ som ska jämföras. De kan behöva modifieras under 
analysens gång, om man upptäcker att det finns lockande möjligheter att till 
exempel vidga ett projekt till att lösa fler behov. Men varje skattning av nytta 
förutsätter ett svar på frågan ”jämfört med vad?” 
Lite tips ges i Steg 1 nedan. 
 

Kort om UsersAwards enkät och om strategikartor 
Vi utgår från två verktyg när vi nedan föreslår ett antal steg för att klargöra 
nyttan av ett IS: en enkät som har utvecklats sedan tio år i en rad sammanhang 
och en modell för att beskriva en verksamhets logik som även den används av 
många. Att kombinera dem är dock nytt. 
 

UsersAward och användarenkäten 
Som del av arbetet med att belysa nytta används UsersAwards enkätfrågor. De 
har utvecklats under drygt tio år för att bedöma kandidater till Användarnas 
IT-pris, i branschstudier av användares syn på sina IS samt vid certifiering av 
vissa programvaror. En panel av forskare vid svenska universitet har följt 
arbetet och medverkat till att fortlöpande förbättra frågorna. Från början avsåg 
de endast konkreta upplevelser av umgänget med system, men gradvis har 
frågor om systems betydelse för arbetsresultat och effektivitet tillförts – helt i 
andan av ISO:s definition av användbarhet. Möjligheten att anpassa 
standardenkäten till den undersökta organisationen och dess IS har också 
utökats. 
Enkäten sker numera genom att de som ska svara får en webbadress där de 
kan gå in och snabbt besvara ett antal frågor. UsersAward ställer samman 
svaren och presenterar dem, dels i stapeldiagram och dels som ett underlag till 
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en strategikarta. Nedan rekommenderar vi att du vänder dig till UsersAward 
och får deras hjälp med detta. 

Strategikartor 
Sedan ”balanced scorecards” (styrkort) lanserades som idé 1992 har många 
privata och offentliga organisationer infört varianter av läran. Strategikartor är 
ett sätt att visa orsakssamband bakom styrkort.3 Mål-medel-analys och orsak-
verkan-bilder var i sig inte ny. Det som är speciellt är de fyra perspektiv som 
upphovsmännen Kaplan och Norton förespråkar, hur mål inom dessa 
konkretiseras i mätetal, och hur dessa används i företagsstyrningen. 
Kaplan och Norton såg sedvanlig finansiell uppföljning mot budget de som 
alltför begränsad: som att se enbart i backspegeln. De ville i stället skapa en 
balanserad helhet genom att integrera olika slags mått. Ramen ges av 
styrkortets fyra perspektiv, som går igen i strategikartan. Ett exempel på 
strategikarta visas i Figur 1. Avsikten är att den ska användas för att diskutera 
vad som är viktigt i en verksamhet, och därför väljer man ut ett antal 
förhållanden och beskriver dem kortfattat som mål för året. Genom att man 
identifierar indikatorer (mätetal) som målsätts kan de följas upp. Antalet får 
inte vara större än att till exempel en ledningsgrupp eller en medarbetare som 
tar del av dem vid månadens eller kvartalets slut ska kunna få en överblick 
och hinna diskutera genom utvecklingen. 
 

Finans

Kund

Process

Utveckling

Kundbas Omsättning Vinst

Företagsvärde

Nya kunder

Kändhet
NöjdhetKöp

Kvalitet

Effekti-
vitet

Låg 
kostnad

Effektiv 
marknads-

föring
Nya 
prod.

Nytt 
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system

Ny 
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Arbets-
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Figur 1. Principexempel på strategikarta över effekter av nytt affärssystem 

                                                
3 För en svensk redogörelse, se Nils-Göran Olve, Carl-Johan Petri, Jan Roy och Sofie Roy (2003) 
Framgångsrikt styrkortsarbete. Liber 
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Uppifrån och ned består strategikartan av: 

• Det finansiella perspektivet, som anger hur väl organisationen 
tillgodoser ägarnas eller huvudmännens mål. För offentlig verksamhet är det 
snarare att skapa värde för skattepengar än lönsamhet. Antingen slutmålet är 
aktieägarvärde eller till exempel bättre folkhälsa kommer i praktiken mål här 
att vara mer näraliggande indikatorer på dessa, till exempel årsvinst och 
tillväxt eller vårdköer och vårdkostnad. 

• Kundperspektivet, som speglar köpares och brukares uppfattning om 
verksamheten. Utöver kundmätningar kan här till exempel en växande 
kundbas ge besked om hur verksamheten når ut och värderas. 

• Processperspektivet, där kännetecken hos verksamheten som sådan 
sammanfattas – kanske uppdelat på dess olika delar från utveckling via 
logistik och tillverkning till marknadsföring och eftermarknad. Här beskrivs 
hur väl verksamheten fungerar i de avseenden som man fäster vikt vid. 
Exempel är kvalitet, resursutnyttjande och hålla tider. 

• Utvecklings- eller förnyelseperspektivet, som beskriver vad man gör för 
att förbereda sig för framtiden och förändra processer, produkter och kundbas. 
Även rekrytering, anskaffning av kapital, köp av anläggningar, 
omorganisering och kompetensutveckling kan höra hit. De ska dock avse 
något nytt och inte avse den löpande omsättning av personal, andra resurser 
eller produktsortiment som alla organisationer gör. Sådant hör snarare till de 
ordinarie processerna ovan. 
De fyra perspektiven behövs samtliga för att verksamheten ska kunna fortgå 
på längre sikt. De kräver att man ägnar uppmärksamhet åt dem, bland annat 
därför att det tar tid innan förnyelseåtgärder via bättre processer hinner märkas 
av kunder och ge utdelning i form av bättre måluppfyllelse. 
I figuren visas hur påverkan inte bara allmänt går nedifrån och upp, utan det 
finns samband mellan olika mål i figuren. Vi återkommer till hur dessa kan 
spåras och deras styrka fastställas. Alla är aldrig överens om sambanden. Både 
affärsföretag och offentlig verksamhet bör ständigt prova nya grepp, och fram 
till att de visat sig fungera – till exempel öka produktionen eller ge nöjdare 
kunder – kan de ses som hypoteser man håller på att testa. 
 

Nio steg till insikt om IS-användbarhet och IS-nytta 
Nedan föreslår vi nio steg för att systematiskt granska erfarenheter och åsikter 
inför en IS-förändring. Vi utnyttjar UsersAwards enkät och strategikartor som 
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stöd för en diskussion, där syftet är att bli bättre rustad inför en nyanskaffning, 
en förbättring av ett befintligt system eller en utvärdering av det. Vi tänker oss 
att du som läser denna vägledning ska leda processen, men först i Steg 3 
bekräftas definitivt vem som gör det, och då kanske det visar sig lämpligt att 
någon annan gör det (som då förstås också bör läsa detta). De fyra första 
stegen är förberedelser som du gör på egen hand. De innebär ett slags 
förstudie där du och din omgivning bestämmer vad som ska göras. 
Steg 6 och 8 är två möten (halvdag) där en liten grupp personer gemensamt 
sätter samman bilden av IS-förändringen. Inför och mellan mötena samlar 
man information, bland annat genom UsersAwards enkät. Det bör gå två-tre 
veckor mellan mötena. I de avslutande stegen dokumenteras resultatet och 
förs vidare till beslut, om inte gruppen själv har mandat att besluta.   
Stegen är följande. 
1. Vilket IS handlar det om? 
2. Ur vems perspektiv? 
3. Deltagare i fortsatt arbete? 
4. Ta vara på vad vi redan vet 
5. Genomför UsersAwards enkät 
6. Det första gruppmötet 
7. Bearbetning av den framväxande bilden 
8. Det andra gruppmötet 
9. Få bilden av användbarhet och nytta att leva vidare 
Nu börjar vi! Varje steg beskrivs dels kort, dels i en lite längre text om vad 
som bör ske under steget. 
 

Steg 1 Vilket IS handlar det om? 
Först behöver du förstås bestämma vilket informationssystem eller vilken 
förändring av detta som är föremål för nyttokartläggningen. I grunden handlar 
det om en jämförelse: med eller utan systemet; före eller efter en förändring 
av det. Men ofta drar systemet med sig andra förändringar. Då blir det snarare 
ett ”paket” som ska jämföras. Kanske behöver du gå fram och åter bland våra 
första Steg för att bli säker? 
 

Vad avbildar strategikartan? 
Strategikartor används för att beskriva någon verksamhet, med syfte att 
underlätta tankar och samtal om den: hur den bör vara för att bli framgångsrik, 
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vilka mål som bör sättas, och om den är på väg att lyckas. Ovan talade vi om 
hur frågor om IT:s nytta bör preciseras till en avgränsad jämförelse mellan 
olika alternativ. Strategikartor kan användas för att belysa vilken skillnad IT 
gör för en verksamhet. Det kan gälla hur den skulle förbättras av ett nytt eller 
bättre fungerande informationssystem, eller hur verksamheten skulle klara sig 
utan det. Men jämfört med vad? Den frågan ställde vi redan ovan. Vad ska 
räknas in i jämförelsen och illustreras i kartan? Här finns två alternativ. 
Det vanliga är att låta processperspektivet i strategikartan handla om den 
verksamhet där det studerade systemet används. Det kan vara en mer eller 
mindre omfattande del av vad organisationen gör. Förnyelseperspektivet 
kommer då att beskriva vad det är för förändring som är under diskussion: 
kanske ett nytt eller förbättrat IS, men oftast också ändrat arbetssätt eller 
ändrade kompetenser i samband med det. 
Kundperspektivet bör då handla om vilka som märker av att verksamheten 
ändras på detta vis. Följderna kan vara olika och ha olika räckvidd. Vi 
återkommer till det nedan. Det finansiella eller ägarperspektivet beskriver hur 
målen för verksamheten påverkas. Det kan i det enklaste fallet handla om att 
minskade kostnader, men ofta rör det sig om att kundnytta ska ge utdelning i 
form av ökad försäljning, eller att en offentlig verksamhet når sina mål bättre. 
Så kommer vi att resonera nedan. Men ibland kan själva IT-driften vara den 
verksamhet man vill diskutera. Då är det den som processperspektivet handlar 
om. Förnyelse avser hur vi vill ändra den, till exempel genom att byta ett visst 
system mot ett annat, eller outsourca några delar. Kundperspektivet kan nu 
avse såväl interna som externa kunder, som hanterar information, utnyttjar IT-
verksamheten och därför kan märka en skillnad efter förändringen. Slutligen 
bör finans- och ägarperspektivet även här fånga hur detta påverkar 
organisationens mål. 

IT:s följder 
Allt tal om kostnader och nytta innebär en jämförelse med något alternativ, 
som kan vara utsagt eller underförstått. Det kan handla om en jämförelse med 
att verksamheten läggs ner eller aldrig hade startats, tidigare manuella 
processer, eller någon framtida situation där man ändrat sättet att arbeta. Det 
tar tid att ändra, bli kvitt kostnader eller förverkliga nytta. Ofta behöver man 
fundera över på vilken sikt bedömningar sker. Därför är det klokt att precisera 
vad man räknar på. 
De följder vi är intresserade av handlar om användbarhet i bemärkelsen 
effektivt, produktivt och uppskattat. Det handlar om god hushållning – att 
använda resursen IS på ett sätt som gynnar organisationens mål. Ett annat ord 
för detta är god ekonomi. Visst är det bra om vi överst i strategikartan kan 
landa i att nytta och resursinsats sammanfattas i pengar, men för att nå dit 
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krävs alltid att man först enas kring mer konkreta konsekvenser som därefter 
värderas i pengar. Dessutom uppstår följderna för kassan vid olika tidpunkter, 
så att räkna fram lönsamhet eller avkastning kräver en rad antaganden. Ofta är 
det klokt att först resonera länge i andra termer innan man möjligen summerar 
allt till ett nettobelopp. Det är till det vi har strategikartor: för att skapa en 
gemensam uppfattning om vad som beror av vad. Till exempel vilken roll ett 
ändrat IS, och andra förändringar i anslutning till det, har för organisationen. 
Oftast är det viktigare att komma överens om hur system och verksamhet bör 
vara än att bevisa lönsamhet. 
 

Steg 2 Ur vems perspektiv? 
Bestäm vilken organisation (och vilken nivå eller enhet inom den) som gör 
utvärderingen, dvs ur vems perspektiv systemet ska studeras. Även om man 
själv sitter i till exempel ett dotterbolag är det inte helt självklart att alla 
följder utanför detta kan ignoreras. Dels kan de slå tillbaka på det egna bolaget, 
och då behöver de förstås tas med. Men ibland kan man behöva se ett större 
perspektiv – se exemplet från Skatteverket ovan. 
 
”Bra för vem” är en fråga som ofta dyker upp när man resonerar om IS. 
Många system, och den information som skapas, kan komma till nytta på olika 
håll och få följdverkningar utanför den egna organisationen. I företag finns 
visserligen interna avräkningssystem som gör att det som är bra för en 
avdelning eller ett dotterbolag ska gynna även hela företaget, men just när det 
gäller IS är risken stor att intäkter och kostnader slår olika beroende på vilka 
enheter vi tar med i vår analys.  
I en offentlig verksamhet som kandiderade till användarnas IT-pris finns ett 
egenutvecklat IS som många hävdar skulle ha stor potential i andra 
organisationer. Eldsjälen bakom systemet har ett eget litet bolag som ägde 
systemet, men inte resurser att utveckla och marknadsföra det. Och den 
offentliga verksamheten ser det inte som sin uppgift. Vill man diskutera vidare 
utveckling av systemet kan man tänka sig helt olika avgränsningar, beroende 
på om det är ägaren eller den offentliga organisation som använder systemet 
som står i fokus, eller kanske t o m den större moderorganisation som också 
finns. 
I offentlig verksamhet är det kanske ännu tydligare. Vård och omsorg drar 
resurser både i kommuner och landsting. De stora satsningar som pågår på ny 
IT har följdverkningar över hela detta system, och en viss vårdenhet kan 
mycket väl dra sig för en lösning vars nytta mest uppstår hos andra. 
Att bestämma vem som ska ”döma av” mellan plus och minus inverkar också 
på var de processer börjar och slutar som vi bör studera. Även utanför vår 
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egen organisation: hur gör systemet skillnad hos leverantörer och kunder? 
Strikt kommersiellt kan det få betydelse genom att vi behöver betala mer eller 
mindre, eller själva får bättre eller sämre betalt. Men även om det inte är så 
kan vi bry oss om hur andra parter reagerar. Kanske vi till och med ska 
involvera dem när vi spårar följder. Det kan finnas nya sätt att jobba samman 
över organisationsgränser som påverkar vad vi väljer. 
Det finns också en etisk dimension i detta. Vilka följder i samhället har ett 
företag eller en myndighet skäl att ta hänsyn till? Socialt ansvar dyker upp 
som frågeställning även vid IS-beslut, till exempel vad gäller kunders 
integritet. 
Sammantaget bör detta steg resultera i att du bestämmer dig för att din studie 
till exempel ska ske utifrån ett koncernperspektiv (snarare än enbart ditt eget 
bolag), och att du tänker ta med följder även hos leverantörer och kunder. 
Eller någon annan, liknande avgränsning. Det kan också vara bra att göra en 
enkel checklista över vilka du preliminärt tänker dig kan påverkas. 
 

Steg 3 Deltagare i fortsatt arbete? 
Utse någon som sammanhållande för utvärderingen (och även 
sammankallande för möten i processen) och minst ytterligare två personer i 
organisationen som ska delta i nyttodiskussionen. Eller, om du själv ska leda 
processen, skaffa dig mandat att göra det! 
 
Denna anvisning riktar sig i första hand till någon som sammankallar och 
leder diskussioner där man tar del av enkätsvar och försöker spåra nytta. Det 
kan vara någon från en IT-avdelning, en controller, eller en verksamhetschef. 
Handlar det om produktions- eller HR-system kan det vara experter inom 
sådana områden. Samtal kan kombineras med dokumentation, utskick, 
användning av ”projektplats” eller liknande. Vi har inga nya råd om sådant – 
utöver att understryka vikten av att ge alla tid och möjlighet att förstå 
varandras argument. 
Att bestämma vilka som bör vara med påverkar redan det utfallet. Ibland hör 
vi klagomål över att ”fel” personer engagerar sig – de som har tid, tror att det 
befrämjar karriären, eller i förväg har starka åsikter i frågan. Det kan förstås 
vara lämpligt att få med även dessa i processen. Men det finns många andra 
önskemål, kanske främst att de som är med är trovärdiga representanter för 
viktiga grupper. Kraven skiljer sig inte från andra viktiga projekt. Något som 
kanske är speciellt är att redan urvalet av deltagare kräver en tolkning av hur 
breda följder ett nytt system kan få. Därför har vi lagt detta steg efter det 
närmast föregående. 
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Exempel? 
 

Steg 4 Ta vara på vad vi redan vet 
Processledaren börjar genom att bilda sig en preliminär uppfattning från 
tidigare utvärderingar, uppföljningar mm, och genom informella samtal. Rita 
också en första strategikarta. Sammankalla ett första möte med övriga i 
gruppen. Sätt av en halvdag, även om det ibland kan visa sig gå fortare. 
 
Ofta finns tidigare undersökningar, löpande utvärderingar som en IT-
avdelning låter göra, personalenkäter eller liknande. Det kan också vara mål i 
SLA (service level agreements) som följs upp, utredningar inför 
upphandlingar eller liknande. Sådant är förstås viktigt att ta vara på. 
Strategikartan är ett sätt att sammanfatta sådant och kanske upptäcka att det 
missat vissa aspekter på det IS som ska diskuteras. Vi föreslår därför att du 
provar att sätta samman en enkel skiss till strategikarta redan här. Kanske du 
väljer att inte visa den för någon, och bara se den som ett sätt att förbereda 
dina tankar inför mötet. 

Hur man ritar en strategikarta 
Strategikartan ska rymmas på en A4 och måste därför begränsas till 15-20 
viktiga faktorer – jämför figurerna i denna skrift! Poängen är inte att ge en 
heltäckande bevisning för vad ett IS betyder, utan att underlätta samtal om vad 
som krävs för att det ska få god verkan i verksamheten. 
Man kan börja med valfritt perspektiv i strategikartan, men ofta är det 
naturligt att först beskriva den ”interna processen”: de flöden som utgör 
produktionen eller den administrativa handläggningen. Här är det ju ett IS:s 
användbarhet och nytta som studeras, och då gäller det att avbilda var det 
används och vilken skillnad det gör för processernas framgång. Kanske finns 
formella processkartor från något tidigare projekt. Annars kommer man ofta 
långt med vardagsspråk. Hur vill vi beskriva vad vi har systemet till, hur ofta 
det används, hur länge, av hur många? Kanske ger tidigare undersökningar 
svar på sådana frågor. 
Därefter kan man fortsätta till Kunder och fråga sig vilka de är och hur de 
märker någon skillnad som följd av att systemet används i de interna 
processerna. Får de snabbare service, högre kvalitet, lägre pris? Ibland ska 
kunderna kanske inte märka något, som när system tas i drift för att 
automatisera tjänster som tidigare krävde vår personals medverkan. 
Därefter övergår gruppen kanske till att spåra finansiella följder. Betalar 
kunder mera tack vare att vi har systemet, eller får vi fler kunder? Sänker det 
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våra kostnader? Till stor del handlar det om att spåra och värdera effekter på 
kassaflödet av sådant vi redan diskuterat inom dels interna processer, dels 
kundperspektivet. I en första skiss behövs inga belopp. Plus eller minus som 
verkar rimliga eller har hävdats tidigare kan räcka. 
Slutligen kommer vi till Förnyelse. Kanske handlar styrkortet redan om en 
specificerad förändring. Då borde vi kanske ha börjat här. Men ofta är det 
praktiskt att först beskriva ett nuläge i de tre övre perspektiven och därefter 
fundera på vilka ”injektioner” verksamheten bör få, och vilka effekter de 
väntas ge. 

Orsak och verkan I kartan 
Strategikartan bygger på kausalitet nedifrån och upp, och i förlängningen 
också ”goda cirklar” när positiva effekter i övre delen – nöjda kunder, mer 
vinstmedel – kan sporra till fortsatta förbättringar. Men ofta dyker det också 
upp intressanta samspel mellan olika faktorer när man diskuterar kartbilden. 
Ofta krävs ett ändrat arbetssätt för att förverkliga nyttopotentialen hos ett 
system, eller kanske ett önskat nytt arbetssätt kräver något av systemet som vi 
inte har tänkt på att försäkra oss om. En del sådana samband framstår som 
logiskt nödvändiga sanningar, medan olika bedömare kan vara oense kring 
andra påstådda samband. Ofta åberopas erfarenheter eller gjorda studier som 
kan plockas fram och belysa vad som är troligt. 
Om en helpdeskfunktion inte kan få fram kunduppgifter snabbt måste man 
kanske be att få ringa tillbaka. Hur mycket extra tid det tar bör gå att skatta, 
men det är svårare att bedöma kundens reaktioner – och att enas om vilken 
vikt man vill lägga vid dem. Har de till och med betydelse för om man får 
behålla kunden? Att identifiera möjliga följder kan redan det vara en början 
till insikt, som kan konkretiseras genom undersökningar om det verkar värt 
kostnaden.  
Att saker sker i rätt takt är också viktigt. När ett nytt system introduceras 
måste det snabbt kombineras med lämplig utbildning, databaser måste fyllas 
med innehåll för att man inte ska tröttna på att söka information i dem osv. En 
bra strategikarta kan tjäna som minneslista över vad som måste göras för att 
förverkliga det som är möjligt. 
Din preliminära skiss bör förstås redan nu innehålla minnesanteckningar om 
sådant. Ett exempel kan vara strategikartan nedan – fast gärna kompletterad 
med hänvisningar till siffror som du samlat in. 
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Figur 2. Strategikarteskiss för ett IS i ett tillverkande företag. 
 

Inför det första gruppmötet – eller båda? 
Den sammankallande behöver förstås förklara vad mötet går ut på. Eventuellt, 
om det gäller mycket upptagna personer, behöver även ett andra möte beslutas 
samtidigt. 
I kallelsen – eller kanske hellre i kompletterande samtal – bör gruppens 
uppgift förstås beskrivas: att komma fram till hur organisationen ska se på 
användbarhet och nytta för det informationssystem man ska diskutera. Det bör 
förstås anges vilket det är, och varför det behöver diskuteras – till exempel 
vilka problem eller möjligheter som aktualiserat att man ägnar sig åt det. 
 
 

Steg 5 Genomför UsersAwards enkät 
När det gäller ett IS som redan finns är detta enkelt: de som använder systemet 
bör få ge sin uppfattning om det. Ska systemet efterträda ett annat så är det de 
som idag arbetar med detta som får ge sin mening. Arbetar man i dag utan 
datorstöd så kanske det finns ett system liknande det som nu föreslås som man 
kan lära av, och använda för enkäten. 
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Poängen med enkäten är att fånga uppfattningar om befintliga IS i 
organisationen, så att man kan lära av dem. Efter kontakt med UsersAward 
läggs enkäten upp på webben, och de som bör svara uppmanas göra det med 
ett epostmeddelande som innehåller adressen till enkäten. Det är lämpligt att 
anpassa enkäten så att den använder samma språk som de som ska svara, till 
exempel talar om kunder eller brukare, avdelningar eller sektioner och så 
vidare. Det är även nu standardfrågorna kan varieras och kompletteras med de 
nya frågor som väckts i de fyra första stegen. 
Normalt hinner enkäten besvaras och ställas samman under ledtiden fram till 
gruppmötet. Resultatet redovisas dels i stapeldiagram och dels i ett 
sammanfattande underlag till en strategikarta, se nedan. 

 
Figur 3. Strategikarta enligt frågor i UsersAwards enkät 
 
I figur 3 har rutorna fått olika färg beroende på om de fick stöd eller ej vid ett 
tillfälle när enkäten användes. Det är svårt att spåra orsak-verkan-samband i 
detalj här – det kräver förmodligen att enkätens frågor kompletteras med 
förhållanden kring den egna organisationens system. Kanske bör även 
enkätsvaren i kartan begränsas till de som ”sticker ut” genom klart positiva 
eller negativa resultat. 
Tanken är alltså att evidens från enkäterna ska diskuteras vid gruppmötena 
och ge en utgångspunkt för vad som är mest angeläget att bygga vidare på, 
eller genom fortsatt utvecklingsarbete påverka. Prioriteterna här påverkas, 
förutom av hur utfallet ser ut, självklart av vad man är angelägen om att 
åstadkomma med sitt IS (dvs strategin). 
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Steg 6 Det första gruppmötet 
Syftet här är att enas om en bild av hur ett (mer) användbart IS skapar nytta 
för organisationen. Strategikartan används som format för detta, och en viktig 
del av mötet är att tolka det insamlade materialet, inklusive enkätrönen. 
 
Mötet inleds med att grunderna för strategikartan introduceras – ungefär som 
de beskrivits ovan. Någon exakthet i tillämpningen behövs inte. Det viktiga är 
att täcka de fyra perspektiven, som ritas upp på tavlan. 
Tycker gruppens ledare att hon redan har kommit fram till ett hållbart förslag 
till grov strategikarta går det förstås att utgå från det, förbättra och precisera 
det. Men hon kan också välja att ta fram det senare (eller inte alls) och låta 
gruppen prova sina tankar. UA-enkätens svaren redovisas som en del av 
kartunderlaget. Ju mer enkätfrågorna kunnat anpassas till 1) vilket IS som ska 
kartläggas, 2) ur vems perspektiv, 3) med vilka deltagare och 4) utifrån 
tidigare undersökningar – ju relevantare blir de styrkor och svagheter som 
kommer fram i kartans sammanfattning av enkätsvaren. 

Att hitta följder av IS 
Vi tänker oss alltså en situation där IS ska utvärderas: inför val av lösning, 
modifiering av ett befintligt system, eller som recension av det man har. De 
som samlas kan bidra till bedömningen. De kanske utgår från olika och ibland 
felaktiga föreställningar om vad som är på gång, eller pläderar för egna 
förslag. Men de är experter på sin egen situation vars kunskaper vi vill 
mobilisera och utnyttja, och det är därför de nu samlas för att interaktivt låta 
en bild av läget växa fram. Strategikartan har visat sig kunna fokusera 
diskussionen. Utöver vad som sagts ovan om den finns böcker om balanserade 
styrkort och strategikartor. Men troligen räcker det att utgå från de exempel 
som getts ovan och åstadkomma något liknande. I vilken process används det 
IS man talar om? Vad innebär det för ”förnyelse”, eller vilken ändring 
övervägs? För vilka interna eller externa kunder har systemet följder? Går det 
att värdera hur detta sammantaget påverkar målen för organisationen (eller 
något större ”system”, t ex vård-Sverige)?  
Enkätrönen används som underlag för diskussionen. Särskilt bedöms hur långt 
man har hunnit i att förverkliga systemets intentioner, enligt de svar som man 
fått. 
Vad gäller nyttoeffekter finns förslag i litteraturen på hur man kan spåra dem. . 
Till exempel följande indelning4: 

                                                
4 Falk och Olve, se not 1. 
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A. Yttre krav, t ex från kundföretag eller myndigheter, som måste 
uppfyllas. Då kan man tycka att ingen närmare bedömning skulle behövas, 
men det kan finnas olika alternativ som skiljer sig i kostnad och bieffekter. 
Huvudargumentet för att göra något förblir dock att uppfylla kraven, och 
kanske måste man acceptera att kostnaden är större än mätbar nytta. 
B. Rationaliseringseffekter, dvs att man undviker eller minskar kostnader 
tack vare informationssystemet. Detta bör vara förhållandevis lätt att räkna på, 
eftersom det är kostnader man har idag – eller väntar sig få – som delvis kan 
minska. 
C. Nya affärer eller ökad nytta för intressenter, t ex merförsäljning. Här 
kan uppfattningarna skilja sig mera om vad som är realistiskt. När vi 
rekommenderar strategikartor är det särskilt för att göra det lättare att 
gemensamt diskutera vad som beror på vad, och hur troliga olika nya 
utvecklingar är. 
D. Handlingsberedskap för tänkbara framtida utvecklingar. Ofta tar det tid 
att bygga upp förmåga med hjälp av informationssystem, och när det blir 
tydligt hur branschen utvecklas kan det vara för sent att börja. Därför kan 
satsningar på system vara motiverade för att vara beredd (”hålla dörren 
öppen”). Kanske man nöjer sig med mindre pilotprojekt, ibland till och med 
flera alternativ där man inte vet vilket bland dem som kan bli verklighet. Här 
rekommenderar litteraturen ett slags optionstänkande där man bedömer 
trolighet och betydelse för verksamhetens överlevnad och framgång. 
Det är förstås möjligt att ett och samma informationssystem har följder inom 
flera eller samtliga dessa. Till exempel har avskaffande av pappersfakturor 
skett på grund av krav från kunder, men i och med att man tvingats genomföra 
det har man också fått rationaliseringseffekter och blivit mer attraktiv för 
andra kunder och kanske även fått handlingsberedskap för annat digitalt 
informationsutbyte med kunder och även leverantörer. Därför är det lämpligt 
att gå igenom A-D och fråga sig vilka följder som är relevanta för det IS man 
diskuterar. 

Konkretisera i mått och kvantitativa mål 
Ett styrkort ska täcka alla viktiga förhållanden kring en verksamhet. Är det 
användningen av ett informationssystem som vi granskar bör det fånga 
logiken i hur det används och den roll som det har för verksamhetens och 
organisationens framgång. Därför blir det nästan alltid både plan och 
utvärdering – både måltal (ambitioner) och prestationsmätning. Det kräver att 
verbala mål, som kanske börjar som förhoppningar, konkretiseras så att vi kan 
känna igen om vi är på väg att lyckas. Kvantitativa mått behövs, och även om 
de inte alltid blir perfekta och rättvisa så visar erfarenheten hur viktiga de är 
för en sund och självkritisk diskussion om hur verksamheten lyckas. Stämde 
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våra förhoppningar? Vad lär vi av utvecklingen? Är vi på rätt väg, eller bör vi 
ändra på något? Måtten får inte vara för många, men de bör täcka de viktiga 
delarna av strategikartan. 
Mätetal i strategikartor och styrkort bör fånga det som är avgörande för att 
förverkliga den logik som strategikartan visar. Det kan till exempel vara att en 
majoritet av medarbetarna börjar använda ett system, eller att tillräckligt 
många uppgifter faktiskt har registrerats i systemet. Alltså konkreta och 
faktiska förhållanden. De kanske inte i sig visar att målen med systemet har 
uppnåtts, men poängen är snarare att göra framstegen mot målen tydliga och 
avstämbara. Styrkortet ska ju framför allt ge vägledning för handlande. 
 

Steg 7 Bearbetning av den framväxande bilden 
Nyttodiskussionen brukar leda till funderingar kring om allting kommit med, 
om det går att göra bättre bedömningar (eller kanske redan finns ytterligare 
uppföljningar) med mera. Därför bör gruppen återsamlas till exempel två 
veckor senare. Under tiden renritas strategikartan och bearbetas pedagogiskt. 
Mål och andra förhållanden bör uttryckas så enkelt och tydligt som möjligt, 
gärna med mått som redan används i organisationen.  
 
Fram till nästa möte ägnar sig alla i gruppen åt att låta tankarna mogna. 
Processledaren bör dessutom ägna någon dag åt följande: 

• Saknas något i den bild som med hjälp av strategikartan håller på att 
växa fram? Kommer den att övertyga andra i organisationen? 

• Kan sambanden i bilden förtydligas eller bekräftas? 

• Uppmuntrar eller motverkar mål och styrning i organisationen att den 
möjliga nyttan av IS förverkligas? 
Den första punkten kräver ingen särskild kommentar. Beträffande den andra 
kan gruppdeltagare ha kommit med idéer om till exempel gjorda 
undersökningar som gruppledaren inte kände till före mötet, och som nu letas 
fram. 
Men det är särskilt den tredje punkten som nu kräver uppmärksamhet. Stäm 
av med controllers och andra berörda kring styrmått och uppföljning av 
prestationer, med inriktning på hur de stödjer och kan tänkas samverka med 
utnyttjandet av det studerade IT-systemet. Ofta har de processer som man 
diskuterar och IT-avdelningen (eller extern leverantör) redan mål och 
nyckeltal som kan användas. Annars är det dags att hitta sådana och att 
säkerställa att målen inte motverkar varandra. Troligen har en del av detta 
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dykt upp redan inför första mötet (och är välkänt för de inblandade), men för 
tydlighets skull räknar vi här upp förhållanden som spelar in: 

• Vem står för utveckling och drift av IT, och hur är deras uppdrag 
formulerat. Vilka prestationsmått och vilken prissättning av IT används, och 
hur prioriteras deras insatser? 

• Vilka behöver övertygas – finns någon CIO eller tongivande ledare 
inom området? 

• Vad säger IT-strategin, om en sådan finns, om den typ av IS som är 
under diskussion? 

• Vem bär kostnaderna för att vidta de diskuterade förändringarna av IS, 
och hur stämmer nytta och kostnad – framstår en förändring som lika positiv 
för alla som behöver vara ”med på tåget”? 
 

Steg 8 Det andra gruppmötet 
Vid ett andra gruppmöte bekräftas den dokumenterade bilden från föregående 
möte och de belägg för sambanden som kunnat konstateras, incitament och 
styrning för att nyttiggöra IT inom enheten samt samspelet med IT och 
verksamhetsutveckling mm.  
 

Gruppledaren redovisar den bearbetade strategikartan och hur långt man 
kommit för att konkretisera den i mätbara faktorer. Dessutom redovisar hon 
sin bedömning av hur organisationens styrning av IT och verksamhet kommer 
att stödja den utveckling av IS gruppen ser som önskvärd. Räcker argumenten 
eller måste de kompletteras med mera belägg? 
En möjlighet är till exempel att hitta andra organisationer att jämföra med, 
eller att involvera en IT-leverantör eller konsulter i att belysa och kanske 
bekräfta gruppens övertygelse. 
Resultatet blir gruppens rekommendation. Om det inte har bestämts tidigare 
kan man här behöva diskutera vem förslagen ska riktas till. Den nytta man 
anser sig ha upptäckt kan till exempel göra att ett mer användbart IS nu 
framstår som en fråga för en högre ledningsnivå än tidigare. 
Slutligen dokumenteras vad man har kommit fram till. Strategikartan och dess 
konkretisering i mått sammanfattas, helst kompakt på några sidor inklusive 
förklarande text om vilket system som avses, ur vilket perspektiv osv. 
Resultatet kan användas som ett styrkort för den förändring som projektet 
avsåg.  
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Steg 9 Få bilden av användbarhet och nytta att leva vidare 
Processen har gällt att belysa hur användbara IS ger nytta. Det bör förstås inte 
vara en engångsövning. Metoden kan tillämpas på andra IS, och det man kom 
fram till bör leva kvar och helst integreras i styrningen. 
 
När rönen presenteras till exempel för en ledningsgrupp är en viktig punkt om 
några av de mätetal som beskriver användbarhet och nyttoeffekter bör tas med 
i styrning och uppföljning. Elektroniska system medger enkel mätning av 
användning, och återkommande enkäter till medarbetare och kunder sker ofta. 
Givetvis bör resultatet presenteras för alla som kan vara intresserade, och 
förhoppningsvis leder det till att metoden provas på fler håll. 
Man kan också välja att ta med delar av den som ett inslag i projektmanualer 
som används i IT-projekt. 
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Bilaga 2b. Bilaga till Vägledningen “Från användbar IT till nyttig” 

Bilaga till UA-anvisningen 

Förebilder för att kategorisera IS-nytta 
Det finns en rad förslag till hur man ska identifiera och kategorisera nyttan av IT, eller 
snarare hur en kombination av IS och nya arbetssätt skapar ökad nytta. Under Steg 6 i 
huvudtexten introducerades en indelning5, som vi här ska återkomma till: 
A. Yttre krav (oumbärliga system): myndighetskrav eller liknande  

B. Rationaliserande system: man levererar till lägre kostnad eller får ut mer ur samma 
resurs, dvs nyttan är en minskning av de kostnader man skulle haft utan IT 

C. Nya affärer (beslutsstödjande system): verksamheten förbättras, så att man kanske 
når bättre kvalitet, snabbare omställning eller liknande som ökar möjligheterna 

D. Handlingsberedskap för möjliga framtida utvecklingar (konkurrensförändrande 
system): möjligheter vars framtida värde man inte ännu vet. 

Ett system kan ha inslag av alla dessa, och det finns gränsfall. Till exempel kan bättre 
produktionsplanering både ses som rationalisering (B: man klarar sig kanske längre med 
befintlig kapacitet), beslutsstöd (C: man klarar beställningar med kortare ledtider) och 
konkurrensförändring (D: snabbare och säkrare leveranser gör att nya kunder överväger 
företaget som leverantör). Kanske t o m initiativet till ett sådant system kommer från någon 
kund som kräver (A) att det installeras integrerat med kundens system. 

Poängen är alltså inte att klassa IS-investeringar, utan snarare att hjälpa fantasin leta följder 
som IS kan ge. Kanske ett system börjar som ett krav (A), men när man inför det bör man 
passa på att ”ta hem” så mycket nytta som möjligt i de andra kategorierna. De är ofta olika 
tydliga och säkra. Beträffande A kanske man inte kan och vill räkna, eftersom alternativ 
knappast finns. Däremot finns det ofta flera ambitionsnivåer för hur man ska möta krav 
från myndigheter eller kunder, dvs de IS som uppfyller kraven kan vara olika dyra och ge 
olika möjligheter under B-D. 
Att bedöma B bör vara lättast. Vilka kostnader är det tänkbart att reducera, och hur troligt 
är det att vi lyckas? C handlar till stor del om hur kunder kommer att reagera, och här ökar 
osäkerheten som också beror på hur djärva vi kommer att vara med att utnyttja de 
möjligheter IS ger. Detta gäller i ännu högre grad för D. Här kan man ibland tänka på 
nyttan som en option: något vi får möjlighet att utnyttja, men inte vet om vi kommer att 
göra. Vi kanske väljer mellan två IS där det ena har funktionalitet eller kapacitet som vi 
inte vet om vi kommer att vilja utnyttja i framtiden. Vad är den fördelen värd? För att 
bedöma det måste vi avgöra hur den kan användas, hur troligt det är att vi kommer att göra 
det, och hur långt i framtiden. Och självklart om och hur vi annars kan möta de behoven då, 
genom att bygga ut vår billigare lösning när den tiden kommer. 
För alla dessa fall kan strategikartor vara en hjälp i att identifiera och nå samsyn kring 
vilken roll IS och deras användbarhet spelar för att skapa nytta i en organisation, för dess 
kunder och för andra intressenter. 

Upphovsmännen till strategikartor (och balanserat styrkort, som är nära släkt med dem), 
Robert Kaplan och David Norton, talar om fyra återkommande ”strategiska teman” som de 
anser att varje organisation måste vårda sig om6: 
                                                
5 Thomas Falk och Nils-Göran Olve (1996) IT som strategisk resurs. Liber (s. 105-106) 
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1. ”Build the franchise”: vårda långsiktig position genom att utveckla tjänster och nå 
ut till marknaden 

2. Öka kundvärde: fördjupa relationer till kunder över tid 
3. ”Achieve operational excellence”: mer kortsiktigt värdeskapande som handlar om 
kvalitet och resurseffektivitet 
4. Vara en god samhällsmedborgare: t ex hantera regleringsmyndigheter och 
miljöfrågor. 
Även denna uppdelning kan användas för att resonera kring IS-nytta. Det finns likheter 
mellan kategori 1 och vad som ovan kallades konkurrensförändrande system, och mellan 
kategori 3 och rationaliserande. Men rationaliseringseffekter och konkurrensförändring kan 
beröra alla fyra kategorierna, och omvänt. Vår avsikt med att återge listan här är att 
påminna om att letandet efter effekter och logiska samband med hur IT används kan 
återanvända en rad tankar och modeller.  
En av de äldsta och fortfarande giltiga teorierna hävdar att mer omfattande nytta uppstår 
först när hela affären omprövas, och att en sådan ”revolution” sker genom att man 
omformar processer, samarbeten (nätverk) och ytterst kanske hela avgränsningen av vad 
organisationen sysslar med7. Här pekas på en insikt som har upprepats allt oftare. Tidiga 
system handlade om att automatisera, dvs rationaliseringseffekterna var det primära. Med 
allt mer sofistikerade IT-tillämpningar har förändring kommit att handla om omprövning av 
allt bredare slag. Det behöver också fångas och förtydligas när man granskar IS-nytta. 

Det får ISO:s vedertagna definition av användbarhet att verka föråldrad. ISO 9241 talar om 
The effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified 
goals in particular environments. Effectiveness innebär måluppfyllnad som sådan, 
efficiency att den uppnås resurseffektivt, och satisfaction att människor upplever systemet 
positivt. Men ett nytt system kanske inte från början har specificerade användare, mål och 
omgivning. Konkurrensförändring, tanken på långsiktig ”franchise”-utveckling 
och ”transformation” visar alla på en insikt om IS som möjliggörare av helt nya sätt att 
arbeta. Det gäller förstås särskilt tanken ovan på ”optioner”. 

Inte bara kategorisera nyttor – föreställa sig en framtid! 
Spårandet av IS-nyttor och vad som leder till dem kan ta hjälp av flera indelningar som de 
ovan, men inte minst handlar det om hur system ger en potential att ändra verksamheten. I 
regel kräver det ytterligare inslag i förändringsarbetet. Dessa måste även de få vara med i 
diskussionen. Det är inte effekterna av systemet som ska diskuteras, i bemärkelsen vad det 
vållar för förändringar eller ofrånkomliga behov. Snarare är det vilka andra förändringar, 
särskilt i arbetssätt, roller och kompetenser, som bör ske i samspel med systemet för att ta 
vara på dess potential. Det är alltid en interaktiv process, eftersom olika medarbetare och 
kanske även personer utanför organisationen sitter inne med olika pusselbitar. Inte heller är 
det någon enkel analys att identifiera vad som är bästa handlande. De effekter som vi talade 
om ovan handlar till stor del om en organisations framtida identitet och konkurrenskraft. 
Det är strategiska frågor som aktualiseras av ny IT. 

Vårt förslag att använda strategikartor för att granska IS-nytta motiveras därför av att det 
behövs en gemensam visualisering av tänkbara samband mellan IS, andra förändringar, 

                                                                                                                                               
6 Robert S. Kaplan och David P. Norton (2001) The Strategy-Focuesd Organization. HBSP (s. 78-79) 
7 N. Venkatraman (1994) ”IT-Enabled Business Transformation: From Automation to Business Scope 
Redefinition”. Sloan Management Review, 35, 2 (Winter), 73-87 
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upplevd användbarhet och organisationsnytta. Bilder hjälper de olika personer som behöver 
nå samsyn att fantisera om framtiden och enas om vad som är rimligt att satsa 
gemensamma resurser och engagemang på att göra. Diskussionen sker enligt vårt förslag i 
en mindre krets, men fleras reaktioner kommer in via enkätsvaren. 

Några tänkbara mönster att utgå från 
Med stöd av kategoriseringarna ovan har vi skapat några mönster som både kan vara en 
inspiration till egna, en utgångspunkt, och en genväg när man anpassar enkätfrågorna. Som 
grund visar vi först en generisk strategikarta för en organisation. Kanske liknar den mest ett 
tillverkande och säljande företag, men den kan också vara en myndighet vars ”produktion” 
är ärendehantering. En sådan har visserligen inget ”marknadsvärde”, men dess uppbyggda 
förmåga utgör ett värde som ökas eller minskas beroende på hur den vårdar sina relationer 
och sin förmåga. 

 
I figuren fokuseras nya informationssystems påverkan på processer, kunder och huvudman. 
Figuren är således inte en generell strategikarta: andra ”interventioner” kan vara 
utgångspunkt. Men den hjälper oss att fantisera kring vad IT-tillämpningar kan bidra med. 

Tyngdpunkt: rationalisering 
Den mest klassiska situationen är att IS förbättrar produktivitet genom rationellare och mer 
resurssnålt arbetssätt. Det kan handla om automatisering eller att bättre information 
eliminerar onödig väntan eller arbetsmoment som senare visar sig meningslösa. Kunder 
märker ibland av detta i form av till exempel snabbare service, men den viktigaste effekten 
är sänkta kostnader för organisationen. 
När vi därför nedan visar en ”gallrad” version av strategikartan så har vi tagit bort kunder 
och valt att betona effekter ”bakom ridån”. Dessa tänks här gälla operativ verksamhet, och 
effekter på marknadsvärde uppstår som en följd av ökad lönsamhet. Om denna kommer av 
bättre utnyttjande av anläggningar eller lägre rörliga kostnader, t ex minskat spill, är 
exempel på resonemang som bör föras medan man diskuterar kartan och kompletterar den. 

Nils-Göran Olve 2011
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Vi har behållit Marknadskontakter på kartan därför att rationalisering ofta avser en process 
som börjar med ordermottagning eller motsvarande, och genom att fånga rätt information 
här kan onödiga kostnader undvikas senare i flödet. Den gynnsamma effekt som vi avser 
även här är således i första hand intern. Kanske till och med kunder bör märka så lite som 
möjligt, om de uppskattar tidigare mer manuella rutiner.  

I UsersAwards standardenkät finns en rad frågor som belyser Utvecklingsnivån, frågor om 
den grundläggande användbarheten i det Nya informationssystemet (Lätt att lära, Lätt att 
hitta i, Har tillfredsställande svarstider, Samverkar väl med andra system etc.), hur en god 
användbarhet möjliggör Nya arbetssätt (Användarna deltar i utformningen av nya rutiner) 
vilka i sin tur kräver Nya kompetenser och roller (Användarna har fått den information och 
de kunskaper de behöver). För att belysa effekter på Processnivå gäller frågorna 
användartillfredställelse och effektivitet (Underlättar utförandet av arbetet, Minskar stress 
och strul etc.) samt resurseffektivitet (Enheten använder resurserna effektivt, Parterna 
använder sina resurser mer effektivt). På motsvarande sätt belyses nyttoaspekterna på 
Kund- och Huvudmannanivåerna (Kunderna respektive Verksamheterna  och Samhället 
använder sina resurser mera effektivt). 
Det är viktigt att notera att det är anpassningen av frågorna i standardenkäten till det egna 
sammanhanget som gör mätningarna av användarupplevelser relevanta för dialogerna kring 
IS-nytta. Strategikartans nivåindelning och orsak-verkan logik är lika tillämpbar på helt nya 
IS som uppgraderingar av befintliga IS eller punktinsatser som t ex handlar om integration 
av tidigare separata IS eller nya mobila gränssnitt till befintliga IS. Frågorna på respektive 
nivå kan alltså formuleras mycket konkret, med konkreta mätdimensioner som steg för steg 
kan göra användarnas bedömning bättre underbyggda, när dialogerna om relevanta 
samband och förbättringsstrategier väl kommit igång.  

Tyngdpunkt: marknadsföring 
En annan typisk situation är att ett IS främst avser gränssnitt mot kunder, som till exempel 
vid webbförsäljning eller 24-h-myndighet. Här är det omvänt den interna produktionen som 
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blir mindre synlig. Det kan till och med vara så att den inte påverkas, utan ambitionen är 
enbart merförsäljning för att utnyttja en överkapacitet. 

I både rationaliseringsfallet och detta är det viktigt att identifiera vilka användares 
upplevelser som är avgörande för framgång. Här kan det vara även kunder; i 
rationaliseringsfallet även leverantörer och andra partners. Det styr vilka enkätfrågor som 
kan bidra till att belysa situationen. I figurerna anger vi egenskaper som tid, kunskap och 
kvalitet som exempel på vad som bör påverkas av IS-projekt. Det är viktigt att identifiera 
mer exakt vilka faktorer som är intressanta och diskutera dessa, och kanske förse sig med 
mätningar genom enkäter kring hur de påverkas. För t ex vården kan det vara tillgång till 
vårddata av relevans från andra vårdgivare; i marknadsarbetet i ett företag kan det vara 
överblick över tidigare försäljning till samma kund från andra delar av den egna koncernen. 

 
Bland de frågor i standardenkäten som kan hjälpa till att ringa in insatser och effekter av 
förbättrad marknadsföring kan här nämnas: Systemet har de funktioner jag behöver 
(Utveckling); Systemet underlättar uppföljning, Gör arbetet mer förutsägbart, Underlättar 
samverkan med kunder (Process); samt Kunderna får högre kvalitet i produkt och leverans 
(Kunden). (Återigen vill vi upprepa att frågorna ska ses som allmänna förslag som ska 
konkretiseras utifrån den egna verksamhetens utmaningar.)  

Tyngdpunkt: bättre tjänster 
Som tredje fall visar vi en strategikarta där alla delar av vår generiska figur är med. Den 
enda förändringen jämfört med den är att den direkta påverkan på lönsamheten från 
produktionen har streckats. Denna påverkan avser kostnader och de är inte i fokus här, 
förutom att de nya IS-möjligheterna kan leda till ökade eller minskade kostnader när man 
låter dem påverka kvaliteten på de tjänster man erbjuder. Med kvalitet avser vi här allt som 
kunden värderar, så det kan bli fråga om kortare ledtider, mer specialanpassade lösningar, 
större precision, interaktiv påverkbarhet, tilläggstjänster av olika slag – ja, vad som helst 
som kan skapas genom den nya informationsförsörjning och kundkommunikation som kan 
spåras till nya IS. 
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Standardenkätens förslag på frågor gäller i detta fall: Vi kan få de nya funktioner vi 
behöver, Systemet används för att förbättra verksamheten (Utveckling); Systemet gör mig 
säkrare på att arbetet blir rätt utfört, Bidrar till mitt lärande i arbetet, Enheten levererar 
högre kvalitet (Process); samt Kunderna får högre kvalitet i produkt och leverans (Kunden). 

 

 

Att använda grundfallen 
Vår avsikt är att grundfallen ska inspirera i flera av de steg som beskrivs i Anvisningen: 
1. Vilket IS handlar det om? – Vilka delar av den generiska figuren är aktuella att ta med? 
Här avser vi förstås de konkreta delar av den egna organisationen som berörs. Vilka nya 
arbetssätt, kompetenser och roller finns med i det som ska granskas? Här kan de tre 
grundfallen ovan vara startpunkter som preciseras och kompletteras. 
2. Ur vems perspektiv? – Överst i den generiska figuren står Marknadsvärde. Det är oftast 
en ledfyr snarare än något man kan mäta effekter på. Ibland behöver man granska systemet 
ännu bredare: ur ett samhällsperspektiv. Och ofta betydligt smalare, kanske ur perspektivet 
dataavdelningens uppdrag. 
3. Deltagare i fortsatt arbete? – Hur bred eller smal granskningen är, dvs hur mycket som 
finns med i strategikartan, påverkar vilka som behöver delta. Grundfallen är tänkbara 
utgångsmodeller. 
4. Ta vara på vad vi redan vet – Särskilt i nivån Processer i kartan finns alltid tidigare 
uppföljningar och studier som kan ha intresse. Strategikartan kan vägleda när man funderar 
över vad som är relevant. 
5. Genomför UsersAwards enkät – Urval av enkätmottagare och frågor bör anpassas efter 
den gryende insikten via strategikartan om hur individers reaktioner avgör framgång. 
6. Det första gruppmötet – Strategikartan (kanske en anpassad version av något av 
grundfallen) är en naturlig utgångspunkt. Gå igenom de olika rutorna och pilarna och 
diskutera vad de innebär i det aktuella fallet 
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7. Bearbetning av den framväxande bilden – När man dokumenterar och pedagogiserar 
sin analys bör fokus ligga på ”pilar” lika mycket som ”rutor”. Vilka framgångsfaktorer 
avgör om vi når de avsedda effekterna? Finns det andra förutsättningar som vi försummat 
och kanske bör ägna mer uppmärksamhet vid implementering och lansering?  
8. Det andra gruppmötet – Nu bör vi ha lämnat de generiska bilderna bakom oss och ha 
en relevant skildring av hur den egna organisationen ska utvecklas tack vare IS. Ändå kan 
en jämförelse med grundfallen avslöja om vi har försummat något. 
9. Få bilden av användbarhet och nytta att leva vidare – Bilden bör begränsas till det mest 
avgörande för att bli lätt att komma ihåg och återkomma till. 
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Bilaga 3. Artikeln Intervening for ICT usability  

Intervening for ICT usability 
Åke Walldius, aakew@csc.kth.se, KTH, SE-144 00 Stockholm, Sweden 

Nils Göran Olve, nils-goran@olve.se, Linköping university, SE-581 83 Linköping, Sweden 
Torbjörn Lind, torbjorn.lind@usersaward.se, UsersAward, 105 53 Stockholm, Sweden 

 
When procuring software, many studies point to the benefits from involving prospective users and reviewing 
experiences gained by others. Yet focus often is exclusively on price and promised (technical) functionality. 
What can be done to encourage and assist a greater attention to usability? UsersAward in Sweden has been 
promoting attention to usability during procurement and revision of software since the late 1990s. In this 
article, these efforts are seen as attempts to intervene in the functioning of the market for software and how it 
is deployed in organisations. We report on an initial questionnaire study, which aimed to prioritise among 
such interventions through collecting views on procurement and revision of software. Although the study 
only covered usability supporters, our results provide some indications about what may be lacking in today's 
procurement. We reflect on how methods for studying usability, and promote awareness of usability, could be 
linked to management tools and concepts such as strategy maps, satisfaction surveys, and risk management in 
order to achieve increased awareness of its importance for successful and effective ICT use. 

1. Software usability and interventions to improve information 
As ICT has become an enabler and increasingly important component in most work 
processes in the industrialized world, it has also become crucial to judge differences in 
usability between available software solutions and foresee problems encountered in 
converting to new work processes (Walldius et al., 2009). Experiences of employees who 
have used similar or earlier system solutions, tests during development, and continuous 
monitoring of reactions as the new solutions are introduced could provide important 
information for selecting and modifying the software solutions that are introduced. Several 
studies indicate that profitable use of IT requires attention to organisation and competence 
issues (Dedrick et al., 2003; Falk, 2006). Brynjolfsson (2003) indicates that 'soft' 
investments may profitably cost nine times as much as the IT investments proper. Still, a 
common experience is that they receive much less attention during procuring, when 
considering changes in the IT portfolio of an organisation, or during the introduction of 
new software tools. 
 
Viewing procurement of software as a market transaction, the claim made above amounts 
to saying that the market is an imperfect one. Buyers who do not give sufficient attention to 
usability8 and process changes, and only focus the offerings from IT vendors, can be 
claimed to lack information about what they really are buying. As a consequence, the 
software they acquire is likely to be less than optimal for their needs. Or at least buyers 
may not devote sufficient efforts to the customized changes in organisation and 
competences that are needed to realize its potential. This may reward and encourage the 
'wrong' suppliers, for instance those who can produce convincing technical arguments for 
their solutions rather than actual usability. Even well intentioned suppliers will find it 
difficult to suggest and implement suitable solutions, if there is a lack of awareness that 
additional investments in process change and competences will be needed, and insufficient 
dialogue about their actual use. 
 

                                                
8 We use the ISO 9241 definition of usability as “the extent to which a product can be used by specified users 
to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use". 
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From a market perspective, this kind of market malfunction should take care of itself, as 
buyers learn to pay more attention to usability, and sellers get rewarded for providing it. 
Rational buyers and sellers should start investigating options and their effects. However, 
there are several reasons why a change in the process of procuring and adopting new 
software may take time: 
• Software in use interacts with a range of work processes, sometimes also involving 
customers (as in e-business) and citizens (as in e-government). To delimit and study its 
effects is difficult and likely to involve employees who are rarely consulted in procuring IT. 
In the increasingly common cases in which customers and citizens are end-users of the 
system, studies also have to involve these user categories, and sometimes also people in 
supplier firms.  

• Decision-makers have an imperfect grasp of the intended uses for IT. This is true of 
procuring organisations, as has been made clear in several high-profile software failed IS 
projects (eg Standish Group 2009). Sometimes they still regard IT as a technical 
functionality which should be provided at the lowest possible cost. Organisations undertake 
major changes of IT comparatively rarely, and so it takes long before negative experiences 
trigger changes in procurement. Or they adopt a defeatist attitude, and start expecting cost 
overruns and teething problems. Software providers may also lack sufficient experience 
about the processes where their goods are used. Or they simply adapt to the mindsets of 
their prospective customers. 

• Incentives within organisations encourage a narrow view of IT. Decisions will usually 
be made in a responsibility centre concerned with IT. It may be identified with the CIO, 
and sometimes even viewed as an expense item rather than an investment. This means that 
its consequences for operational (line) units may not be considered sufficiently. The IT unit 
may even be able to shift any additional costs to operational units through internal charges. 
If these internal customers cannot object, there is little incentive for the IT unit to consider 
its own costs, let alone cost effects from changes in processes in line units. 

• There is no accepted methodology for measuring, predicting and reporting on 
differences in, or problems of, software usability and its general impact on work, 
productivity, and profits. Learning accumulates slowly, as there is little incentive to share 
both negative and positive experiences. 

The objective of this article and the research it reports is to identify how efforts to improve 
software use should be focused, and in particular how usability could receive more 
attention in procuring software. This means that it mainly addresses the fourth issue above. 
Improved methods for describing usability effects will also enable efforts to address the 
third issue, as new metrics and objectives could then be made part of responsibilities and 
controls.  
Efforts to encourage increased attention to usability are here seen as 'interventions' in the 
process of procurement and implementation. Such efforts may be viewed as surprising or 
misguided. The word implies active involvement from someone who tries to influence 
decision-making, and we are not suggesting that anyone – eg industry organisations, unions 
or government – should impose standardized methods on firms or public agencies. 
However, we do believe that management or boards of such organisations could include 
such methods as part of their IT governance. We believe there is convincing proof that 
consideration of usability efforts adds value. Much attention is currently given to issues of 
internal control and strategic management control (eg Bhimani, 2009). With IT an 
important resource in most organisations, adequate decision processes in order to determine 
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choices of software and its use should be high on the agendas of boards and management 
teams. 

2. Research method and article outline 
The research reported here forms the initial part of a multiyear effort to increase the 
attention paid to usability in procuring and modifying software. It builds on experiences 
from about ten years of work by the UsersAward organisation in Sweden, and was inspired 
by the adoption in many organisations of new ways to depict strategies and measure 
performance in terms of strategy maps and balanced scorecards (Kaplan and Norton 1992, 
2008; Olve et al. 2003). 
 
The UsersAward experiences will be described in section 3. They may be interpreted as 
several attempts to influence the software market in Sweden by providing information 
about users' reactions to different software packages, and encouraging attention to 
identified differences in usability between such packages. 
 
Building on this, we propose a categorization of such interventions and discuss briefly in 
section 4 how they could take place, and what their effects might be. 
 
We then use these categories for a questionnaire study, the results of which are reported in 
the section 5. The study provides information about our informants' views of the current 
situation in Sweden concerning attention paid to usability, what kinds of interventions 
might be successful in encouraging more attention, and what kind of efforts might bring it 
about. 
 
In the final section of this article, we leave the questionnaire for a broader discussion of 
initiatives and new developments that may answer the needs disclosed through it. This also 
serves as a discussion of possible future work in this project. 
 
The questionnaire was administered in Swedish to more than 400 persons who had been in 
touch with UsersAward over the past years. 109 (25%) sent in usable responses. The study 
should be regarded as exploratory, as the target audience for the questionnaire had at some 
point in time expressed a positive interest in UsersAwards' work, and thus displayed a 
positive interest in usability issues. This more or less guaranteed a positive reaction to our 
study, but made it unlikely that we would get responses which claim that current 
procurement practices are sufficient. If this and a comparatively low response rate are kept 
in mind when reading our results, we believe they give interesting indications as to possible 
directions for future research and practical experimentation. 
 
The study was preceded by interviews with about 10 persons in order to test our questions. 
Some reference will be made to these when we summarize our results in section 5. 

3. UsersAward: an experiment in improving the market for 
software renewal 
The UsersAward research and development project started in 1998 as a joint initiative of 
LO (Swedish Trade Union Confederation), TCO (Swedish Confederation for Professional 
Employees), KTH (Royal Institute of Technology) and Uppsala University to enhance the 
quality of workplace software and to increase the awareness of the effects of good software 
on the work environment and the economic performance of the organisation.  
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UsersAward has launched a number of initiatives which can be seen as experiments in 
influencing the functioning of markets for software packages. They focus on different 
actors (vendors or buyers) and have different scope, but all emphasize the roles of 
employees actually handling the software. Inspired by the success of the TCO´92 – TCO’07 
quality and environmental labelling programme for computer hardware 
(http://www.tcodevelopment.com), UsersAward has: 
• awarded seven User Certified 2002 and 2006 certificates to software providers for 
software packages that have met and exceeded the expectations of users who have used the 
packages for at least one year 

• initiated yearly ICT Users Prize Contests since 2000 in which end users from 
manufacturing industry and the service and health care sectors are invited to nominate their 
favourite workplace ICT system of which five systems, screened by an evaluation team and 
ranked by a jury of well known and respected decision makers from the field, are presented 
at the yearly Users’ Day event 

• performed four comprehensive national surveys, IT Maps, of user satisfaction in 
manufacturing, health care and banking 

• performed a series of internal user satisfaction surveys, particularly in the health 
care and utilities sector 
In 2003, the UsersAward development company was formed to manage Prize Contests, 
surveys and the certification programme (http://www.usersaward.se). In 2005 and 2007 the 
UsersAward research panel arranged the international research workshops UITQ 2005 and 
2007 which convened practitioners and researchers to critical discussions on issues such as 
methods for user-driven design, deployment and evaluation, standardisation, procurement 
processes, Enterprise Resource Planning systems, work environment aspects and customer 
satisfaction indices (http://hci.csc.kth.se/projectView.jsp?name=UsersAward).  
 
The activities have attracted a fair amount of international interest; for instance the project 
group has had regular meetings with researchers and labour representatives in Germany, 
Denmark, and Austria for several years and the Users Day event has attracted visitors from 
the UK and Japan. The UsersAward research has been sponsored by the Swedish 
Governmental Agency for Innovation Systems, VINNOVA, which in November 2008 
awarded the group a new three-year grant to further develop the UsersAward methodology 
and instruments. 
 
The motivation for UsersAward came from the conviction among its labour union 
constituents and the providers of research funding that Swedish society has much to gain 
from a more systematic approach to ICT usability. At the start, this was mainly seen as a 
matter of ergonomics and working conditions. Swedish firms realized long ago that a good 
work environment is not just in the interest of employees, but also beneficial for 
productivity and a way to attract and keep skilled staff. As ICT has become increasingly 
integrated into work processes, usability has become a precondition for effective and 
efficient work - an important avenue to competitiveness and high business performance. 
This is true also when the users may be customers, or citizens logging onto an e-
government service site. To retain customers, reach high levels of user satisfaction and self-
service, or avoid errors in administrative processes, a high level of usability is needed. 
UsersAward aims to provide tools for promoting this. 
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4. Communicating about usability: arenas and situations 
To encourage discussions about the usability of different software alternatives, we need an 
understanding of the process through which software is selected and implemented, and 
what kinds of benefits may be affected by differences in usability. Figure 1 summarizes the 
position taken in this article. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Generic value creation logic for usability interventions/services 
 
Figure 1 is an attempt to picture the following logic. In purchasing new software, or 
modifying its current one, organisations will have their own sequences of defining, buying 
and implementing the software. This may lead to cost savings, as the new software 
substitutes for earlier information support systems, manual or electronic. However, it has 
become increasingly common that there will also be extensive changes in business 
processes as enabled by ICT. There may even be increased ICT costs if new solutions are 
available that will significantly increase value creation. The organisation should here 
consider joint value creation with its suppliers and customers, as there may be business 
arrangements that will capture a sufficient share of such benefits for itself to justify these 
costs. These benefits may not all be immediately apparent from the income statement, as 
ICT projects often are motivated by growth – for instance new customers on the net – 
improved working conditions, or reduced risk. 
 
During the procurement time sequence, opportunities and their value to the organisation 
(and to its business partners) will be studied and clarified, and related to the purchaser’s 
objectives. Some of these are exemplified at the top of Figure 1. Value creation as well as 
cost savings compared to the prior situation will have to be related to customers’ 
willingness to pay for the services (or goods) enabled by the new ways of operating, for 
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instance timelier delivery or a greater range of options. (For public agencies, citizens’ 
needs will provide similar guidance.) 
 
At the bottom of Figure 1 we hypothesize that there may be a number of interventions 
during the procurement cycle (labelled 1, 2 and 3) that can improve the prospects of 
realizing the potential benefits from ICT, through a better selection of systems, more 
successful implementation, and improved dialogues with business partners. An example 
may be consulting an expert on process design. Each such intervention is likely to be 
associated with some cost. To estimate a purchaser's willingness to pay for such a service, 
we need ideally to judge its impact on the entire pattern of value realization, including how 
much of the added benefits will accrue to the purchasing company (as opposed to its 
suppliers or customers). Organisations need to expect that they will benefit from picking up 
on the offered usability interventions, so not only do the interventions as such need to be 
effective – buying organisations also need to understand why they are effective. 
Looking closer at the sequence of events leading up to changes in ICT in a given 
organisation we may depict it as in Figure 2. We here change our model to show this 
sequence as a cycle. Following many decades of ICT use, for most organisations there are 
legacy systems to consider, making any new software an addition or revision of previous 
systems. In this figure, we distinguish between several stages which do not necessarily 
arrive in this clear-cut order. Also, proposals from ICT suppliers will arrive more or less 
continuously. In showing them to the left in the figure, we hypothesize that quite often the 
perceived availability of some new software will actually trigger a new purchasing 
sequence - rather than some pre-existing need for it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Situations over the system life cycle where usability should be considered 
 
Throughout the sequence of events shown in Figure 2, usability in the sense defined above 
should be considered. This may be done in different ways, however: through claims from 
ICT suppliers, impartial reviews of experiences in other organisations, discussions and 
investigations inside the organisation and with business partners that will be affected, and 
later through tests and trial runs of prototype versions of software. The main alternatives, 
explored in different degrees by UsersAward, are shown in Figure 3. The interventions or 
services shown in Figure 3 are the following, starting on the left: 
• 'IT map'. As described earlier, UsersAward has surveyed and described software used 
in selected industries, charting its use and comparing users' satisfaction. When shaping 
ideas about possible changes to an organisation's software portfolio, both the organisation 
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itself and its suppliers could use such descriptions as a reference – provided they are 
relevant and credible. (Lind 2002, 2005, Lind et al. 2004) 

• IT prize. A "users' award", although so far conferred to relatively few software products 
(18 first prizes and honorary awards through 2000-2008, many of them in-house products), 
may be seen as a strong signal of trustworthiness – as long as the conditions of use are 
similar. (Walldius et al. 2005) 

• Likewise, certification services (as User Certified 2002 and 2006) may play a similar 
role. In this case, it is the software vendor who has taken the initiative to underline his 
product claims through an impartial review of other users' experiences of its usability. 
(Walldius et al., 2009) 

• Consulting in accordance with established procedures for judging usability, actually 
achieved or projected, may serve to guide or assist during the purchasing/implementation 
sequence. 

• At the end of implementation, or in preparing for a revision of software portfolios, 
quality assurance indicates a more specific type of consulting, also based on established 
procedures. This confirms that intended usability has been achieved. 

• A corporate "IT map" is an independent review of software use in an entire 
organisation (or some part of it), in order to gauge whether it achieves the level of usability 
that would seem to be needed in order to realize ICT's potential for its business or other 
operations.  

Examples of the later types of interventions can be found among UsersAwards' projects in 
specific organisations - cf. internal surveys in the description of UsersAward above. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Some major usability interventions that are possible during the sequence shown 
in Figure 2. 
 
As will be shown below, a modified version of this list was used in our questionnaire when 
asking about what offerings the respondents think would be useful in their organisations. 
From the analysis shown in Figures 1 through 3, the questionnaire study also retains the 
idea that the success of these interventions/services will depend on perceptions of the 
"value added" from adopting them. The provider of such services will need to explain their 
benefits and find a viable financial business model for them. Usually this will involve 
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payment from the organisation that purchases software and these services. Accordingly, we 
asked about the acceptable cost for such interventions, and who could be a credible supplier 
of them. 

5. A questionnaire study on usability communication 
For the general motivation and method for this study, see section 2. We were able to use 
109 answers, and some interesting differences were found between different subgroups. 
Respondents were asked to identify the type of organisation they worked in, as well as 
what kind of experience they had of ICT procurement (eg, defining requirements, 
evaluating proposals, or just observing the process). Numbers in each such category, 
however, is quite small, so such findings – as well as all findings, due to the 
methodological limitations of the study – have to be viewed as an inspiration for future 
work, rather than as proof of the suitability of different approaches to usability. 

Current procurement practices 
Our most conspicuous finding was the gap between how respondents perceive current ICT 
procuring and the importance they assign to usability. Let's first consider their views on 
priorities in procuring ICT. We need to keep in mind the biased selection of respondents. 
Still it is striking how they perceive the procurer’s ability to involve users, and testimonials 
from independent observers of expected utility, as much less important in actual decision-
making than price or system functionality (Figure 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. "Which aspects do you believe those who today make decisions about 
procurement of larger, IT based support systems consider?"  
 
Scales for all questions were from 1 to 6. For all questions, subjects could abstain from 
answering if they did not find it possible or the question irrelevant. Alternatives were 
presented with somewhat more text than in Figure 4, for instance making it clear that 
Usefulness refers to the buyer's own estimate of how useful the system will be for activities 
and users.  
 
The low grade given to Involve users and Testimonials are in contrast to the responses to 
some later following questions. "Usable IT support systems determine the outcome more in 
some activities than in others. How important for success are they in yours (ie, in the 
activities your responses to this questionnaire concern)?" got a mean grade of 4.9, while 
"How important is it that users are allowed to take part and give their views on new ways 
of working when procuring new systems to support activities?" received the grade 5.2. For 
practical reasons, these questions are not identical to the alternatives in Figure 4. However, 
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the contrast between the perceived lack of attention by decision-makers to usability and its 
perceived importance for success is striking. There are several possible reasons for this: 
• Our selection of targets for our questionnaire was biased, and those who care about 
usability are likely to have a higher response rate 

• Decisions are made by higher-level officials who don't recognize efficient systems use 
as very important - or at least as much less important than our respondents. This may in 
turn reflect a world view, held by these officials, that users will learn to live with systems 
selected in this way, that the officials trust in suppliers' skills to make their systems work, 
or that they need to justify decisions through what they perceive as facts rather than 'softer' 
forecasts of future use 

• Higher-level officials may consider use dimensions as important and yet find them 
difficult or impossible to forecast in a credible way. Experiences from other organisations, 
including outside (independent) reviews, are not deemed to be relevant to the own 
organisation. 

Perceived attractiveness of possible usability services 
The appetite among our respondents for improved information about usability made the 
following questions about different such information highly relevant. We asked for their 
reactions concerning three groups of offerings: "How attractive are the following for your 
organisation: Published industry surveys; Consulting in accordance with standardized 
method; Certification by an independent party". For each, there were a few more detailed 
suggestions. These and the grades given by our respondents are presented in Figure 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Attractiveness of different offered services 
 
The respondents found it difficult to differentiate between the attractiveness of the various 
services. One reason may be that their value is contingent on who provides them. As the 
study was sent out by UsersAward they may have viewed it as a market survey for possible 
UsersAward services, some of which have been offered in the past (see section 2).  
This makes it interesting to review the responses to our questions about the agency or 
consultant who should provide the services. We asked about the importance of different 
types of experience or practices (Figure 6), and about backing and network (Figure 7). 
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Figure 6. "How important is it that those you employ for the services [in Figure 5]…" 
 
Experience comes out clearly in Figure 6 as more important than for instance scientific 
contacts. On the other hand, we interpret the low grade given to proprietary studies as a 
willingness to take part in broader studies that can be published - as UsersAward studies 
indeed have. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. "Who among the following should back those you employ [for the services in 
Figure 5]?" 
 
In Figure 7, university participation is viewed much more positively, while there is 
scepticism concerning the value of public-agency participation. 

Discussion 
In Figures 1 through 3 we categorized a number of possibilities for raising usability issues 
during ICT procurement in accordance with their occurrence during the process. We can 
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now contend that the 109 respondents in our exploratory questionnaire study gave the 
following three major alternatives relatively high grades (between 3.9 and 4.2 out of 6, see 
figure 4): Quality measuring/assurance (when buying software or when reviewing software 
portfolio or systems’ interfaces), Independent certification (of suppliers implementation 
methods or softwares in use), ICT user satisfaction survey of the most common softwares 
in one’s industry (with or without explicit ranking of usability). 
 
In Figures 4 through 7, we showed some of the highlights from our questionnaire study. 
We do not want to make too much of this, as it was designed only as a first, exploratory 
study of a field which to our knowledge so far has received little attention. It does however 
support the view that offering services to improve software procurement through studies of 
usability is an attractive idea to some. If such services will ever become a natural and 
frequent part of procuring, they have to be standardized or indeed 'industrialized' in the 
sense that they can be provided by different trusted suppliers. A comparison can be made 
with other types of standardized inspections, such as auditors, quality assurance schemes 
such as ISO (www.iso.org), environmental testing of products, etc. In general, these rely on 
• A methodology which builds on an understanding for the underlying processes 

• A body of professionals who are authorized through examinations or in other ways to 
apply this methodology, and some institute which has been set up to confer such 
authorization. The institute usually is founded or supported by various professional 
organisations, or the state. Sometimes it performs the inspections itself; sometimes there 
are competing schemes and institutes. 

• Strong pressures for such authorization from customers, law-makers, the media or the 
general public. 

Most standardization schemes come about because there are concerns about safety or other 
risks. In professional life during the past decade, pressures have mounted for all kinds of 
organisations to be able to show that risks are managed in an acceptable way (Power, 2007). 
The case of ICT usability is somewhat different, as most of the repercussions of low 
usability will fall back on the organisation itself. This should, however, improve the 
chances that self-interest will encourage the spread of usability inspections, once a 
methodology for them is accepted and known. The more ICT systems engage customers 
and citizens as end-users, and the more business-to-business applications make individual 
firms dependent on the overall usabilty of their ICT network, the more this self-interest 
may influence usability risk management in both the private and the public sector.  
 
A prerequisite obviously is that the provider of inspection services can be trusted, and is 
perceived as such by its clients. This is where society, industry organisations or unions may 
need to step in. Methodology and institutions for promoting usability may be viewed as 
similar to a societal infrastructure, and we interpret the support UsersAward's research 
receives from Vinnova as an example of this. 
 
This leads us back to the issue of who should administer such services. Our respondents 
rank User organisations (exemplified as labor union or professional societies) and 
Universities first and third (Figure 7). Since these are the two categories that constitute the 
UsersAward organisation we feel encouraged to continue our research, through practical 
application of the three instruments mentioned above, to create the first of the prerequisites 
for standardized inspections – a trustworthy and evidence-based methodology that builds 
on an understanding for the underlying processes. 
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6. Inspiration from related fields, and conclusions 
Participation by users – employees, consumers, and citizens – in product and service 
development (and usability efforts as a whole) is an important, sometimes very important, 
factor for market success.  There is a growing awareness of this importance within ICT and 
economic research as well as among decision-makers. Oft-cited standards and guidance for 
developing and utilizing software like ISO 20000, ITIL, and CobiT now tend to emphasize 
views very similar to ours. For instance, IT Governance Institute, a US-based industry 
organisation with offshoots in many countries throughout the world, in its ValIT 
framework (“based on CobiT” – see www.isaca.org) promotes the view that “IT investment 
is no longer just about implementing IT solutions, it is about implementing IT-enabled 
change. … IT-enabled investments will include the full scope of activities that are required 
to achieve business value” (IT Governance Institute, 2009). 
 
Specifically within web-based business and pubic sector agencies, the conclusion that user 
participation in design – or re-design in critical phases of the product and service lifecycle 
– is a driver for success is widely accepted. In the concepts of “Web 2.0” and “user-driven 
innovation”, users are even regarded more as independent “drivers” than as “participants” 
(O’Reilly 2005). 
 
A related development is the emergence of customer satisfaction measurement in several 
countries, for instance the US and Sweden. We have already mentioned the successful 
hardware oriented TCO environmental labelling programme as an inspirational example for 
UsersAward. This initiative was based on broad studies of user satisfaction with visual 
display units in the 80s (Boivie 2007). Another, much more extensive example is the 
American Customer Satisfaction Index (ACSI), now represented also in various European 
and Asian countries (ASQ 2009). It builds on broad customer surveys and targets both 
goods and services. Results are published quarterly in leading business journals, and index 
movements are considered a leading indicator for both company success and the general 
economy. In the US, the index has been extended to cover more than 200 governmental 
programmes. The surveys build on econometric research, it is deviced to detect rapid 
changes in the experiences of critical end-users, thus providing trustworthy signals to both 
customers of and investors in ICT related businesses (Fornell 2005). 
 
Our comparisons highlight the importance of the institutional arrangements for judging 
acceptance and appreciation of different products in use, as did the responses to our 
questionnaire. Who performs and publishes results, the format and commercial 
arrangements for this as well as the validation through legitimizing collaborations are all 
important. 
 
Like we said early in this article, in the long run markets will find ways of taking into 
account usability and reward good solutions. In order to hasten this development we are 
convinced that new inventions and interventions are justified. To criticise those who lag in 
user involvement and usability work is not a constructive strategy, neither for research nor 
for development. It should play a role in bringing research findings out into public debate 
and could be important, as one strategy, to motivate research applications. The UsersAward 
strategy is to highlight those who lead, to explain and put into context why they lead, how 
they intend to continue to lead, and how those who lag will be forced to learn the lessons, 
through diminishing sales, increasing bad-will, and ultimately the slow but devastating 
waning of investor support. In doing this, offering new models for describing the 
mechanisms behind usability is a constructive and promising avenue. 
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Abstract  

This paper presents activities and preliminary results from the UsersAward 2 project (UA2). The 
background to the UsersAward project, its general approach and methodology is presented. 
Empirical results are reported from one of the activities in the UA2 project, the participation of 
the UsersAward research panel in the Swedish National Healthcare ICT Survey 2010. In 
comparison with a similar survey done in 2004, employee satisfaction with their ICT systems 
has only increased in a few areas, otherwise the results are on the 2004 level or lower. With the 
results from the survey as an example of the UsersAward approach, we compare it to three other 
approaches of health care studies and discuss how future research and development efforts could 
be combined in order to promote local, long-term stakeholder participation in innovative ICT 
projects.   
 
1.  Background, approach and methodology of the UsersAward 2 project 
In 1998, LO (Swedish Trade Union Confederation) initiated the UsersAward program in 
response to a series of software project failures in major Swedish industrial corporations 
where inflexible software had curbed the development of organisational reforms and 
resulted in noticeable losses in productivity. Together with TCO (Swedish Confederation 
for Professional Employees) and three universities (KTH, Uppsala and Gävle) a combined 
research and development program was set up to mobilise broad user participation in issues 
regarding ICT effects on work environment, competence development, productivity and 
job security. The successful TCO environmental labelling program for computer screens 
provided inspiration for both trade unions and researcher (TCO Development, 2009). The 
forming of the development company UsersAward in 2003 resulted in a network of 
professional societies, trade unions and universities that could offer a new kind of open 
forum for measuring and documenting user experiences with ICT tools and environments. 
The network has involved end-users in a broad range of usability activities, such as local 
pilot studies (between 1999 and 2003) for formulating and testing user satisfaction criteria; 
user conferences and panels for discussing new ways for users to participate in deployment 
processes; a Users’ IT Prize Contest (between 2000 and 2009) in which end-users in 
industry, services and health care were invited to nominate their favourite workplace 
system to be presented at the yearly Users’ Day; and national, inter- and intra-
organisational ICT satisfaction surveys and software certifications which document how 
today’s services do, or do not, live up to user-centred principles for design and deployment 
[13]. 
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The aim of UsersAward 2 (UA2), a three years research phase that began in 2008, has been 
to survey the current needs of the different stakeholders that have used the services of, or 
been in contact with, UsersAward. Based on those results, the goal has been to further 
develop the survey methodology with an emphasis on two aspects. Firstly, to formulate 
new criteria that can capture the economic effects of usability efforts. Secondly, to design 
new procedures that can help present those effects in ways that may integrate strategic 
decisions regarding usability efforts into the overall strategic discussions of the 
organisation as a whole. 
 
2.  Major findings of NHIS’10 
A Swedish National Health ICT Survey (NHIS) was carried out by UsersAward in 2004 
and amounted to the first comprehensive investigation of who worked with what kind of 
ICT in the Swedish health care sector and how satisfied they were with their ICT support 
[11]. The NHIS 2010 survey has been sponsored by VINNOVA (Swedish Governmental 
Agency for Innovation Systems), the health care employer organisation (SKL, Swedish 
Association of Local Authorities and Regions), and the four professional health care 
societies and unions (Swedish Medical Association, Swedish Association of Health 
Professionals, SKTF/Publicly and privately employed salaried employees and Swedish 
Municipal Workers’ Union) [12]. Collaborating with the survey project was one of the 
activities in the UA2 project. The survey covers 1,368 respondents from all four major 
professions, it was conducted in cooperation with SCB (Statistics Sweden) and it represents 
a significant development in the UsersAward survey methodology with respect to member 
coverage and representation.  
 
The healthcare personnel’s experiences of their ICT tools today are much more uniform 
between different professions and between different healthcare settings than in 2004. 
Several factors have probably contributed to this, such as that county and regional 
development of ICT has been guided by clear IT strategies, more appropriate regulations 
facilitating systems integration and not least that the users’ demands for better IT systems 
have led to more integrated, more complete but also to fewer brands of patient record 
systems than in 2004. Three out of four of the personnel in the survey agree that ICT 
systems facilitate their work. But the results also show that there are problems with 
technology, design and use that respondents believe reduce patient safety and efficiency. 
The users are particularly critical to their lack of influence on the introduction and on-going 
development of ICT tools. Only 29% of all users are satisfied with user participation during 
the introduction of new systems, and just over 30% of the systems are monitored and 
adapted to new demands and needs on an on-going basis. This leads to poor functioning of 
systems and to waste of time for both personnel and patients. 
 
When asked ”How much time do you think you could save per day if your ICT systems 
worked as you want?” the doctors responded an average of 56 minutes, the nurses 35 
minutes, assistant nurses 17 minutes, and medical secretaries 42 minutes per day. A very 
conservative calculation is done in the report showing that, according to the caregivers’ 
estimate, five billion Swedish crowns (500 M€) per year could be saved if ICT systems 
functioned the way they want. The results indicate that the most common causes of time 
wasted are slowness or operational problems of systems and lack of integration between 
different systems. The increasing complexity and the over-documentation in patient record 
systems also cause unnecessary loss of time. Low usability of pharmaceutical modules, due 
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to non-intuitive and overly complex user interface design, is singled out by the respondents. 
Not only as a time thief but also as a security risk. 
 
In comparison with the 2004 survey employee satisfaction with their ICT systems has only 
increased in a few areas, such as ability to correct input errors and interact with other care 
units. Otherwise the results are on the 2004 level or lower. Three major factors have been 
identified that could explain the very limited progress in user satisfaction over the six 
years: a general rise of user expectations (evoked by satisfying experiences from system 
usage in other contexts, e.g. at home), a marked expansion of the application domain and 
of the number of daily users, and the resulting complexity of system networks.  
 
We think that it is very important indeed that the 2004 survey has been followed up with a 
corresponding survey in 2010, which confirms that some of the problem areas of 2004 need 
increased attention. Performing large-scale surveys of the level of stakeholder satisfaction 
is important in order to identify problem areas. But in the new report we conclude that, in 
order to increase levels of satisfaction, more participatory-design-for-innovation R&D 
programmes have to be carried out focusing on how innovative local initiatives can be 
adapted, replicated and spread between caregivers in a way that conforms with regional and 
national policies. 
 

3.  Comparing the Swedish NHIS approach to similar initiatives 
The two NHIS studies represent, as far as we know, a unique approach, with its broad 
coverage of the views of care personnel. Similar initiatives in other countries focus other 
aspects of healthcare ICT, providing good reasons to compare and evaluate different 
approaches.  
 
3.1  Computing indices, comparing EPR systems and/or supporting local 
innovation? 
What is the most urgent focus for the health ICT/eHealth research in the coming years? 
Should we be looking for comprehensive evaluation indices, for “best of breed applications” 
or for new participatory methods for local innovation? In EU, one strand of often quoted 
state-of-the-art surveys focus on socio-economic impact by calculating the “positive net 
[socio-economic] benefit ratio to costs” of large scale ICT implementation (see e.g. [7]). A 
master thesis, supervised by a member of the UsersAward research panel, investigated the 
calculations used, which require that a catalogue of effect measures are translated into 
monetary cost and benefit values [1]. Such translations are notoriously hard to grasp for 
decision-makers, in this case partly due to a lack of transparency concerning assumptions 
made.  The monetary values are aggregated to an index which provides a compact 
evaluation. This may be attractive for policy-makers, but is of limited usefulness for 
supporting new policies. 
 
The Swedish implementation that was studied in the thesis concerned an Electronic Patient 
Record system (EPR) in Kronoberg county. In Finland, Hannele Hyppönen and her 
colleagues had a different approach in their study of EPR systems [8]. In this study, doctors’ 
satisfaction with four legacy ERP systems are compared in order to find strong and weak 
points in the respective system and to establish a base line from which the effects of new 
public eHealth policies and programmes could be estimated. With references to activity 
theoretical studies [2] and a proposed IS System Success model [6] six main Dimensions of 
the National Health IS system are modelled: System quality, Information quality, Service 
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quality, Use, User satisfaction, Net benefits (quality, access, productivity). Categories 
(criteria such as Stability, Reliability, Response time) were then identified and Measures, in 
the form of statements to agree or disagree with, were formulated to operationalize those 
Categories. This amounts to a set of 37 statements, and the results from a survey carried out 
in 2010, in which ca 4,000 doctors participated, is presented in a tabular form that allows 
for comparison of how the doctors have judged the four ERP systems.  
 
In our view, the Finnish study has two main advantages over the Kronoberg study. Firstly, 
it rests on a model that states a set of relationships between Dimensions, Categories and 
Measures which are openly declared and can be tested, confirmed, refined or negated in 
successive investigations. Secondly, comparing four ERP systems allows for much richer 
analysis of results and invites practitioners to take part in such analysis, since they all have 
“their own system” as a frame of reference.  
 
Although the Swedish NHIS 2010 survey has another background and was carried out in a 
different way than its Finnish counterpart, both studies are based on HCI experiences as 
codified in international standards (e.g. ISO 9241 and 13407) and current research, thus 
they cover much the same quality aspects. In the present context we will limit our 
comments to where the respective survey has its main focus. In the Swedish survey, a 
special interest has been to relate the key factor of user participation to the overall user 
satisfaction. It has five questions about to what extent management has supported user 
participation: giving the users opportunities to learn how to use the system efficiently, 
taking advantage of user proposals on system adaptation, arranging regular follow-ups of 
user satisfaction, ensuring that these result in meaningful change, and, finally, providing 
satisfactory support for users when problems arise. The only corresponding question in the 
Finnish survey concerns the last of these issues, if help with information system problems 
is provided for (although further aspects of supporting user participation are presented in 
the underlying conceptual framework). On the other hand, the Finnish survey gives much 
more attention to how the systems handle health care specific information (use clear 
terminology, have fast statistics, provide for logical field and function layout, etc.).  
 
3.2  Why improvements are slow 
In our tentative explanation of why the overall user satisfaction with ICT improves so 
slowly, two of the factors we point to regard systems use in the health care system as a 
whole – growth of application and number of users, and the resulting complexity of how 
the system networks interplay. To get to understand this increased complexity, there is an 
obvious need to model the domain and its sub-domains more closely. Here the UsersAward 
research can learn a lot from the activity theory based model in the Finnish study and its 
approach to compare four different systems in a pedagogical way. The importance of 
understanding the interplay between work organisation and systems use is also underscored 
by Brynjolfsson and Hitt [3] who, in a study of how ICT had benefited the performance of 
400 North American companies concluded: “The weight of the firm-level evidence shows 
that a combination of investment in technology and changes in organizations and work 
practices facilitated by these technologies contributes to firms’ productivity growth and 
market value.” In a later study Brynjolfsson estimates that such investments in 
organisational reform and work practises may profitably cost nine times as much as the IT 
investments proper [4]. Taking into account that such attention is seldom paid to 
reorganisation in todays ICT projects, the long-term (profitable) potential of investing 
wisely in user participation becomes quite evident. Writing in a Scandinavian context it is 
not hard to see how a closer attention to participation in deployment could cast new light 
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on quality of domain specific information in future studies. Which would be in line with 
the Scandinavian studies of the 70s and 80s on how participation in design could cast new 
light on the general quality of systems use.  
 
Attention to user participation also brings us to the third factor of our tentative explanation 
of the slowness of innovation: that users expect to have access to as well functioning ICT at 
work as they have at home. What we have discussed so far about deployment processes 
that match organisational requirements only address what happens at work. But there are 
wider, cultural aspects that affect systems use. Both directly, as in the case of rising user 
expectations and demands, and indirectly, as in how well documented knowledge about 
design and deployment is utilised or not. These are issues of leadership and cooperation, 
cultural traits that call attention to the way dialogues are conducted within the organisation, 
how incentive programmes are designed, how follow-ups are carried out and how benefits 
from development are distributed and made visible among stakeholders. 
 
4.  Further development of the UA approach 
So far, the UA2 project has only concerned itself with this kind of cultural issues on the 
micro level, on new agile ways to perform and present usability surveys that reveal how 
systems design matches organisation requirements and stakeholder values. The challenge 
has been to apply this principle of transparency to our own design of the survey process. In 
other words, that the UA survey instrument match organisational requirements of 
demanding user organisations. Instead of a national scope, such as NHIS 2004 and 2010, 
aiming for general knowledge for national and regional policy makers, a new survey 
instrument has been designed that aims for specific strategic decision support for the 
individual organisation. This new kind of survey is meant to be carried out, not every sixth 
or third years, but twice or four times a year. The emphasis is not so much on keeping 
questions comparable between surveys, but to adapt and fine-tune questions according to 
what the different stakeholders of the organisation deem, in iterative deliberations, to be the 
main challenges.  
 
The focus is, still, on user participation. But the challenge to align usability, work 
efficiency and work environment questions to the overall strategic questions of the 
organisation calls for new ways of participation. The standard HCI palette of support for 
user engagement in providing know-how about work routines and work values is not 
enough. New kinds of support for talking about strategy, about the overall values at stake 
for the organisation, are needed. To achieve increased awareness, from all stakeholders of 
the organisation, of the strategic importance of effective ICT use, new management tools 
and concepts have to be added to the HCI palette. Thus, the new survey instrument 
designed in the UA2 project applies strategy maps, a tool developed by Kaplan & Norton 
[9] for facilitating iterative deliberation among stakeholders concerning strategic issues –  
how they should be identified, described, measured and affected by a set of well designed 
development efforts. The idea is to complement the traditional presentation of user survey 
results in diagrams and tables with a projection of weak, strong, and advantageous points of 
systems use in a strategy map that, twice or four times a year, reveals the logic and 
performance of current development efforts and, thereby, becomes a communication 
medium for transparent discussion between all stakeholders. 
 
To exemplify how closer attention to local cultural issues – such as attitudes towards 
change and incentive programmes to facilitate change – may be a fruitful direction for HCI 
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research, we can point to a third example of a national health ICT survey. This is a 
multilevel study performed in Catalonia in 2005-2007 that comprises observations of the 
population at large, of health professionals, and of health care centres and hospitals [5]. The 
study is based on 7,784 on-line interviews, on 106 face to face interviews, as well as on 
extensive field work research and direct observation of health organizations. Many of the 
results from this study resemble those of the Swedish and Finnish surveys. Here too, user 
satisfaction with ICT at home is contrasted to that at work: “There is a widespread positive 
feeling about the use of ICTs, but this does not translate in its use in the professional 
practice. In fact, 66% of the respondents to our survey were critical of the ICT 
infrastructure in the hospitals and 39% were critical of the organizational strategies linked 
to the introduction of ICTs in the workings of the hospital.” [5, pp18-19] However, one of 
the positive developments observed in the study concerned a county program geared 
towards facilitating the sharing of basic patient data between cooperating care givers. And 
here the authors explain its positive outcome with reference to the incentives given to 
promote organisational change. “In sum: financing on a measured per capita basis with 
allocation of tasks to each unit in the health care network stimulates the interest of each unit 
to provide accurate information on each patient and to share this information with the 
cooperating units. Rather than following the technology, to evaluate effective programs of 
information sharing we must follow the money.” [5, p. 14]. The conclusion from the 
Catalonia study about the necessity to “follow the money”, in order to understand the 
interplay between user motivation, stakeholder participation, organisational reform and 
enabling ICT services, is very much in line with the findings of Brynjolfsson and Hitt [3].  
 
Our hope is that the new strategy map based survey instrument developed in UA2 will help 
organisation visualise how money also follows meaningful user participation. 
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new approach to directing change 
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Abstract 
Information systems are increasingly viewed as key enablers in organisations’ quest for 
distinctive work practices and uniqueness. Their development and use then has to be 
designed in awareness of the strategic logic that an organisation intends to pursue: how 
users of information systems (employees, customers, and business partners) should process 
and utilise information. 
Definitions of usability in the context of information systems already imply this in talking 
not only of user satisfaction but also efficiency and effectiveness. However, 
“effectiveness… in a specified context of use” (ISO 9241) must be judged with reference to 
the intended logic for such a context. This makes it imperative to link strategy and 
estimates of usability in changing information systems, and to include in such systems 
relevant parts of the work practices supported by the technology in question. 
The article reports on experiences from testing a new approach to this, where two proven 
tools were combined: user questionnaires and strategy maps. Two Swedish organisations, a 
transport company and a regional administration, considered developing their intranets. To 
support the discussion about benefits from improvements of the intranets, these methods 
were used in a linked way to improve understanding of potential effects of the intranets on 
organisational objectives. 
Keywords: information systems, usability, strategy, strategy map, balanced scorecard, 
visualising strategy 
 

Introduction 
It is now generally accepted that IT influences the strategic logic of businesses. In the early 
days of digitization Porter & Millar (1985) described how a value chain can be redesigned 
through IT. They identified how technology may change industry structure through, for 
example, increasing the power of buyers and the threat of substitutes. Carr (2003) on the 
other hand claimed that IT has little strategic value, as new technology rapidly becomes a 
commodity and available to any company in any industry. Therefore its contribution to 
competitive advantage was at best transitory.  

At the industry level, however, it seems undisputable that IT during the last decades has 
transformed several industries in dramatic ways (see e.g. Cöster 2007, Carlsson et al., 
2011). Firms have failed or gained from this, less by applying IT as such than from using it 
to change processes, products, organizations and boundaries. Glazer (1993) claims that 
because IT is transforming the nature of business the success of an organization depends on 
how it manages the information itself, and Brynjolfsson and Saunders (2010) conclude 
from their statistical data that combining new information systems and changes in 
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processes and competencies creates business benefits. How IT is utilized in business 
processes and combined with human intelligence may be the most strategic issue facing 
modern organisations. 
Management in most organisations attempt to handle such change in a proactive way. 
Rather than adopting a wait-and-see attitude, they undertake extensive investments in new 
information systems (IS), not always realizing how much concomitant change in processes 
and competencies is also be needed. IS investments have to take into account legacy 
systems and how existing ways of working could change. And an IS may no longer be a 
clear-cut option; the concept of IT holds a myriad of hard- and software applications that 
have stand-alone functions as well as being embedded in e.g. manufacturing equipment. 
Efforts have been made to classify these versatile fields of application as different types of 
IT investments. For example, Falk & Olve (1996), Lucas (1999) and Aral and Weill (2007). 
divide IT investments according to their strategic purposes such as infrastructure 
investments, transactional investments, informational investments, and strategic 
investments. Khallaf (2011) classifies IT investments as being either externally or 
internally focused. The external ones assist the firm to gain a sustainable competitive 
advantage and improve market positions, particularly through the improvement of customer 
satisfaction.  Internally focused investments should lower costs of doing business, improve 
the quality and speed of operations, eliminate business processes, and increase flexibility. 
Common for these frameworks is an ex-ante perspective. They support a discussion on 
forthcoming investments and how a new IS may support and develop existing business 
models. However, they rarely engage lower-level managers and employees in discussions 
about their experience of legacy systems and ways of working. We believe more attention 
to these could be fruitful, as IT no longer is a new resource but rather builds on existing 
solutions. This is particularly relevant if we believe Brynjolfsson and Saunders’s (2010) 
claim that investments in organisation and competencies usually requires much more 
attention and resources than IT as such. 
Our conclusion is that IS change processes should start from an awareness of reactions to 
current systems and ways of working, and how the latter fit into the strategic logic of the 
organisation. An organisation can then focus change on those components of its ISs, work 
processes and competencies that seem most urgent to improve, given its particular quest for 
a distinctive strategic logic. To achieve this, it seems necessary to access the views of a 
broad range of users of current ISs, and fit such views into the framework of strategy when 
discussing them in the project team and with executives of the organisation. These 
discussions should then continue during the development and implementation of a new IS. 
To test this approach, we worked with two organisations who are currently considering 
developing their intranets. We used strategy maps – a format for documenting the inherent 
logic in an organisation’s strategy proposed by Kaplan and Norton (2004) – to improve 
understanding of how their intranet change should be addressed. Strategy maps are visual 
representations of an intended organisational logic, intended for communication about that 
logic (Olve et al., 2003; Nilsson et al., 2010), and they were here combined with usability 
questionnaires to identify strengths and weaknesses in current systems and procedures. 

Aim and context  
This study builds on research conducted by UsersAward, a Swedish organisation which is 
closely affiliated with the labour union movement and also several universities (Walldius et 
al. 2009). For more than a decade, it has investigated user views on the usability of their IT 
supports through questionnaire studies and interviews. In recent years, there has been an 
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ambition to broaden these studies to indicate the effects of ISs on organisations’ objectives: 
ie business benefits from improvements in IT and IT use. The study reported here was part 
of this effort.  
The aim of this study therefore was to investigate the effects from including usability 
information, in the broad sense of indicators of an IS’s impact on an organisation’s 
strategic objectives, when senior managers consider changes in that system.  
This approach should clarify the linkages between an information system and the 
organisation’s objectives in jointly developing it and associated work processes. It could 
also be used as an aid in realizing business benefits by setting targets for the introduction of 
IS changes and monitoring performance following the implementation.  

In the study, we gained access to two organisations considering changes to their intranet 
applications. The article therefore may be of particular interest to others in this situation. 

Methodology of the study 
Both the organisations in our study used elements of the balanced scorecard methodology 
in their management control system. To use strategy maps to describe the logic of IT use is 
not, however, a common practice even in firms using scorecards, and certainly not in these 
organisations. It will be illustrated below. To combine it with findings from usability 
studies is something we have not seen done before. 

Our study was conducted in parallel in two organisations, both located in the residential site 
of s Swedish province. One is a transportation firm, performing services to inhabitants, 
businesses and guests to the region based on a contract with a public entity. Contracts are 
renewed for long time periods and may be interpreted as a de facto monopoly lasting a 
number of years. The firm also performs associated services to encourage tourism in the 
region. 

The other organisation is part of the local authority in charge of public services in the 
region. It has an internal contract model, and we worked with a profit centre performing a 
wide range of services for all other parts of the organisation. The intranet is potentially 
used by everyone, not just the service unit, and it has a complex role in the service unit as 
an enabler of their own work but also a tool in fulfilling the tasks they receive from other 
parts of the organisation. 

There were several meetings with managers from the organisations, over a total period of 
about one month (preceded by a negotiation to get access for the researchers and set up the 
collaboration). One of the authors, who is active in the local university college and had not 
previously involved in the research project of which this study formed part, acted as 
process leader, managing contacts, chairing meetings and documenting conclusions. 
Meetings differed somewhat between the two cases, but in essence contained the following: 

1. Identification (demarcation) of the information system to be discussed (in both 
cases the intranet), and who should be part of discussions. 

2. Visualising the strategic role of the intranet in a strategy map, i.a. showing the 
expected impact from intranet-related activities on other processes and their results 

3. Modifying a pre-existing questionnaire about the intranet’s usability, against the 
backdrop of the strategy map, to include questions about aspects of intranet use which 
seemed likely to influence the benefits from the intranet. Together with this, questionnaire 
recipients were identified. 
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Following this the questionnaire was distributed electronically by the researchers, and the 
answers collated and analysed. 

4. The group then discussed the results and revisited the strategy map, in order to draw 
conclusions about priorities in future efforts to increase the benefits from intranet use in the 
organisation. 
To structure this sequence, one of the researchers had developed a document advising a 
similar sequence, which however became modified in practice. It already included the use 
of a questionnaire study (administered by UsersAward, an organisation with a long 
experience of usability studies) and a strategy map. The document was read by the contact 
person at each of the organisations, to whom it was explained that the study was a test of 
the method laid out in the document. 
The meetings were held at the offices of the two organisations, and representatives read 
documents and research reports and accepted the researchers’ conclusions. 

Combining strategy mapping and usability studies  
Strategy maps are graphical representations linking important objectives in an organisation. 
It portrays observed or assumed causal relationships among these. In the form originally 
proposed by Kaplan and Norton, objectives are identified within four so-called 
perspectives: financial, customer, internal processes, and renewal and development. To 
achieve long-term success, any organisation should perform well within all four 
perspectives. The strategy map, as a compact representation of strategy, must reflect the 
priorities selected by top management (and at least by implication, the board) and can be 
viewed as an account of how they expect to achieve the ultimate goals of the organisation. 

Today IT obviously will enter into this. If an IS is externally focused, customer reactions to 
it may be important for financial objectives such as sales, and IS-related objectives may be 
included among prioritised objectives in the customer perspective. For an internally 
focused IS, the internal process perspective is likely to include objectives for how the 
system is utilised and appreciated by users. In both cases, the renewal and development 
perspective may include objectives for further developing IS use. A high-level strategy map 
for the entire organisation may not have room for specific, IT-related objectives, unless 
they are central to an organisation’s quest for distinctiveness and success; however a 
strategy map for IT or a specific IS may be used to portray its expected strategic 
contribution. This is the way we used strategy maps in this study. Examples are given 
below in the context of our discussion of our two cases. 
Objectives in strategy maps are normally operationalised into metrics on a scorecard for the 
organisational units or persons responsible for realising its intentions (see Olve et al., 2003). 
This suggests a link with usability studies. ISO 9241 specifies that a usable IS should 
achieve user satisfaction, efficiency and effectiveness. Each of these imply cause-and-effect 
relations and objectives for work situation, resource use, and organisational aims, 
respectively. Objectives and indicators of these can be fitted into the strategy map 
framework.  

In drawing a strategy map for an IS change initiative, the function of the IS in the 
organisation’s internal processes needs to be determined. There is an obvious difference 
between, say, systems for production planning, customer orders over the internet, and 
financial reporting – although several or most of these functions may all be integrated in an 
enterprise system. Both our two case organisations elected to focus on their intranets in our 
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study. They were fairly old and used as an infrastructure available to all for a variety of 
purposes.  

IS usability thus may be understood as how well an IS supports its functions, in terms of 
user satisfaction, efficiency and effectiveness. These will partly be measurable only 
indirectly, through questions about attitudes or estimates of ease and frequency of use. It 
seemed to us useful to fit such information into the structure provided by a strategy map for 
the IS in question. Many questions in the usability studies routinely performed by 
UsersAward already mapped naturally onto the strategy map, while others could be devised 
to inform about conditions that were critical to various objectives (boxes) in the strategy 
map. An example from a previous UsersAward study is given as Figure 1. 

 

 
Figure 1. A strategy map describing the perceived impact of an information system used in 
a Swedish firm to process and control activities to fulfil orders. 
 

Intranets 
Definitions of an intranet underscore that it is to be considered as a private computing 
network, which is internal to an organization and only allows access to authorised users. 
Furthermore it supports business processes by being a tool for communication, internal 
connections and representation of explicit information (Curry & Stancich, 2000; Skok & 
Kalamanovitch, 2005; Martini, Corso & Pellegrini, 2009). 

The literature as well as everyday experience suggest that intranets have become integral to 
organisations’ use of information. Their design and use thus should be adapted to the needs 
arising from its way of operating and its strategic intentions. For instance, intranets can be 
used to access data needed for work processes as a substitute for manuals, ensuring that 
such data are current and uniform for all users. They may be used to govern processes or to 
link employees engaged in the same process, enabling cooperation at a distance or 
independent of work hours. Employees may use intranets to input information they believe 
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is useful to colleagues, and this function sometimes is developed into a database of “best 
practice”. Intranets have come to substitute for internal newsletters in many organisations, 
providing a conduit for stories and general news items that often are intended to create a 
sense of belonging and shared knowledge. In some organisations this has led to the creation 
of new roles for monitoring and guiding the contents available over the intranet, while 
others leave this function more to the collective wisdom of most people in the organisation. 

These examples imply that an intranet, even without changing its technical properties 
(software, access, etc), may come to serve rather different uses. Its usability must be 
viewed “in a specified context of use” (ISO 9241). What is satisfying, efficient and 
effective depends on the organisation’s needs and intentions concerning information 
management, and the role information should play in its processes. These in turn should 
reflect its quest for success. For instance, is it possible and easy for employees to access the 
information they need when confronted with a customer complaint? Should they, can they, 
and do they, then document such contacts so that such data can be used by others facing 
similar situations? 
This may seem more a matter of established work processes, knowhow and competencies 
than the intranet. But taking the usability definition seriously, further developments of an 
intranet are obviously impossible to discuss without considering how the intranet fits into 
the intentions behind its design and use. 

Experiences from the cases 
Two central parts of the study in each of our two case organisations were the intranet 
strategy maps and the questionnaires. We will discuss each in turn together for the two 
organisations, and then our attempt to map questionnaire findings onto the maps. 

Intranet strategy maps 
As a logical basis for our two studies, we developed strategy maps focusing on the intranets 
together with each project team. As the two organisations did not previously use strategy 
maps, this included sketching out what one of the managers called an “embryo” for a future 
strategy map for this firm. The transport firm’s intranet strategy map is shown below as 
Figure 2. 

 
Figure 2.  A strategy map for an intranet in a transport firm – see text. 

!"#$% &'#%'"()*+

,$-."/
.$'('0-
123'(4

5#"6'7
*$8 !..6*$

8
9"#$(+."7 :'8*.$ ;-7'"<

(#0'(9'"/*
$#

=')*>0
'

,%'$7*-? @)7 7.<
+AB0*()

C"'#7' #$%<
+AB0*()
>.$7'$7(

:'#% D7*0*('E".3*%'
7'>)$.0.8?

5'%*# E#"7$'"( C.$(A/'"(

;77"#>7*3'
"'7*.$

E".-*7#B*0*7?F".@7)

G7)'"
#>7*3*7*'(

,$7"#$'7

G@$'"

CA(7./'"

E".>'((

:'$'@#0 ,9<-."<>A(7./'"
>.$7#>7( CH:

EAB0*><'$7*7?



Ove Ivarsen, Torbjörn Lind, Nils-Göran Olve, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius 
Slutrapport UsersAward2 - Bilagor 

 55 

 
For each of the four perspectives used in Figure 2, there were a number of considerations: 

Financial (here, Owner) perspective: The intranet will have limited direct impact on 
financial objectives, but it is important to include overarching objectives as a reminder of 
the aims of the organisation. Obviously, new investments in improved functionality or 
internal resources spent on learning to use it will have an impact on costs, and behind the 
concern about various customer groups or stakeholders there will be an expectation that 
their satisfaction will impact future demand. 

Customers: Like in most modern organisations, the majority of intranet users have more or 
less frequent contacts with customers. In one of the organisations, we focused on an 
internal support unit, meaning that the direct customers were other organisation members, 
but final external customers need also be considered, as should media who may influence 
customers’ perceptions about services. 
Internal processes: We included in the scorecards two kinds of processes: those directly 
involving the intranet (ie publishing and accessing information), and the “normal” work 
processes where information from the intranet may have an impact – in these cases 
essentially all other internal processes. 
Renewal and development: This should ideally have been the work to change the intranet 
and the processes where it is used. A strict interpretation of this would in our two cases 
have rendered this perspective empty, as the intranets had been in use for many years 
without any major change initiatives, neither concerning the software or its use. We 
therefore decided to include as provisionary contents for this perspective a reminder of 
ongoing general change initiatives in the organisation, where intranet changes to be 
specified later could contribute.  

By visualising the intranets’ roles in the two organisations in this way, we aimed to 
encourage a discussion about issues such as: 

• Are there functions they could have which are not now realised (due to habit, actual 
difficulties experienced, or intended or unintended management priorities) 

• Could existing intranets me mobilised for renewal initiatives that are under way, or 
will be undertaken soon? 

• Do any such changes in intranet use require technological developments such as 
investing in a new version of software or new terminals? 

The firm depicted in Figure 2 provides transport and booking services and, like many 
others providing public transport services, operates a local monopoly regulated by long-
term agreements with a public entity. In principle, employees will use its intranet to handle 
all parts of its value chain. User satisfaction, efficiency and effectiveness all must be 
viewed in relation to this. The other case was similar in principle, although of course 
different in terms of specifics. 

Usability questionnaires 
UsersAward has a long experience of investigating user experiences from all kinds of IS. 
Recently, its standard questionnaire has been extended to include some questions about 
benefits from IS use. In the case organisations, managers decided to customise the 
questionnaire extensively. This obviously reduces comparability with previous usability 
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investigations. On the other hand, it increases relevance as few such studies would have 
involved intranets.  

In modifying the questionnaires, both case organisations followed the general outline of 
UsersAward’s standard questionnaire. The customisation involved: 

• Adapting terms for organisational units (and positions) 

• Specifying types of benefits (and recipients) to correspond to the case 

• Modifying scales for frequency of use and time gained from use, making them 
relvant to the case. 

In the transport firm, questionnaires were distributed to a little more than 400 employees, 
and in the local authority service unit to at least 180. Response rates were 43 % and 46 % 
respectively. Questionnaires were customized during our meetings with managers in the 
two organisations to include fairly detailed questions about why, when and how frequently 
the intranets were used. 

Linking strategy maps and questionnaires 
Because questionnaires were designed against the background of the strategy maps, it is not 
surprising that people in the two organisations as well as the researchers found clear links 
between the strategy map in Figure 2 and questionnaire results. In each organisation, 
questionnaire results were reviewed by one or two persons from the project team, together 
with one of the researchers. A number of statements concerning positive and negative 
experiences from using the intranet were used to summarise their findings. These were 
possible to relate to the parts of the strategy maps. 
For instance, there were differences between the two organisations in how frequently 
employees used the intranets. In both it had existed for a long time, and in one of them it 
was the compulsory gateway to all kinds of information, while in the other it seemed less 
necessary. In both there was a feeling that news over the intranet were not frequent enough, 
resulting in too little attention among users for the news items that occasionally did occur. 

(To be developed further.) 

Outcomes 
During our final meetings in the two organisations, their intranet strategy maps were 
discussed together with possible initiatives to further develop their intranets. Interest was 
attracted mainly by findings about frequency and nature of use. 

Among the issues identified were the following: 

• Publishing.. 

• … 

• In both cases, the intranet software although aging was not considered an obstacle 
for more extensive and beneficial use. … 

Discussion 
A common approach to IS development is to establish a list of requirements, based on 
recommendations from vendors and interviews with selected users. The use of a 
questionnaire captures a broader range of experiences and reactions. But more specifically, 



Ove Ivarsen, Torbjörn Lind, Nils-Göran Olve, Bengt Sandblad, Yngve Sundblad & Åke Walldius 
Slutrapport UsersAward2 - Bilagor 

 57 

it can reflect the knowledge that needs are not uniform by placing these reactions into the 
context of strategic intentions. 

Two cases obviously cannot prove that our approach is a fruitful one, especially not for the 
wide range of other types of information systems that organisations may want to discuss. 
However, from the present we are prepared to conclude that 

• Everyone rapidly seemed to accept the strategy map format, and find it useful as a 
tool for discussing how their intranets linked to potential benefits, the mechanisms through 
which these could come about, and how intranets and intranet use could be further 
developed 

• In customising questionnaires, the strategy maps served as a backdrop which aided 
in identifying critical steps in achieving usability – i.e. enablers and obstacles for successful 
intranet use were identified 

• When questionnaire results came in, it proved possible to draw compact 
conclusions that could be mapped onto the strategy maps 

• The discussion about these rendered ideas about further development of intranets 
and intranet usage. Although the intranets in the two organisations were elderly, it was 
concluded that the way they were utilised rather than the intranets themselves should be 
prioritised for future development. 

Summary and conclusions 
We started out from the oft-repeated claim that IT’s benefits today depends as much or 
more on how it is used as on the properties of the software as such. This creates the need to 
discuss both together. Furthermore, we argued that benefits must be seen in the context of 
an organisation’s strategy. As most organisations are already using computerised 
information systems, and development of such systems is no longer a greenfield exercise, 
views and experiences from users who should be taken into account. 

Building on these observations and beliefs, we devised a combination of a usability 
questionnaire and strategy maps to document the intended logic behind an information 
system, and provide data on current use, as a preparation for future improvements. 
In using this combination as a full-size experiment in two organisations considering 
changes to their intranets and their utilisation, we found that 

• The method was accepted and appreciated by people taking part in the process, and 
attracted considerable interest as a way of accessing valuable usability information from 
employees 

• It seemed easy and time-effective to discuss the intranets in this way 

• It was striking that the path towards more effective use of intranet in the two cases 
did not seem to be technological, but rather should build on changing behaviours and 
competencies. 
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Bilaga 6. Abstracts från ett urval position papers mellan april 2010 och augusti 2011 

KEER 2010 workshop, Paris, March 2010 
Combining software vendor quality declarations with user questionnaires and interviews – 
the UsersAward experience. Position paper to the workshop “User Experience and Kansei”, 
March 1, 2010 at the KEER 2010 Conference, Paris, Walldius, Å. 
 
The UsersAward research and development project started in 1998 as a joint initiative of LO 
(Swedish Trade Union Confederation), TCO (Swedish Confederation for Professional Employees), 
KTH (Royal Institute of Technology), Universities of Uppsala and Gävle to enhance the quality of 
workplace software and to increase the awareness of the effects of good software on the work 
environment and the economic performance of the organisation. An essential aim of the 
UsersAward instruments is to convey a comprehensive and nuanced account of user experiences of 
software that other, prospective users and buyers, find useful. The notion of positive and negative 
experience is based on the concept of “satisfaction” which takes on different connotations 
depending on context (e.g. “engaging and fun to use” or “easy to learn”). The instruments aim to 
complement market mechanisms such as advertising and media critique with a channel for “users’ 
thumbs up”. In addition, the quotes from users convey rich insights into the interplay between work 
organisation and software quality in different sectors and branches of industry. Much of this 
richness is due to the unique combination of methods – user questionnaires and interviews matched 
against claims made in vendor quality self declarations. 

NordiCHI 2010 workshop, Reykjavik, October 2010 
Combining questionnaires and interviews in domain specific longitudinal user satisfaction 
surveys – a way to attain actionable directives for design. Position paper to the NordiCHI 
2010 workshop, Åke Walldius, Nils Göran Olve, Torbjörn Lind 
 
This position paper presents a methodological reflection on ten years of experiences from the 
UsersAward project in which questionnaires and interviews have been combined in domain specific 
longitudinal user satisfaction surveys. First, the project’s empirical work is summarized. Then the 
four key concepts of the workshop – user experience, satisfaction, usability and design approach – 
are reflected upon. The paper concludes that, in order for usability surveys to attain impact through 
actionable directives for design, quantitative data on stakeholder satisfaction have to be combined 
with qualitative data about user experience. Such directives should sensitize designers to concrete 
user expectations and emotions evoked during use. To demonstrate this point, some preliminary 
results from a national survey of user satisfaction with ICT in health care conducted by 
UsersAward is presented and commented upon. 

MIE 2011 workshop, Oslo, August 2011 
Towards an International Minimum Dataset for Monitoring National Health Information 
System Implementations" Hyppönen, Hannele, Elske Ammenwerth, Christian Nøhr, Arild 
Faxvaag, and Åke Walldius (2011) Proposal for a EFMI WG Eval supported Workshop 
held at the MIE 2011 conference, August 2011, Oslo. 
 
Variation of measures used to monitor eHealth implementations makes it difficult to compare and 
cumulate results. This EFMI WG Eval -supported workshop draws from lessons learnt on 
monitoring eHealth system implementations to work towards a minimum international dataset for 
monitoring eHealth implementations. The outcome is a first draft set of joint indicators and a 
proposal for measures needed in order for future collaboration. The results will benefit policy 
makers, developers and researchers in pursuit of evidence-based management of national eHealth 
systems. 
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Bilaga 7. UsersAward inför framtiden  

UsersAward inför framtiden 
Projektets huvudmål har varit att utveckla UsersAwards metod för kartläggning av 
användares uppfattningar, en utveckling som ska tillföra nya kriterier som belyser de 
ekonomiska konsekvenserna av verksamhetens IT-användning. 
 
Efter genomförda kundundersökningar vet vi att beslutsfattare i hög utsträckning önskar 
vidga sina beslutsunderlag med kunskap om IT-investeringarnas eller IT-driftens 
ekonomiska implikationer. Denna tydligt uttryckta efterfrågan var en av de starkaste 
drivkrafterna bakom vår projektansökan 2008. 
 
Alla delar av UsersAwards verksamhet vinner på de nya rönen/kriterierna: 

• Enkätmodellen/kartläggningarna. De motsvarar, genom tillkomsten av nya 
ekonomivärderande kriterier, bättre de behov som upphandlings- och 
utvärderingsprocesser av IT idag och i framtiden ställer. De är ett svar på 
marknadens behov av bättre analyser och därmed beslutsunderlag.  

• Användarnas IT-pris. Nuvarande kriterier utvidgas med de nya ekonomi-
värderande, vilket får konsekvenser för urvalsbedömningar och användar-
uppfattningar. Prisets aktualitet stiger och det blir en ännu bättre värdemätare på 
vad som ur ett användarperspektiv upplevs vara IT-utvecklingens framkant. 

• Användarcertifieringen. De nya kriterierna tillförs utvärderingen och blir därmed 
en del i bedömningen av systemets kvalitet samt ingår i det utvärderingsprotokoll 
leverantören får. Resultatet blir att leverantören får en tydlig bild av hur 
slutanvändarna/kunderna uppfattar systemen även i dessa hänseenden.  

• Nationella IT-kartor. UsersAward har genomfört ett antal nationella 
kartläggningar av upplevd IT-nytta och de nya kriterierna ska ingå i de framtida 
mätningarna. Det finns skäl att pröva om dessa mätningar kan utvecklas till att inte 
främst ge kännedom om slutanvändarnas upplevelser och erfarenheter utan även i 
ökad omfattning kan stimulera IT-leverantörer och systemutvecklare i deras 
tänkande och dessutom ge stöd för bättre upphandlingar. Nationella kartläggningar, 
som en form av slutanvändar-baserad ranking av IT-system, kan bli ett viktigt 
instrument för en fortsatt kvalitetssäkring av det svenska arbetslivets IT-utveckling. 

 
Sammantaget gör det UsersAwards insatser mer relevanta och ger anledning att överväga 
hur affärsmodellen för dess fortsatta verksamhet bör utformas. I denna bilaga sammanfattar 
vi därför dels dess erfarenheter hittills, dels vad de betyder för framtiden. 

UsersAwards erfarenheter  
Strategin när den första ansökan till Vinnova formulerades 2002 utgick från den bevisade 
hypotesen att användarnas delaktighet vid utveckling och implementering av IT skulle göra 
skillnad. Frågan var på vilket sätt denna delaktighet främst bör utformas för att bäst 
motsvara de olika intressenternas behov. 
 
Hypotesen var väl prövad i de utvecklingsprojekt som pågått sedan 1998 och där det blev 
klarlagt att användardelaktighet är en av de viktigaste faktorerna bakom fram-gångsrika IT-
investeringar. Hög slutanvändarnöjdhet är dessutom i de flesta fall synonymt med 
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effektivitet och lönsamhet, dvs att IT-systemen i hög grad stöder verksamhetens behov och 
bidrar till att man uppnår uppställda mål och förvänt-ningar. I det goda IT-användandet 
sammanfaller därmed ledningens intentioner med utförarnas behov av goda 
arbetsförutsättningar, meningsfullhet, lärande och delaktighet. 
 
TCO hade redan 1992 visat att en konsumentstrategi verksamt kan förändra marknadens 
beteende, i detta fallet avseende datorhårdvara, och att det gick att få en hög acceptans 
bland leverantörerna för en sådan form av konsumentpåverkan. Det föreföll rimligt att anta 
att exemplet var möjligt att överföra till mjukvarumarknaden. Fördelarna av att tillföra 
användarnas kunskaper och erfarenheter i ett sammanhang där nya IT-verktyg utvecklas 
och införs kunde ur många aspekter ses som ett axiom. 
 
UsersAwards metodutveckling ledde till en väl utprovad metod för dokumentation och 
analys av slutanvändarnas erfarenheter. Tanken var att använda en certifierings-modell som 
bygger på TCO-märkningens erfarenheter och kan användas som en positiv markör för de 
leverantörer som genom att klara testet vill öka sina marknads-andelar.  
 
Genom att utföra certifieringstestet i direkt samverkan med berörda leverantörer och 
brukare tillförsäkrades alla inblandade ett stort inflytande, leverantörerna kan tillämpa 
certifieringstestets resultat i sitt vidare utvecklingsarbete och slutanvändarna vet att deras 
delaktighet får effekt för deras IT-verktyg. Konceptet leder till en vinn-vinn-situation där 
goda resultat premierar leverantörer som visar intresse för användarna och har delaktighet 
som en integrerad del i utvecklingsarbete, samtidigt som det tillförsäkrar slutanvändarna 
inflytande över utvecklingen av de egna IT-verktygen.  
 
Detta blev grunden för UsersAwards affärsmodell de närmsta åren. Under 2003-2004 
riktade UsersAward stort intresse mot producenter och leverantörer av IT-verktyg för 
arbetslivet. Marknadens reaktion var i huvudsak positiv i meningen att man delade 
uppfattningen att användarna var betydelsefulla och att det sedan länge varit en policy hos 
de enskilda leverantörerna att involvera dem. Trots det var viljan att låta de egna 
produkterna bli föremål för tester tämligen svag. Sedan 2003 har endast 7 tester, av 6 IT-
system, genomförts trots omfattande ”försäljningsförsök” och en anpassad prispolitik. 
 
UsersAwards mätmetod kom dock att möta en avsevärd efterfrågan från ett annat håll. 
Beställare, framför allt från den offentliga sektorn, såg möjligheten att få sin IT-användning 
bättre kvalitetssäkrad genom en tredjepartundersökning och förhållandet att mätningarna 
direkt involverade slutanvändarna upplevdes vara det som utgjorde skillnaden, jämfört med 
andra aktörer. 
 
Strategin att utöva en påverkan på mjukvarumarknadens producenter kom därmed att 
alltmer förändras till en ökande samverkan direkt med företrädare för konsumenterna. 
Mätmetoden var i allt väsentligt identisk men initiativet och den upplevda nyttan kom i 
ökad grad att ha sin utgångspunkt direkt hos kunderna/slutanvändarna.  
 
UsersAward drar bl.a. följande slutsatser av dessa erfarenheter: 

• Leverantörerna upplever inte slutanvändarna som kunder och konsumenter, och ett 
organiserat användarintresse anses därför inte tillräckligt viktigt att anpassa sig till. 
För leverantörerna ser i stället beställarna som sina kunder. 
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• Leverantörerna var i hög grad medvetna om eventuella brister hos sina produkter 
och därför tveksamma till affärsnyttan av att bli användar-certifierade. Det bekräftas 
av UsersAwards erfarenheter. De leverantörer som valt att certifiera sina produkter 
är de som har känt sig säkra på att klara testet genom att de redan från början 
upplevts vara state-of-art. I flera fall var de vinnare av Användarnas IT-pris eller 
finalister i denna tävling. 

• Leverantörernas interna processer och organisering har ibland varit ett hinder i 
samtalen. I vissa fall har man inte haft den internationella ägarens stöd för att 
fullfölja en certifiering, i andra fall har man inte lyckats klara ut vilken avdelning 
som ska ha ansvaret och/eller betala. 

• Samtliga leverantörer hävdar att användardelaktighet är en integrerad del av deras 
utvecklings- och försäljningsverksamhet. Detta framhåller man även om resultaten 
vid mätningar visar klart negativa användaruppfattningar om produkten ifråga. Det 
finns alltså en tydlig diskrepans mellan leverantörernas påstådda och troligen 
upplevda ambitioner och användarnas uppfattningar om deras produkter. 

• En negativ konsekvens av detta är att användarcertifieringens betydelse som faktor 
vid upphandlingar inte blivit den avsedda. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att tanken om en användarcertifiering som 
marknadsregulator hittills inte kunnat realiseras på det sätt vi önskat. Däremot har 
beställarnas behov av kvalificerade användarmätningar blivit tydligt, en effekt som 
UsersAward anser att man bidragit till genom tillskapandet av en användbar mätmetod och 
genom sin närhet till de stora användarorganisationerna, men även genom ett kraftfullt 
opinionsarbete där inte minst forskningen bidragit.  
 
Om man vill kan man uttrycka det så här: UsersAwards resultat pekar på en brist hos 
marknaden för IT-system för arbetslivet. System som användarna belönar med goda 
omdömen är med få undantag inte de som är marknadsledande. Skälet torde vara det som 
ovan anfördes: leverantörerna ser beställaren och inte slutanvändaren som kund och 
konsument. Lösningen bör vara förändrade rutiner och beställarkrav vid upphandlingar. Det 
ökar möjligheterna att anpassa systemen till verksamhetens, användarnas och 
kunderna/patienternas behov. 
 
Trots IT-branschens egna uppfattningar och uttalade ambitioner är användarnas omdömen 
ibland generande dåliga. De inblandade parterna har goda ambitioner men hittar inte 
processer som tillgodoser sina intressen, trots att de ofta sammanfaller. Det gynnar inte 
Sveriges ambitioner att bibehålla en hög tillväxt- och konkurrens-förmåga. 
 
Fördelarna med sådana innovativa och kundorienterade processer vill vi belysa med 
följande korta exempel:  
 
2008 års Användarnas IT-pris gick till företaget Smurfit Kappa i Eslöv som med det egen-
designade produktionsstyrningssystemet Poppe, av juryn upplevdes vara en självklar 
vinnare. Systemet tillät en dialog mellan kund/försäljare/designer och de utförande 
grafikerna där alla kunde kommunicera förväntningar, innovationer, lösningar och utfall. 
Resultatet innebar starkt ökad nöjdhet hos kunderna, samtidigt som kompetensen hos de 
anställda ökade tillsammans med arbetstillfredsställelsen. Sjukfrånvaron och 
personalomsättningen minskade påtagligt och arbetsplatsen blev attraktiv i lokalområdet 
genom det positiva rykte som uppstod. Företaget tilldelades Svenska Pappersbranschens 
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pris för hög lönsamhet och företaget tillskrev IT-systemets funktioner och kvaliteter 
huvudorsaken till framgångarna.  
 
Vid sin utvärdering kom UsersAward fram till att en framsynt ledning givit möjlighet för 
nyckelpersoner i företaget att med stor frihet söka svar på kända och okända problem och 
komma med otraditionella lösningsförslag. Genom att uppmuntra innovativa processer hos 
arbetsledning och övriga anställda skapades en drivhusmiljö för utveckling och resultatet, 
och ett nytt kundanpassat MPS-system kunde direkt utvecklas och tillämpas i den löpande 
produktionen.  
 
Ledningen stod inför valet att köpa ett standardsystem på marknaden eller att sammanföra 
komponenter från olika system till ett eget och valde det senare. Man avstod 
standardsystemet eftersom det inte i tillräcklig grad bedömdes motsvara den flexibilitet och 
utveckling man ville bygga in i den framtida verksamhetsorganisationen. 
 
Exemplet med Smurfit/Kappa och systemet Poppe rymmer många av de nyckel-faktorer 
UsersAward anser måste finnas för att uppnå en god IT-användning. Medvetenhet hos 
beslutsfattarna, intern öppenhet om målen, öppenhet för nya lösningar och insikten att 
kunskapen om lösningarna redan fanns inom företaget ledde till en vinn-vinn-situation där 
företagets lönsamhetsmål överträffades samtidigt som de anställdas intressen i stor 
utsträckning tillgodosågs. Rätt IT-tillämpning gav rätt stöd åt rätt person vid rätt tillfälle. 
 
Inget av dessa faktorer är ny eller okänd. Det nya är att de kom i tillämpning, att en 
företagsledning genom proaktiva beslut gav spelrum åt och stöd för en sådan utveckling. 
 
Överfört på en nationell nivå skulle ett ökat tillämpande av denna eller liknande strategier 
innebära påtagliga förbättringar av Sveriges möjligheter att tillgodogöra sig IT-
tillämpningarnas potential och verksamhetsnytta. Trots det självklara i påståendet saknas i 
allt för hög grad fortfarande strategier för detta. UsersAward resultat i form av 
undersökningar och kartläggningar pekar entydigt på att det finns avsevärt mer att vinna på 
att inte tappa fart eller ge upp. Genom att intervenera i situationen och ge stöd åt de 
inblandade kan vi komma mycket längre. 

En framtida inriktning 
UsersAwards resultat visar att det finns relevant forskning och dokumenterade erfarenheter 
som behöver komma ut till användarna och brukarna. Först då tar verksamheten steget 
vidare från användarnytta till kund/medborgare- och patientnytta. 
 
UsersAward ser följande områden och insatser som viktiga att gå vidare med för att säkra 
och fullfölja de genomförda projektresultaten: 

• Beslutsfattare i lokala verksamheter behöver kunna upphandla IT och kvalitetssäkra 
sin verksamhet med större kunskaper om behov och konsekvenser. Upparbetad 
kunskap ska komma i praktiskt tillämpning. Att finna goda modeller för 
slutanvändarpåverkade upphandlingskriterier blir då viktigt. 

• Metoder och rutiner för att mäta och analysera konsekvenserna av den egna IT-
användningen behöver i ökad omfattning bli tillgängliga för den lokala 
verksamheten. I stället för att vara engångsinsatser bör de bli integrerade delar av 
verksamhetens kvalitetssäkring. Detta kräver metodiska lösningar som tillgodoser 
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behoven av lokal flexibilitet ifråga om målbilder och verksamhetsinriktningar. 
Sådana metoder, byggda på tidigare erfarenheter, behöver utvecklas och testas. 

• En ökad förmåga hos beslutsfattare i lokala verksamheter att bedöma och 
utvärdera effekter av IT, leder till ökade krav på leverantörerna ifråga om kvalitet 
och anpassning vilket ökar tillgången till rätt IT-verktyg för rätt behov. Projektet 
UsersAward2 har provat en användarpåverkad styrmetod för detta som visat sig 
fungera väl. Den kan med fördel användas lokalt men behöver testas och anpassas 
för olika miljöer och branscher. 

• IT-leverantörerna behöver stöd från användarna/konsumenterna i form av 
återkoppling av verksamheternas uppfattning om deras produkter. UsersAwards 
praktik visar att sådan återkoppling har stor betydelse. System som utvecklas i 
närhet till slutanvändarna får genomgående bättre omdömen än de som saknar den. 
I vissa fall är skillnaderna uppseendeväckande. En metod för att sammanställa och 
återföra lokala slutanvändarerfarenheter till leverantörerna behöver testas och 
utvecklas. Den kan fylla samma funktion som Användarnas IT-pris haft under drygt 
tio år. 

• För Sverige, som definierar sig som en kunskapsbaserad ekonomi, är detta mycket 
viktigt. Vi har inte råd med ett inbyggt systemfel som innebär att känd kunskap om 
hur man optimerar IT-användningen i verksamheterna inte tillämpas. En viktig del 
av en fortsatt utveckling bör därför bli att i samverkan med arbetslivets parter 
arbeta utveckla och tillämpa nya och förbättrade strategier för IT-
tillämpningar.  

• Enbart tidsförluster p.g.a. dåligt fungerande IT kan enligt Users-Awards 
forskarpanel få ekonomiska konsekvenser för Sverige motsvarande tiotals miljarder 
kronor om året. Det är svårare att beräkna produktionseffekter av dåliga IT-
lösningar i allmänhet, men det saknas inte moderna exempel på hur miljardförluster 
kan uppstå i enskilda verksamheter. Det vore samhälls-ekonomiskt viktigt och 
näringslivsmässigt klokt att tillskapa en form av haverikommission för att 
utvärdera och dra slutsatser ur större och samhällsstrategiska projekt som går 
fel.  

• Arbetsmiljöeffekter av dåliga IT-tillämpningar behöver mätas och åtgärdas utifrån 
lokala behov och förutsättningar. Senast i raden av beforskade problem är effekten 
av stillasittande arbete som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, blodtryck, 
m.m. Sannolikt sätter detta leverantörerna inför utmaningen att hitta mobila 
lösningar för arbetsuppgifter som idag främst utförs i statiska situationer. Det är 
därför viktigt att man lokalt kan mäta och analysera arbetsmiljökonsekvenserna 
för att göra adekvata insatser och förbättringar.  

• Att utnyttja användarnas erfarenheter är särskilt viktigt inom Vård-IT, i 
synnerhet patient- och anhörignära system. De två hittills genomförda nationella 
användarmätningar som genomförts med stöd av och på uppdrag av VINNOVA 
pekar på att användarnas delaktighet är central vid utvecklingen och införandet av 
IT. Eftersom användarna i växande grad kommer att utgöras av patienter/anhöriga 
själva, blir detta synnerligen viktigt. Att fortsätta mäta och ta med sig erfarenheterna 
i den fortsatta utvecklingen blir därmed strategisk. 

• Sverige är inte unikt som IT-nation enbart för sin höga tillämpning utan även för att 
man som enda land (!) systematiskt utvecklat och tillämpat en användarorienterad 
metod för utvärdering och kvalitetssäkring. Inte minst inom vårdens område har 
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Sverige legat flera år före andra länder i Norden och inom EU. UsersAwards 
forskare har på olika sätt spridit kännedom om vad Sverige gjort och fortsätter att 
vara efterfrågade. Det saknas en gemensam EU-strategi med samma tydliga 
målinriktning och samma konsekvens i fråga om användardelaktighet som den 
svenska. Sverige bör försöka dela med sig av de egna erfarenheterna för att 
bidra till en bättre helhet, till nytta för användare, medborgare, patienter och 
beställare på Europanivå. 

• En fortsatt forskningstung utveckling inom ramen för den plattform UsersAward 
utgör bör ha som delsyfte att utbilda en ny generation arbets- och 
näringslivsorienterade forskare som kan utveckla vidare, utbilda studenter och 
utgöra framtidens kunskapsstöd åt näringsliv och samhälle. 

 
Punkterna ovan visar sammantaget på en rad områden där den upparbetade plattform som 
UsersAward utgör bör tas till vara. Det kan ske på olika sätt vad gäller affärs-modell, det 
vill säga arbetsformer, tjänster och betalningar. Det kräver att vi skynd-samt hittar former 
för huvudmannaskap, bemanning och samarbeten med olika organisationer, särskilt 
högskolor och finansiärer.  

Sammanfattning  
Ur diskussionen ovan vill vi särskilt lyfta fram följande: 

• En fortsatt utveckling av Sveriges förmåga att använda IT effektivt och uthålligt är 
en fråga av hög nationell angelägenhet. 

• En fortsättning på den forskningsplattform som UsersAward utgjort ska främst 
fokusera på spridning av lokala metodtillämpningar och modeller för styrning.  

• Den starka kopplingen till användarna ska breddas till att även ta in kund/patient- 
och medborgarperspektivet eftersom det motsvarar den utveckling som sker när 
tjänster blir mer interaktiva, i synnerhet inom det expanderade Vård-IT-området . 

• Leverantörerna måste bli föremål för ökad positiv uppmärksamhet och hitta stöd i 
en återförd användarkritik av deras produkter och tillämpningar.  

• Ett viktigt fokus ska vara hur svensk samhälle och näringsliv kan optimera sin IT-
användning för förbättrad konkurrensförmåga, innovativitet och uthållighet. 
Förutsättningarna för klimatpåverkan, resursutnyttjande och yttre och inre miljö har 
ett tydligt samband med hur vi använder IT strategiskt.   

• Sverige har här en internationellt unik erfarenhet som vi ska prova att dela med oss 
av. Inte minst inom vården har Sverige ett tydligt försteg i frågan om 
användardelaktighet vid utveckling och införande av nya system och de arbetssätt 
som de möjliggör. 

• Det sannolika värdet av dessa koomunikationsbristkostnader uppgår sannolikt till 
mer än 100 miljarder årligen. 

 
Vår förhoppning är att UsersAward ska lämna värdefulla bidrag i denna utveckling. Det 
kräver att UsersAward och dess huvudmän formulerar en ny affärsmodell för dess 
verksamhet. Grunder för denna finns i resultaten från forskningsprojektet UsersAward2. 
 
UsersAward 
Ove Ivarsen 


