
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Brugeren i centrum 
UX-strategi 2019-2020 
Styrelsen for IT og Læring



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 
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Vi har brugeren i centrum

STILs 2020-strategi

”STIL sikrer velfungerende it-

løsninger, som brugerne er tilfredse 

med og trygge ved.”

Vores strategi for user experience 

(UX) er i tråd med udviklingen inden 

for offentlig digitalisering:

Digitaliseringsstrategien 

2016-2020

”Danskerne skal opleve, at offentlig 

digitalisering giver konkret værdi i 

deres dagligdag. … Digitalisering skal 

gøre hverdagen lettere, gøre borgerne 

mere selvhjulpne og give mere kvalitet 

i den offentlige service.”

Ledelseskommissionen

”Borgeren skal i centrum”
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Gode brugeroplevelser gør 
brugerne tilfredse og trygge

Brugernes 
forventninger til 
digitale services 
og produkter 
stiger konstant

Derfor er det 
nødvendigt med 
en systematisk 
”udefra og ind” 
designproces
  

Det giver et solidt 
fundament for at 
nå politiske mål 
inden for de 
økonomiske 
rammer
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Brugeren 
i centrum 

Få bedre 
omdømme med 

løsninger, der 
indfrier 

forventninger 

Gnidningsfri og 
sammenhængende 

brugeroplevelse 

Mindsk behovet 
for hjælp 

Genbrug det, der 
virker godt fra 

andre løsninger, 
brugerne kender 

Byg kun de 
nødvendige 
funktioner 

Afkort 
beslutningstiden i 

projekter 

Inspireret af Eric Schaffer, Institutionalization of UX
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STILs vision og mission 
for UX

Vision

Vi hjælper brugere på en måde, der 
indfrier og gerne overgår deres 
forventninger, så vi når politiske 
målsætninger

 

Mission

Vi designer sammenhængende 
brugeroplevelser, når vi sammen 
med forretning og teknik digitaliserer 
og fornyr uddannelsesverdenen
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Strategisk fokus

Udfordringer 2018

 

• Nogle interessenter oplever, at 

STILs løsninger er langt fra 

deres virkelighed

• Forventningerne til digitale 

services stiger løbende, og det 

stiller også krav til offentlige 

myndigheder

Frem mod 2020

 

• Opbygge rutiner for 

systematisk indsamling af 

data om brugerne, som kan 

indgå i produktudviklingen

• Øge kendskabet til en fælles 

designproces baseret på 

design thinking

• Lancere MVP’er for at få 

erfaringer med, hvordan de 

virker for brugerne

 

 

 

Mål i 2020

 

• STIL arbejder systematisk 

med data: brugertilfredshed, 

supporthenvendelser samt 

viden om brugeradfærd og 

behov

• Vi arbejder mere effektivt og 

ensartet, og det er nemt at 

komme i gang med 

designprocessen

• Vi får tidlig erfaring med, 

hvordan løsningerne virker i 

brugernes hverdag, og kan 

benytte indsigterne i 

videreudviklingen
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