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VI SAMLAR SVERIGES ANVÄNDARE FÖR BÄTTRE IT-STÖD I ARBETET

Bakgrundsbeskrivning

– EN ANVÄNDARRÖRELSE 

LO startade 1998 i samverkan med TCO projektet UsersAward för att påverka 

IT-utvecklingen på arbetsplatserna. UsersAward får utvecklingsstöd från VIN-

NOVA och samverkar med ledande svensk arbetslivs- och IT-forskning på KTH, 

Uppsala Universitet och Högskolan i Gävle.

Dåliga IT-stöd påverkar arbetsorganisationen och arbetsmiljön negativt och mot-

verkar 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 samhälle och näringsliv åtskilliga miljarder varje år. 

TCO har varit framgångsrika i att genom sin bildskärmsmärkning bidra till en 

bättre arbetsmiljö. Många miljoner bildskärmar världen över uppfyller stränga 

miljökrav tack vare att TCO agerar som en konsumentrörelse som ställer krav 

på bättre IT-verktyg.

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 som genom att bli användarcertifierade kan stärka sin 

marknadsposition. Det bevisar att de lyssnar på användarna och att användarna får 

vara med när systemen utvecklas och införs på arbetsplatsen. 

UsersAward kartlägger IT-användningen på svenska arbetsplatser och använder 

resultaten för att påverka beställare och leverantörer. Tillverkningsindustrin 

kartlades 2001 och 2004 gjordes en omfattande kartläggning av vårdsektorns 

IT-användning. Sedan 2000 delar vi ut Användarnas IT-pris för att visa att det går 

att göra IT-stöd som användarna är nöjda med och för att ge uppmärksamhet åt 

leverantörer som tänker användarorienterat. 

För mera info, gå in på hemsidan www.usersaward.se 
eller kontakta oss på info@usersaward.se. 

Du kan också ringa till 08-796 27 95

http://www.usersaward.se
mailto:info@usersaward.se


         

PROGRAM 
ANVÄNDARNAS DAG 24 maj 2005

Förmiddag:  Under förmiddagen sker 2005 års finalistpresentation    
 där ett vinnande bidrag samt ett hederspris utses. 

08.30 Konferenscentret öppnar, avprickning

09.00 Välkomsthälsning, Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande

09.15 Innovativ upphandling för användarvänliga IT-tjänster,    
 Per Eriksson, generaldirektör, VINNOVA

09.30 Användarnas IT-pris finalistpresentation. Årets 5 finalister   
 –  användare och leverantörer presenterar själva sina bidrag

10.30 Kaffebuffé i Marmorhallen där utställare presenterar    
 användbara IT-lösningar

11.00 IT, politik och ledarskap, Eva Fernvall, ordförande i 24-timmarsdelegationen

11.20 Juryn presenterar vinnarna 

11.30 Presskonferens, lunch serveras i konferensmatsalen.    
 Lunchuppehållet förlängt för att ge tid att besöka utställarna.

Eftermiddag:  Användarnas Dag fortsätter under eftermiddagen med ett antal  
 presentationer av internationellt kända forskare. Presentationerna är  
 en del av den internationella forskarworkshopen UITQ 2005,   
 User-driven IT Design and Quality Assurance. Arrangörer är   
 UsersAwards forskarnätverk. 

 OBS, genomförs på engelska!

13.00   Workshopen öppnas, Yngve Sundblad och Åke Walldius,    
 Centrum för användarorienterad IT Design, CID, KTH

13.15   Customer Satisfaction as a Driver of Shareholder Value and a  
 Requirement for IT System, Claes Fornell, University of Michigan,  
 talar om nöjd-kund-index som nyckeltal för beslutsfattare

14.00   Två presentationer på workshopens teman: Framgångsrika fallstudier,  
 Praktisk metodik, IT-kvalitet och organisationsutveckling

14.40 Kaffebuffé i Marmorhallen bland utställarna

15.00 Software is Orgware – A Semiotic Perspective on Computer Artifacts,  
 Peter Brödner, en av Tysklands mest erfarna forskare på området Affärs- 
 system, talar om IT-användarna som de egentliga värdeskaparna

15.45  Fortsatta presentationer på workshopens teman

16.25  Profitablity and ICT literacy – Japanese experienc, Takehiro Eto,   
 Researcher, Japan Productivity Center for Socio-Economic  Development

16.45  Användarnas Dag avslutas (UITQ 2005 fortsätter 25 maj)

Användarnas IT-pris fyller 6 år i år. 
Sedan starten 2000 har mer än 90 nominerade IT-lösningar och 

30 finalister visat att det går att göra IT-stöd som användare uppskattar.

Vilka faktorer gör dessa system 
till vinnare bland sina användare?

Vilka egenskaper är det användarna sätter värde på?

Du inbjuds till en spännande dag i användbarhetens tecken 
och möter användare, leverantörer och forskare 

som varit en del av Användarnas IT-pris.

Dessutom:
Vem vinner 2005 Användarnas IT-pris?

Nöjd-Kund-Index i ett internationellt perspektiv

IT – en social teknik?

Innovation och utveckling genom IT-kompetens?

Användardagens andra del, eftermiddagen, ingår 
i den internationella forskarworkshopen UITQ 2005. 

Anmäler du dig till Användarnas Dag har du automatiskt 
tillträde till eftermiddagens presentationer. 

UITQ 2005 fortsätter hela dagen 25 maj och mer information 
och separat anmälan till workshopens båda dagar hittar du på:

http://cid.nada.kth.se/ao/uitq05/

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG:

Klicka på adressen nedan
så kommer du till  VINNOVAs anmälningsfunktion:

www.VINNOVA.se/usersaward

Ange också om du önskar äta lunch. 

Hur hittar du till Norra Latin? 
Oavsett om du kommer med tåg eller flyg hittar du lätt. 

Norra Latin ligger vid Norra Bantorget, mitt emot Folkets Hus. 
Konferenscentrum finns vid ingången, följ sedan anvisningarna till Pelarsalen.

Kostnad: Användarnas Dag är kostnadsfri men om du avanmäler dig efter 
den 13 maj måste vi ta ut en avgift på 150 kr för att täcka våra kostnader.

http://cid.nada.kth.se/ao/uitq05
http://www.VINNOVA.se/usersaward

