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Sammanfattning 

Uppsatsen har som syfte att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan medför 

inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster. Utifrån 

dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när utmaningarna 

klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa utmaningar och 

möjligheter. Vidare diskuteras även Participatory Design som tjänstedesignansats 

utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid utveckling av 

offentliga digitala tjänster. Uppsatsens teoretiska referensram redogör främst för 

forskningsämnena e-Government och Government 2.0 samt tjänstedesignansatser så 

som Participatory Design och User-Centered Design, samskapande och vikten av att 

involvera användare. En fallstudie har genomförts i en svensk kommun för att öka 

förståelsen om medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala tjänster. 

Genom förståelsen av kommunens kontext identifieras nio olika utmaningar: 

Utmaningar:  

A. Arbete för öppenhet och transparens mot medborgare  

B. Skapa mångfald i utvecklingsprojekt 

C. Identifiera fler faktorer, utöver mångfald, för en lyckad medborgarmedverkan 

D. Sprida kunskapen om vilka faktorer som är viktiga för lyckad 

medborgarmedverkan  

E. Tillfoga sig kunskapen om hur man når ut till medborgare på bästa sätt 

F. Motivera medborgare till att medverka (kommunicera vilket värde medverkan 

ger för varje enskild medborgare – dvs. kunna svara på frågan ”Varför ska just 

jag medverka i detta projekt?”)  

G. Bibehålla medverkande medborgare  

H. Öka datakunnigheten hos medborgare och andra aktörer 

I. Använda IKT och Webb 2.0 till dess fulla potential 

Dessa utmaningar ligger sedan till grund för potentiella möjligheter. Möjligheter som 

innebär öppenhet och transparens där offentliga digitala tjänster kan utvecklas utifrån 

medborgares och användes behov. Detta genom att använda sig av PD som 

tjänstedesignansats, IKT och Webb 2.0 – plattformar för samskapande, nätverkande, 

dialog och kunskapsspridning.  

Nyckelord: Medborgarmedverkan, användarmedverkan, e-Government, 

Government 2.0, Participatory Design, User-Centered Design, samskapande 



Abstract 

The purpose of this paper is to identify challenges that citizen participation entails 

within public activities in development of public digital services. Based on these 

challenges potential opportunities is discussed if the challenges are been completed 

and which roll ICT and Government 2.0 have in these challenges and opportunities. 

Furthermore, Participatory Design is discussed as a service design school based on 

the identified challenges and potential opportunities in developing public digital 

services. This paper’s theoretical reference frame mainly describes the research area 

e-Government and Government 2.0, as well as the service design schools such as 

Participatory Design and User-Centered Design, co-creation and the importance of 

involving users. A case study has been conducted in a Swedish municipality to give a 

deep understanding of citizen participation in development of public digital services. 

Through understanding of the municipality’s context nine challenges is identified:  

Challenges:  

A. Work for openness and transparency towards citizens 

B. Create diversity in development projects 

C. Identify several factors, in addition to diversity, for successful citizen 

participation 

D. Spread the knowledge about what factors are important for successful citizen 

participation 

E. Add knowledge of how to reach out to citizens in the best possible way 

F. Motivate citizens to participate (communicate what value participation is given 

to each individual citizen – i.e. able to answer the question "Why should I 

participate in this project?") 

G. Maintain participating citizens 

H. Increase the computer skills of citizens and other actors 

I. Use ICT and Web 2.0 to its full potential 

These challenges then lay the ground for potential opportunities. Opportunities that 

provide openness and transparency where public digital services can be developed 

based on the needs of citizens and users. This by using PD as a service design, ICT and 

Web 2.0 platform for co-creation, networking, dialogue and knowledge dissemination. 

Keywords: Citizen Participation, User Participation, e-Government, Government 

2.0, Participatory Design, User-Centered Design, Co-Creation 
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1. Inledning 

I takt med information- och kommunikationsteknologins (IKT) framväxt har 

myndigheter mer och mer blivit e-myndigheter (engelskans e-Government) med olika 

nivåer av digitaliseringsgrader. Soon, m.fl. (2010) har visat på fyra steg som leder till 

en hög digitaliseringsgrad. Det första steget mot en digitaliserad myndighet menar de 

är att vara digitalt närvarande i form av att erbjuda hemsida för att sprida information 

med en passiv närvaro. Genom att bli mer interaktiv över internet med medborgare, 

företag och andra myndigheter med hjälp av E-post och andra 

kommunikationsmöjligheter tar en myndighet det andra steget. Det tredje steget mot 

en hög digitaliseringsgrad är när myndigheten erbjuder transaktionstjänster online i 

form av licensförnyelse, tillståndsansökning och skattebetalning. Dessa tre första steg 

benämner Soon, m.fl. (2010) som Web 1.0-based e-Government eller Government 1.0. 

För att ta ett fjärde steg och att bli en Government 2.0 krävs det att en myndighet 

främjar öppenhet mot medborgare. För att uppnå detta steg krävs det att myndigheter 

öppnar upp för en meningsfull dialog med medborgare samt en dialog medborgarna 

sinsemellan. I detta steg menar Soon, m.fl. (2010) att det krävs en 

tvåvägskommunikation mellan de två nämnda parterna, ett krav som behöver tekniska 

möjligheter för att främja medborgarmedverkan.  

Den svenska regeringen tog fram en strategi 2012 som heter Med medborgaren i 

centrum (Näringsdepartementet, 2012). Det är en strategi som har som syfte att 

förtydliga och precisera tidigare satta eller uttryckta mål om att Sverige ska bli bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter, samt åstadkomma lägre 

kostnader och största möjliga nytta för medborgare, företag, förvaltning. Ett av de tre 

huvudmålen i strategin är ”En enklare vardag för medborgare” 

(Näringsdepartementet, 2012, s. 9). Målet är uppbyggt av tre delmål varav ett av dem 

är: ”Digitala tjänster ska utformas efter användarens behov” (Näringsdepartementet, 

2012, s. 9).  

Kristensson m.fl. (2014) menar att vid utveckling eller förbättring av en digital tjänst 

ska en organisation utgå från dess användare och dennes behov. För att lyckas med 

detta menar Kristensson m.fl. (2014) att en organisation behöver tänka utifrån och in. 

På så vis börjar man med vad en användare eller kund har för behov istället för att först 

titta på det som är tekniskt möjligt. Utifrån regeringens strategi Med medborgaren i 

centrum och perspektivet Government 2.0 krävs det då att myndigheter och andra 
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verksamheter inom den offentliga sektorn öppnar upp för medborgarmedverkan vid 

utveckling av digitala tjänster där medborgares explicita (öppna) och implicita (dolda) 

behov identifieras. Kristensson m.fl, (2014) menar att vid tjänsteinnovation (ny eller 

förbättrad värdeskapande process) är utvecklingsprocessen öppen där olika aktörer 

involverade. I denna utvecklingsprocess menar Kristensson m.fl. (2014) att det är de 

dolda behoven som inte är uppfyllda ännu som är en nyckeltillgång då det är dem som 

leder till en värdeskapande process och en tjänsteinnovation. Med en värdeskapande 

process menas tjänster där användaren är en viktig samskapare (Kristensson m.fl., 

2014). Genom användning av Government 2.0 argumenterar Aladalah m.fl. (2015) för 

att det möjliggör för offentligt samskapande av värde med medverkande aktörer.  

Participatory Design (PD) har länge varit en tradition i vilket framtida användare är 

direkt eller indirekt involverade i utveckling av informationsteknologi (IT) och nu på 

senare tid inom områden webb 2.0 och social teknik (Bødker, m.fl., 2015). Bødker, m.fl. 

(2015) lyfter fram att det är viktigt med demokratisk delaktighet inom PD. Bratteteig 

och Wagner (2016) menar att PD ger en nyttobetonad effekt genom att lösningen har 

större chans att bli en framgång när användarna har haft möjlighet att påverka 

utvecklingen. (Bratteteig & Wagner, 2016). 

IKT möjliggör för allmänheten att vara involverad vid utvecklingsprocesser genom att 

göra det lättare att medverka via mobila enheter oberoende av tid och plats samt ger 

möjligheter till nya former av uttryck och kreativitet (Granier & Kudo, 2016). Granier 

och Kudo (2016) menar att genom att använda sig av IKT har myndigheter ett verktyg 

som delvis vidgar allmänhetens deltagande samt delvis har möjligheten att berika 

innehållet från medborgarna. På så vis kan IKT fungera som verktyg för öka 

möjligheten att identifiera dolda behov. Vilket Kristensson m.fl. (2014), som ovan 

nämnt, menar är en nyckeltillgång vid tjänsteinnovation. De identifierade behoven 

ligger sedan till grund för en utvecklingsprocess för nya eller förbättrade myndigheters 

digitala tjänster. Genom att använda IKT som verktyg genom hela eller delar av 

utvecklingsprocessen för en digital tjänst går det att möjliggöra för att delmålet 

”Digitala tjänster ska utformas efter användarens behov” (Näringsdepartementet, 

2012, s. 9) uppnås. Det tycks vara så att i städer och kommuner hävdade 

medborgarmedverkan utvecklingsprocesser skiljer sig mot den faktiska 

medborgarmedverkan (Granier & Kudo, 2016). Olphert och Damodaran (2007) menar 

på att medborgarmedverkan tycks förekomma vid planering och beslutsfattande men 
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att det brister vid medborgarmedverkan vid utveckling av 

Informationssystemutveckling. Haukipuro m.fl. (2016) menar på att forskning om hur 

man möjliggör medborgarmedverkan är bristande, framför allt där detta möjliggörs 

genom IKT.  

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan 

medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster.  

Utifrån dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när 

utmaningarna klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa 

utmaningar och möjligheter. Vidare diskuteras även Participatory Design som 

tjänstedesignansats utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid 

utveckling av offentliga digitala tjänster.  

1.2. Förtydligande av begreppen medborgare och användare 

Vad det gäller användare syftar det till medborgare som är nuvarande användare eller 

potentiella framtida användare av myndigheters eller andra verksamheters digitala 

tjänster inom offentlig sektor. 

1.3. Disposition 

För att kunna göra uppnå syftet och målet är en teoretisk referensram utformad 

baserad på forskningsämnena e-Government och Government 2.0 samt 

tjänstedesignansatser så som Participatory Design och User-Centered Design, 

samskapande och vikten av att involvera användare. För att visa på hur uppsatsens 

empiri har samlats in redogörs de metoder och angreppssätt som är valda för att kunna 

besvara den här uppsatsens syfte i kapitlet 3. Metod. Resultatet av de valda metoderna 

är sedan visat på i kapitlet 4. Empiri, vilket ligger till grund för den utförde analysen 

och diskussionen.  
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2. Teoretisk referensram 

Uppsatsen började kort med en beskrivning vad begreppen e-Government och 

Government 2.0 handlar om. I detta kapitel ges en djupare redogörelse för dessa 

begrepp då de ligger som grund för arbetet samt har används i analys resultatet. 

Efter detta redogörs för teorier rörande vikten att involvera användere i 

utvecklingsprocesser samt olika tjänstedesignansatser inom utveckling av digitala 

tjänster. 

2.1. e-Government 

E-Government eller svenskans e-myndighet är ett begrepp som syftar till den digitala 

myndigheten där kontakten och interaktionen med en myndighets intressenter 

(medborgare och andra aktörer) sker med hjälp av IKT samt i syfte att förbättra 

myndighetens arbete och processer (Soon, m.fl. 2010; Granier & Kudo, 2016; Bayona 

& Morales, 2017). E-Government innebär även att genom IKT erbjuda bättre tjänster 

till medborgare samt engagera medborgare (Bayona & Morales, 2017). Förekomsten 

av artiklar och böcker som innehåller söktermen och därmed även forskningsområdet 

e-Government har ökat markant de senaste tio åren (Gable, 2015). Tidigare i 

inledningen nämndes det att en myndighet kan vara i ett av de fyra stegen mot en hög 

digitaliseringsgrad där de första stegen handlar om tillgänglighet genom IKT medan 

det fjärde innebär en större och meningsfullare dialog med myndighetens aktörer 

(Soon, m.fl. 2010).  

Genom påtryckningar från medborgare har social media kommit att bli en central roll 

inom e-Government vilket enligt Linders (2012) är en del inom IKT som möjliggör för 

ett nytt interagerande mellan myndigheter och medborgare där både utveckling och 

erbjudande av tjänster kan ske. IKT i sig möjliggör för nya former av kreativitet och 

uttryckande (Granier & Kudo, 2016). Enligt Khan (2015, s. 2) kan social media 

definieras som ”… internetbaserad teknik/verktyg/koncept som möjliggör för 

skapande och utbyte av användargenererat innehåll samtidigt som användarna 

etablerar (minst en av dessa) sin identitet, konversationer, anslutningar (dvs. 

närvaro), relationer, rykte, grupper, och delar innehåll” – författarens översättning. 

Criado m.fl. (2013) menar på att social media är en grupp av teknologier som möjliggör för 

offentliga verksamheter att skapa engagemang med medborgare och andra organisationer.  
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Bayona och Morales (2017) menar att e-Government utöver IKT även innebär 

öppenhet, ansvarstagande och medborgarmedverkan vid utvärdering av myndigheters 

arbete. Baserat på intressenters medverkan går e-Government att dela upp i olika 

områden där interaktionen sker med hjälp av IKT: myndighet till medborgare (G2C – 

från engelskans Government to Citizens), myndighet till företag (G2B från engelskans 

Government to Business), myndighet till anställda (G2E - från engelskans Government 

to Employee) samt myndighet till myndighet (G2G - från engelskans Government to 

Government) (Bayona & Morales, 2017; Khan, 2015).  

2.1.1. Government 2.0  

Aladalah m.fl. (2015) menar att Government 2.0 kan ses som den senaste vågen inom 

e-Government där social media är en central roll, något som de benämner som webb 

2.0- plattformar. Webb 2.0 är den andra generation av webb-tjänster, där social media är 

en av dessa, som främjar för samarbete, nätverkande och interaktion mellan en 

organisation och dess intressenter (Sivarajah m.fl., 2015). Webb 2.0 ger möjligheter för 

vanliga människor att påverka, till exempel genom medborgarjournalism och 

wikipediabidrag. I sin helhet menar Bødker m.fl. (2015) att Webb 2.0 är att demokratisera 

digital teknik. (Bødker, m.fl., 2015). Genom utvecklingen av Webb 2.0 finns möjligheten 

att samskapande både i privat och offentlig sektor (Scott m.fl., 2016). Hofmann m.fl. 

(2013) menar dock att myndigheter inte använder webb 2.0- plattform till dess fulla 

potential. Istället för att samskapa och samdesigna tjänster används webb 2.0 

plattformar oftast enbart för informationsspridning. Det vill säga de har inte fullt ut 

tagit det fjärde steget mot en hög digitaliseringsgrad som främjar för öppenhet och 

dialog, som tidigare benämnts i ovanstående inledning som Web 1.0-based e-

Government eller Government 1.0 (Soon m.fl., 2010).  Aladalah m.fl. (2015) lyfter fram 

att Government 2.0 kan ses som ett verktyg som möjliggör för ett större 

medborgarengagemang. De menar att tidigare har den teknologiska utvecklingen inom 

e-Government varit driven av leverantörer och inifrån myndigheter. Med vågen av 

Government 2.0 är fokus istället på medborgare som användare och aktiva 

medverkande vid samdesign och samskapande.  

Khan (2015) menar att ytterligare en relation öppnas för genom Government 2.0 

utöver G2C, G2B, G2E och G2G och det är medborgare till myndighet (C2G - från 

engelskans Citizens to Government). Detta innebär enligt Khan (2015) att medborgare 

blir partner med myndigheter i utvecklingen av offentliga tjänster. Linders (2012) 
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menar att e-myndigheter mer och mer går mot We-government där medborgare ses 

som partners istället för kunder (e-Government). I detta We-government menar han 

att medborgare får en mer aktiv roll med ökad betydelse och högre inflyttande men 

också ett högre ansvar. Khan (2015) visar på att We-government är ytterligare en 

benämning, en av många, på den senaste vågen inom e-Government. Flera 

benämningar av Government 2.0 Khan (2015) visar på är collaborative government, 

do-it-yourself government, government as a platform, open government och social 

government. 

Genom att medborgare är deltagande i utvecklingsprocesser är det generellt ansett att 

det ger vinster för demokratin och legitimiteten, förbättringar av den allmänna 

ordningen samt tjänstekvalitén, ökar den sociala integrationen och rättvisan, samt 

bidrar till utbildning och socialiseringsprocesser (Granier & Kudo, 2016). Degbelo m.fl. 

(2016) anser att genom att öppna upp städer genom att tillgängliggöra öppen data, 

främjar det innovation, kreativitet, och medborgarcentrerade lösningar. Vilket är 

enligt Mellouli m.fl., 2014 något som börjar ske världen över. Degbelo m.fl. (2016) 

lyfter dock fram att det finns enbart ett fåtal initiativ som grundar sig på öppen, 

deltagande och delad utveckling av städer utifrån medborgarnas perspektiv. Degbelo 

m.fl. (2016) visar på en kritik för dagens öppna data och det är att den är utbudsdriven 

när den snarare bör vara medborgardriven.  

Idag används medborgare som datainsamlare till syfte att förbättra städers tjänster. 

Detta är dock inte att involvera medborgare för innovation, kreativitet och 

medborgarcentrerade lösningar. Medborgare bör istället arbetas tillsammans med, 

inte för eller baserat på dem. Degbelo m.fl. (2016) menar på att det inte är IKT och 

infrastruktur som bygger upp smarta städer utan att det är smarta medborgare som 

gör det. De menar därför att datakunnighet bör finnas hos alla medborgare eftersom 

IKT möjliggör för smarta medborgare att samskapa och aktivt vara deltagande. 

(Degbelo m.fl., 2016) 

Mellouli m.fl. (2014) menar att ”För att kunna leverera de förväntade värdena, behöver 

myndigheter inte bara skapa nya tjänster till sina medborgare som bygger på dessa 

tekniker för att förbättra deras livskvalité, utan de behöver även engagera medborgare 

i denna nya uppsättning av tjänster” – Författarens översättning (Mellouli m.fl., 2014, 

s. 1). Det som menas med dessa tekniker är IKT. Bødker, m.fl., 2015 anser att det är en 

utmaning för den offentliga sektorn att hitta en balans vid utvecklingen av digitala 



11 
 

tjänster. En balans mellan att utveckla för tidiga användare och andra stadier av 

användare. 

2.1.2. Medborgaren i centrum 

Den svenska regeringen har utformat en strategi vars namn är Medborgaren i 

centrum, vilket är nämnt tidigare i uppsatsens inledning. Strategin har tre huvudmål 

med ett flertal respektive delmål. Målen är tänkta att ange riktningen för hur svenska 

myndigheter ska arbeta för att sträva mot; enkelhet där lösningar ska vara 

användarvänliga; öppenhet där det digitala stärker demokratin och ökar 

transparensen samt bidrar till tillväxt genom öppna data; samt innovationskraft där 

myndigheter samverkar med varandra, företag och andra organisationer. Det hela 

bygger på att det är privatpersoner och organisationer som står i centrum, inte system. 

(Näringsdepartementet, 2012)  

De tre huvudmålen och dess delmål är: 

 En enklare vardag för medborgare 

o Digitala tjänster sak utformas efter användarens behov 

o Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda 

o Det ska bli lättare att hitta rätt digital tjänst 

 Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

o Det ska bli lättare att hitta och använda öppna data 

o Fler ska kunna tillhandahålla statens digitala tjänster 

o Möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska öka 

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

o Statsförvaltningens informationsutbyte ska bygga på gemensamma 

standarder 

o Statsförvaltningens informationssäkerhet ska förbättras 

o Statsförvaltningens verksamhet ska effektiviseras genom ökad 

digitalisering 

(Näringsdepartementet, 2012, s 9) 

Som tidigare nämnt i föregående kapitel inledning är det mål ett (1) och delmål ett (1) 

som den här uppsatsen har sitt största fokus. Det betyder dock inte att det ena inte 

utesluter det andra, dvs. om delmål ett (1) i mål ett (1) uppfylls kan det innebära att 

delmål tre (3) i mål ett (1) delvis uppfylls.  
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Gällande delmål ett (1) med mål ett (1) menar Näringsdepartementet (2012, s. 10) 

”…att all offentlig verksamhet ytterst syftar till att tjäna medborgarna och att dessa 

därför i hög grad måste involveras i utvecklingen av offentliga myndigheters 

verksamhet. Statliga digitala tjänster bör utformas på ett sådant sätt att alla människor 

kan ta del av dem utifrån olika förutsättningar och behov”. Näringsdepartementet 

(2012) menar att utvecklingen av digitala tjänster bör genomföras i samverkan med 

användarna, vara behovsdrivna och baseras på nytta.  

2.2. Vikten av att involvera användare 

I inledningen nämndes det att en organisation bör tänka utifrån och in vid 

utvecklingen av digitala tjänster (Kristensson m.fl., 2014). Vilket betyder att en 

organisation utgår från användares behov och inte börjar att bygga tjänster utifrån vad 

som är tekniskt möjligt. Det har visat sig att när användare alternativt framtida 

användare kommer på idéer utifrån sina vardagsliv är de bättre än 

utvecklingsavdelningars anställdas idéer (Kristensson m.fl., 2014). De idéer som 

användare kommer på är mer originella och ger mer värde (Kristensson m.fl., 2004; 

Magnusson, 2009). Där av menar Kristensson m.fl. (2014) att företag ska umgås med 

sina kunder i deras kontext och värdeskapande processer. De anser att man som 

utvecklingsavdelning bör ha en väl utformad process där man väljer vilka kunder som 

ska vara med i tjänsteinnovationsprocessen. Kristenssons m.fl. (2014) forskning 

menar att det är de motiverade deltagarna som ska prioriteras först i 

tjänsteinnovationsprocesser istället för att försöka skapa ett genomsnitt av kunder. 

Trischler och Scott (2016) menar på att samskapande ska ses som en drivande process 

vid tjänstedesign och innovation. För att möjliggöra detta menar Trischler och Scott 

(2016)  att det krävs en systematisk process för användarmedverkan där olika sorters 

metoder används för att involvera användare av offentliga tjänster.  

2.3. Tjänstedesignansatser 

Det har ovan nämnts att det brister vid medborgarmedverkan vid 

Informationssystemutveckling (Olphert & Damodaran, 2007). Städer och kommuners 

påstående kring medborgarmedverkan tycks inte överensstämma med verkligheten 

(Granier & Kudo, 2016). Intresset kring hur medborgare kan vara involverade i 

utvecklingen av offentliga digital tjänster har ökat bland forskare (Holgersson & 

Karlsson, 2014).  OECD (2009) menar på att medborgarmedverkan av offentliga 

digitala tjänster är en utmaning att realisera men att det rekommenderas.  
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Det finns flera olika ansatser innehållande olika tekniker och metoder för 

användarmedverkan, och där med möjligheten till medborgarmedverkan, idag så som 

Participatory Design (PD), User-Centred Design (UCD) och User Innovation (UI). PD 

har sina rötter i Skandinavien och började utvecklas på 1970-talet. Det började med 

idén att människor som påverkas av ett informationssystem ska vara en central roll i 

utvecklingen av det. Inom PD ses därmed utvecklare och användare som jämbördiga 

parter i utvecklingsprocessen. UCD började utvecklas sent 1970-tal, tidigt 1980 tal. 

UCD:s centrala roll i utvecklingsprocessen är användares behov med förståelsen att det 

är informationssystemet som är till för användaren. Genom att använda sig av UCD 

ökar chansen att slutresultatet är användbart och användarvänligt (Mao, mfl., 2005). 

Till skillnad från PD är inte användaren i UCD en jämbördig partner i en 

utvecklingsprocess. Istället strävar utvecklare inom UCD mot att förstå användares 

omgivning och dess kontext för att förstå dess behov. Även att användare inte ses som 

jämbördiga i en utvecklingsprocess bör utvecklare ta råd från dem. UI skiljer sig från 

PD och UCD genom att det leds av en användare (ledande användare) med ett visst ej 

uppfyllt behov. Denna eller dessa användare driver utvecklingen av innovationer som 

kan komma tänkas att uppfylla behov hos potentiella framtida användare. De ledande 

användarna visar utvecklare vad de ska utveckla genom till exempel prototyper. 

(Holgersson & Karlsson, 2014). 

När dessa ansatser ska användas vid utveckling av offentliga digitala tjänster kan 

utmaningar uppstå (Holgersson & Karlsson, 2014). Dessa utmaningar som handlar om 

att identifiera potentiella framtida användare samt möjligheten och villigheten hos 

medborgare att delta i utvecklingsprocessen. Holgersson och Karlssons (2014) 

forskning om medborgares möjlighet och villighet att delta vid utveckling av offentliga 

digitala tjänster resulterade i nio olika påståenden, samt medborgares syn på de 

ovannämnda ansatserna (PD, UCD och UI) i relation till varandra. Dessa nio påstående 

är översatta av författaren nedan (Holgersson & Karlsson, 2014, s. 404-406):  

P1.  ”En medborgare som är nöjd med en offentlig digital tjänst föredrar UCD eller att 

inte delta alls istället för PD eller UI.”  

P2. ”En medborgare som saknar tid föredrar UCD eller att inte delta alls istället för PD 

eller UI.”  

P3. ”En medborgare med en tidigare positiv erfarenhet av systemutveckling föredrar 

PD istället för UCD eller UI.” 
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P4. ”En medborgare som sällan använder offentliga digitala tjänster föredrar UCD eller 

att inte delta alls istället för PD eller UI.”  

P5. ”En medborgare med ett starkt samhällsengagemang föredrar PD framför UCD 

eller UI.” 

P6. ”En medborgare som har ett personligt intresse i en offentlig e-tjänst föredrar PD 

framför UCD eller UI.” 

P7. ”Medborgare har tillräcklig kunskap om de offentliga myndigheterna för att kunna 

uppfylla målen för UCD och PD.” 

P8. ”Medborgare har tillräcklig kunskap om IT för att kunna uppfylla målen för UCD 

och PD.” 

P9. ”Medborgare har tillräcklig kunskap om systemutveckling för att kunna uppfylla 

målen för UCD och PD.”   

Utifrån dessa påstående är min tolkning att det går att dra slutsatsen att UCD och PD 

är två lämpliga ansatser för att involvera medborgare i utvecklingsprocesser då det 

framgår att vara lämpliga i flera påståenden, tillskillnad från UI. UCD kan användas 

när medborgare inte har blivit involverade tidigare, när tiden är en bristande faktor 

samt ej är en frekvent användare av den offentliga verksamhetens digitala tjänster. PD 

passar istället när medborgare har mer erfarenhet av utvecklingsprocesser samt 

känner ett personligt värde för en digital tjänst. Som de tre sista påstående visar har 

medborgare vid både UCD och PD tillräcklig kunskap inom offentliga myndigheter, IT 

och systemutveckling då dessa delar baseras på utvecklarnas kunskaper och förmågor 

och inte de involverande medborgarna. 

2.3.1. Participatory Design 

Som nämnt ovan anser Kristensson m.fl. (2014) att det är viktigt att motiverade 

deltagare alltid ska prioriteras först i tjänsteinnovationsprocesser. Utifrån detta går det 

att skapa argument för att PD ska användas i tjänsteinnovationsprocesser vid 

medborgarmedverkan som visat ovan (Holgersson & Karlsson, 2014) att PD lämpar sig 

bäst när medborgare är motiverade genom personligt engagemang gällande samhället 

och en specifik digital tjänst. Ytterligare en argumentation för PD vid 

medborgarmedverkan kan grundas på tidigare nämnt avsnitt kring Government 2.0 

där involveringen av medborgare främjar demokratin för att ta ett exempel (Granier & 
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Kudo, 2016), genom att öppna upp städer främjar det för innovation, kreativitet, och 

medborgarcentrerade lösningar (Degbelo, 2016) . 

Deltagande har länge varit ett grundtanke i utvecklingsprocesser och har i vissa fall 

benämnts annorlunda så som demokrati, involvering, delande, samopererande osv. På 

1970-talet började denna grundtanke bli en del av utvecklingen av arbetssystem, till 

exempel nya informationsteknologier. Detta ledde till att utvecklingen av PD. Inom PD 

har man länge ansett att involveringen av användare och andra intressenter har varit 

viktigt och att design inte kan skiljas från beslutsfattande i utvecklingsprocessen av IT. 

(Olphert och Damodaran (2007) 

Bødker, m.fl. (2015) menar att när medborgare är involverade ges insikter om kunskap; 

medborgares av behov, problem och prioriteringar; lokala kunskaper och erfarenheter; 

samt ambitioner och värden i utvecklingsprocesser. Genom att dessa insikter sedan 

transformeras menar Olphert och Damodaran (2007) att det resulterar i explicita 

resultat (utdata) så som problemdefinition, krav, riktlinjer och prototyper men även 

resultat av implicit karaktär (utfall) så som till exempel: ökad relevans och värde för 

lösningar som genererats; snabbare teknikspridning; förstärkt demokrati, social 

integration, och sammanhållningen i samhället: ökad innovation och hållbarhet. 

Olphert och Damodaran (2007) anser att de explicita resultaten, det vill säga utdata, 

via medborgarmedverkan bidrar till förbättrad kvalité och en mer effektiv lösning 

medan utfallet är det som har en större betydelse för att fördelarna med ny IKT ska 

kunna uppnås. De anser även att dessa utfall kan användas för mätning av effektiv 

medborgarmedverkan.  

Olphert och Damodaran (2007) anser att en nyckelkomponent för att lyckas med 

medborgarmedverkan är att skapa ett förtroende bland dem, där de känner att de kan 

påverka i utvecklingsprocesser. Att övertyga medborgare att de kan delta och påverka 

är en svår uppgift menar Olphert och Damodaran (2007) då medborgare kan känna att 

de inte har något att bidra med eller inte känner sig hörda om de försöker bidra. 

Kommunicera möjliga utfall och effekter till medverkande medborgare är ett effektivt 

sätt att förändra uppfattningar och förväntningar om värdet med att bidra. Olphert och 

Damodaran (2007) menar att en god cirkel startar när medborgare ser att de kan 

påverka och delta. De menar att detta i sin tur skapar vilja och främjar för deltagande 

och social integration. På så vis kan medborgare och även användare delta i 

designbeslut i många olika kontexter och delta i aktiveter så som att: 
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Figur 2.1 – Förklaringsmodell över teoretisk referensram  

 Använda sin fantasi och kreativitet samt sin kunskap om sitt sammanhang och 

erfarenhet för att föreställa sig möjligheter 

 Fundera över effekterna och potentialen i ny teknik för sina liv 

 Vara krävande, informerade och beredda att samskapa system, produkter och 

tjänster som bäst passar sina liv 

 Utöva sin makt och inflytande med signifikant effekt genom att ställa kritiska 

frågor 

 Delta i reflektion för att förebygga eller minska de negativa oavsiktliga 

effekterna av ny teknik 

 Ge insikter till designbeslutsprocess som återspeglar mångfalden och 

rikedomen av sin egen erfarenhet 

(Olphert & Damodaran, 2007) 

2.4. Sammanfattande figur 

Utifrån denna teori går det att sammanfatta det genom figuren nedan. För att ett 

önskat värde ska uppstå genom användandet av en offentlig digital tjänst ska 

medborgare ses som samskapare och vara delaktig genom hela utvecklingsprocessen. 

PD rekommenderas som angreppsätt (den stora tvåvägspilen), i vissa fall UCD, då PD 

dels har sin grund i demokratin, vilket även offentliga verksamheter har, dels att PD 

lägger vikt på att användare ska vara med genom hela utvecklingsprocessen. IKT har 

möjligheter att förverkliga detta genom att fungera som en bro från att vara som 

hjälpmedel för att identifiera medborgares öppna eller latenta behov, hjälpmedel 

under utvecklingsprocesser (de tre små pilarna i figuren) till att skapa värde för 

medborgare och myndigheters verksamheter genom digitala tjänster.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens vetenskapliga ansats samt vilka metoder som 

har använts för att samla uppsatsens empiri. Uppsatsens empiri utgör sig av (1) en 

förstudie där två projekt, där medborgarinvolvering har varit en central del, är 

jämförda samt en enkätundersökning och (2) en fallstudie som är genomförd i en 

svensk kommun.  

3.1. Vetenskaplig ansats 

Då uppsatsens syfte är att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan medför 

inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster är studien av 

utforskande karaktär. När en studie är utforskande karakteriseras den av att den söker 

förståelse för ett problem, den är flexibel och anpassningsbar till förändringar 

(Saunders, m.fl., 2012).   

Uppsatsen har en abduktiv ansats, vilket är en ansats där man som forskare rör sig 

fram och tillbaka mellan teori och data (Saunders, m.fl., 2012). Den abduktiva ansatsen 

visar sig genom att uppsatsens studie bygger på tolkningar av resultatet av förstudien, 

vilket till viss del tar avstamp i teorin och till viss del utifrån den valda organisationens 

kontext. Den abduktiva ansatsen visar sig även genom att studien i sig guidar 

ytterligare litteratursökning men även bidrar till den genom dem identifiera 

utmaningarna samt diskussion av potentiella möjligheter, IKT och Webb 2.0 

plattformar och PD som senare visas på i analys och diskussions-kapitlet 

För att kunna identifiera utmaningar med medborgarmedverkan och på så vis även 

kunna diskutera potentiella möjligheter samt vilken roll IKT, webb 2.0 och PD har i 

detta har en kvalitativ fallstudie genomförts. En fallstudie passar bra då syftet är att 

studera ett fenomen, det vill säga fallet, i dess egen kontext för att sedan kunna beskriva 

och förklara det (Yin, 2013). Fallstudien för denna uppsats har som syfte att utforska 

en svensk kommun för att skapa förståelse om problem inom den studerade 

kommunens kontext. En kvalitativ metod (det vill säga den valda fallstudien) är av 

tolkande karaktär (Bryman & Bell, 2011). Tolkningar har gjorts i syfte att identifiera 

utmaningar gällande medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga digitala 

tjänster. Det är därför viktigt att lyfta fram att ”Vad vi kallar vårt data är egentligen en 

konstruktion av andra personers konstruktion kring vad de och deras kollegor håller 

på med” - författarens översättning (Geertz, 1973, citerad i Walsham, 2006, s 1.) Med 
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det menat är resultatet av de valda metoderna min tolkning på det som har studerats. 

Det är också viktigt att påpeka att det är en tolkning utifrån den framlagda teorin då 

det är det som dels formar mitt synsätt men också det, som tidigare nämnt, ger grund 

för utformningen av en del av de valda metoderna. Ett exempel på att uppsatsens 

ansats är abduktiv är att vissa delar av teoriavsnittet (främst gällande UCD) är 

genererade av fallstudien på så sätt att resultatet av fallstudien har guidat sökningen 

efter ytterligare litteratur. 

3.2. Förstudie 

För att få en förståelse över hur medborgarmedverkan kan se ut samt för att skapa ett 

underlag för fallstudien genomfördes en förstudie. Förstudien innehöll två 

datainsamlingsmetoder vilka redogörs för nedan. Den första hade som syfte att se hur 

medborgare i den studerade kommunen tänker och tycker kring att påverka den 

service som dem erbjuds. Den andra hade som syfte identifiera likheter mellan olika 

projekt med medborgarmedverkan. 

3.2.1. Enkätundersökning 

Den första delen av förstudien var en enkätundersökning vilket enligt Bryman och Bell 

(2011) är en bra metod för att visa på variation. Enkäten lades ut via ett socialt nätverk 

och hade som syfte att samla in synpunkter på ärenden från den studerade kommunens 

medborgare. Enkätundersökningen hade även som syfte att ge en första inblick över 

hur medborgare ser på att påverka utvecklingen av den service som erbjuds till dem 

samt på vilket sätt de kunde tänka sig att påverka denna. Totalt svarade 70 stycken 

personer på enkätundersökningen. De delar av resultatet från enkätundersökning som 

var relevanta för uppsatsen, det vill säga de som går att koppla till utvecklingen av 

digitala tjänster, gav även dessa grund för de intervjuerna som användes som 

insamlingsmetod i fallstudien. Enkätundersökningen utformades av mig som 

genomför denna studie samt anställda inom den studerade kommunen. 

Då denna enkätundersökning enbart skickades ut via ett socialt nätverk och inte via 

andra kanaler, analoga eller digitala, är insamlad data baserad på personer som är 

aktivt deltagande via sociala nätverk.  Där av har jag haft i åtanke att de insamlade data 

ger en bild över hur denna målgrupp ser på den service som kommunen erbjuder dem 

och hur de kan tänka sig påverka denna. Det vill säga inte hur den studerade 

kommunens medborgare överlag ser på det.  
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3.2.2. Projekt med medborgarmedverkan 

Den andra delen av förstudien som genomfördes var att undersöka likheter och 

skillnader mellan olika projekt med medborgarmedverkan. Denna del av förstudien 

liknar en litteraturstudie men skillnaden är att denna förstudie hade som syfte att 

undersöka likheter i dessa projekt istället för att bidra till den teoretiska 

referensramen. Därför kan man enligt Knopf (2006) se denna förstudie som en studie 

av existerande kunskap istället för en studie av existerande litteratur. Dock innefattade 

inte förstudien sig enbart av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga böcker utan även 

andra former av medier för att identifiera nuläget kring medborgarmedverkan. Denna 

del av förstudien genomfördes för att kunna se ifall likheterna mellan de olika 

projekten kan eller har tillämpas i den studerade kommunen och på så sätt kunna 

fungera som underlag vid analys och diskussion. 

Resultat av den utförda förstudien är en summering av de identifierade projekten med 

medborgarmedverkan och har gjorts enligt följande:  

(1) Sökfraserna Citizen Participation AND Digital service, Living lab AND Citizen 

Participation och Participatory design AND Citizen Participation användes samt 

enstaka ord i dessa sökfraser på Scoopus och Google Scholar. För att identifiera 

olika projekt med medborgarmedverkan som kan ge en bild av nuläget, då 

branschen är i ständig rörelse, avgränsades sökningsresultaten till åren 2014 - 2017. 

 

(2) Det jag letade efter och som var kriterier för att använda mig av ett visst sökresultat 

var om det beskrev ett projekt med medborgarmedverkan. Dvs. att det beskrev hur 

projektet hade gått tillväga och om det fanns någon form av reflektion kring 

resultatet av projektet samt medborgarinvolveringen. Dessa kriterier ansåg jag vara 

nödvändiga för att kunna använda resultatet av denna del av förstudien som 

underlag för den genomförde fallstudien. 

 

Jag var tvungen att öppna upp för projekt med medborgarmedverkan i andra 

områden än utvecklingen av digitala tjänster efter ett tag då det var svårt att hitta 

projekt med ovanstående kriterier. Jag hittade två användarbara resultat som jag 

kunna jämföra likheter mellan. Varför jag inte hittade fler var just på grund av 

många sökresultat saknade reflektion om den genomförda medborgarmedverkan.  
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(3) Först har varje enskilt projekt med medborgarmedverkan resultat tolkats. Det vill 

säga hur såg medborgarmedverkan ut, vad blev resultatet av utvecklingsprocessen, 

identifierades det orsaker till utvecklingsprocessen resultat? 

 

(4) Efter det jämfördes de olika projekten med medborgarmedverkan för att 

identifiera likheter mellan dem. 

 

(5) Likheterna sammanfattades och är visade på i kapitlet empiri. De identifierade 

likheterna användes sedan som underlag för de genomförda intervjuerna på så sätt 

att jag i intervjuerna undersökte ifall de går att se dessa likheter i den studerade 

kommunen. 

Denna av del av uppsatsen skulle kunna ägnas mer tid åt för att få fram fler projekt 

med medborgarmedverkan och på så sätt kunna identifiera likheter mellan projekt 

med medborgarmedverkan. Detta gjordes dock inte i denna uppsats då jag som 

författare ansåg att det var viktigare att ägna mer tid att studera uppsatsens fall. Vid 

vidare forskning är denna del av metoden en del som går att arbeta vidare på för att 

öka förståelsen av likheter mellan projekt med medborgarmedverkan och i så fall även 

titta på skillnader.  

3.2.3. Ytterligare underlag för fallstudie 

Då jag som författare har arbetat nära organisationen under en viss period, närvarat 

på möten med mera har en del observationer gjorts vilket har memoretats eller 

antecknats vilket även det har legat till grund för de genomförde intervjuerna. På så vis 

har jag redan varit insatt i organisationen och haft en viss förståelse för nuläget innan 

intervjuerna i fallstudien genomfördes.  

3.3. Fallstudie 

Uppsatsen primära studie är en fallstudie. Fallstudien har bidragit till tolkning av en 

myndighet och dess verksamhet kring utveckling av digitala tjänster har genomförts. 

En fallstudie valdes då den syftar till att skapa en djupgående förståelse av en specifik 

organisation i en specifik kontext (Yin, 2014; Bryman & Bell, 2011). Vilket jag ansåg 

nödvändigt för att kunna identifiera möjligheter och utmaningar med 

medborgarmedverkan. Kritik som ofta riktas mot fallstudier menar Yin (2014) är att 

det inte går att generalisera från fallstudiers resultat. För att möta denna kritik menar 
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han att enskilda experiment heller inte går att generalisera utan det görs med ett flertal 

experiment med samma resultat i olika förhållanden. Där av ger jag förslag på fortsatt 

forskning i kommande kapitel för att visa på hur man kan stärka eller motsäga det 

resultat som den här uppsatsen kommer fram till i ett annat förhållande med ett annat 

synsätt.  Yin (2014) menar att fallstudier är generaliserbara men inte genom statistisk 

generalisering av populationer eller universum utan mot teoretiska förslag med 

analytisk generalisering. Studien har alltså inte som syfte att skapa en generell bild 

över hur utmaningar med medborgarmedverkan ser ut utan skapa förståelse av en 

kommuns kontext och applicera denna förståelse på teoretiska förslag. 

3.3.1. Semistrukturerade intervjuer 

Som metod i fallstudien har jag använt mig av intervjuer, vilket är viktigt 

datainsamlingsmetod i fallstudier (Yin, 2014). För att vara ännu mer specifik har jag 

använt mig av semi-strukturerade intervjuer då denna metod möjliggör för flexibilitet 

i datainsamlingen på så sätt att det finns utrymme att fördjupa sig på vissa på punkter 

som anses vara intressanta (Bryman & Bell, 2011). I ovanstående delkapitel 

(Vetenskaplig ansats) nämndes det att uppsatsen är av utforskande karaktär. När en 

uppsats är utforskande menar Saunders (2012) att intervjuerna ofta görs med experter 

och är ostrukturerade. Genom att ha använt mig av semi-strukturerade intervjuer har 

jag på så sätt kunnat vara utforskande men fortfarande kunnat förlita mig till en 

intervjuguide för att samla in data som varit av intresse för uppsatsens syfte. De 

personer jag har intervjuat kan anses vara experter på så sätt att det är de som jobbar 

med utvecklingen av den studerade kommunens digitala tjänster, alternativt 

medborgarmedverkan vid stadsplanering. Walsham (2006) menar att nyckeln till 

tolkningar hos informatörer, i det här fallet experter hos den studerade kommunen, är 

just intervjuer som datainsamlingsmetod. 

En intervjuguide (Se bilaga 1) utformades utifrån förstudien, vilket enligt Bryman och 

Bell (2011) används vid semi-strukturerade intervjuer och är en lista över teman som 

ska diskuteras. De olika teman som intervjuguiden behandlade var:  

 Bakgrund till det projektet som kommunen bedriver kring digital 

tjänsteutveckling idag.  

 Medborgarmedverkan generellt sett i kommunen 

 Utvecklingsprocessen för kommunens digitala tjänster 
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 Nuläget av medborgarmedverkan i utvecklingsprocessen för digitala tjänster 

 Beslutsprocesser i utvecklingen av digitala tjänster 

 Möjligheter och utmaningar med en framtida medborgarmedverkan 

Intervjuguiden ändrades något till intervjun med den som arbetar med stadsplanering. 

Teman som rörde utveckling av kommunens digitala tjänster togs bort och temat 

medborgarmedverkan vid stadsplanering lades till. Detta gjordes eftersom syftet med 

denna intervju var just att studera hur medborgarmedverkan ser ut i en annan 

verksamhet i den studerade kommunen. 

De olika teman som diskuterades introducerades genom en startfråga som gav de 

intervjuade möjligheten att redogöra för den nuvarande situationen eller sina tankar 

och funderingar om det som frågades. De olika frågorna såg olika ut beroende på vad 

varje enskild respondent arbetade med inom kommunen. Om jag ansåg det var 

intressant att gå vidare inom detta tema, utifrån om det skulle hjälpa mig att besvara 

syftet, ställdes följdfrågor för att kunna få en djupare förståelse och på så vis kunna 

vara utforskande. Det är viktigt att påpeka att intervjuguiden ändrades efter varje 

intervju en aning då intervjuerna delvis byggde på varandra på så vis att 

intressepunkter som kom upp i den första intervjun var viktiga att få med i de andra 

intervjuerna. Intervjuguiden ändrades även dels för att vissa saker som frågades efter 

i en viss intervju rörde den intervjuades arbetsuppgifter och därför inte kunde svaras 

på av någon annan, ett tydligt exempel på detta är att intervjuguiden ändrades inför 

intervjun som fokuserade på medborgarmedverkan vid stadsplanering. På grund av 

detta så är bilaga 1 en sammanslagning av de olika intervjuguiderna för att visa på 

grundstrukturen i det som frågades efter. 

De genomförda intervjuerna ägde rum på den studerade kommunens huvudkontor där 

alla de intervjuade arbetade. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra 

beroende på hur djupt intervjuerna gick in på olika teman. För att fördjupning av 

intressepunkter skulle möjliggöras så mejlades varje respondent dagarna innan 

respektive intervju där syftet förklarade med intervjun samt de teman som skulle 

behandlas. Detta möjliggjorde för respondenterna att kunna förbereda sig på vad som 

skulle behandlas, dels tänka igenom sina svar men även ta fram dokument som 

stöttade insamlingen av data. Ett dokument (beskrivning av arbetsprocessen för 

utvecklingen av kommunens digitala tjänster) som var av intresse som har jag fick 

tillgång till under en intervju (Respondent B) har använts och visar på kommunens 
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arbetsprocess för utveckling av digitala tjänster. Det har använts tillsammans med det 

transkriberade data kring arbetsprocessen för att ge en bild över hur denna 

arbetsprocess ser ut, vilket går att se i empirin (4.3.3.3. Utvecklingsprocessen för 

kommunens digitala tjänster).  

3.3.1.1. Urval 

Fyra personer intervjuades (Respondent A, B, C och D) hos den studerade 

organisationen som togs fram utifrån ett lämplighetsurval baserat på vilka som kunde 

svara på frågor utifrån intervjuguiden, samt om de olika personerna hade möjlighet att 

ge olika perspektiv på det som frågades efter. Jag kommer i empirikapitlet ge en kort 

beskrivning om varje respondent, deras arbetsuppgifter och ansvarsområden. Fyra 

personer med olika arbetsuppgifter och befattningar valdes. Tre av de intervjuade 

personerna (Respondent A, B och C) är några av de som arbetar aktivt med 

organisationens utveckling av digitala tjänster. Utöver dessa personer intervjuades en 

person (Respondent D) som tillhör en annan del av organisationen och som arbetar 

med medborgardialog vid stadsplanering. Varför jag valde att intervjua en person som 

inte arbetar med digitala tjänster var för att kunna jämföra möjligheter och utmaningar 

inom organisationen. Det vill säga vad det är för skillnad mellan medborgarmedverkan 

vid utvecklingen av digitala tjänster gentemot medborgarmedverkan i andra 

utvecklingsprocesser så som stadsplanering utifrån den studerade kommunens 

kontext, samt om det finns möjlighet att tillämpa delar av stadsplanerings 

medborgarmedverkan vid medborgarmedverkan av digitala tjänster.  

3.3.2. Analysmetod 

De insamlade data från intervjuerna, vilket samlades in genom inspelning, 

transkriberades ner en kort tid efter intervjutillfällena. Som start i varje intervju 

ställdes frågor för att få igång ett avslappnat samtal, frågor som inte är av värde för 

uppsatsen. För att inte behöva ägna tid åt att transkribera dessa delar samt senare delar 

av intervjuerna som inte var av värde för uppsatsen utförde jag ett dataurval. Något 

som enligt Saunders m.fl. (2012) forskare kan göra för att spara värdefull tid och 

innebär att man enbart transkriberar ner delar som relevanta för den aktuella studien.  

Efter att alla intervjuerna hade genomförts och transkriberats jämförde jag de olika 

data från de olika intervjuerna med varandra.  Detta gjorde jag genom att sätta in (Steg 

1) de olika data i de kategorierna som är angivna i empirikapitlet, vilket är genererade 

av de olika teman som behandlades under intervjuerna. För att få en bra bild över 
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vilken data som tillhörde vem och hur data hängde ihop med varandra markerade (Steg 

2) jag data från en viss respondent med en viss färg och data från en annan respondent 

med en viss färg. På så sätt kunde jag få en överskådlig bild och kunde jämföra de olika 

intervjuerna med varandra och på så sätt (Steg 3) skriva ihop de olika data till en helhet 

som beskriver de olika behandlade teman utifrån mina tolkningar av den studerade 

kommunens kontext. På grund av att de möjligheter och utmaningar som 

identifierades genom fallstudien flöt ihop med de övriga behandlade teman valde jag 

att lyfta in dessa i delar i de teman de går att koppla till. Det vill säga utmaningar som 

uppkom vid till exempel intervjun av respondent D, det vill säga gällande 

stadsplanering, är redogjorda för under 4.3.3.1. Medborgarmedverkan generellt sett i 

kommunen istället för ett separat kapitel med alla identifierade möjligheter och 

utmaningar. Process för analysen av de insamlade data har varit iterativ. Jag har därför 

efter steg 3 efter analys med uppsatsen bakgrund och teoretiska referensram sett över 

rådata från intervjuerna och empirin igen. På så vis har det möjliggjort för mig att göra 

nya iakttagelser som jag inte såg när jag började analysera empirin. Den iterativa 

processen har även passat bra vid abduktiv ansats då jag har utifrån analysen kunnat 

söka efter ny litteratur för att bygga på bakgrunden och teorin och på så sätt hitta 

ytterligare mönster i fallstudiens data i förhållande till övriga delar av uppsatsen.  

3.4. Litteraturöversikt  

Vid utformningen av uppsatsens bakgrund och teoridel användes databasen Scopus 

och Google schoolar. Sökord och termer som användes för att hitta teori kopplat till 

problemområdet och bakgrunden var: Government 2.0, E-government, Smart cities, 

smart citizens, User-involvement, Citizen involvment, Citizen Participation, 

Participatory Design. User-Centered Design, och ICT. Utöver databaser är teori hämtat 

från litteratur främst Tjänsteinnovation skriven av Kristensson m.fl. och som utgavs 

2014. Uppsatsen teoridel har som syfte att ge ett underlag för den förslagna strategi 

som är tänkt att möjliggöra för medborgarmedverkan vid utveckling av offentliga 

digitala tjänster.  
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4. Empiri 

Under detta kapitel visas resultatet av den genomförda förstudien och fallstudien. 

Först visas en sammanställning av de insamlade data från förstudien som gav grund 

för den genomförda fallstudien. Detta följs av en sammanställning av de insamlade 

data från fallstudien.  

4.1. Enkätundersökning 

Enkätundersökningen hade två syften. Dels att samla in synpunkter på ärenden 

medborgare har haft hos kommunen, dels att se hur medborgarna av den svarande 

gruppen ser på att påverka den service som kommunen erbjuder. Detta resultat 

kommer sedan kommenteras i analysdelen i förhållande till den framlagda teorin och 

övriga delar av detta empirikapitel. 

1. Känner du att du kan påverka den service som kommunen erbjuder sig? 

Ja 18,5 % 

Delvis 48,1 % 

Nej 33,3 % 

Svarande 54 st 

Tabell 4.1.  

 

2. Vill du påverka den service som kommunen erbjuder dig?  

Ja 88,9 % 

Nej 11,1 % 

Svarande 54 st 

Tabell 4.2. 
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3. Vet du hur du kan komma i kontakt med kommunen för att kunna göra detta? 

Ja 39, 6 % 

Osäker 39, 6 % 

Nej 20, 8 %  

Svarande 48 st 

Tabell 4.3.  

 

4. Flervalsfråga - Genom vilket eller vilka sätt skulle du kunna tänka dig att vara 

involverad i hur XYZ kommun erbjuder dig service? (För de som svarade ja på 

fråga 2)  

Diskussionsforum via webben 50 % 

Mailkontakt 60,9 % 

Personligt möte 26,1 % 

Videosamtal 6,5 % 

Samtal över telefon 34,8 % 

Annat 2,2 %  

Vet ej 6,5 %  

Svarande 46 st  

Tabell 4.4.  

4.2. Projekt med medborgarmedverkan 

Den andra delen av förstudien som har genomförts gav en bild över hur nuläget ser 

ut gällande medborgarmedverkan generellt sätt. Detta genom hur de olika projekten 

med medborgarmedverkan gick till väga och dess resultat men även insikten i att 

medborgarmedverkan vid utveckling av digitala tjänster är bristfällig, vilket stödjer 

det som tidigare visades på i inledningen (Olphert & Damodaran, 2007; Haukipuro 

m.fl., 2016; Granier & Kudo, 2016).  

Den delen av förstudien som hade som syfte att identifiera projekt med 

medborgarmedverkan och se likheter mellan dem resulterade i att tre likheter 

identifierades. De två olika projekten (Frögård & Westerlund, 2016; Kauppinen m.fl., 

2016) innehöll båda de tre faktorerna: 

 Det fanns en mångfald i gruppen som användes 
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 Olika aktörer var involverade  

 Man använde sig av tjänstedesignmetoder  

Resultatet av denna del av förstudien användes som underlag på så sätt att jag försökte 

identifiera under de genomförda intervjuerna om dessa faktorer kunde kopplas till 

medborgarmedverkan i den studerade kommunen.  

4.3. Fallstudie 

Här visas resultatet av den genomförda fallstudien. Resultatet nedan är baserat på 

de genomförda intervjuerna samt ett dokument som jag fick tillgång till genom 

intervjun med respondent B. Först ges en bakgrund till vilken del av kommunen jag 

har studerat, efter det redogörs för det nuläge kommunen är i dag vad det gäller 

medborgarmedverkan generellt men också vid utveckling av digitala tjänster. En 

stor del av denna del av resultatet ägnas till den utvecklingsprocess för digitala 

tjänster den studerade kommunen arbetar utefter, en process som ligger till grund 

för den strategi/process jag senare föreslår om hur och när medborgare bör 

medverka vid utveckling av digitala tjänster.  

4.3.1. Bakgrund 

Den kommun som fallstudien har genomförts i är en av de största kommunerna i 

Sverige sett till invånarantal. Kommunen började ta ett ytterligare steg i 

digitaliseringen för ett par år sen. Ett samarbete skapades tillsammans med ett flertal 

kommuner i samma region som gemensamt skulle arbeta med att ta fram nya digitala 

tjänster. Kommunen har nu börjat ta steget från blanketter till ett processperspektiv. 

Det är dock så att den studerade kommunen och även andra kommuner har ett ansvar, 

ett ansvar som innebär att man fortfarande måste erbjuda blanketter, telefon med 

mera när medborgare har ett ärende hos kommunen. Däremot strävar man mot att alla 

ärenden och kontakt som medborgare med kommunen ska kunna göras genom digitala 

tjänster i framtiden. Fallstudien är genomförd i kommunens verksamhet som arbetar 

med utvecklingen av digitala tjänster. Fallstudien har till viss del studerat hur 

medborgarmedverkan sker vid samhällsbyggnad.  

4.3.2. Respondenter  

Här ges en kort beskrivning om varje respondent, vad deras arbetsuppgifter och 

ansvarsområden är.  
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Respondent A: Arbetar med kommunens digitala tjänsteutveckling i rollen som 

kommunikatör. De arbetsuppgifter och ansvar respondent A har är ett övergripande 

ansvar över texter och innehåll i de digitala tjänsterna och på den serviceplattform där 

de digitala tjänsterna blir tillgängliga på. 

Respondent B: Arbetar med kommuns digitala tjänsteutveckling i rollen som 

regional utvecklingsledare. Arbetsuppgifter och ansvar respondent B har är att leda 

arbetet i den regionala samverkan som kommunen ingår i. 

Respondent C: Arbetar med kommuns digitala tjänsteutveckling i rollen som 

kommunens IT-strateg. Respondent C har ett övergripande ansvar i hur kommunen 

ska agera på långsikt, vilken väg de ska ta genom digitaliseringen. Respondent C har 

en kontrollroll i arbetet med utvecklingen av kommunens digitala tjänster och ser till 

att kommunens IT-strategi går hand i hand med färdplanen för utvecklingen av de 

digitala tjänsterna.  

Respondent D: Arbetar som projektledare inom stadsplanering. Har ett brett 

uppdrag med arbetsuppgifter och ansvar som innefattar dialog med medborgare om 

olika stadsutvecklingsprojekt, vart det byggs och på vilket sätt.  

4.3.3. Nuläge 

Här redogörs för kommunens nuläge gällande medborgarmedverkan generellt sätt 

i kommunen samt vid utveckling av digitala tjänster. En redogörelse för hur 

utvecklingsprocessen av digitala tjänster visas på vilket är dels baserat på de 

genomförda intervjuerna men även ett dokument som beskriver denna process som 

jag har tagit del av.  

4.3.3.1. Medborgarmedverkan generellt sett i kommunen 

Utifrån de genomförda intervjuerna (Respondent A, B C och D) så har det framkommit 

att medborgarmedverkan förekommer vid stadsplanering. Det sker främst genom att 

medborgare blir informerade om pågående eller planerade projekt och ges möjligheten 

att lämna synpunkter, både vid fysiska möten men också via webb 1.0 och 2.0 - 

plattformar. Respondent A menar att det sker en viss medborgarmedverkan ute i 

kommunens olika dagliga verksamheter, men inte på så sätt att det aktivt sker ett 

arbete för medborgarmedverkan utan mer en vardaglig dialog.  

Generellt sett så sker medborgarmedverkan genom att medborgare informeras om 

någonting samt i samband med detta har möjligheten att ge synpunkter. Under 
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intervjun som fokuserade på medborgarmedverkan vid stadsplanering (respondent D) 

förekom det dock ett exempel där en viss utvald grupp fick möjligheten att vara 

samskapare. Den utvalda gruppen var en mellanstadieklass som blev introducerade till 

ett visst problem genom en kickoff. Efter det fick de själva sitta och rita och skapa 

förslag för hand om hur de tycker att människor kan mötas på en viss geografisk plats. 

Tanken var först att detta skulle göras genom IKT som hjälpmedel men slopades för de 

ansåg att det skulle ta för lång tid att lära sig ett visst verktyg. De olika förslagen 

redovisades sedan, där även föräldrarna till barnen i mellanstadieklassen deltog. 

Projektet ansågs vara lyckat, dels för man fick barns röst hörda men även att både 

barnen och föräldrarna blev involverade tidigt i processen och hade stor möjlighet att 

påverka. Kommunen har provat att endast bjuda in via normal dialog men då inte fått 

så många intresserade, genom att istället involvera barn och dess föräldrar skapades 

genast ett intresse. 

Respondent D lyfte ytterligare ett exempel, som ansågs vara lyckat, där man 

informerade om pågående byggprojekt och tog in synpunkter. Varför det ansågs vara 

lyckat var då man lyckades involvera en grupp medborgare med en stor mångfald i 

ålder, kön, ursprung och yrken. Respondent D som tog upp detta menade på att man 

kunde skapa denna mångfald då medborgarna blev involverade genom att kombinera 

nöje med att de medverkande fick access till ett område de sällan har.  

En återkommande del i intervjun med respondent D kretsade kring hur man vill 

involvera och varför man vill involvera medborgare men att man inte vet hur man ska 

motivera dem till att delta. Så här svarade respondent D under gällande utmaningar 

med medborgarmedverkan: 

”Vi vet att vill ha in medborgarna, vi vill sitta och prata med dem, vi har verktyget 

att här kan vi samla in personer, men hur når vi ut? Hur kommer vi ner i 

vardagsrummet med den personen vi vill möta?” 

I flera av intervjuerna kom det upp att en viktig del för att medborgarmedverkan ska 

bli lyckad är att det måste röra den som blir involverad (Respondent B, D och D). 

Medborgaren måste känna värde i att delta och även förstå att den faktiskt kan delta, 

det vill säga det måste vara något konkret som medborgare deltar i.  

Ytterligare ett exempel med lyckad medborgarmedverkan gällande stadsplanering 

framkom på intervjun med respondent D. Detta exempel innebar att medborgare hade 
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möjlighet att märka ut förslag på vad som skulle förändras i ett visst geografisk område 

genom en karttjänst. Ett av förslagen genomfördes som sedan har kommunicerats ut. 

En nyckelfaktorer i denna medborgarmedverkan var att det fanns en viss summa 

pengar som var budgeterat för att gå till förslag som uppstod i 

medborgarmedverkandeprojektet och att det var därför det blev genomfört.  

Genom intervjun med respondent A framkom det att för en lyckad 

medborgarmedverkan behöver kommunen jobba på de arenor där de möter 

medborgarna. Det vill säga medborgarmedverkan bör ske ute i de olika 

verksamheterna.  

För att medborgarrinvolveringen ska bli lyckad ser respondent B och D behov av en 

person som kan hålla ihop arbetet med medborgarinvolvering. En person som håller 

ihop de olika medborgargrupperingarna, informerar och återkopplar samt jobbar med 

hur rätt medborgare kopplas till rätt utvecklingsprojekt. Ytterligare en utmaning är hur 

kommunen får medborgare att stanna kvar så att de inte inför varje nytt projekt 

behöver ägna tid åt att hitta rätt medborgare, ett arbete som kräver resurser i form av 

tid och pengar. Enligt respondent D gjorde kommunen tillsammans med andra aktörer 

ett försök med att skapa en databas över medborgare som kunde tänkas vara med i 

fokusgrupper, detta rann dock ut i sanden på grund av tidsbrist.  

4.3.3.2. Medborgarmedverkan i utvecklingsprocessen för digitala tjänster 

När kommunerna skulle prioritera vilka digitala tjänster som skulle utvecklas först 

utfördes olika nyttokalkyler för att fungera som underlag i prioriteringen och 

utvecklingen av en färdplan, ett arbete som respondent B var och är ansvarig över. De 

förslag till digitala tjänster som ingick i nyttokalkyleringen var dels förslag från 

respektive kommun, samverkan i sin helhet samt Sveriges kommun och landsting 

(SKL) som tagit fram en lista på viktiga digitaliseringsområden för en kommun. I 

nyttokalkyleringen tittade man på om det var lätt eller svårt att utveckla de digitala 

tjänsterna, om det skulle ge nytta för kommunernas olika verksamheter och 

medborgare. Respondent B menade på att nyttan för medborgare grundande de på 

allmänkunskap samt att de som jobbade med det här satte sig själv i perspektivet som 

medborgare. Ett visst bekvämlighetsurval gjordes samt att de ville utveckla digitala 

tjänster inom flera verksamheter för att lära känna de olika verksamheterna.  
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När utveckling av digitala tjänster har skett i den studerade kommunen har ingen 

medborgarmedverkan skett (Respondent A, B och C). Det som istället har gjorts är att 

de involverade i utvecklingsprocessen har försökt se på saker ur ett 

medborgarperspektiv, ”hur skulle jag vilja ha det” och som tidigare nämnt använt sig 

av allmänkunskap om kommunens medborgare. När de digitala tjänsterna utvecklades 

(eller de som utvecklas nu) har man utgått ifrån att de digitala tjänsterna förenklar för 

medborgaren. Det har dock tidigare skett dialog med medborgare vid utveckling av IT, 

det har i så fall varit om att någonting inte har fungerat, det vill säga någon form av 

felanmälan (Respondent C). I intervjun med respondent A framgick det att vissa 

digitala tjänster som utvecklas kommer enbart att användas av enskilda medborgare 

en eller ett fåtal gånger under dennes liv. Vid dessa fall är det istället verksamheternas 

behov som är de primära då det är för dem den nya digitala tjänsten ger värde.  

4.3.3.2.1. Möjligheter och utmaningar 

Enligt respondent B har kommunen möjlighet att släppa in medborgare i testmiljö. På 

så vis går det att involvera medborgare och genomföra användartester i utvecklingen 

av digitala tjänster för att säkerhetsställa kvalitén samt att de digitala tjänsterna 

fungerar ihop med hur användarna tycker och tänker.  

En stor utmaning som kom upp under intervjuer med respondent B och framförallt C 

är att kommunen står inför ett paradigmskifte där kommunen måste säkerhetsställa 

att deras verksamheter tycker det är okej att medborgare påverkar verksamheternas 

arbetssätt. Det är en mognadsresa, som kommer att ta tid. För att detta ska bli 

verklighet behöver kommunen motivera internt att denna förändring bör ske. Det 

kommer krävas en mycket större ödmjukhet gällande att medborgare ska ha mycket 

mer påverkan kring hur digitala tjänster ska se ut och vilka värden tjänster ska ge.  

Det framkom i intervjun med respondent C att om en lyckad medborgarinvolvering ska 

ske krävs en större öppenhet där man vågar släppa in medborgarna. Respondent B 

menar att det är inte bara de som utvecklar digitala tjänster som vill prata med 

medborgarna, utan olika sorters verksamheter behöver dela på de medborgare som 

kan tänka sig vara involverade i utvecklingsprocesser.  

4.3.3.3. Utvecklingsprocessen för kommunens digitala tjänster 

När kommunen ska utveckla en digital tjänst görs detta i samarbete med de övriga 

kommunerna i den regionala samverkan som är skapad. De digitala tjänsterna tas fram 
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så att alla samverkande kommuner kan använda dem men de behöver inte. Detta för 

att en ny tjänst kan innebära ett nytt arbetssätt som måste implementeras i respektive 

kommun.  

Vilka digitala tjänster som ska utvecklas bestäms gemensamt inom samverkan där 

nyttokalkylerna lägger en viss grund. När beslut ska tas vid utveckling av digital 

tjänster finns det vissa saker som behöver beaktas. De som utvecklar de digitala 

tjänsterna behöver förhålla sig till svensk lagstiftning samt regler utformade av 

kommunen själva. Dessa regler kan skilja sig mellan kommunerna i den rådande 

samverkan och är något som man behöver beakta så att den digitala tjänsten inte går 

emot någon kommuns regel.  

Utveckling av de digitala tjänsterna inom den regionala samverkan sker på tre nivåer. 

I respektive kommun, inom den regionala samverkan samt genom en teknisk 

utvecklingsgrupp (det vill säga de som bygger och realiserar den nya digitala tjänsten). 

När den regionala samverkan väl ska utveckla en tjänst går utvecklingsprocessen till 

enligt figur 4.1 vilket är enligt följande steg (baserat på intervju med respondent B och 

dokument från intervju med respondent B): 

Steg 1. Respektive kommun identifierar först verksamheternas behov av verksamhet- 

och digital tjänsteutveckling.  

Steg 2. Efter att behov är identifierade hos olika verksamheter prioriteras de baserat 

på nyttokalkylering. När de olika behoven är prioriterade arbetas en utveckling- och 

färdplan fram årsvis. Detta görs gemensamt inom den regionala samverkan. För att på 

så vis kunna arbeta mot samma mål och strävan i att alla nya digitala tjänster ska kunna 

nyttjas av respektive kommun.  

Steg 3. Sedan processkartläggs nuläget över hur ärendeprocessen ser ut idag i 

respektive kommun. Det vill säga på vilket sätt hanteras ärenden ute i en verksamhet 

idag? Här är den berörda verksamheten involverad för att kvalitetssäkra. Genom detta 

steg går det att identifiera om olika kommuner arbetar på olika sätt och därmed 

möjliggöra för att i nästa steg hitta en ny gemensam ärendeprocess.  

Steg 4. Efter det kartläggs gemensamt i den regionala samverkan en ny ärendeprocess 

för den tänkta digitala tjänsten. Här gäller det att kunna forma en ny ärendeprocess så 

de passar olika behov ute i respektive kommun.  
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Steg 5. Utifrån den nya kartläggningen formuleras krav gemensamt inom den regionala 

verksamheten samtidigt som respektive kommuns verksamhetsutvecklare förankrar 

och bollar arbetet med berörda verksamheter och kommunikatörer i respektive 

kommun. När innehållet har fastställts deltar den tekniska utvecklaren i processen för 

att fastställa det slutgiltiga kravunderlaget.  

Steg 6. Utifrån kravunderlaget utvecklar den tekniska utvecklaren den digitala 

tjänsten. Efter det testas den utvecklade digitala tjänsten samt godkänns av de 

respektive kommunerna.  

Steg 7. För att den nya digitala tjänsten ska kunna användas implementeras det nya 

arbetssättet ute i berörda verksamheter. En uppföljning görs av respektive kommuns 

verksamhetsutvecklare.  

Steg 8. Efter implementering av arbetssättet driftsätts den nya digitala tjänsten i 

samråd med respektive kommuns verksamhetsutvecklare.  

Steg 9. När den nya digitala tjänsten är i drift har medborgarna tillgång till den och har 

möjligheten att skicka in sina ärenden via den. Handläggningen sker via den nya 

fastställda arbetsprocessen.  

 

Figur 4.1 - Utvecklingsprocessen för digitala tjänster i den studerade kommunen 
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5. Analys och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att identifiera utmaningar som medborgarmedverkan 

medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av offentliga digitala tjänster.  

Utifrån dessa utmaningar diskuteras potentiella möjligheter som uppstår när 

utmaningarna klaras av samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i dessa 

utmaningar och möjligheter. Vidare diskuteras även Participatory Design som 

tjänstedesignansats utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid 

utveckling av offentliga digitala tjänster.  Som en del i att kunna besvara och uppnå 

syfte analyseras och diskuteras den insamlade empirin under detta kapitel. Dels 

förstudiens empiri i förhållande till fallstudiens empiri, dels fallstudiens empiri i 

förhållande till uppsatsens framlagda teori.  

5.1. Nuläge medborgarmedverkan 

Enligt Kristensson m.fl. (2014) bör organisationer utgå från ett utifrån- och in-

perspektiv vid utvecklingen av digitala tjänster för att kunna identifiera användares 

behov. Denna studie visar att detta synsätt inte arbetats utifrån vid utvecklingen av 

digitala tjänster. Vad fallstudien visar på, som redogörs för i kapitlet empiri, så har de 

utgått från antaganden om medborgarnas behov genom allmänkunskap och att de som 

jobbade med utvecklingen satte sig själv i perspektivet som medborgare (se 4.3.3.2. 

Medborgarmedverkan i utvecklingsprocessen för digitala tjänster). På så sätt går det 

att säga att de utgått utifrån och in, då de själva satta sig som medborgare och där med 

tog ett utifrån- och in-perspektiv. Å andra sidan går det inte att komma ifrån att det 

inte var detta perspektiv som initierade utvecklingen av de digitala tjänsterna utan det 

var kommunens egna verksamheter alternativt SKL. Däremot så är det inte så att de 

först har tittat på vad som är tekniskt möjligt däremot har utvecklingen drivits inifrån 

alternativt av leverantörer. Detta stödjer vad Aladalah m.fl. (2015) menar e-

Government har sett ut fram till vågen av Government 2.0 (Se 2.1.1. Government 2.0).  

En systematisk process för medborgar-/användarmedverkan bör arbetas fram vilket 

visades på tidigare (Trischler & Scott, 2016). Det framgick av fallstudien att någon 

medverkan av medborgare inte har skett vid utvecklingen av de digitala tjänster som 

nu är i drift eller under utveckling. Det går därför inte avgöra om det finns, har funnits, 

en systematisk process för att involvera användarna/medborgarna i de olika 

utvecklingsprocesserna. Det är dock så att i den utvecklingsprocess som visades på i 

empirin (de nio olika stegen) så är en grupp av användarna medverkande, det vill säga 
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anställda i berörda verksamheter. De är medverkande dels genom att ha möjlighet att 

initiera utvecklingen av framtida digitala tjänster men också att kvalitetssäkra den nya 

arbetsprocess som ska införas för att realisera den nya digitala tjänsten. På så vis finns 

det en form av systematisk process där interna användare involveras, det vill säga 

kommunens anställda hos berörda verksamheter istället för medborgare (externa 

användare).  

Som det framgår av fallstudien har det skett medborgarmedverkan i kommunen, 

däremot inte vid utvecklingen av digitala tjänster utan vid stadsplanering där det är 

lagstadgat att medborgare ska vara involverade. Här har det skett genom att förmedla 

information och samla in synpunkter via fysiska möten och genom webb 1.0 och 2.0 – 

plattformar, dock inte genom influerande och samskapande. Detta stödjer vad 

Hofmann m.fl. (2013) menar, att myndigheter inte använder webb 2.0 – plattformar 

till dess fulla potential. Ett undantag uppkom dock under intervjun med respondent D 

och det var det projektet där en mellanstadieklass deltog där de fick rita och komma 

fram till egna förslag, vilket mer lutar mot en medborgarmedverkan där samskapande 

metoder har använts. Detta undantag har dock inte använt sig av IKT som verktyg utan 

enbart via fysiska möten och analoga verktyg. 

Jag har alltså nu visat på att ingen medverkan av medborgare har skett vid 

utvecklingen av digitala tjänster. Det har skett medverkan av medborgare vid 

stadsplanering där det är lagstadgat att det ska ske. I denna medverkan har det främst 

rörts sig om ge information om pågående eller kommande projekt samt att ta in 

synpunkter kring detta, via fysiska möten och webb 1.0 och 2.0 - plattformar. Ett 

undantag framkom genom fallstudien där elever fick vara med och samskapa förslag. 

Så hur ska fler sådana här exempel realiseras och hur ska de kunna realiseras vid 

utvecklingen av digitala tjänster? Något som bör realiseras då användare alternativt 

framtida användare kommer på idéer som är bättre och ger mer värde än idéer som 

kommer från utvecklingsavdelningars anställda (Kristensson m.fl., 2014; Kristensson 

m.fl., 2004; Magnusson, 2009).  

5.2. Utmaningar 

Tidigare forskning visar att det finns utmaningar att realisera medborgarmedverkan 

(OECD, 2009). Detta är något som uppkom under fallstudien där Respondent C 

menade på att kommunen står inför ett paradigmskifte där man måste säkerhetsställa 

att kommunens verksamheter tycker det är okej att medborgare påverkar deras 
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arbetssätt. Den intervjuade menade på att det är en mognadsresa som kommer att ta 

tid. Ytterligare en sak som uppkom under fallstudien vid intervju av respondent C var 

att det krävs en större öppenhet för att kunna tillåta medborgare att tycka till. Detta 

paradigmskifte som innebär en större öppenhet går hand i hand med Government 2.0 

som bygger på öppenhet och transparens (Soon, m.fl., 2010), större 

medborgarengagemang och med medborgare som användare och aktiva medverkande 

(Aladalah m.fl., 2015; Linders, 2012). Det går även hand i hand med vad 

Näringsdepartementet (2012) menar i sin strategi Med medborgaren i centrum som 

även den bygger på öppenhet och ökad transparens, medborgare och organisationer 

står i centrum istället för systemen. Detta i sin tur går hand i hand med PD, som 

innebär en större öppenhet och där inblandade aktörer ses som jämlike i 

utvecklingsprocesser. Det finns alltså en utmaning som kommun att genom ett 

paradigmskifte bli mer öppen och transparens.  

Ytterligare utmaningar som identifierades i fallstudien genom det som framkom av 

intervjun gällande stadsplanering samt den genomförda enkätundersökningen. Citat 

av Respondent D - ”Vi vet att vill ha in medborgarna, vi vill sitta och prata med dem, vi 

har verktyget att här kan vi samla in personer, men hur når vi ut? Hur kommer vi ner i 

vardagsrummet med den personen vi vill möta?”. Här tolkar jag det som att viljan finns 

att involvera medborgare men kommunen har inte kunskapen om hur. Jag tolkar även att 

det finns en utmaning att dels motivera medborgare att delta men även att bibehålla de 

motiverade och veta vilka inom vilka områden de känner värde att delta i. Om man ser till 

enkätundersökningen så finns det ett stort glapp mellan kommunen som vill involvera 

medborgare men vet inte hur de ska nå ut till dess medborgare (medborgare som använder 

sociala medier). 89,9 % av de svarade vill påverka den service kommunen erbjuder samt 

att det är mindre än hälften som vet hur de kan påverka (Se tabell 4.2).  

Förstudien gällande projekt med medborgarmedverkan visade på att mångfald är 

något som tycks vara en faktor till lyckad medborgarmedverkan. Detta kan styrkas 

genom den studerade organisationen där respondent D lyfte fram ett projekt, som 

ansågs lyckat, där medborgare av stor mångfald blev involverade. Tre utmaningar som 

uppkommer genom detta är att skapa mångfald i andra utvecklingsprojekt, lyckas 

identifiera fler faktorer som bidrar till en lyckad medborgarmedverkan, samt att 

kunskapen om dessa faktorer behöver spridas i den studera organisationen för att den 

inte ska gå förlorad.  
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En utmaning som identifierades genom intervjuerna med respondent B och D är att 

man ser behov av att ha en funktion eller anställd som arbetar med att hålla ihop 

medborgare som vill medverka eller har medverkat i utvecklingsprojekt. De menade 

på att för en lyckad medborgarmedverkan behöver medborgare kontinuerligt 

informeras och bli återkopplade till för att få de att stanna kvar så att kommunen inte 

behöver hitta nya medborgare inför varje nytt utvecklingsprojekt.  

Utifrån uppsatsens teoretiska referensram (Government 2.0) tillsammans med 

empirin går det att identifiera en utmaning gällande datakunnighet hos medborgare. 

Degbelo m.fl. (2016) menar att datakunnighet bör finnas hos alla medborgare för att 

på så sätt som medborgare kunna samskapa och vara aktivt deltagande genom IKT. 

Empirin visar dock att ett samskapande projekt vid stadsplanering slopade 

användningen av IKT på grund just av att det skulle ta för lång tid att lära sig ett visst 

hjälpmedel. Det framkom dock inte om avsaknaden av datakunnighet fanns hos 

eleverna, föräldrarna, lärarna, eller de från kommunen. Genom detta exempel går det 

alltså att se att det finns en utmaning gällande kompetensbrist. I det här fallet bristen 

av datakunnighet. 

I den studerade kommunen används IKT som verktyg för att föra en dialog med 

medborgare, det vill säga någon form av nätverkande och interaktion. Däremot 

identifierades inget som tyder på att IKT används för samskapande där nya former av 

kreativitet och uttryckande möjliggörs. Därmed, vilket som tidigare nämnt, används 

inte IKT (webb 2.0-plattformar) till dess fulla potential. På så sätt går det att identifiera 

att det finns en utmaning med hur IKT kan användas på ett bättre sätt och hur ska 

detta förankras i kommunens olika verksamheter.  

Som tidigare nämnt uppkom det i intervjun med respondent C att kommun står inför 

ett paradigmskifte vilket innebär en utmaning att skapa större öppenhet och 

transparens. Denna utmaning anser jag som författare att det går hand i hand med de 

övriga identifierade utmaningarna. Detta medför alltså då att paradigmskiftet innebär 

även de andra identifierade utmaningarna. För att sammanfatta är identifierade 

utmaningar för att realisera paradigmskiftet vid utveckling av offentliga digitala 

tjänster dessa:  

Utmaningar:  

A. Arbete för öppenhet och transparens mot medborgare  
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B. Skapa mångfald i utvecklingsprojekt 

C. Identifiera fler faktorer, utöver mångfald, för en lyckad medborgarmedverkan 

D. Sprida kunskapen om vilka faktorer som är viktiga för lyckad 

medborgarmedverkan  

E. Tillfoga sig kunskapen om hur man når ut till medborgare på bästa sätt 

F. Motivera medborgare till att medverka (kommunicera vilket värde medverkan 

ger för varje enskild medborgare – dvs. kunna svara på frågan ”Varför ska just 

jag medverka i detta projekt?”)  

G. Bibehålla medverkande medborgare  

H. Öka datakunnigheten hos medborgare och andra aktörer 

I. Använda IKT och Webb 2.0 till dess fulla potential 

Dessa nio utmaningar ser jag som författare att det går att smalna ner till tre 

grupperingar med olika teman inom paradigmskiftet och Government 2.0. 

Karaktärsdrag på medborgarmedverkan (Utmaning A – D), Kommunikation med 

medborgare (Utmaning E – G), samt Nyttjande av IKT och webb 2.0 (Utmaning H - I).  

5.3. Möjligheter 

Utifrån de identifierade utmaningarna går det att identifiera möjligheter som kan 

uppstå ifall utmaningarna klaras av. Det vill säga möjligheter som kan uppstå ifall 

paradigmskiftet sker där medborgare är medverkande och samskapande i 

utvecklingsprocesser av offentliga digitala tjänster 

5.3.1. Karaktärsdrag på medborgarmedverkan 

Genom att främja öppenhet och skapa en meningsfull dialog mellan myndigheter och 

medborgare menar Soon, m.fl. (2010) att det öppnar upp för en myndighet att ta det 

fjärde steget och bli en Government 2.0. Enligt Khan (2015) så öppnas på så sätt en ny 

relation, C2G (medborgare till myndighet). Genom C2G kan då medborgare, enligt 

Khan (2015), bli partner med myndigheter i utvecklingen av offentliga tjänster. Detta i 

sin tur ger till exempel vinster för demokratin och en förbättring av tjänstekvalitén 

(Granier & Kudo, 2016). Om utmaningarna A-D klaras av kan det på så sätt möjliggöra 

för ett aktivt medverkande av medborgare där PD kan användas som 

tjänstedesignansats i utvecklingsprocesser. Vilket resulterar i insikter kring kunskap; 

förståelse av behov, problem och prioriteringar; lokala kunskaper och erfarenheter; 

samt ambitioner och värden (Bødker, m.fl., 2015). Vilket i sin tur kan resultera i bland 
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annat problemdefinition, krav, riktlinjer och prototyper (Olphert & Damodaran, 

2007).  

Som för- och fallstudien visar så möjliggör mångfald lyckad medborgarmedverkan. Om 

utvecklingsprojekt i framtiden lyckas skapa mångfald så möjliggör även det för lyckad 

medborgarmedverkan. Som utmaning C och D visar finns det dock fortsatt arbete kring 

detta. Vilka fler faktorer spelar också roll för lyckad medborgarmedverkan och hur kan 

man sprida denna kunskap i en organisation så de når alla utvecklingsprojekt? Jag som 

författare ser en del i svaret i delar av uppsatsens teori. Aladalah m.fl. (2015) menar att 

social media har kommit att bli en central inom Government 2.0 och därmed den fjärde 

digitaliseringsgraden. Sivarajah m.fl. (2015) menar att social media främjar för 

samarbete, nätverkande och interaktion. Det vill säga social media och andra webb 2.0  

- plattformar kan vara ytterligare en faktor för lyckad medborgarmedverkan 

(samarbete och interaktion mellan olika aktörer) samt ett verktyg för 

kunskapsspridning (nätverkande).  

Genom att utvecklingsprocesser bygger på mångfald kan dock en utmaning uppstå. Det 

är att just att det är en grupp av olika sorters personer medverkande. Det vill säga i 

utvecklingsgruppen är av heterogen typ. Hur ska man lyckas foga samman alla idéer 

till en helhet? Å andra sidan kanske det just är denna heterogenitet som behövs vid 

utveckling av offentliga digitala tjänster då de enligt Med medborgaren i centrum ska 

utvecklas efter användarens behov. Genom att då ha en utvecklingsgrupp som är 

heterogen och därmed även byggd på mångfald så kan flera olika aspekter, utifrån olika 

perspektiv, vävas in i utvecklingen av den digitala tjänsten och på så sätt kunna 

utforma offentliga digitala tjänster efter dels medborgares behov men även olika typer 

av användares behov.  

5.3.2. Kommunikation med medborgare 

Möjligheterna i utmaningarna E-G går att identifiera genom en diskussion av delar av 

uppsatsen teori. Till att börja med menar Olphert och Damodaran (2007) för att lyckas 

med medborgarmedverkan behövs förtroende skapas där medborgarna känner att de 

kan delta och påverka. Notera att detta även går att koppla till ovanstående utmaning 

gällande faktorer för lyckad medborgarmedverkan.  Olphert och Damodaran (2007) 

menar att det är en svår uppgift att övertyga medborgare att de kan delta och påverka 

men genom att kommunicera möjliga utfall och effekter till medverkande är ett 

effektivt sätt att förändra uppfattningar och förväntningar om värdet av att bidra. En 
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av utmaningarna (F) handlar just om hur man kommunicerar vilket värde det ger för 

en själv att delta. Genom att till exempel svara på frågan ”Varför ska just jag medverka 

i detta projekt?” finns då möjligheten att engagera medborgare i utvecklingsprocesser 

som ger värde för dem. Om denna utmaningar klaras av finns möjligheten att de 

personer som berörs av en framtida digitala tjänst är de som faktiskt är med och 

utvecklar den, vilket i sin tur ökar chansen att den digitala tjänsten formas efter 

användarens behov. Det ger även möjligheten att den framtida digitala tjänsten ger 

mer värde än om bara en utvecklingsavdelning hade varit involverad (Kristensson 

m.fl., 2004; Magnusson, 2009). Genom att hitta att sedan arbete på en lösning 

gällande återkoppling för att bibehålla medverkande medborgare så ökar chansen för 

en långsiktig medborgarmedverkan och där med möjligheten att kunna leverera 

offentliga digitala tjänster utifrån medborgares behov. 

5.3.3. Nyttjande av IKT och webb 2.0 

En möjlighet går att härledas från fallstudien och enkätundersökningen utifrån 

perspektivet Government 2.0, samt utmaning gällande att öka datakunnigheten hos 

medborgare och andra aktörer. Vid analys av fallstudiens nuläge framgår det att Webb 

2.0 plattformar inte används till dess fulla potential. Något som stödjer Hofmann m.fl. 

(2013). Möjligheten i detta finns i att man (1) har tillgång till webb 2.0 – plattformar. 

(2) Enkätundersökningen visar att minst tre femtedelar (3/5) av de svarande kan tänka 

sig att påverka den service som de erbjuds genom sådana här plattformar (se tabell 

4.4). Det finns alltså argument för att arbeta vidare på hur IKT och webb 2.0 - 

plattformar skulle användes som stöd vid medborgarmedverkan. Om den identifierade 

utmaningen gällande datakunnighet klaras av finns alltså möjligheten, som Hofmann 

m.fl. (2913) menar, att genom Webb 2.0 plattformar kunna samskapa och samdesigna 

med medborgare. Utifrån denna möjlighet går det att genom Webb 2.0- plattformar: 

 Främja för öppenhet och dialog (Soon, m.fl., 2010) 

 Medborgare kan vara aktivt medverkande (Aladalah m.fl., 2015) 

 Främja för samarbete, nätverkande och interaktion mellan kommunen och dess 

intressenter (Sivarajah mfl., 2015) 

 Öppna upp för nya former av kreativitet och uttryckande (Granier & Kudo, 

2016) 
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Ytterligare en möjlighet kopplat till utmaningen gällande datakunnighet är att 

kommunen har möjlighet att släppa in medborgare i en testmiljö för att kvalitetssäkra 

en digital tjänst genom användartester. I tidigare stadie om datakunnigheten ökar 

finns även möjligheten för medborgare att vara med och bygga den digitala tjänsten 

genom digitala hjälpmedel. Detta är dock inget som har gjorts tidigare men är ett sätt 

att kontrollera att de digitala tjänsterna utformas utifrån användares behov. På så sätt 

har den studerade kommunen möjlighet att kunna uppfylla Med medborgaren i 

centrums delmål ett (1): Digitala tjänster sak utformas efter användarens behov och 

delmål två (2): Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda i. Åtminstone 

möjligheten att kunna säkra att dessa delmål uppfylls.  

Om man ser till den framlagda teoretiska referensramen kan IKT öka sannolikheten 

för en lyckad Government 2.0 – arbete. Genom IKT kan nya former av kreativitet och 

uttryckande möjliggöras (Granier & Kudo, 2016). Det främjar för samarbete, 

nätverkande och interaktion mellan en organisation och dess intressenter, därmed 

medborgare (Degbelo m.fl., 2016).  

5.4. Participatory Design 

Genom att utmaningar som uppstår, vid paradigmskiftet, klaras av öppnar det upp för 

ett flertal möjligheter, vilka har diskuterats ovan. Utöver de nämnda möjligheterna ser 

jag som författare ytterligare en möjlighet som uppstår. Möjligheten att använda sig av 

PD som tjänstedesignansats vid utveckling av offentliga digitala tjänster, om det inte 

finns argument för att enbart använda UCD (Exempelvis påstående 4 (Holgersson & 

Karlsson, 2014)). Detta på grund av att vissa digitala tjänster som utvecklas ger mer 

värde åt en verksamhet än åt en enskild medborgare, åtminstone påverka 

verksamheterna mest.  Exempel på detta går att se i fallstudien när det gäller digitala 

tjänster där dessa ibland utvecklas i syfte att effektivisera en handläggningsprocess. 

Den digitala tjänsten i sig kommer enbart användas en eller ett fåtal gånger av en viss 

medborgare. Värdet skapas genom att handläggningstiderna kan kortas ner. 

Medborgare får sina ärenden avklarade fortare, verksamheten i fråga kan avklara fler 

ärenden under samma tid. Vid dessa exempel går det att skapa argument för att 

medborgare inte ska ha lika stor del i utvecklingen av den digitala tjänsten (vilket 

medborgare har inom ansatsen PD (Holgersson & Karlsson, 2014)). Det är dock så att 

medborgare kommer använda sådana här tjänster och de behöver alltså fortfarande 

anpassas utifrån dessa användares behov och bli kvalitetssäkrade genom 
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användartester, där av UCD som ansats med dess tekniker och metoder som möjliggör 

för detta. Ytterligare en del i vikten av UCD bör användas i dessa fall är att, som 

Holgersson och Karlsson (2014) visade på med sina nio påståenden om PD, UCD och 

UI, UCD passar bra när en medborgare sällan använder en offentlig digital tjänst (se 

påstående 4).   

Det argument som fördes i den teoretiska referensramen om PD som metod vid 

medborgarmedverkan vill jag återigen lyfta fram. Dels har PD sin grund i demokratin, 

där utvecklare och användare är jämbördiga (Holgersson & Karlsson, 2014), vilket en 

offentlig myndighet har med. Dels att PD passar bra när medborgare är motiverade 

genom personligt engagemang (Holgersson & Karlsson, 2014). Denna argumentation 

går hand i hand med vad fallstudien visar där flera av de intervjuade lyfte fram att 

möjligheten med medborgarmedverkan finns om medborgare medverkar i de 

utvecklingsprocesser de känner att det berör dem själva. Vad det gäller PD så är det att 

föredra enligt Holgersson och Karlsson (2014) när man dels har en tidigare positiv 

erfarenhet av systemutveckling (påstående 3), har starkt samhällsengagemang 

(påstående 5) samt personligt intresse för en offentlig digital tjänst (påstående 6). 

Ytterligare ett argument för PD, och detta gäller när medborgare ges mycket värde av 

en digital tjänst, är att PD är en uppkomst av idén att människor som påverkas av ett 

informationssystem (offentlig digital tjänst i det här fallet) ska ha en central roll i 

utvecklingen av det. 

5.5. Fortsatt forskning 

Den genomförda fallstudien har gett en förståelse gällande medborgarmedverkan vid 

utveckling av offentliga digitala tjänster utifrån en kommuns perspektiv. För att 

komplettera och stärka alternativ motsätta uppsatsens resultat föreslås fortsatt 

forskning. Genom att till exempel studera skillnader och likheter mellan olika 

kommuner, men också olika sorters offentliga verksamheter, går det att istället visa på 

en förståelse gällande medborgarmedverkan utifrån flera offentliga verksamheters 

perspektiv. Är utmaningarna och möjligheterna densamma? Försvinner några och-

eller kommer det att läggas till fler? En kritik som kan riktas till den här uppsatsens 

studie är att den främst har fokuserat på att skapa förståelse utifrån en kommuns 

perspektiv istället för dess medborgares perspektiv, när mycket fokus just är på 

medborgarmedverkan. Därför föreslås fortsatt forskning som utgår just från 

medborgarens perspektiv. Det vill säga går de identifierade utmaningarna och de 
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potentiella möjligheterna i den här studien att finna i en studie som skapar förståelse 

utifrån medborgares perspektiv.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att identifiera utmaningar som 

medborgarmedverkan medför inom en offentlig verksamhet vid utveckling av 

offentliga digitala tjänster.  Utifrån dessa utmaningar har potentiella möjligheter som 

uppstår när utmaningarna klaras av, samt vilken roll IKT och Government 2.0 har i 

dessa utmaningar och möjligheter, diskuterats. Vidare har även Participatory Design 

diskuterats, och till viss del User-Centered Design, som tjänstedesignansats 

diskuterats utifrån identifierade utmaningar och potentiella möjligheter vid utveckling 

av offentliga digitala tjänster. För att kunna göra detta valdes en abduktiv ansats där 

dels uppsatsens teori formade delar av empirins resultat men även där empirin 

formade uppsatsens teoriavsnitt. En fallstudie valdes som metod för att kunna 

identifiera utmaningar och potentiella möjligheter. Viss kritik har lyfts fram gällande 

den genomförda studien, det vill säga att den är utifrån enbart en kommuns perspektiv 

och inte utifrån medborgares perspektiv. Detta är dock något jag anser fortsatt 

forskning kan fokusera på för att komplettera och stärka, alternativt motsätta, den här 

uppsatsens både praktiska och vetenskapliga bidrag.  

Studien har identifierat nio utmaningar som medborgarmedverkan medför vid 

utvecklingen av offentliga digitala tjänster. Dessa utmaningar går att smalna ner till tre 

grupperingar med olika teman inom paradigmskiftet och Government 2.0. 

Karaktärsdrag på medborgarmedverkan (Utmaning A – D), Kommunikation med 

medborgare (Utmaning E – G), samt Nyttjande av IKT och webb 2.0 (Utmaning H - 

I). Utifrån dessa utmaningar har möjligheter diskuterats  

Dessa utmaningar i sig öppnar upp för olika möjligheter ifall de klaras av. Denna studie 

visar att ett aktivt medverkande av medborgare möjliggör för PD som 

tjänstedesignansats vid utveckling av digitala tjänster. Vilket i sin tur möjliggör för till 

exempel förståelse av behov, problem och prioriteringar. Efter diskussion av mångfald 

och heterogenitet visar studien att dessa två faktorer kan möjliggöra för att offentliga 

digitala tjänster utvecklas efter både medborgarbehov och användarbehov. Studien 

visar även att utmaningar gällande kommunikation med borgare och förmedling av 

vilket värde medverkan ger är en av orsakerna till bristande medborgarmedverkan. 

Genom att kunna svara på frågan ”Varför ska just jag medverka i detta projekt?” samt ge 

återkoppling ökar chansen för att medborgare ska vara medverkande och engagerande. 
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Vilket i sin tur bidrar till att offentliga digitala tjänster utformas utifrån medborgares och 

användares behov.  

Den här studien stödjer tidigare forskning (Hofmann m.fl., 2013) om att Webb 2.0 – 

plattformar inte utnyttjas till dess fulla potential av myndigheter. Ytterligare visar 

studien att IKT och Webb 2.0 – plattformar har en del i en lyckad 

medborgarmedverkan där behov kan uppfyllas genom samarbete, nätverkande och 

interaktion mellan myndigheter, medborgare och övriga aktörer. Genom att arbeta 

med utmaningen gällande bristande datakunskap finns även möjligheter att, genom 

IKT och Webb 2.0 – plattformar, samskapa och samdesigna offentliga digitala tjänster. 

Genom diskussion har även PD framhävts som en lämplig tjänstedesignansats vid 

utveckling av en framtida offentlig digital tjänst. PD passar bra när medborgare känner 

engagemang, vilket ovan nämnts som en viktig del i lyckad medborgarmedverkan. PD 

stämmer även väl överens med Government 2.0 och därmed IKT och Webb 2.0 – 

plattformar.  
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Bilaga 1 

 Inledande fråga för att få igång samtal om tema 

o Tänkbar följdfråga - alternativt förtydligande av fråga 

Bakgrund 

 Berätta kort om dig – utbildning, arbetslivserfarenhet (främst det du arbetat 

med tidigare med inom kommunen/det du arbetar med nu)  

 Vad är bakgrunden till den tjänsteplattform ni arbetar med just nu? Varför 

startade projektet upp från första början, när?  

o Vad är din roll i i detta utvecklingsprojekt?  

o Har du varit delaktig från början?  

o Har du/ har du haft andra arbetsuppgifter/projekt utöver dessa?  

Medborgarmedverkan generellt 

 Vad betyder det att medborgare är medverkande enligt dig?  

o Hur ser det ut, i vilka steg?  

 Hur involveras medborgarna generellt i kommunens verksamheter?  

o vilka kanaler (digitala, analoga, fysiska osv.)  

Utveckling av tjänster 

 Utifrån dina arbetsuppgifter hur ser utvecklingsprocessen ut för en digital 

tjänst?  

 Har ni haft någon kontakt med medborgare i början av utvecklingen av 

tjänsteplattformen? 

o Varför inte? – skälet till detta?  

o På vilket sätt? (metod, kanel osv?)  

o Vad gav det för resultat?  

 Hur ser beslutsprocessen ut?  

 Vem avgör vad som ska göras, hur det ska gå tillväga?  

 Vad kan du påverka i utformningen av en ny digital tjänst/förbättring av en 

digital tjänst? 

 De digitala tjänster ni har utvecklat och kommer att utveckla – hur såg 

planering ut, hur prioriterade ni vilken tjänst som skulle utvecklas först?  
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o Anser du att detta var ett bra sätt eller hur skulle du vilja att 

prioriteringsprocessen skulle sett ut?  

 Hur är de berörda verksamheterna inblandade? – i vilka steg? Har de någon 

kontakt med medborgare utöver ärenden och den dagliga verksamheten?  

Andra projekt?  

 Finns det andra projekt som arbetar med utvecklingen av digitala tjänster? 

Inom skolan tex?  

o Hur arbetar man där?  

 


