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Bakgrund  
I projektet DigiSen har en arbetsgrupp arbetat med kommunala e-tjänster 

som tema. Gruppen har bestått av medlemmar i PRO och tillgänglighets- 

och användbarhetsexperter från Begripsam. Tillsammans har vi diskuterat 

vad det är som gör kommunala e-tjänster svåra och hur de borde vara 

utformade. I nästa steg har vi sedan diskuterat hur e-tjänster kan bli 

enklarare.  

Arbetet har skett med så kallad samskapande metodik. Vi har genomfört 

möten online via Zoom och löpande dokumenterat vårt arbete via Miro. I 

denna rapport sammanfattar vi vårt resultat. 

Digitaliseringens effekter  
Kommuner har gradvis och i väldigt olika omfattning kompletterat 

blankett- och pappersbaserade lösningar med digitala blanketter och 

fullskaliga e-tjänster. Vi kan konstatera att det ser mycket olika ut på de 

kommunala webbplatser vi granskat. Samtliga tjänster som vi granskat har 

stora brister. De är onödigt krångliga och mycket svåra att använda. I de 

flesta fall har kommunerna kvar möjligheterna att skriva ut blanketter som 

man kan fylla i för hand. Det är troligen det för kommunen minst effektiva 

sättet att arbeta men det är det sätt man tvingas använda om e-tjänsterna 

inte anses tillgängliga och användbara. Det leder i sin tur att de 

effektivitetsvinster kommunen hoppats uppnå inte kommer att 

förverkligas.  

En överflyttning av arbete, ansvar och konsekvenser 
Den effektivisering kommunerna hoppas uppnå med e-tjänster handlar till 

en betydande del om en omfördelning av arbete. Det är nu 

kommunmedborgaren eller representanten för en förening som gör jobbet 

att mata in de uppgifter som behövs direkt i det kommunala system som 

ska hantera ärendet. Det är en överflyttning av vem som gör jobbet, men 

också av vem som tar ansvar för att det blir rätt och vem som får stå för 

konsekvenserna om något blir fel.  
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På den tiden då vi skickade in pappersblanketter var det en professionell 

person på kommunen som tog emot blanketten och matade in den. Redan 

i detta skede kunde fel och brister uppmärksammas och rättas till.  

 

Det som har hänt i och med att vi har börjat använda kommunala e-

tjänster är att detta ansvar har flyttats över från den professionella 

kommunanställde till den inte alltid lika kompetenta medborgaren.  

Att vi som medborgare inte är lika duktiga som personalen visar sig genom 

att vi gör fler fel och att det tar längre tid att mata in de uppgifter som 

krävs. 

Det är inget ödesbestämt i att digitaliseringen automatiskt skulle innebära 

att allt jobb och allt ansvar och alla konsekvenser ska flyttas från 

kommunen till medborgaren.  

Digitala legitimationer 
När man använder en kommunal pappersblankett krävs oftast inte att man 

bifogar sitt id-kort för att kommunen ska ta emot blanketten. Men för 

kommunala e-tjänster krävs ofta att den som vill använda tjänsten 

identifierar sig med en e-legitimation. För den som representerar en 

förening krävs ibland också att man är registrerad och godkänd som 

föreningens företrädare.  
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Det är fortfarande många äldre som inte kan identifiera sig digitalt. Andra 

har skaffat denna möjlighet men i princip gett bort den till någon anhörig, 

som sköter allt som kräver inloggning. Begripsams undersökningar visar att 

också en stor andel av personer med funktionsnedsättning saknar 

möjlighet att identifiera sig digitalt. 

Många kommunala e-tjänster kräver att den som vill legitimera sig ska 

använda BankID. Det betyder att den som inte klarar av BankID eller kanske 

inte ens uppfyller kraven för att få ett BankID inte kan använda kommunala 

e-tjänster. Det finns två andra godkända så kallade e-legitimationer; Freja 

eID och Skatteverket. Ett rimligt krav på kommunerna är att medborgarna 

ska kunna använda alla e-legitimationer som uppfyller säkerhetskraven. 

Även personer som har en e-legitimation och som använder den kan tycka 

att den är svår att använda. Ett kritiskt moment som vi diskuterade är när 

man byter sin smarta telefon eller sin surfplatta. Flera av deltagarna hade 

erfarenheter av att ett sådant byte inte var enkelt att göra men att det 

blivit lite enklare nu än för några år sedan. Ännu svårare kan det vara om 

den version av BankID som man använder hinner löpa ut innan man 

förnyar den. Det upplevs som mycket krångligt. 

Digitalt utanförskap 
Det är känt från forskning och olika undersökningar att det digitala 

utanförskapet ökar ju äldre delar av befolkningen som studeras. Begripsam 

har visat att detta utanförskap blir ännu större om man är äldre och har 

någon form av funktionsnedsättning. Den största årliga undersökningen av 

hur den svenska befolkningen använder internet kallas Svenskarna och 

Internet. https://svenskarnaochinternet.se. Vid olika tillfällen gör också SCB 

sådana undersökningar, https://scb.se/le0108. I dessa är det svårt att få 

fram data som relaterar till funktionsnedsättning. Därför genomför 

Begripsam sådana kompletterande undersökningar, 

http://internet.begripsam.se. 

Besvärligt att inte ha råd 
Flera personer tog upp att bland PRO-medlemmarna finns många som 

lever med mycket knappa ekonomiska resurser. Det gör att det kan vara 

svårt att hänga med och skaffa tillräckligt modern utrustning eller att ha 

råd med internetsurf hela månaden.  

https://svenskarnaochinternet.se/
https://scb.se/le0108
http://internet.begripsam.se/
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Att datorer, plattor, telefoner eller operativsystem plötsligt blir för gamla, 

ofta för att tillverkarna inte längre vill eller anser sig kunna uppdatera 

skapar tvärstopp i användningen av vissa funktioner. Alla har inte råd att 

omedelbart skaffa sig mer modern utrustning. Det är dessutom förknippat 

med ganska mycket krångel att till exempel byta upp sig från en gammal 

mobiltelefon till en ny. 

Skamfullt att inte kunna 
Flera av deltagarna som medverkat i detta arbete har erfarenheter av att 

hjälpa andra att komma i gång med internet. En vanlig orsak till att 

personer inte kommit i gång tidigare är att de känner olust eller skam inför 

att inte kunna. Detta blir som en blockering. Men det kan också kännas 

olustigt eller skamfullt att berätta att man inte har en dator, surfplatta eller 

telefon eller att det man har är för gammalt och inte längre går att använda 

för banktjänster. 

I en annan del av projektet DigiSen pågår insatser för att söka upp PRO-

medlemmar för att väcka intresse, överbrygga oro och osäkerhet som kan 

finnas kring både användning av datorer, surfplattor och smarta telefoner 

och att använda internet. Detta arbete kan sägas gå ut på att öka 

personernas digitala kompetens. Det är ett viktigt arbete som vi inte tar 

upp mer i den här rapporten. 

Det finns dock ett annat sätt än att öka människors kompetens som också 

kan bidra till minskad olust och minskad skam. Det är att de tjänster man 

vill använda görs så enkla som möjligt att använda. Digitala tjänster är ofta 

onödigt svåra. Det går alltid att hitta saker som skulle göra tjänsterna 

enklare. Om tjänster blir enklare kommer antalet personer som klarar av 

att använda dem att öka, även utan de behöver öka sin digitala kompetens. 

Vi är säkra på att med sådana förenklingar kommer ett ökat digitalt 

självförtroende och det kommer att minska skamkänslorna. 

Kognitivt tillgängliga e-tjänster 
Ett ofta förbisett område är att många e-tjänster är kognitivt svåra. De 

upplevs som ologiska, röriga och inkonsekventa. Språket kan vara onödigt 

svår. Trots att många säger att de utvecklar sina tjänster med användaren i 

centrum brukar gå fort att identifiera ett antal exempel på motsatsen.  
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Begripsam har tagit fram material som kan användas för att fördjupa 

kunskaperna om kognitiv tillgänglighet, https://www.begripsam.se/om-

oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat. 

Vad säger lagen? 
Kommuner styrs av ett antal olika lagar, så som förvaltningslagen, 

kommunallagen, socialtjänstlagen och offentlighetsprincipen. För att 

nämna några.  

Tillgänglighet är reglerat i lag 
När det gäller kommunala webbplatser och e-tjänster så regleras de i den 

så kallade DOS-lagen, Lagen om digital offentlig service. Enligt denna lag 

ska offentliga aktörers e-tjänster och appar följa standarden EN 301 549, 

som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1. Varje 

webbplats och e-tjänst ska publicera en tillgänglighetsredogörelse som 

redogör för eventuella brister gentemot lagen och när dessa brister 

förväntas vara åtgärdade. Brister ska systematiskt åtgärdas så att lagen kan 

följas i sin helhet. 

Dessutom ska kommunen ha en särskild funktion där medborgare kan 

påpeka bristande tillgänglighet och skyndsamt få sitt problem åtgärdat.  

Av de kommunala tillgänglighetredogörelser vi tittat på kan vi se att de inte 

följer hur dessa ska vara uppställda och att de inte uppdaterats på mycket 

länge. 

Det är viktigt att uppmärksamma kommuner och andra offentliga aktörer 

på att WCAG 2.1 långt ifrån möter alla behov av tillgänglighet som finns hos 

medborgarna. Idag ryms bara de krav som finns i WCAG 2.1 (nivå AA) i 

lagen. Dessa krav är främst bra för personer med syn-, hörsel- och 

finmotoriska funktionsnedsättningar. Det betyder att kognitiv tillgänglighet 

till stor del inte täcks av lagen. Trots att det är långt många fler i Sverige 

som har kognitiva svårigheter än syn-, hörsel- och finmotoriska 

funktionsnedsättningar. Kognitiv tillgänglighet beskrivs i ISO-standarden 

21801–1. 

https://www.begripsam.se/om-oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat
https://www.begripsam.se/om-oss/foreningen-begripsam/digikog/resultat


 
 

10 

Bjud in till dialog om bristande tillgänglighet 
Enligt kommunallagen §27, ska varje kommun ha ett äldreråd. PRO är en 

aktiv part av de många äldreråd som finns runt om i Sveriges kommuner. 

Att ta upp diskussioner i rådet eller att separat bjuda in kommunen till 

dialog, är ett bra första steg i arbetet för att påverka så att e-tjänster blir 

tillgängliga och användbara.  

Anmäl bristande tillgänglighet 
Om du eller din förening inte upplever att ni får gehör hos kommunen kan 

man gå vidare och göra en anmälan till DIGG men för att DIGG ska ta upp 

ärendet behöver det vara kopplat till bristande tillgänglighet. DIGG kan 

granska, påtala brister, förelägga kommunen att åtgärda brister och ytterst 

utfärda vite om inte förbättringar sker.  

Anmäl bristande tillgänglighet i en offentlig e-tjänst genom att skicka ett 

mejl till info@digg.se med anmälan som bilaga. 

Risk för diskriminering 
I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En 

förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon 

missgynnas eller kränks genom en handling eller utebliven handling från 

någon annan. 

Diskriminering bör anmälas 
Det är svårt att som enskild individ förstå och upptäcka om en e-tjänst är 

diskriminerande. Däremot är det viktigt att känna till att det kan vara så. 

Liksom att ha ett kritiskt förhållningssätt till den digitalisering som sker. 

Diskriminering kan anmälas till Diskrimineringsombudsmannen. 

https://www.do.se/diskriminering  

mailto:info@digg.se
https://www.do.se/diskriminering
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Vad säger förnuftet? 
Det sunda förnuftet säger att om kommunen vill att medborgare och 

föreningar ska använda e-tjänster så behöver dessa upplevas som 

tillgängliga, användbara och ge någon form av ökad nytta. Annars kan vi ju 

lika gärna fortsätta fylla i blanketter med papper och penna.  

Ju fler som upplever denna nytta desto effektivare kommer e-tjänsterna att 

vara. Där har medborgare, föreningar och kommunen ett gemensamt mål. 

Alla vill ju använda kommunala skattemedel på bästa sätt och alla vill ha en 

smidig och välfungerande service.  

Det betyder att ju bättre kommunen lyckas med att erbjuda användbara e-

tjänster desto effektivare och smidigare kommer servicen att fungera. Här 

kan äldre personer och personer med funktionsnedsättningar ge värdefulla 

insikter som gör tjänsterna mer användbara för alla.  
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Analys av 
kommunala e-tjänster 
I en serie workshopar har vi analyserat hur man via kommunala hemsidor 

hittar till och kan använda kommunala e-tjänster. Sveriges kommuner har 

samma uppdrag. Men deras webbplatser och e-tjänster skiljer sig mycket 

åt. Det ligger i det kommunala självstyret men det är inte alltid bra ur 

användarsynpunkt. För användare underlättar det om man kan känna igen 

sig. Det finns dessutom troligen lösningar som är bättre och mer effektiva 

än andra men någon sådan jämförelse verkar inte ske. Vi vet därför inte 

vilka sätt som fingerar bättre än andra. 

Vi har undersökt webbplatser och vissa e-tjänster i följande kommuner: 

• Lerum 

• Mörbylånga 

• Västervik 

• Uppsala 

• Håbo 

• Skövde 

• Kalmar 

• Söderköping 

• Norrköping 

De e-tjänster vi tittat närmare på år sådana som vi tror kan vara särskilt 

relevanta för pensionärer och pensionärsföreningar, typ: 

• Fixartjänst för äldre 

• Bostadsanpassning 

• Årlig bidragsansökan för föreningar  

• Boka lokaler åt en förening 
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Resultat 
När vi har jämfört liknande tjänster hos olika kommuner ser vi problem 

som återkommer. Vi har svårt att hitta och förstå information om det vi 

söker efter. Exempelvis är det svårt att: 

• Få en överblick av webbsidan och e-tjänsten. Liksom navigera sig 

fram till det man söker. 

• Hänga med i alla begrepp. Samma sak ges olika namn. Samma 

begrepp kan användas för olika saker.  

• Använda sökmotorer. De kräver ofta att man stavar rätt och 

skriver in exakt det begrepp som tjänsten heter. Det går inte att 

tala in det man vill söka efter. En sökning kan ge närmare 1 000 

träffar.   

• Läsa texter. Ofta är texten för liten, färgen på text är för svag, 

raderna är för långa... Det finns många typografiska problem. 

• Tolka och förstå. Det är ofta en rörig layout och det som händer 

upplevs inte som logiskt och förutsägbart.  

• Fylla i blanketter och e-tjänster. Det är ofta otydligt vilken 

information som efterfrågas, hur är det tänkt att jag ska svara? 

Vilken hjälp ingår i tjänsten vi söker? Processen är ofta inte tydlig. 

Det är inte heller information av vad för uppgifter som krävs, innan 

man påbörjar ansökan. 

Sammanfattningsvis är sidorna alltifrån mindre bra till förfärliga. I flera fall 

gav vi upp. Vi hittade inte det vi sökte. Eller så förstod vi inte hur vi skulle 

göra.  

Olika sätt att erbjuda samma tjänst 
Ur användarperspektiv är det bra att erbjuda olika sätt att göra samma sak. 

Det som är lätt för en person, är svårt för en annan. Det finns sällan en 

lösning som möter allas behov. Vi rekommenderar därför att man erbjuder 

flera olika sätt att lösa en uppgift på. 
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Vi har hittat följande varianter och en kombination av dessa krävs för att så 

många som möjligt ska kunna ta del av den kommunala servicen. Om 

kommunen vill att fler och fler ska använda de digitala lösningarna så 

behöver dessa upplevas som bättre än de övriga alternativen.  

• En webbplats med information. Jag kan ta del av information men 

inte interagera. 

• En digital blankett. Jag hämtar en blankett på en webbplats, fyller i 

digitalt och mejlar in. 

• En fysisk blankett. Jag kan skriva ut en blankett från en webbplats, 

fylla i för hand och skicka in med brev. 

• Ett formulär. Jag kan fylla i namn och mejladress för kontakt. 

• Fysisk kundtjänst. Här har jag möjlighet att få prata med en person, 

via telefon eller på plats, som kan hjälpa mig att göra ansökan. Eller 

få en blankett skickad hem till mig, som jag fyller i och skickar in. 

• En e-tjänst som kräver inloggning. Om denna tjänst är väl byggd 

behöver jag uppge minsta möjliga information. I stället hämtas 

information från andra system. Jag kan också se och återanvända 

information från tidigare ansökningar jag gjort i systemet.  

Ett gytter av gränssnitt 
De kommunala webbsidorna underhålls ofta via ett Content Management 

System, CMS. I det systemet hanteras ofta inte e-tjänster utan dessa 

tillhandahålls via separata plattformar för e-tjänster eller som specifika 

lösningar för enstaka tjänster. Ofta finns en blandning avlösningar. Dessa 

fungerar sinsemellan olika och ser olika ut. Användaren måste förstå hur de 

olika lösningarna fungerar. Ofta är e-tjänsterna sämre ur 

tillgänglighetssynpunkt, jämfört med webbplatserna.  

Sammantaget resulterar detta i ett gytter av olika gränssnitt, som är mer 

eller mindre tillgängliga. Det bidrar inte till en enkla, begripliga och 

tillgängliga e-tjänster. 
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Exempel 

Söka bidrag till sin PRO-förening 
Detta är något som i princip alla föreningar gör åtminstone en gång om 

året. Vi undersökte webbplatserna för Lerum, Västervik, Kalmar, Uppsala, 

Håbo och Skövde. Tanken var att vi skulle försöka ansöka om ett bidrag 

direkt på webben ifall det fanns en sådan tjänst eller hitta en blankett eller 

åtminstone hitta en text som informerade om hur det går till. 

I de flesta fall var det svårt att direkt förstå var denna information kunde 

finnas. Så vi använde webbplatsernas sökfunktion. Det visade sig ganska 

svårt. Vi sökte på kombinationer av ”bidrag förening”, ”föreningsstöd” och 

liknande. Exemplet nedan från Lerum illustrerar några vanligt 

förekommande problem: 

• Det blir ett mycket stort antal träffar 

• Det vi söker efter kommer inte först 

 

I exemplet ovan var den första träffen om ett bidrag för att rusta upp 

enskilda vägar och den andra en länk till kommunens föreningsråd. Vi 

ansåg det inte rimligt att det kunde finnas flera hundra sidor som handlar 

om föreningsbidrag. Ändå visade det flesta kommunala webbplatserna så 

många träffar. Vi kan inte förstå varför men det gör sökfunktionerna 

mycket svåra att använda. 

En ledtråd till varför det blir så här fick vi på Västerviks webbplats 
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När vi skriver in frasen ”bidrag till föreningar” så verkar sökfunktionen vara 

inställd på att söka på varje sådant ord separat. Då blir det 778 träffar. Det 

för oss naturliga är att sökningen sker på hela den fras som skrivs in. Här 

blev dock resultatet bra, eftersom den första träffen handlar om bidrag till 

föreningar. Men sedan blev det i alla fall svårt. När vi klickade på länken 

”Stöd, bidrag och stipendier” så kom vi till följande information: 

 

Det var flera som reagerade på att pensionärsverksamhet endast kunde få 

projektbidrag medan andra organisationer som kallades sociala föreningar 

kunde få medlemsbidrag. Skillnaderna förklarades inte ytterligare. Men 

den stora bristen med sidan är att det inte finns någon information om hur 

man ska gå vidare om man vill göra en ansökan. Här finns inget att klicka på 

och inga kontaktuppgifter. 

Här hade Uppsala en bättre information: 
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På Uppsalas informationssida blev det mycket tydligare om vilka villkor 

som gäller och sedan en tydlig länk till en blankett. 

Kalmar hade en bra funktion. När man började skriva ett sökord kom det 

fram en lista med förslag: 

 

Där kunde vi bland annat se att det fanns en hel manual för hur man skulle 

ansöka om föreningsstöd. Uppsala hade en liknande funktion. 
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Flera kommuner hade e-tjänster där man kunde ansöka om bidrag. Dessa 

tjänster upplevde vi i regel som ganska krångliga och de gav ofta ett rörigt 

intryck. I exemplet nedan, från Lerum är varannan rad gråmarkerad men 

det är alltid så att en grå och en vit rad hör ihop. Så det hade varit bättre 

om två rader varit grå, sedan två vita och så vidare. Det går inte att ansöka 

direkt utan varje förening behöver höra av sig för att få 

inloggningsuppgifter. För symboler som är blå kan man söka utan 

inloggning men vi hade svårt att uppfatta vilka det gäller (tips: de två 

nedersta ikonerna som ser ut dokument är blå).  

 

Många av de sidor och tjänster som vi tittade på hade en krånglig och rörig 

layout. Det kunde dessutom vara ganska stora skillnader mellan själva 

webbplatsen och e-tjänsten. Ibland var vi inte säkra på att e-tjänsten hörde 

till kommunen eller om vi av misstag kommit till någon helt annan plats på 

nätet. Instruktioner och hjälptexter var ofta ganska krångligt skrivna.  I 

många fall behövde någon i föreningen få särskilda inloggningsuppgifter för 

att man ens skulle se hur tjänsten såg ut. Rent generellt tycker vi att 

inloggning för att göra en ansökan är lite märklig. Kommuner som har 

ansökan via en blankett lägger ofta blanketten utan inloggning. Den kan 

vem som helst ladda ner. Vi förstår inte riktigt varför en överflyttning från 

blankett till e-tjänst ska behöva ställa krav på inloggning. De två 

förfarandena gör ju i princip samma sak, det vill säga ger kommunen det 

underlag den behöver för att fatta beslut om bidrag.  
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Här hade Kalmar en bra förklaring till varför det kan vara smart att logga in 

men det gick också att fortsätta utan att logga in. Exemplet gäller deras 

ansökan om bostadsanpassning. 

 

Här kan användaren se att det finns flera fördelar med att logga in men det 

går också att fortsätta utan att logga in.  
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Metodbeskrivning och 
handledning 
Det arbete som vi beskriver här kan bedrivas som studiecirklar eller via en 

arbetsgrupp som träffas regelbundet. Vi genomförde tre träffar. Varje träff 

varade två timmar.  

Upplägg 
Gruppstorlek: En grupp på 5–9 personer är lagom. 

Ledning och dokumentation: En person bör ha som uppgift att leda 

diskussionerna och en annan person bär ha ansvaret för dokumentation. 

Försök göra dokumentationen snabbt och skicka ut den till de övriga 

deltagarna.  

Studiemiljö och verktyg: Alla deltog från sina hem via sina egna datorer 

eller surfplattor. Vi använde Zoom för våra möten. Vi använde verktyget 

Miro för att sätta upp digitala post-it lappar, klistra in bilder och länkar. Lite 

längre in i processen använde vi Miro för att göra prototypen. Om ni träffas 

fysiskt kan ni använda en whiteboard som ersättning för Miro men lägg 

gärna upp materialet som en dokumentation på Miro i alla fall. En stor 

fördel med det är att alla deltagare kan komma åt Miro hemifrån via en 

länk. Genom att arbeta från vänster till höger i Miro kan man följa hur en 

lösning växer fram. Vi dokumenterade alla möten i en ganska omfattande 

text i Word. Dessa anteckningar skickade vi ut till alla deltagare men 

laddade också upp på vår Miro-board.  

Procedur: Den process som vi går igenom kan sägas vara: 

• Problematiserande: Vi sätter oss in i problemet genom att 
diskutera hur det är nu. I vårt fall tittade vi på 1177.se och 
diskuterade både deltagarnas egna erfarenheter och sådant som de 
känner till från vad andra pensionärer har sagt. 

• Fördjupande: I nästa steg fördjupar vi vår förståelse av problemet 
och situationen. Vi börjar också begränsa ämnet. Vad av allt 
problematiskt tycker vi är viktigt att försöka göra något åt? Det kan 
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vara svårt att försöka tackla precis allt på en gång. Genom en 
fördjupad förståelse kan vi avgränsa oss och sätta upp ett mål med 
vårt arbete. I vårt fall valde vi att reflektera över 1177.se som helhet 
liksom prototypen av 1177.se. Sedan fördjupade vi oss i delen som 
rör boka och boka om tid. 

• Problemlösande och visualiserande: I det tredje steget började vi 
diskutera lösningar. Steg för steg skissade vi på lösningar. Dessa 
skisser blev gradvis alltmer detaljerade. Parallellt med att vi gjorde 
idéerna visuella skrev vi ner våra diskussioner i skriftliga 
dokumentationer. Avslutningsvis försökte vi beskriva vår prototyp i 
text. Det är de texter du hittar i denna rapport. 

Processen är inte linjär. Den kan snarare beskrivas som att diskussionen går 

i cirklar. Ibland går vi tillbaka och diskuterar problem när vi arbetar med 

prototypen. Andra gånger hade vi redan från början idéer och tankar om 

lösningar när vi diskuterade problemen. 

Som ett sista moment behöver ni också fundera på vem som behöver ta 

del av resultatet. I vårt exempel är det ju givet att den aktuella kommunen 

behöver det. Vi hade kanske kunnat nå ut i media, men det testade vi inte.  

Visualisera bedömningarna 
Rött, gult eller grönt kort. Den här idén bygger på att gruppen gör en 

samlad bedömning av en e-tjänst. Likt en fotbollsdomare ger de en e-tjänst 

rött kort, gult kort eller grönt kort. En kommun kan få rött kort för en e-

tjänst och grönt kort för en annan. 

Dessa betyg kan användas för opinionsbildning i media och sociala medier. 

De kan också användas som ett sätt att snabbt ge kommunen en bild av 

vilka e-tjänster som är okej och vilka som har stora brister. 

Teoretisk grund 
Den vetenskapliga grunden för de metoder vi använt kallas Deltagande 

aktionsforskning. I denna blir alla deltagare medforskare och undersöker 

något som de vill förändra i samhället. Samtidigt som förändring sker 

skapas ny kunskap. I bästa fall förändras också de personer som deltar. I 

vårt fall kanske vi blev lite bättre på att använda 1177.se. Samtidigt som vi 

visar hur 1177.se skulle kunna bli bättre. Vilket också resulterar i djupare 

kunskaper om hur det digitala samhället borde utformas för att passa alla.  
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Metoden att göra saker i tre steg bygger på studiecirkelpedagogik och det 

är en öppen metod där ni kan förlänga och träffas så många gånger som 

det behövs. Att identifiera hinder genom att prata om dem och 

tillsammans undersöka något kallar vi för; barrier walktrough. Om det hade 

funnits ett svenskt namn kanske det hade varit; genomlysning av hinder. 

Om de digitala verktygen 
Innan vi valde Zoom och Miro testade vi liknande verktyg. Vi valde dessa 

för att vi tycker att de fungerar bra, även för personer som har olika 

funktionsnedsättningar. Denna bild kan ändras och andra verktyg kan 

komma i bättre versioner. 

 


