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Inbjudan



Välkommen till 
Användarnas Dag
Vi delar i år ut Användarnas IT-pris för 9:e gången. Tio  
mycket bra applikationer har nominerats och de fem 
som gått till final får ni möta på Användarnas Dag.

Förra året hade vi en tonvikt på arbetsmiljön och 
IT. I år fokuserar vi på den demokratiska aspekten 
av användarnas delaktighet och det faktum att 
användarmedverkan inte bara bidrar till effektivare 
IT-användning och bättre arbetsmiljö utan även   
innovativare verksamhet, bättre miljö och resurs- 
användning. Miljöhotet och klimatförändringarna 
innebär en global utmaning på vårt sätt att producera 
varor och tjänster och användarna har stora intress-
en i en IT-utveckling som stöder en tryggare framtid. 
TCO:s bildskärmsmärkning har inneburit en global el-
besparing som motsvarar drygt tre kärnkraftverk om 
året, ett gott exempel på vad användarnas krav och 
delaktighet kan leda till.

Europa bör gå i spetsen för en sådan global utveckling 
och EU-kommissionär Margot Wallström medverkar 
under eftermiddagen för att i dialog med företrädare 
för arbetslivet diskutera hur användardelaktighet kan 
bli en global framgångsfaktor för Sverige och övriga 
EU-länder.
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Samling Norra Latin, 
registrering, kaffe & smörgås

Användarnas Dag inleds av 
Wanja Lundby-Wedin, LO och 
Per Eriksson, VINNOVA, följt 
av finalistpresentationerna.

Bensträckare och frukt

Juryns vinnarpresentation

Lunch

Finaliststationer 
i Marmorhallen

Eftermiddagen inleds av 
Sture Nordh, TCO, Anne-Marie 
Fransson, Almega och Margot 
Wallström, EU-kommissionär

Kaffepaus

Panel: Per Eriksson, Anne-Marie 
Fransson, Wanja Lundby-Wedin, 

Sture Nordh, och Margot Wallström

Avslutning
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Anmäl er på: www.VINNOVA.se/anvandarnasdag

Program

http://www.vinnova.se/anvandarnasdag


LO startade år 1998 i samverkan med TCO projektet Users- 
Award för att påverka IT-utvecklingen på arbetsplatserna. 
UsersAward får utvecklingsstöd från VINNOVA och sam-
verkar med ledande svenska arbetslivs- och IT-forskare 
på KTH, Uppsala Universitet och Högskolan i Gävle. Users-
Award är idag ett non-profitföretag med syfte att hjälpa 
näringsliv och samhälle till bättre IT-lösningar i arbetslivet.

Dåliga IT-lösningar påverkar arbetsorganisationen och 
arbetsmiljön negativt och motverkar ett effektivt arbete. 
Stress, frustration och otrivsel är vanliga upplevelser när 
IT inte fungerar väl. Tyvärr är sådana IT-stöd vanliga i 
arbetslivet och dåligt fungerande IT-lösningar kostar sam-
hället och näringsliv åtskilliga miljarder varje år.

TCO har varit framgångsrika i att genom sin bild-
skärmsmärkning bidra till en bättre arbetsmiljö. Hundratals 
miljoner bildskärmar världen över uppfyller stränga 
miljökrav tack vare att TCO agerar som en konsument-
rörelse som ställer krav på bättre IT-verktyg. Genom 
märkningens stränga krav har el motsvarande drygt tre 
kärnkraftverk sparats globalt varje år.

 
För mera info

Vi samlar Sveriges användare för bättre IT-stöd i arbetet
- En användarrörelse

- gå in på hemsidan www.usersaward.se
eller kontakta oss på info@usersaward.se

Du kan också nå oss på 08-796 27 95

På samma sätt vill UsersAward påverka utformningen och 
införandet av IT-system och programvaror i arbetslivet. 
UsersAward vill lyfta fram leverantörer som väljer att 
lyssna på användarna och därigenom öka systemens 
användbarhet. Användardelaktighet är den viktigaste 
faktorn bakom framgångsrika IT-lösningar.
 
UsersAward kartlägger IT-användningen på svenska 
arbetsplatser och använder resultaten för att påverka 
beställare och leverantörer. Tillverkningsindustrin 
kartlades 2001 och 2004 gjorde vi omfattande kart-
läggning av vårdsektorns IT- användning. Vi har gjort 
kartläggningar åt enskilda företag, myndigheter och 
organisationer. Vi delar ut Användarnas IT-pris sedan 
år 2000 för att visa att det går att göra IT-stöd som 
användarna är nöjda med och för att ge uppmärksam-
het åt leverantörer som tänker användarorienterat. 


