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1 Projektsammanfattning

Organisation/företag: 

 imCode Partner AB

Projekttitel:

Dialogportalen – Digital delaktighet & dialog för alla

Projektets start- och slutdatum:

2017-02-01 – 2018-11-30

Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken):

Tillgänglighetsanpassning av två digitala verktyg (e-förslag och chatt) för 
offentlig medborgardialog. Anpassningen är betydligt större än enbart 
WCAG och webbriktlinjer. Målsättning att så många som möjligt ska kunna 
delta.

Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max
200 tecken):

Den primära målgruppen är personer med kognitiva funktions-
nedsättningar, dvs de ca 10% av Sveriges befolkning som kan ha 
svårigheter att läsa, skriva, lära, minnas, ta in ny information och bearbeta 
den. 
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2 Målgrupp och behov
Projektets målgrupp har bestått av person inom flera olika typer av 
funktionsnedsättningar och -variationer:

• Personer med variation som ASP, ADD, ADHD

• Personer med dyslexi (stor del av ovanstående grupp)

• Personer med motoriska problem

• Synsvaga personer

• Gravt synskadade personer

Vi brukar även säga att vår målgrupp är alla svenska medborgare eftersom vi 
tror att tillgänglighetsanpassade tjänster är bra tjänster och därför till nytta för 
samtliga användare. Alla personer har olika funktionsvariationer även om det i
några fall också kan betraktas som en funktionsnedsättning.

Övergripande behov

Det övergripande behovet hos målgruppen är att kunna delta i digital 
medborgardialog inom offentlig sektor (t ex kommuner) och semioffentlig 
sektor (t ex bostadsföretag). I detta projekt har vi arbetat med två tjänster:  
e-förslag och chatt. 

Specifika behov

De mer specifika behoven för att göra detta möjligt hos de olika typerna av 
funktionsvariationerna har varit olika. Personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar har bl.a. behov av tydliga gränssnitt, enkelt och tydlig 
logik och funktion. Personer med dyslexi har bl.a. behov av enkelt språk i 
instruktioner och hjälptexter, få hjälp med rättstavning och i en chattsituation 
möjlighet att ”sänka hastigheten” i chatten. Personer med motoriska problem 
har bl.a. behov av större träffytor för knappar och länkar. Synsvaga personer 
har bl.a. behov av starka kontraster och tydliga grupperingar av information. 
Gravt synskadade personer har bl.a. behov av  WCAG och WAI-ARIA 
anpassade webbplatser.

Användarbehoven styr

I projektet har vi försökt att tillgodose samtliga ansvändarbehov så gott det 
går, även om vi insett att det ibland varit svårt att göra det fullt ut. Vi har jobbat
med olika åtgärder för att tillfredställa respektive behov, vilket ibland har lett till
en kompromisslösning där vi helt enkelt gjort det vi tror är rimligast för att nå 
de flesta.

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

2 Målgrupp och behov
Projektets målgrupp har bestått av person inom flera olika typer av 
funktionsnedsättningar och -variationer:

• Personer med variation som ASP, ADD, ADHD

• Personer med dyslexi (stor del av ovanstående grupp)

• Personer med motoriska problem

• Synsvaga personer

• Gravt synskadade personer

Vi brukar även säga att vår målgrupp är alla svenska medborgare eftersom vi 
tror att tillgänglighetsanpassade tjänster är bra tjänster och därför till nytta för 
samtliga användare. Alla personer har olika funktionsvariationer även om det i
några fall också kan betraktas som en funktionsnedsättning.

Övergripande behov

Det övergripande behovet hos målgruppen är att kunna delta i digital 
medborgardialog inom offentlig sektor (t ex kommuner) och semioffentlig 
sektor (t ex bostadsföretag). I detta projekt har vi arbetat med två tjänster:  
e-förslag och chatt. 

Specifika behov

De mer specifika behoven för att göra detta möjligt hos de olika typerna av 
funktionsvariationerna har varit olika. Personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar har bl.a. behov av tydliga gränssnitt, enkelt och tydlig 
logik och funktion. Personer med dyslexi har bl.a. behov av enkelt språk i 
instruktioner och hjälptexter, få hjälp med rättstavning och i en chattsituation 
möjlighet att ”sänka hastigheten” i chatten. Personer med motoriska problem 
har bl.a. behov av större träffytor för knappar och länkar. Synsvaga personer 
har bl.a. behov av starka kontraster och tydliga grupperingar av information. 
Gravt synskadade personer har bl.a. behov av  WCAG och WAI-ARIA 
anpassade webbplatser.

Användarbehoven styr

I projektet har vi försökt att tillgodose samtliga ansvändarbehov så gott det 
går, även om vi insett att det ibland varit svårt att göra det fullt ut. Vi har jobbat
med olika åtgärder för att tillfredställa respektive behov, vilket ibland har lett till
en kompromisslösning där vi helt enkelt gjort det vi tror är rimligast för att nå 
de flesta.



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Det mest grundläggande har varit att säkerställa att programkoden uppfyller 
de krav och riktlinjer som WCAG, WAI-ARIA och de svenska webbriktlinjerna 
ställer. Detta möjliggör att användares tredjepartshjälpmedel som skärmläsare
m.m. fungerar fullt så bra som möjligt samt att kontraster blir tillräckliga. 

Genom de användartester som genomförts har vi fått mycket och bra input på
hur målgruppernas behov kan uppfyllas. Vi har jobbat igenom tjänsternas 
gränssnitt, struktur, textinnehåll. För att göra det enklare att stava rätt, eller 
överhuvudtaget att ”skriva”, har vi lagt på en möjlighet att prata in text i 
textfält. I chatt-tjänsten har vi lagt på funktionalitet bl.a. för att stega sig fram i 
chatten, chattinlägg för chattinlägg, för att göra det enklare att fokusera och 
läsa i sin egna takt.

3 Redogörelse av projektresultatet

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser

Projektets övergripande mål har varit att göra det möjligt för fler att delta i  
medborgardialog som en demokratisk rättighet i samhället. Att erbjuda 
kommuner i Sverige digitala dialogsystem som gör att ALLA medborgare kan 
delta på så jämbördiga villkor som möjligt.

Mer specifikt har vårt mål varit att göra det möjligt för fler att använda sig av 
tjänster för ”E-förslag” och ”Chatt”. Digital medborgardialog för alla, helt 
enkelt.

”E-förslag” är en tjänst som gör det möjligt för en person att lämna 
åtgärdsförslag till kommunen och för andra att stödja förslaget. Om tillräckligt 
många underskrifter kan uppnås tar kommunen upp förslaget i sin politiska 
hantering.

”Chatt” är en tjänst som gör det möjligt för olika parter att föra diskussioner på
nätet, t ex ett samtal om trafiksituationen på en viss plats, eller ett politisk 
samtal med kommunstyrelsen.

Vår nuvarande ”Dialogportal” innehåller fler tjänster än de två som arbetats 
igenom. Avsikten är att fortsätta utveckla dialogportalen i samma anda även 
avseende de övriga tjänsterna.

Tekniskt ska tjänsterna uppfylla WCAG 2.0 nivå AA. Därutöver ska tjänsterna 
tillgänglighetsanpassas funktionellt, strukturellt, grafisk och i flöden till 
projektets definierade målgruppers behov (dvs anpassningar som ligger 
utanför WCAG 2.0 nivå AA:s omfång).

I projektet ingår också ett API för att kommmunicera med omvärlden.
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Exempelbilder – Startsida borås E-petition

Samtliga bilder på e-petition (e-förslag) är från den Borås kommuns skarpa 
webbplats.
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Sidfoten på bilderna är bortredigerade av utrymmesskäl

Exempelbild - Samlingssida för inlämnade förslag

Exempelbild – publicerat förslag

Förslagsställarens namn är redigerad av GDPR-skäl
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Exempelsida – inmatning nytt förslag

Observera att inmatning i formuläret också kan ske genom att man läser in 
texten, som sedan skrivs automatiskt i formuläret.
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Exempelbild - chatt

Chatten är byggd för alla plattformar och kan hantera snabba förlopp så att de
ändå blir tillgängliga för alla användare. Här finns också 

• möjligheter att välja ut vilka inlägg man vill fokusera på

• skriva texter genom att läsa in texterna

• lyssna till inläggen

• stega framåt och bakåt för att kunna hantera snabba förlopp

(Skämbilden ovan är en demo, inte ett skarpt exempel)
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Grundläggande problematik

Personer med kognitiva nedsättningar har ofta ett större behov av enkelhet 
och tydlighet. Detta är väl känt och accepterat bland designers och 
informationslämnare. Om man däremot också vill få till stånd dialog och 
deltagande, blir problemen mycket större. 

Ett e-förslagssystem innebär att användaren ska kunna ta till sig andras 
förslag och skriva under / stödja förslagen. Man ska också kunna skriva egna 
förslag. Här måste flödena vara enkla, intuitiva och självklara.

Om man ska delta i en chatt blir problemen mångdubbelt värre. Chattar går 
snabbt, innehåller mycket information på kort tid och med kognitiva problem, 
kan det bli mycket svårt att delta.

Omarbetning av två tjänster

Två tjänster (e-förslag och chatt) har ingått i projektet. Bägge tjänsterna har 
omarbetats från grunden ur aspekterna funktionsdesign, grafisk design, 
användbarhet (tydlighet, enkelhet), teknisk design. 

Vi har försökt göra flödena och utseenden så tydliga som möjligt. Vi har också
infört system som gör det möjligt att prata in sin formulärtext istället för att 
skriva in den i ett formulär. Det gör systemet mycket användbart för t ex 
dyslektiker.

I ”Chatten” finns därutöver en möjlighet att sakta ner flödet, märka repliker 
man är intresserad av och att stega fram replikerna i sin egen takt.

Leveranser

Vi har uppnått våra målsättningar. Tjänsterna har designats, realiserats, 
testats, modifierats och till sist sats i drift. Vi har också lagt till en del 
innovativa funktioner som t ex en webbläsarbaserad ljudmodul som gör det 
möjligt att läsa in text i formulär i stället för att skriva. Denna text skrivs då 
automatiskt in i formuläret och blir direkt sökbar i systemet.

Vi vågar påstå att resultatet blivit Sveriges modernaste och mest tillgängliga 
plattform för medborgardialog som uppfyller bl a WCAG 2.1 nivå AA. 

Arbetet har också inneburit en kraftfull kompetenshöjning av bolagets 
personal.
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3.2 Viktiga insikter

Innan vi påbörjade detta projekt hade vi liten erfarenhet av att jobba med 
tillgänglighetsanpassning och ännu mindre förståelse för hur personer med 
olika funktionsvariationer upplever internet och digitala tjänster. 

Under projektet har vår kunskap ökat och vi har förstått hur svårt det kan vara
för personer med någon form av funktionsnedsättning att använda sig av 
internet och digital tjänst, sådant som andra personer upplever som enkelt 
och självklart. Innebörden av begreppet digitalt utanförskap har verkligen gjort
sig till känna för oss.

Design för alla

I projektet har vi arbetet utifrån tanken ”Design för alla” vilket innebär att man 
vid planering, formgivning och utveckling tar hänsyn till tillgänglighet och 
användbarhet för alla människor, så långt det överhuvudtaget är möjligt. Då vi
i projektet haft flera olika målgrupper med olika funktionsvariationer så har det
även varit stora skillnader på de hinder och behov som finns idag, större än 
vad vi själva trodde innan projektet. 

Detta har varit en stor utmaning för oss då det varit svårt att göra 
tillgänglighetsanpassningen så att den löser alla problem och tillgodoser alla 
behov. Det är helt enkelt svårt att ”vara alla till lags” fullt ut. Vi har varit 
tvungna att ibland kompromissa och välja en nivå av anpassning som är 
tillräckligt bra, även om den inte är perfekt.

Problem att hantera

E-förslag är en tjänst som fler och fler kommuner i Sverige börjar använda sig
av. Detta är något som kommunen har tagit ett politiskt beslut på och som 
sedan handlar upp. Ur det här projektets perspektiv finns det oftast två 
problem i de flesta upphandlingar. 

Det första är att det är väldigt sällan vi ser att tillgänglighet är ett krav, varken 
ur ett tekniskt, strukturellt eller användbarhetmässigt perspektiv. Vi ser en liten
positiv tendens i att kommuner i allt större utsträckning kräver att man 
uppfyller WCAG 2.0 AA, vilket naturligtvis är bra, men detta täcker långt ifrån 
alla de tillgänglighetsmässiga behoven som finns bland personer med olika 
funktionsnedsättningar. 

Det andra problemet är att de allra flesta upphandlingar utvärderas enligt 
modellen att det anbud som uppfyller alla krav och är billigast vinner. Ur ett 
tillgänlighetsperspektiv hade vi önskat att tjänstens tillgänglighetsanpassning 
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kunde vara ett av flera kriterier som av utvärderas tillsammans med 
kostnaden i anbuden. Detta borde egentligen vara en självklarhet. 

Vår gissning är att det är okunskap som gör att detta inte görs ännu. Av 
denna anledning är det ytterst viktigt med informations- och 
kunskapsspridning kring hur viktigt det är med tillgänglighetsanpassning för 
att erbjuda så många som möjligt av sina medborgare samma möjligheter. 
Läs mer om hur detta ska ske under kapitel Vad händer nu nedan.

Testpersoner

Även om de testpersoner som använts i de användartester under projektet 
representerar de olika målgrupperna som vi jobbat med är det ingen garanti 
för att dessa personer tankar och idéer representerar alla inom respektive 
målgrupp. Med andra ord är sannolikheten rätt stor att det finns personer som
tycker annorlunda jämfört med de testpersoner som deltagit i detta projekt. Vi 
dock både hoppas och tror att de tillgänglighetsanpassningar vi gjort för 
respektive målgrupp ska vara till hjälp för så många som möjligt.

Samarbete med andra parter

Vi har haft ett mycket gott samarbete med samtliga underleverantörer. Vi har 
fått de resultat vi önskat och på utsatt tid. Samverkan med 
tillgänglighetsexpertisen inom ETU har gått smärtfritt och med stor 
kompetensöverföring till imCode.

Samverkan med planerade kommuner har gått både bra och dåligt. Även fast 
vi från start hade kommuner som insåg värdet av projektet och önskade delta,
har den offentliga kommunmedverkan gått trögare än vi önskat. 
Nyckelpersoner har slutat, prioriteringar har ändrats, valet 2018 paralyserade 
till stora delar nysatsningar. Vi har ändå under andra hälften av projektet fått 
den input vi behöver.

En betydligt större del än tänkt, av vårt arbete med kommuner, har varit 
diskussioner om möjlig medverkan och en slags informell kunskapsöverföring.
Efter att systemarbetet avslutats har vi ändå fått goda reaktioner på våra 
uppdateringar och löpande feedback på användningen av systemet. 

Vi har ingen modell för hur det kunnat göras bättre. Möjligen skulle ett projekt 
direkt initierat av t ex en kommun ha en bättre möjlighet att få ett aktivt 
deltagande under projektets gång.
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4 Redogörelse av projektets genomförande

4.1 Genomförandeplan/tidplan

Projektet har varit indelat i fem etapper. De tre första etapperna ägnades åt e-
förslagssystemet och de två sista etapperna ägnades åt chatten. Den totala 
projekttiden varade i 1 år och 10 månader som fördelade sig enligt följande 
mellan de olika etapperna:

• Etapp 1: E-förslag – 4 månader

• Etapp 2: E-förslag – 3 månader

• Etapp 3: E-förslag – 3 månader

• Etapp 4: Chatt – 4 månader

• Etapp 5: Chatt – 8 månader (inklusive uppehåll över sommaren)

I den sista etappen genomfördes också en analys enligt SROI – Social Return
on Investment i samverkan med företaget SERUS. Se mer i under punkten 
”Vad händer nu?”

Varje etapp kan ses som en iteration i utvecklingsarbetet som har bestått av 
flera olika aktiviteter som återkommit i varje etapp/iteration. De 
återkommande aktiviteterna har varit följande:

Analys – I denna aktivitet har projektgruppen gjort någon form av analys 
föregående etapps användbarhetstester eller av det ursprungliga systemen (i 
etapp 1 och 4). Analyser av de ursprungliga systemen har dels skett genom 
tekniska genomlysningar gjorda ur ett tillgänglighetsperspektiv där systemets 
kod och struktur utvärderats utifrån WCAG:s riktlinjer och de svenska 
webbriktlinjerna. 

Det har även genomförts fokusgrupper där man samlat representanter från de
olika målgrupperna och tillsammans med dem tittat på och diskuterat de 
ursprungliga systemen. Med hjälp av resultatet från denna analyser har 
projektgruppen sedan beslutat om vad som ska göras i den aktuella etappen, 
dvs vad produktionen ska lägga fokus på. Detta har sedan legat till grund för 
etappens arbete.

Design – I denna aktivitet har projektets designer arbetat med att designa 
nya och förbättrade slutanvändargränssnitt baserat på de analyser och 
användartester som genomförts, som en del i tillgänglighetsanpassningen av 
tjänsterna.
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Produktion – I denna aktivitet har den tekniska utvecklingen skett. Den 
tekniska utvecklingen har baserats på resultatet av analyserna och designen. 
I utvecklingsarbete har det genomförts deltester allt eftersom delmoment blivit
klara. Utvecklingsteamet har också haft en nära dialog med designern samt 
projektets styrgrupp för att diskutera och revidera de planerade delmomenten.
när de stött på patrull eller hittat andra och bättre lösningar.

Tekniska tester – När utvecklingsarbetet avslutats i en etapp har det skett 
tekniska tester av den utvecklade tjänsten i sin helhet. Dessa tester har dels 
gjorts av utvecklingsteamet men också av projektets tillgänglighetsexperter 
som testat koden ur er tillgänglighetsperspektiv. Testresultaten har 
återrapporterats till utvecklingsteamet som, i det fall man funnit problem och 
buggar, fått rättat till dessa.

Användartester – När resultatet av produktionen och de tekniska testerna 
varit tillfredsställande har användartester gjort på den nu 
tillgänglighetsanpassade tjänsten. Användartester har gjort med 
representanter från respektive målgrupp. Resultatet från testerna har sedan 
sammanställts i en rapport som i sin tur gett underlag till analysen i den 
följande etappen tillika nästa iteration.

Precis som i de flesta projekt, stora som små, har vi haft avvikelser i 
genomförandeplanen. Vi har dock inte betraktat dessa som ett problem utan 
som en naturlig del i ett projekt som genomsyras av ett agilt arbetssätt med 
flera olika parter inblandade. Genom att ha hanterat avvikelser lugnt och 
strukturerat har de inte inneburit något större problem för projektet. Här följer 
en sammanfattning av de olika typerna av avvikelser vi hanterat i projektet 
genomförandeplan.

Alla aktiviteter har inte genomförts så linjärt, dvs inte i den ordningsföljd, som 
de presenterats i projektplanen. Av praktiska skäl har vissa aktiviteter 
genomförts parallellt. I flera fall har designarbetet genomförts mer eller mindre
parallellt med utvecklingsarbetet då dessa två arbetet många gånger går 
hand i hand och där designen kan behövas revideras när man märker hur det 
faktiska resultatet blir på skärmen. 

Den första analysen av chatten kunde också påbörjas redan under den tredje 
och sista etappen som handlade om e-förslag. Genom att kunna bedriva 
vissa aktiviteter parallellt har vi kunnat utnyttja projektet resurser på ett 
effektivt sätt.

I enstaka fall har en aktivitets innehåll ändrats, dock inte i den utsträckning att
aktivitetens huvudsakliga mål och resultat ändrats. Detta gäller främst 
aktiviteter som var ämnade åt användartester eller analys av tillgängligheten. 
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Styrgruppen har i vissa fall tillsammans beslutat att t.ex. ändra ett 
användartest till en teknisk analys av tillgängligheten eftersom styrgruppen 
ansett att detta varit det bästa för projektets framfart och resultat.

Vissa aktiviteter har inte kunna genomföras då det varit tänkt, eller inom den 
etapp de var planerade att genomföras. Anledningen till detta har mestadels 
berott på dels att andra tidigare aktiviteter dragit ut på kalendertiden (dvs inte 
antalet timmar som var planerade för aktiviteten utan tidsperioden som var 
planerad för aktiviteten) och dels på grund av det inte funnits resurser 
tillgängliga just då en aktivitet skulle genomföras. 

Då samtliga medverkande i projektet arbetat med sin ordinarie verksamhet 
parallellt med projektet har det ibland uppstått situationer som gjort att det inte
varit möjligt att jobba med en aktivitet i den takt det varit planerat eller 
överhuvudtaget inte kunnat börja en aktivitet då det var tänkt. 

När ett projekt sträcker sig långt fram i tiden är det oftast svårt att förutse hur 
ens situation kommer att se ut längre fram i tiden. När en aktivitet inte kunnat 
genomföras inom den tidsperioden som var satt för den etapp aktiviteten 
tillhör har vi valt att flytta aktiviteten till nästkommande etapp istället för att 
ändra på etappens slutdatum. Att vi valt att göra så beror på att vår 
bedömning varit att den flyttade aktiviteten skulle hinnas med att genomföras 
tillsammans med de ordinarie aktiviteterna i etappen.

I projektets ursprungliga genomförandeplan var det specificerat vilka 
medverkande som skulle delta i vilka aktiviteter. När det gäller 
kommunmedverkan så har denna fått reviderats under projektets gång, främst
när det gäller vilka aktiviteter som skulle ha kommunmedverkan. Istället för att
det skulle finnas kommunmedverkan i princip i samtliga aktiviteter valde vi att 
lyfta ur kommunmedverkan ur aktiviteterna och istället skapa en ny aktivitet 
dedikerad för just kommunmedverkan, där vi lagt samman alla timmarna. 
Detta gjorde det möjligt för oss att arbeta mer flexibelt med 
kommunmedverkan. 

Det blev enklare för projektet att genomföra aktiviteter när inte längre en 
kommunmedverkan var planerad i dessa och det var enklare att göra 
kommunmedverkan mer anpassad och ändamålsenlig till vad kommunerna 
faktiskt ville och kunde medverka i. Även designerns medverkan har justerats 
något under projektet där vi flyttat hennes medverkan från vissa aktiviteter till 
andra. På detta sätt kunde projektet utnyttja henne på ett effektivare och mer 
ändamålsenligt sätt.

Projektets slutdatum har skjutits fram jämfört med det ursprungliga. Detta 
gjordes för att göra det möjligt för projektet att genomföra alla aktiviteter i den 
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sista etappen, framför allt kommunmedverkan, framtagandet av SROI-
modellen samt de sista användartesterna. Anledningen till att dessa aktiviteter
inte kunde genomföras inom det ordinarie slutdatumet berodde främst på yttre
omständigheter som vi inte kunde påverka. Det ordinarie slutdatumet var 
dessutom satt till den 15 juli vilket ju är mitt i sommaren och inte den bästa 
tiden på året när det gäller arbete med externa parter.

Projektet har också vid 2 tillfällen haft genomgångar med samverkansparter 
med mycket god insikt i och vana vid medborgardialog. Vi har träffat 
representanter för kommuner, stat och företag i Holland, Ukraina och Estland.

Under sommaren 2018 har vi också genomfört föreläsningar och träffar med 
intressentkommuner och bostadsföretag (ny målgrupp) under 
Almedalsveckan. 
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med mycket god insikt i och vana vid medborgardialog. Vi har träffat 
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Totala kostnader.

Poster

Budget Utfall
Andel av totala 
kostnader (%)*PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering

Test/Analys/Design 545 137 59 723 545 137 46 833 29%

Utveckling 160 537 17 588 160 537 110 714 20%

Projektledning 293 902 32 199 293 902 57 588 11%

Marknadsföring 25 348 2 777 25 348 17 777 2%

Fasta Kostnader 191 067 20 933 191 067 35 433 11%

Kommunmedverkan 0 219 000 0 210 600 10%

SROI analys 49 569 5 431 49 569 11 056 3%

Admin 219 440 24 041 219 440 71 475 14%

Summa 1485000 381692 1485000 561476 100%

* Posters andel av totala kostnader, Utfall (%): exempel -Totalt utfall = 1 485 000:- + 561 476:- = 2 046 476:-
Utfallspost: PTS 545 137:-; Egen 46 833:- = Total utfallspot 591 970:-ger Andel 29%
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Kostnader för underleverantörer.

Underleverantör ETU AB

Poster Budget Utfall

Test/analys/design 380 000 302 500

Summa 380 000 302 500

Underleverantör Lady Stardust

Poster Budget Utfall

Test/analys/design 132 000 93 600

Summa 132 000 93 600

Underleverantör Sikorsky

Poster Budget Utfall

Utveckling 0 54 000

Summa 0 54 000

Underleverantör CEFIT

Poster Budget Utfall

Utveckling 60 000 55 000

Summa

Underleverantör SERUS

Poster Budget Utfall

Utveckling 55 000 55 000

Summa 55 000 55 000
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4.2 Projektets arbetssätt

Projektorganisationen har följt den av oss i förstudien angivna modellen:

Projektägaren har svarat för projektets formella beslut. Ägarens operativa 
ansvar var i första hand omvärldsbevakning, marknad/sälj och formell 
kontaktyta gentemot både befintliga och projektkommun/-er.

Projektledaren svarar för det tekniska verkställandet och sammanställer 
planeringen. Plan godkändes av ägare. Till sin hjälp i 
tillgänglighetsanpassning har projektledare tillgänglighetsexperter (ETU) som 
svarar både för förslag till åtgärder och för användbarhetstester. I 
expertgruppen ingår också en grafisk designer (Lady Stardust) med stor 
vana.

Systemarkitekten sammanställer arkitektur och modell för utveckling, utifrån 
projektledarens dokumentation. Utveckling utförs sedan och testas av 
utvecklare.

Utöver ovanstående parter har 1 underleverantör (Sikorksy) tillkommit för 
kompletterande databas- och programmeringsarbeten.

Projektet har haft ett antal fysiska möten mellan alla parter, regelbundna 
avstämningsmöten och ”daglig” kontakt vida mail och telefon.

Förankring av projektresultatet hat skett dels hos befintliga 
dialogportalkommuner, dels hos Regions Gotlands tillgänglighetsråd.
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5 Vad händer nu?
Projektets resultat kommer i allra högsta grad leva vidare, förvaltas och 
appliceras på fler tjänster. Samtliga våra befintliga kommuner som idag 
använder Dialogportalen med e-förslag eller chatt har uppgraderas eller ska 
uppgraderas till denna nya tillgänglighetsanpassade versionen. I alla våra nya
uppdrag framöver där vi ska leverera Dialogportalen med e-förslag eller chatt 
är det endast den nya versionen som gäller. I skrivande stund finns offert ute 
till 2 kommuner.

I den mån det är möjligt kommer vi att jobba för att tillgänglighet ska vara ett 
naturligt och självklart krav när kommuner upphandlar digitala dialogtjänster. 

Sprida information

För att lyckas med detta kommer vi att sprida information om den 
tillgänglighetsanpassning vi gjort och hur viktig den är att ta hänsyn till. Vi får 
ofta frågor från kommuner om vad som är viktigt att tänkta på i en 
upphandling. Denna informationsspridning kommer att ske genom våra 
många kanaler så som vår hemsida, våra nyhetsbrev, våra kontakter på 
Sveriges kommuner och landsting, evenemang och mässor som vi deltar på 
och alla de personliga samtal vi har med politiker och tjänstemän i kommuner 
runt om i Sverige. 

Ny målgrupp

En helt ny målgrupp är bostadsföretagen, där vi under projektets gång också 
genomfört ett testprojekt i samverkan med Skanska. Detta har i sin tur lett till 
att andra större bostadsföretag är intresserade av möjligheterna med 
medborgardialog och med kvalificerat användbar medborgardialog, där vi 
idag har ett skarpt projekt i diskussion.

Betona tillgänglighet

Redan under projektet har vi varit tydliga med vårt deltagande i detta projekt i 
de upphandlingar gällande digitala dialogverktyg som vi deltagit, oavsett om 
tillgänglighet varit ett krav eller inte. Vi har betonat vilka fördelar en väl 
tillgänglighetsanpassad digital dialog ger. Detta kommer vi självklart fortsätta 
med även framöver.

Baserat på all den kunskap vi skaffat oss kring hur digitala verktyg ska 
utformas, både tekniskt men också struktur och innehållsmässigt, för att vara 
tillgängliga och användarvänliga kommer vi att fortsätta tillgänglighetsanpassa
våra övriga digitala dialogverktyg så som e-diskussion, medborgarbudget och 
visuell budget.
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Social Return on Investment

I den nya tillgänglighetsanpassade versionen av Dialogportalen med 
tjänsterna e-förslag och chatt har en enkät integrerats. Denna enkät har tagits
fram i arbetet med den utvärderingsmodell som tagits fram inom ramen för 
projektet. 

Modellen baseras på konceptet SROI (Social return on investment) och har 
tagits fram av företaget Serus tillsammans med oss och medverkande 
kommuner. Ett fortsatt arbete avseende SROI görs nu efter projektets avslut. 
Här handlar det i första hand om en diskussion med kommuner och företaget 
Serus om vilka frågeställningar som är mest relevanta för uppföljning. Vi 
förväntar oss en möjlig utvärdering vid årsskiftet 2019/2020.

Tanken är att enkäten ska kunna skickas ut till användare av e-
förslagstjänsten och svaren ska användas för utvärdering av effektmål.

Vi tror att alla kommuner som idag använder sig av någon form av digital 
dialog har intresse av att ta del av projektets resultat, dvs de 
tillgänglighetsanpassade tjänsterna e-förslag och chatt. Även om inte alla 
kommuner kommer att välja just våra tjänster, tror och hoppas vi att de 
fördelar, nytta och effekter vi sett av kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade 
tjänster kan inspirera kommuner runt om i Sverige att tänka mer på 
tillgängligheten och hur viktigt det är att kunna inkludera fler i sina digitala 
dialoger.
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