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Därför att all effekt uppstår i användning
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Uppsala: Digitala patientjournaler

”Ett tungrott datasystem har blivit en arbetsmiljö-katastrof på 
vårdcentraler i Uppsala län. Personal har blivit sjuk av systemet … 
Patienterna fick vänta allt längre. Telefoner ringde utan att någon 
hann svara.
– Folk var sönderstressade. Flera hade sömnproblem.– Folk var sönderstressade. Flera hade sömnproblem.

När den siste läkarsekreteraren låg i akutrumet med 
bröstsmärtor stängde huvudskyddsombudet hela vårdcentralen. 

(LO-tidningen, maj 2006)



Förra året satsades det 143 
miljarder kronor på IT i Sverige. 

…82 procent av alla IT-projekt 

- Ny Teknik 070411

…82 procent av alla IT-projekt 

misslyckades, enligt beställarna själva.

…det är mer än sveriges hela budget 
för vård och skola sammanlagt
…det är mer än sveriges hela budget 
för vård och skola sammanlagt



KARTLÄGGNINGEN
Otillräcklig kunskap om 
den användning som ska
skapa effekt. 

DESIGNPROCESSEN
Att designa för människor hanteras
som ”nice to have” 

PROJEKTSTYRNINGEN
Prioriteringsbeslut fattas
utan fokus på hur det 

ANALYSEN
...ännu mera Misstagen

System
-

u
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utan fokus på hur det 
påverkar effekterna 
i användning

INFÖRANDET
Förändringshantering
ofta nedprioriterat. Så även
utbildning, marknadsföring
och annat som handlar om 
användningsgrad.

UPPFÖLJNINGEN
...görs sällan

...ännu mera 
sällan zMisstagen

varför vi får vad vi förtjänar



ANALYSEN
Vad är anledningen
till de problem som 

PROJEKTSTYRNINGEN
Hur styr vi projektet
så att vi når målen?

DESIGNPROCESSEN
Vad är rätt lösning?

KARTLÄGGNINGEN
Vad vill vi uppnå?
Var kommer detta att hända?

Effektstyr!

� Effektkartläggning
� Investeringsanalys

� Målgruppsanalys
� Interaktionsdesign
� Användningstest

� Projektstyrning 
till de problem som 
finns idag?

UPPFÖLJNINGEN
Har vi nått våra mål?

INFÖRANDET
Kommer systemet
igång och används?

zEffektstyr!
därför att all nytta uppstår i 

användning

� Projektstyrning 
med fokus på effekt

�Användningstest

� Förändringsarbete
�Utbildningar

� Tester
� Mätningar
� Utvärderingar

� Tester
� Mätningar
� Utvärderingar



EFFEKTKARTAN
”From business to buttons”

2008-02-08



Effektkartan – tydlig hypotes



• Naturportalen

– Öka svenskarnas medvenhet om naturen omkring 
dem, och de möjligheter den ger

– Öka användningen av tillgänglig natur och 
aktiviteter som erbjuds

– Förbättra folkhälsan

• Stort möbelföretag

– Sälja mer möbler via webben

– Öka kundlojaliteten

– Öka besöken i fysiska butiker

Besvarar frågan

”Vad ska vara annorlunda i vår 
verksamhet när vår nya IT-lösning 
används?”

SYFTET – effektmålen

– Öka besöken i fysiska butiker

– Underlätta kundens beslutsprocess för att snabbare 
leda till köp

Handlar ofta om
• Kostnader

• Intäkter

• Effektivitet

• Varumärke&Kundlojalitet

Utan ett tydligt definierat syfte..
• Är all design lika bra

• Svårt att prioritera

• Ingen kan säga om projektet lett 
till önskat resultat



Syftet riktar ”ficklampan” och 
visar var väsentliga 
målgrupper finns

MÅLGRUPPER

Extra Eva
Jobbar deltid. Bryr sig inte omspel. 
Behöver hjälp för att klara av 
komplicerade kundval

Spelare Sven
Älskar spel och sporten bakom. 
Spenderar mycket tid med att hålla sina 
kunder uppdaterade med de senaste 
resultaten och trenderna

Frånskilde Frank
Har dåligt samvete för sina barn. Vill ge 
dem kvalitetstid. Minns att han som 
barn fick följa med sin pappa på 
fisketurer…



• Identifierar grundläggande drivkrafter och behov

– Hur relaterar användningen till identitet, 
livssituation och generella mänskliga behov?

• Hittar fler behov och drivkrafter i scenarios

– Varför väljer användaren att göra detta? 

– Vad kommer att göra dem nöjda?

– Finns det något de behöver förstå eller få hjälp 
med för att kunna lyckas?

• Missar inte det ”onda” perspektivet ☺

Behov och beteenden istället för 
demografi!

Beskriver vad användaren

ANVÄNDNINGSMÅL

• Missar inte det ”onda” perspektivet ☺

– Finns det saker användarna borde göra, även om 
de själva inte har någon nytta av det? (Och går det 
att få dem att göra det?)

• Vill

• Behöver

• Ska



• Identifierar vad som krävs för att säkerställa 
användningsmålen

– ”säkerställ att alla kan rapportera när..”

– ”visa tydligt information om...”

– ”skapa incitament för...”

Beskriver en hypotes om hur vi ska nå 
de förväntade effekterna

Identifierar de viktigaste

ÅTGÄRDER

Identifierar de viktigaste
• Systemdelarna såsom tjänster, 

information och funktioner

• Designvalen

Används för att

• Prioritera olika delar av systemet

• Som bas för designarbetet

• Följa upp vad som är gjort och 
till vilken kvalitet



ANALYSEN
Görs med kvalitativa 

PROJEKTSTYRNINGEN
Prioriteringar med hjälp 
av effektplanen

KARTLÄGGNINGEN
Verksamheten fattar beslut om 
effektmål och prioriteringar DESIGNPROCESSEN

Användning som skapar mest
effekt prioriteras. 

Effektkartan
Görs med kvalitativa 
metoder. 
Rekommendationer
på förbättringar förs 
in i effektkartan

UPPFÖLJNINGEN
Mäter relevanta effektmål

INFÖRANDET
Åtgärder som rör förändring
finns med och är prioriterade

av effektplanen
och kvalitetssäkring 
av användningsmål görs

zEffektkartan
koppling mellan effekter och 

åtgärder används i hela cykeln



FRÅN 7 TILL 1 MINUT PER ÄRENDE
Ringhals

2008-02-08



Ringhals Effektkarta







PRIORITERAD DESIGN
Minska kommunens kostnader

2008-02-08



Effektkarta - Översikt



Effektkarta – ”Äldre”
• Syfte: Bidra till att

– Äldre skall kunna leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna

– Senarelägga behovet av äldreomsorg

– Öka förtroendet bland anhöriga och äldre

”Den mest effektiva åtgärden för att få äldre att 
klara sig själva är att ge dem rollatorer och 
trygghetslarm.”



”Den mest effektiva åtgärden 
för att få äldre att klara sig 
själva är att ge dem rollatorer 
och trygghetslarm.”

Bidrar denna 
sida till att äldre 
kan leva ett 
självständigt liv 
högre upp i 
åldrarna?



Trygghet åt alla!

Du vet väl att du som behöver kan få hjälpmedel för att …

”Den mest effektiva åtgärden 
för att få äldre att klara sig 
själva är att ge dem rollatorer 
och trygghetslarm.”

Bidrar denna 
sida till att äldre 

Läs mer om hur du gör för att få tillgång till hjälpmedel.

kan leva ett 
självständigt liv 
högre upp i 
åldrarna?





Tack!
darja.isaksson@inuse.sedarja.isaksson@inuse.se


