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Abstract 
A Swedish municipality implemented a digital service innovation project as part of a 
digital transformation of the function. This to better answer the needs of the citizens by 
improving their youth council. A prototype of a digital service innovation for youths in 
elementary and upper secondary school was developed as a result of the project, as well 
as a transformation of the whole process of the youth council. This case study aims to 
examine aspects of the project that might be of importance for the municipality to keep 
in mind while continuing their digital transformation. This project was analyzed by 
applying the outcome of the project in comparison to a service innovation framework. 
Furthermore the project was complemented with theoretical research within the digital 
service innovation field and interviews with informants that has experience in these 
kinds of projects.  
   Our interpretation of the outcome show that the municipality seem to have decided to 
create a digital service innovation as a solution for their defined issue prior to the 
project even beginning. We argue that a problematic factor for the outcome of the 
project was that they focused on solving and creating a prototype for two different 
problems. One for the actual digital service innovation, and another for developing the 
whole process of the youth council. Furthermore, we present propositions of how the 
challenges can be handled proactively in future digital service innovation projects 
carried out by the municipality. We argue that the main objective and purpose of the 
project should to be clearly defined beforehand. Also, the selected method for the 
purpose of creating a digital service innovation needs to be opted with consideration of 
the municipality’s resources and conditions. We conclude that the strategies and 
leadership need to support digital transformation and the following sub projects. 
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Förord 

Vi vill tacka alla våra fantastiska klasskamrater som stöttat oss under detta arbete och 
alla ni andra som på ett eller annat sätt tagit oss från start till mål. Vi vill även visa vår 

uppskattning till de informanter som bidragit med erfarenhet till arbetet. 
Till sist kan vi inte uttrycka i ord hur tacksamma vi är för den hjälp och det stöd som 

vår fantastiska handledare Taline Jadaan har gett oss när vi har stött på motgångar. 
Den tid du lagt på oss har varit ovärderlig. 
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1 Inledning 

Det är ingen nyhet att samhället blir allt mer digitaliserat och att IT genomsyrar våra liv. 

Brynjolfsson och McAfee (2011, 2015) menar att det finns få saker som har haft lika stor 

påverkan på samhället som digitaliseringen. Det som särskiljer tidigare 

samhällsförändringar från digitaliseringen är hastigheten. Under detta århundrade är den 

tekniska förändringen både snabbare och mer radikal. Elektriciteten, ångmaskinen och 

andra liknande banbrytande innovationer har påverkat samhället och organisationer vilket 

har lett oss dit vi är idag, mitt inne i en tempoökning där nya externa krav ställs på teknik, 

strategier, metoder och effektivisering (Brynjolfsson, McAfee, 2011). Det som idag anses 

fungera för ett företag kan imorgon vara utdaterat och sakna konkurrenskraft. 

Digitaliseringen och tekniken tvingar företag att ständigt utvecklas för att nå sin fulla 

potential. Att arbeta med innovation har blivit en förutsättning för att bibehålla 

konkurrenskraft, då innovation idag innebär effektivisering av arbetsprocesser 

(Brynjolfsson och McAfee 2015). 

Den digitala utvecklingen av samhället skapar möjligheter för att utforska nya 

funktioner, användningsområden och vidare den fundamentala arkitekturen av dessa för 

existerande produkter (Yoo, Henfridsson och Lyytinen 2010). Dessa nya förutsättningar 

har lagt grunden för en kommun i norra Sverige att genomgå en digital transformation med 

hjälp av en ny utvecklingsstrategi med fokus på framtid, tillväxt och jämställdhet. En del 

av den nya strategin bygger på att involvera invånare och skapa en känsla av att kommunen 

är i framkant och vågar möta framtiden. Till sin hjälp har de skapat en e-strategi som de 

med hjälp av delprojekt ska ha nått innan år 2030. 

Denna studie ämnar titta närmare på ett av dessa delprojekt som baserat på det sätt de 

valt att engagera ungdomar i politiska beslut, ska resultera i en ny digital tjänst. Kommunen 

anser att ungdomarna är nyckeln till ökad tillväxt och därför vill de att ungdomarna skall 

vara med och påverka de beslut som tas.  Ungdomarna påverkas både idag och imorgon av 

vad som händer i deras omvärld, enligt kommunen. Med hjälp av den digitala tjänsten är 

målet att skapa en kanal för målgruppen att delta i debatten och bidra med egna motioner. 

1.1 Problemformulering 
Kommunalt arbete påverkar alla dess invånare oavsett ålder, etnicitet, kön etc. vilket leder 

till utmaningen att involvera alla i kommunens utveckling. För att kommunen ska kunna 

locka nya samt behålla sina nuvarande invånare krävs det att de lyssnar till deras behov. 

Under ett delprojekt har stor vikt lagts på att skapa tillgängliga kanaler i bekanta kontexter 

för ungdomar i skolåldern. För att åstadkomma detta har de utvecklat 

Ungdomsfullmäktige, liknande ett ungdomsråd för att involvera ungdomar i politiska 

processer, och tillfört en digital tjänst vars utvecklingsarbete granskas och analyseras i 

denna studie. Den frågeställning som studien ämnar besvara är således; vilka utmaningar 

uppkom under det aktuella projektet och vad är bra att ta hänsyn till vid liknande projekt? 

1.2 Syfte 
I enlighet med ovanstående problemformulering syftar denna studie att undersöka vilka 

aspekter vid det digitala tjänsteinnovationsprojektet som kan vara av extra vikt för 
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kommunen att ta hänsyn till under sin fortsatta digitalisering. Utifrån ett ramverk för 

tjänsteinnovation analyseras deras tillvägagångssätt vid framtagning av den digitala 

tjänsten. 

1.3 Avgränsning 

Denna studie har avgränsats genom att endast undersöka ett mindre projekt som en del av 

en kommuns digitala transformation. Ytterligare avgränsning har skett genom att 

analysera projektet med hjälp av ett specifikt ramverk för tjänsteinnovation och tidigare 

forskning inom området digital tjänsteinnovation. Information har därefter samlats in med 

hjälp av informanter med kunskap om och erfarenhet av processer och metoder för digital 

tjänsteinnovation. Utöver dessa har vi via en informant tagit del av dokumentation från det 

aktuella projektet i form av bland annat en slutrapport, ett insiktsarbete och en delrapport 

från ett externt företag. Fokus ligger på framtagningen av den digitala tjänsten tillhörande 

arbete. 

2 Bakgrund 

Brynjolfsson och McAfee (2015) skriver att samhället genomsyras av digital teknik som 

även är under ständig utveckling och flyttar gränser som vi tidigare trott varit omöjligt. När 

tekniken utvecklas på detta sätt minskar distansen mellan människa och maskin med 

exempelvis självkörande bilar och artificiell intelligens. I takt med att den digitala tekniken 

kan åstadkomma allt mer komplexa uppgifter bör verksamheter använda denna för att 

effektivisera sina arbetsprocesser (ibid.; Levy och Murnane 2004). Digitaliseringen har lett 

till att samhället efterfrågar tjänster och värderar transaktioner av kunskap och 

information högre än tidigare (Levy och Murnane 2004; Yoo, Henfridsson och Lyytinen 

2010). 

I samma takt som samhället har digitaliserats och förutsättningarna för värdeskapande 

har förändrats tvingas allt fler företag att genomgå digitala transformationer, för att styrka 

sin position på den digitala arbetsmarknaden (Berman 2012). Detta görs till stor del genom 

att utveckla processer, strategier och ledning, vilket ofta leder till implementationer av nya 

affärsmodeller, informationssystem och arbetsprocesser (Matt, Hess och Benlian 2015). 

För att undersöka vilka möjligheter som finns för verksamheter att effektivisera och 

förändra dess processer, har digitalt tjänsteinnovationsarbete kommit att ha en väsentlig 

roll (Matt, Hess och Benlian 2015; Brynjolfsson och McAfee 2015). Digitala förändringar 

inom verksamheter menar Barret et al. (2015) är synonymt med innovation och dess följder 

så som konkurrenskraft, kundnöjdhet och produktivitet. Författarna menar att digitala 

innovationer, ofta tjänsteinriktade, kommer naturligt när värdeerbjudanden utvecklas. 

Yoo, Henfridsson och Lyytinen (2010) skriver att digitala innovationer måste hanteras på 

alternativa sätt då konkurrensen ser annorlunda ut på en digital arbetsmarknad. 

Anledningen till detta är en förändrad syn på värdeskapande. Idag väljer vi att kombinera 

olika tekniker snarare än att helt omforma dem för att skapa nytt värde (ibid.; Lusch och 

Nambisan 2015). 

På samma sätt som digitala tjänsteinnovationsprocesser inom företag har förändrats i 

och med digitaliseringen, ser vi också ett skifte i hur de hanteras. Allt fler företag väljer idag 
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att outsourca och involvera fler aktörer i sina processer som till exempel kunder, 

leverantörer och konkurrenter. Detta för att maximera en tjänsts potential (Lusch och 

Nambisan 2015). 

Digitaliseringen genomsyrar idag allt vi konsumerar, oavsett om det är tjänster eller 

produkter, och det leder oss mot vad Yoo, Henfridsson och Lyytinen (2010) menar är 

digital innovation. Största fokus ligger numera på värdeskapandet genom digitala 

tjänsteinnovationer (Nambisan 2013). Tjänsteinnovation är ett sätt att förändra 

resursfördelning och effektivisera organisationen (Yoo, Henfridsson och Lyytinen 201o) 

vilket är en av de krav som kommer med digitaliseringen (Brynjolfsson och McAfee 

2015).  Målet med att utveckla en tjänst är att skapa värde för kunden, vilket är anledningen 

till att fler och fler väljer att involvera slutanvändaren i utvecklingen enligt Kristensson, 

Gustafsson och Witell (2014). Detta för att försäkra sig om att tjänsten i slutändan möter 

de behov användaren anser sig ha. 

3 Relaterad forskning 

3.1 Digital transformation 
Berman (2012) menar att en stor del av digital transformation i verksamheter drivs av 

förändrade krav på värdeskapande. Digitala tjänster tillsammans med förändrade 

processer för att leverera dessa, menar författaren, är en kanal för att genomgå 

transformationen och i vissa fall finns anledning att överväga en helomvändning av 

värdeerbjudandet till användarna. En annan åtgärd som verksamheter tvingas göra i och 

med detta är att integrera hela verksamhetens processer digitalt för att utnyttja dess 

fördelar (ibid.) När verksamhetens alla processer är integrerade flödar således 

värdeskapandet genom hela verksamheten vilket gör att det kan effektiviseras. 

En del av transformationsstrategier menar Berman (2012) är att involvera kunder och 

användare i högre utsträckning än vanligtvis vid förändringen inom traditionella 

verksamheter. ”Detta kräver interaktion med kunder över alla faser av affärsverksamheten 

- inte bara försäljning, marknadsföring och service utan även produktdesign, supply chain 

management, personal, IT och finans” (ibid., s.21, författarnas översättning). När 

slutanvändarna får vara med och påverka processerna kan man försäkra sig om att 

värdeskapandet i slutändan blir så stort som möjligt (ibid.). 

Matt, Hess och Benlian (2015) skriver om ett antal vanligt förekommande konsekvenser 

av digital transformation som omfattande förändringar av affärsmodeller, arbetsprocesser 

och informationssystem. De omfattande förändringarna grundas i att digital 

transformation måste genomsyra hela verksamheten genom att alltid vara bakomliggande 

i de strategier som berör samtliga processers strategier för att få sin funktion (ibid.). 

Berman (2012) menar att de krav som ställs på olika aktörer är bland annat är beroende av 

dess kontext och att det därför krävs att de medel som används väljs ut baserat på vad som 

passar verksamhetens affärsområde. Han fortsätter dock med att påpeka att ingen 

verksamhet kan undgå förändringskraven. 

  



 

 8 

”However, every industry is under pressure to change, and every organization 

needs to have a plan in place. Those that are able to overcome the challenge of 

optimizing both physical and digital elements by implementing new business 

models based on customer demand can win first choice of talent, partners and 

resources.” (Berman 2012, s.22) 

  

En faktor som är väsentlig för att kunna genomföra den plan som Berman (2012) nämner 

är kompetenta personer som kan leda verksamheten genom att tilldela tydliga krav och 

åtgärder baserat på denna. (Matt, Hess och Benlian 2015) Om man inte lyckas med detta 

och strategierna hanteras halvhjärtat, finns en överhängande risk att verksamheten möter 

svårigheter med transformationen och glömmer bort syftet och var de vill med den (ibid.) 

3.2 Digital tjänsteinnovation 
Digital innovation kan enligt Fichman, Dos Santos och Zheng (2014) te sig i form av en 

process där en digital tjänst förändras av användarna, eller som en affärsmodell med syfte 

att implementera innovationsprocesser inom område IT och digital teknik. Begreppet 

definieras enligt Yoo, Henfridsson och Lyytinen (2010) som skapandet av nya 

kombinationer av digitala och fysiska komponenter för att producera nya och unika 

värdeerbjudanden. Således fokuserar författarna mer på hur verksamheter arbetar med 

hur deras tjänster och produkter kan utvecklas och förändras, medan man inom många 

andra områden istället behandlar hur dessa tillverkas. Barrett et al. (2015) skriver att den 

senaste forskningen påvisar användningen av digitala artefakter som centralt med digitala 

innovationer, vilket enligt författarna även är signifikant för digitala tjänsteinnovationer. 

Kopplingen är att alla digitala innovationer, oavsett form, handlar om att skapa värde och 

att det är värdeskapandet som är tjänsten. (ibid.) 

En beskrivning av tjänsteinnovationer är att de består av ett flertal dimensioner, där 

teknologi (i detta fall digital teknologi) kombineras med ett koncept, gränssnitt och 

leveranssystem (Den Hertog 2000 se Barrett et al. 2015, s.137). När digital teknologi 

appliceras på tjänsteinnovationer tenderar en följd bli att denna teknologi till en början 

används på de existerande tjänsterna för att effektivisera dessa, vilket sedan leder till att 

man vidare utnyttjar denna som ett verktyg för att undersöka nya sätt att använda den på 

(Barras 1986, 1990 se Barrett et al. 2015, s.136). 

Digitaliseringen har lett till att vi idag ser på digitala tjänsteinnovationer på ett nytt sätt. 

Idag utvecklas dessa genom nya kombinationer av digitala och fysiska komponenter för att 

bidra till helt nya erbjudanden på marknaden. (Lusch och Nambisan 2015) Denna nya 

kombination, alltså digital tjänsteinnovation, förlitar sig helt på att allt övergår från 

analoga till digitala format (Yoo, Henfridsson och Lyytinen 2010). Man kan även se ett ökat 

intresse av att i högre grad involvera användare av tjänsterna med hjälp av digitala 

tjänsteinnovationer innehållande self-service-funktioner, då detta kan öppna upp för 

effektivare och mindre kostsamma processer, samtidigt som kunderna kan upplevas 

nöjdare (Barrett et al. 2015). 

En del av digital innovation handlar om att med hjälp av nya tjänster och produkter 

förändra och effektivisera verksamheten. Enligt Zmud (1982) tenderar innovationer på 

detta plan ”...att åtföljas av ett skifte i organisationsresursfördelningsmönster” (s.1424, 
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författarnas översättning) Tidig forskning inom tjänsteinnovationsområdet har till stor del 

behandlat dess inverkan på organisatoriska informationssystem och mjukvaror. På senare 

tid har forskningen riktats allt mer åt att utforska påverkan av digitala tjänsteinnovationer 

på verksamheters prestanda och att applicera digitala komponenter med varandra 

beroende på kontext för att utvinna största möjliga värde ur tjänsteinnovationen (Lusch 

och Nambisan 2015). 

Utöver förmåga att kombinera digital teknik på bästa sätt, menar andra att framgångsrik 

tjänsteinnovation utgår ifrån att identifiera kundens behov och vad som är värdeskapande 

för dem (Kristensson, Gustafsson och Witell 2014). Samtidigt öppnar även allt fler upp sina 

gränser för att kunna växa genom att ta del av externa aktörer i form av andra företag eller 

kunder för att kunna skapa nya innovationer (Nambisan 2013). Genom att aktörer 

samarbetar inom olika kontexter och fördelar resurser över organisatoriska gränser, skapas 

ett värde i tjänsteprocessen. (Peters et al., 2016). ”Värdet skapas alltid av flera aktörer, 

inklusive mottagaren” (ibid., s.137, författarnas översättning), därför är en central aspekt 

med tjänsteinnovation att involvera kunderna i processen och se dem som värdefulla 

samskapare inom företaget. Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) menar att kunderna 

har en unik roll då de kan komma på de bästa lösningarna och idéerna, när det är de som 

använder sig av tjänsten som har den största insikten i vilka behov som finns. Kunderna 

har mer kunskap om användningen och den egna kontexten i själva tjänsten och har 

därmed lättare att hitta problem och uttrycka deras värdeskapandeprocesser (ibid.). Alltså 

skapas ett skifte i fokus på vad som är tekniskt möjligt, till vad som är kundens behov. Detta 

ligger i vad produkten gör och inte vad exakt den är. De menar att produkten fortfarande 

är viktig men det är själva nyttan och värdeskapandet som är av betydelse. Nedan 

presenteras ett ramverk som verksamheter kan använda sig av när det gäller arbete med 

tjänsteinnovationer. 

3.3 Ramverk tjänsteinnovation 
Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) har tagit fram ett ramverk för arbete med 

tjänsteinnovation baserat på deras erfarenheter och forskning inom området. Detta 

ramverk består av tre övergripande delar ”... som handlar om att skapa fokus i 

utvecklingsprojektet, [...] om att förstå kunderna och [...] om att bygga en struktur som 

underlättar leverans av kundvärde” (ibid., s.89). Dessa innehåller delkomponenter som 

totalt ger sex steg, vilka beskrivs enligt modellen nedan. 
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Del Delkomponent Beskrivning 

Skapa 

fokus 

Fokusera Här formuleras mål för tjänsteinnovationen baserat på 

vilket slags värde den ska skapa. Vidare undersöks om 

tjänster för att uppfylla dessa värdeskapandeprocesser 

redan finns på marknaden eller inte. Om ingen redan 

tillhandahåller en sådan tjänst, finns anledning att gå vidare 

med tjänsteinnovationsprojektet. 

Förstå Involvera Detta steg handlar om att undersöka kundernas behov och 

upplevelser och i deras egen kontext. 

 
Lära Här syntetiserar och experimenterar formgivarna fram en 

lösning på de behov som upptäcks under föregående steg. 

Bygga Orkestrera Orkestrera innebär att undersöka om lösningen passar in på 

verksamhetens strategi och huruvida 

förändringsbenägenhet, kultur och nätverken är tillräckliga 

för att stötta den. 

 
Pröva Baserat på det ovanstående steget skapas en prototyp av 

lösningen som testas i mindre skala av kunder. 

 
Standardisera Eventuella problem med prototypen åtgärdas och den 

färdiga tjänsten lanseras på marknaden i full skala. 

Tabell 1. Beskrivning av de olika stegen och vad de innebär inom ramverket. 

  

Författarna skriver om detta ramverk som en guide snarare än regel och förespråkar att 

olika delkomponenterna genomförs i olika ordning och även upprepas när 

omständigheterna kräver det. Tjänteinnovationsprojekt som utförs baserat på detta kan 

således variera stort i utseende beroende på vilka som genomför det och vad som ska 

utformas för att skapa värdet som efterfrågas. 

Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) belyser i samband med deras modell en stor 

vikt i att målgruppen involveras. De menar att kärnan i att skapa en tjänst med rätt 

funktioner är att lyssna till vad målgruppen anser är behovet och problemet i dagens 

situation. Mellan raderna kan man som utvecklare se ett annat behov som målgruppen inte 

själva ser förrän du presenterar det för dem, men samtidigt kan utvecklaren av en tjänst ha 

ett snävt perspektiv och vara partiskt till vad hen själv vill erbjuda målgruppen (ibid.) Detta 

är nödvändigtvis inte fel, trots detta pekar författarna på att målgruppen och deras åsikter 

bör vägas in under hela processen. 
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4 Metod 

Under denna del presenteras vald metod och argument för denna. Studien baseras på en 

kvalitativ ansats för analys av ett fall med tillhörande dokumentation i form av slutrapport 

och dess bilagor. Genomförandet av undersökningen består av semi-strukturerade 

intervjuer, litteraturgranskning och analysverktyg i form av en metod för framtagning av 

tjänster. Intervjuerna och litteraturgranskning har kompletterats med filmer och andra 

icke-litterära källor. Avslutningsvis presenteras kritik av metodval. 

4.1 Case bakgrund 
Studien syftar till att närmare titta på hur ett mindre projekt har gått tillväga vid 

utformandet av en ny digital tjänst. Detta har gjorts genom att prata med de som varit 

delaktiga i utvecklandet och genom slutrapporter och annan dokumentation från projektet. 

Vi har fått dokumentation kring projektet i form av slutrapport, personas, bilagor av hur 

sprinten gått tillväga och processkartläggningar. Tjänsten är framtagen med hjälp av 

sprintmetodik som letts av ett externt företag. 

Projektet är en del av en större digital transformation i en svensk kommun med ca 70 

000 invånare. Kommunen står inför utmaningen att hålla invånarantalet uppe och 

fortsätta vara en aktiv plats att bo, arbeta och leva på även i framtiden. För att göra detta 

har de tagit fram en strategi med målet om att de skall vara i framkant som en jämställd 

tillväxtkommun där folk vill leva och arbeta i med hjälp av bevarad och ökad tillväxt. Som 

stöd för detta har en ny e-strategi tagits fram då de ser att informationsteknik spelar en stor 

roll i allt förändringsarbete i dagens samhälle. E-strategins tre övergripande mål är att 

skapa en känsla av högre kvalitet och effektivitet, öppna upp för medborgare att vara 

delaktiga i vad som händer i kommunen och skapa enklare kommunikationsvägar mellan 

kommunen och dess invånare. En del i strategin handlar om att involvera invånarna och 

lyssna på deras behov och önskemål för en attraktivare kommun. I dagsläget är kommunen 

i det steg som de kallar för Etapp 3, som går ut på att gå från ord till handling och börja 

möta målen ute i samhället. Som ett steg mot detta har de skapat det projekt vi valt att titta 

närmare på med fokus på barn och unga upp till 25 år och hur kommunen kan höra deras 

åsikt. De säger själva i projektrapporten, att det inte finns någon ”... tvekan om att barn och 

unga och deras röst i samhället är fundamental för kommunens framtid och utveckling.” 

4.2 Kvalitativt metodval 
Studien har ett kvalitativt metodval. Bryman (2012) beskriver denna ansats som en 

forskningsstrategi som betonar ord istället för kvantitativa tillvägagångssätt att samla och 

analysera data på.  Det är ett induktivt sätt att se på relationen mellan teori och forskning, 

där den förstnämnda genereras av det sistnämnda. 

Kvalitativ forskning inkluderar flera olika forskningsmetoder som skiljer sig från 

varandra betydligt, bland annat etnografi, fokusgrupper, insamling och kvalitativ analys av 

texter/dokument. En av dessa metoder är även kvalitativa intervjuer, vilket är en term för 

att beskriva ett brett omfång av sätt att intervjua på (Bryman 2012). Intervjuerna som 

genomförts under studien avser att utforska informanternas egna reflektioner och 

upplevelser som underlag för analys. Även dokumentationen från det fall som studerats 
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och har tillhandahållits av kommunen är av kvalitativ form, då denna är en slutrapport som 

innehåller information om strategin, delprojektet, dess tillvägagångssätt, resultat och 

projektgruppens erfarenheter av det hela. Tillsammans med denna följer en andra kortare 

rapport från ett tidigare tillfälle när processen Ungdomsfullmäktige granskats av ett 

externt företag, bilagor med illustrationer i form av personas och aktörskarta baserat på ett 

inledande insiktsarbete samt processkartläggningar. 

Den kvalitativa ansatsen på datainsamling har kompletterats med en 

litteraturgranskning och insamling av vetenskaplig text, som använts som grund för analys 

av det valda fallet. Enligt en grundad ansats har således kvalitativ data i form av intervjuer 

använts som grund för vidare val av litteratur för att stötta vår analys (Charmaz 2014) 

4.2.1 Grundad ansats 
Litteratur som använts, intervjuguidernas utformning samt analysverktyg har valts ut 

baserat på vad våra informanter framfört under intervjuerna och vad som framstår av 

projektets slutrapport. Anledningen till detta är för att vi med studien vill analysera de 

rådande specifika omständigheterna genom att fånga upplevelser av vad som framförs som 

viktigt, utmanande, positivt etc. under projektets gång enligt våra informanter. Genom en 

grundad ansats enligt Charmaz (2014) har vi kodat, skapat teman och kategoriserat 

datamaterialet där vi analyserat det som sägs inom området av tjänsteinnovationer och 

jämfört detta till annan relaterad litteratur. Det data som genereras under studien har 

således används som utgångspunkt för val av litteratur som stöd till analys och varierar 

baserat på vad informanter väljer att belysa och uttrycka. De ämnen och områden som 

behandlas ändras även gradvis alltefter hur relevansen skiftar under datainsamlingens 

gång, vilket sker enligt ett induktivt arbetssätt enligt Bryman (2012). Förespråkare för en 

grundad eller induktiv ansats menar att metoden leder till att studien förblir objektiv då 

det är informationskällorna som styr forskaren, snarare än att forskaren genom att välja 

förutbestämd metod styr informationskällorna (Charmaz 2014). Därav kommer större 

delar av bakgrunden och resultaten baseras på intervjuer som syftar till att kartlägga 

informanternas individuella syn på digital tjänsteinnovationsmetodik, istället för att i 

helhet utgå från definitioner och forskning i annan kontext från vetenskaplig litteratur. 

Med hjälp av anteckningar som förts under de semi-strukturerade intervjuernas gång, 

fångas idéer om koder och kategoriseringar i samma kontext som de uppkommer och kan 

därmed hjälpa för att bibehålla en närhet till originalkontexten även vid inmatning och 

analys av materialet (ibid.). I praktiken innebär denna kodningsmetod att nyckelord kan 

väljas ut utan något specifikt syfte för att sedan undersöka hur tidigare forskning behandlar 

ämnet. Förståelsen hos forskaren byggs därför upp gradvis med hjälp av en kombination 

av informanternas uppfattning och forskning. Även diagram och mindmaps används i 

enlighet med den grundade ansatsen som ett analytiskt verktyg för att få en strukturerad 

överblick över data som insamlas under studiens gång (Se Bilaga 1 för illustration av 

kodningen). Vi vill slutligen belysa att vi inte använt oss av en renodlad grundad teori som 

metod, utan använder ordet ‘ansats’ för att klargöra att vi tagit inspiration av detta sätt att 

analysera kodningen av vårt material. 



 

 13 

4.2.2 Fallstudie 
En fallstudie kan enligt Bryman (2012) beskrivas som en studie som sker i eller av en 

specifik kontext, ofta kopplat till olika organisationer eller samhällen. Metoder som 

används är ofta av kvalitativ ansats och innehåller ostrukturerade intervjuer och 

observationer för att på en detaljerad nivå undersöka kontexten och få en tydligare bild av 

den. En förutsättning för att fallstudier ska falla inom området av forskningsmetoder, är 

att tydligt fastställa vilken kontext som undersöks, vilket enligt Bryman kan studeras 

baserat på två inriktningar; idiografisk och nomoetisk. Den förstnämnda innebär att 

forskaren ämnar skapa en unik kartläggning av den studerade kontexten, medan den andra 

hänvisar till när studien ska resultera i att hitta faktorer som kan appliceras på andra fall. 

De olika inriktningarnas förhållande till dessa forskningsmetoder skiljer sig beroende på 

om de är av kvalitativ eller kvantitativ ansats. Fallstudier med kvalitativ ansats tenderar att 

ha en induktiv ingång till teori, medan de av kvantitativ ansats ofta är av deduktiv form 

(ibid.). 

Bryman (2012) beskriver olika typer av fallstudier, där detta arbete faller inom ramen 

för ett representativt fall, eller som han kallar det; exemplifierande fall. Studien handlar 

här om att fånga upp omständigheter som uppstår i olika vardagliga situationer (Yin 2009 

se Bryman 2012, s.70). I praktiken väljer forskare att undersöka en situation som kan tas 

ur ett större sammanhang för att kunna applicera fynden på liknande fall inom det ämnet. 

Fallet som studeras här är ett mindre projekt som handlar om hur man arbetar med 

framtagning av en tjänsteinnovation, vilket är ett konkret fall. Anledningen till att analysen 

av detta projekt kan bidra till ett större sammanhang är mängden digitala tjänster som 

verksamheter vill ta fram i dagsläget. De insikter som framförs med denna studie kan 

därmed appliceras på liknande fall för att hindra att liknande hinder uppkommer. 

Fallet som är av exemplifierande typ faller även inom ramarna för både idiografisk och 

nomoetisk inriktning. Detta betyder att studiens fynd ska beskriva det specifika fallet, 

samtidigt som vi i analysen framför argument som kan användas för kommande projekt 

inom en liknande kontext. 

4.4 Datainsamling 
Denna del beskriver hur vi gått tillväga med våra intervjuer, samt hur 

litteraturgranskningen, urval och analysen av allt material kring projektrapporten gick till.   

4.4.1 Litteraturgranskning 
Litteratur och relaterad forskning har varit en väsentlig aspekt för att hitta information och 

vidare få kunskaper om ämnet som upplevts varit aktuell under studiens gång. Dessa har 

sedan agerat grund för att föra en relevant analys. Inledningsvis gjordes en 

litteraturgranskning för att kunna formulera intervjufrågor som behandlar begrepp och 

fenomen som är bekanta för informanterna, men även för att vi genom att besitta 

grundkunskaper inom de ämnen som skulle beröras skulle kunna formulera relevanta 

följdfrågor. Enligt den grundade ansatsen gjordes fler litteraturgranskningar för att vidare 

undersöka de ämnen som informanterna pratat om. I takt med att fokus skiftade under 

studiens gång, användes slutligen vetenskaplig litteratur inom området tjänsteinnovation. 

Artiklarna har samlats in via söktjänsten Google Scholar, för att avgränsa sökningen till 
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relevanta källor. Dessa behandlar ämnena digital innovation, tjänsteinnovation, digital 

transformation och digitalisering. Innehållet presenteras till största del i form av kvalitativ 

forskning, såsom litteraturstudier, fallstudier etc. 

Annan relevant litteratur har tagits del av i form av böcker, skrivna av författare som är 

erkända inom forskningsfältet. Dessa har huvudsakligen använts för val av 

forskningsmetod, men även delvis för att komplettera de vetenskapliga artiklarna. För att 

se ifall den litteratur som användes var pålitliga, tillräckligt nya och användbara i 

sammanhanget, bedöms dessa i enlighet med Backman (2008) utifrån relevans, auktoritet 

och giltighet. 

4.4.2 Intervju 
Samtliga intervjuer som genomförts under studiens gång har varit semi-strukturerade. I 

intervjuer av detta slag används en guide med frågor som behandlas för att svara på syftet. 

Intervjuaren har en viss handlingsfrihet när det gäller i vilken ordning frågorna ställs och 

formuleras, men frågorna är relativt standardiserade (Bryman, 2012). Detta sätt att 

intervjua på är mer av en dialog mellan informanten och forskaren och används för att göra 

en djupdykning inom ett ämne och grundligt förstå svaren som ges (Harrell och Brandley 

2009; Bryman 2012). 

Intervjuer kan användas som primär datainsamlingsmetod för att samla in information 

kring informanternas egna erfarenheter, praxis och åsikter. Vidare kan sådana även 

generera bakgrundsinformation eller insikter hos en expert kring ett ämne (Harrell och 

Bradley 2009). I denna studie har intervjuerna, baserat på Harrell och Brandley, använts 

som grund för att formulera studiens bakgrund och för insamling av material såsom 

beskrivningar av arbetsprocesser och tillvägagångssätt. 

Charmaz (2014) menar att grundad ansats, när det gäller intervjuer, ger oss insikt i 

informanternas ord och mening, och utvecklar forskarens område av intresse när 

informanterna tar upp och pratar om dessa områden. Genom detta skapar man en grund 

för sin teori och därmed utvecklar den genom att mer information och insikter genereras 

från intervjuerna. Charmaz (2014) menar vidare att flexibiliteten hos intervjuer av detta 

slag tillåter forskaren att upptäcka diskurser och bedriva olika idéer som uppstår 

omgående. Med stöd av Charmaz (2014) har därför intervjuguiderna i denna studie 

utvecklats allt eftersom att fler intervjuer har genomförts, i form av tillägg med mer 

relevanta frågor och uppföljning från tidigare tillfällen. Uppföljningsfrågor utformas 

baserat på vad informanterna tidigare nämnt och om vi ansåg att det fanns anledning till 

att fylla konceptuella luckor, enligt Charmaz rekommendationer. 

Vi genomförde sju intervjuer som varierade mellan 7–61 minuter. De tre första 

informanterna jobbar inom företag som arbetar med digital förändring, innovation och 

dess metoder i olika kontexter, vilket även var teman för intervjuerna. Dessa kallas Konsult 

1, 2 och 3 (se Tabell 2 nedan). Kontakt med den sista informanten skedde via mail. 
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Informant Intervjukod och längd Område 

Konsult 1 1.1. 36 min 

1.2 34 min 

1.3 7 min 

Digital förändring 

Tjänsteinnovation 

Digitala verktyg 

Konsult 2 2.1. 51 min 

2.2. 44 min 

Digital förändring 

Konsult 3 3.1. 1 h 1 min 

3.2. 47 min 

Digital förändring 

Metoder för digital förändring 

Informant 4 Mailkontakt Kommunens projekt och strategi 

Tabell 2. För att anonymisera våra informanter har vi valt att namnge dem Konsult 1, 

2, 3 samt Informant 4, som vi använder oss utav i resultat- och analys. 

  

Informant 1 och 3 arbetar som konsulter i en mindre verksamhet med 12 anställda, som 

inriktar sig på digitala transformationer av verksamheter. Företaget har varit involverat i 

det fall som ämnas studeras i detta arbete, men ingen av informanterna har personligen 

deltagit i det. Informant 2 arbetar som konsult i en stor verksamhet med cirka 20 000 

anställda lokaliserade i flera olika länder, varav cirka 1100 arbetar i Sverige. Intervjuerna 

med konsult 1, 2 och 3 genomfördes antingen på plats i företagens kontor eller genom 

Skype- eller telefonsamtal. Vi föredrog att ha intervjuerna öga mot öga då detta var lättare 

i det mån att vi kunde framföra en bättre dialog med informanterna och få mer intryck. 

Dock var detta inte möjligt alla gånger då ett av företagen befanns på en annan ort. Istället 

hade vi ett antal intervjuer via Skype eller telefon, som sparade oss och informanterna på 

resekostnader och tid. Vi har även haft mejlkontakt med Informant 4, som gav oss all 

dokumentation kring projektet. Hen har även besvarat frågor vi haft och fyllt in oss på vissa 

informationsluckor. 

Intervjuerna och litteraturen har kompletterats med filmklipp och andra icke-litterära 

källor, för att vidare utöka vår förståelse av området vi ämnar undersöka. 

4.4.3 Casematerial 
Det material som har funnits att tillgå från det projekt som undersöks i studien är en 

slutrapport, en aktörskarta, sju stycken bilagor innehållande beskrivning av totalt sju olika 

personas, rapport från tidigare granskning av Ungdomsfullmäktiges syfte och målbilder, 

en sprintrapport, en illustration av hur processen såg ut innan projektets start samt en 

andra innehållande förslag på ny process och slutligen tre förslag på fortsatt arbete med 

Ungdomsfullmäktige. Projektets slutrapport har i huvudsak använts som grund för 

resultat. Denna innehåller information om kommunens e-strategi som ligger bakom 

projektet, beskrivning av mål och syfte med projektet och hur de har gått tillväga för att nå 

dessa. Den beskriver även det material som nämns ovan och ger en utvärdering av 
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projektet, inklusive dokumenterade positiva och negativa erfarenheter. Denna har gett oss 

värdefull information som framförs i resultat och diskussion. 

De resterande bilagorna har använts för att få en insyn i hur Ungdomsfullmäktige ser ut 

i dagsläget och har gett oss tillräckliga kunskaper för att kunna sätta oss in i fallet och få 

viktig förståelse för fallets kontext. 

4.4.4 Urval 
För att på bästa sätt kunna besvara vårt syfte, ville vi ha kontakt med informanter som har 

relevanta insikter och erfarenheter inom området som vi ämnar studera. De tre första 

informanterna som vi kontaktade arbetar på företag som genomför digitala 

förändringsarbeten inom verksamheter, med hjälp av digitala lösningar samt process- och 

ledningsstöd. Tjänsteinnovation är ett område där alla informanter besitter erfarenhet 

inom och som kan bidra insikter till vår studie. Den sista informanten, Informant 4, hade 

tillgång till all dokumentation kring projektet som undersöks i denna studie. 

Det företag som informant 1 och 3 arbetar på har varit med i det projekt som undersöks 

i detta arbete, vilket gör att vi kan jämföra information vi får från dessa informanter med 

det faktiska utförandet av arbetet. Samtliga informanter, förutom Informant 4, arbetar som 

konsulter vilket var ett medvetet val av oss för att möjliggöra datainsamling från personer 

som har kunskaper om metoder inom digital tjänsteinnovation. Dessa kunde även 

applicera dessa på praktiska exempel då de har erfarenhet av att arbeta nära kunderna. 

4.4.5 Etik 
Vi har utgått ifrån de fyra huvudkraven enligt de forskningsetiska principerna under 

insamlingen av intervjumaterial. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet 

har uppfyllts genom att informanterna har upplysts över de villkor som gäller för deras 

medverkan under intervjuerna. Genom mejl eller på plats har vi informerat att medverkan 

är helt frivilligt och att de kan avbryta intervjun eller hoppa över vissa frågor. När det 

handlar om Samtyckeskravet, kommer den automatiskt från informationskravet genom att 

våra informanter medverkat frivilligt i denna studie. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 

genom att deltagarna informerats om att deras identitet skall vara anonymt och resultatet 

av vår undersökning skall inte kunna kopplas till någon av dessa eller att någon obehörig 

skall kunna nyttja dessa uppgifter. 

Nyttjandekravet handlar om att all data som insamlas under studiens gång inte skall 

användas för något annat ändamål än själva undersökningen. Datainsamlingen under 

denna undersökning skall alltså bara användas under arbetets gång, allt intervjumaterial 

raderas efter transkribering och insamlade uppgifter om informanterna kommer inte delas 

ut eller nyttjas i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet 2002). Som förberedelse inför 

intervjuerna har vi informerat alla om syftet med undersökningen, på vilket sätt de 

presenteras i undersökningen med konfidentialitetskravet i åtanke, samt bekräftat 

samtycke för ljudinspelning. 

4.4.6 Transkribering 
Efter varje inspelad intervju transkriberades materialet till största del ordagrant, men med 

anledning av Brymans (2012) råd om att exkludera exempelvis skratt, pauser och liknande 
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uttryck som inte är av någon relevans för analys, inkluderades detta endast om det ansågs 

viktigt för att fånga kontexten. Transkriberingen har använts för att kunna gå tillbaka till 

vad informanterna framfört för att se vad som kan vara väsentligt att undersöka vidare 

under de kommande intervjuerna, samt för att förstå fenomenen som studeras bättre med 

hjälp av kodning och kategorisering. Detta enligt en grundad ansats (Charmaz 2014). 

Namn och annan data som kan kopplas till specifika personer, företag, kunder eller 

liknande ersattes med motsvarande neutrala fraser mellan hakparenteser (exempelvis: 

[Konsult 1], eller ”som [IT-företaget] arbetar med…”). Det insamlade materialet från 

intervjuerna gav ett relevant och utförligt underlag för bakgrund och vidare analys. 

Transkriberingen används för kodning och kategorisering, enligt en grundad ansats. 

4.4.7 Dataanalys och kodning 
För att hantera den kvalitativa data som de semi-strukturerade intervjuerna genererat, 

användes initial kodning. Detta innebär enligt Charmaz (2014) att ord, meningar och 

segment av datat kategoriseras med hjälp av nyckelord som kort ämnar sammanfatta 

innehållet av dessa. I denna undersökning väljs nyckelord enligt en grundad ansats baserat 

på delar av transkriberingarna som behandlar ämnen som är återkommande, berör 

begrepp som är relevanta för att besvara syftet, begrepp som informanterna lägger stor vikt 

i, samt hänvisar till vidare källor och litteratur som kan användas för att studera ämnet 

närmare. Kodningen ger en översikt av olika ämnen som berörs under intervjuerna och 

möjliggör jämförelser mellan hur de olika informanterna pratar kring dem, samtidigt som 

att datats innehåll definieras för vidare analys. Då kodningen bestäms i samband med 

analysen som genomförs av oss och inte informanterna, baseras samtliga nyckelord på 

innehållet och inte efter förutbestämda kategorier som innehållet ska passa in i, enligt 

Charmaz (2014) kodningsmetod. 

NVivo är ett program som stödjer kvalitativa och blandade metoder för forskning, och 

har använts som verktyg för kodning och analys i denna studie. Det är utvecklat för att 

organisera, analysera och hitta insikter i ostrukturerade eller kvalitativa data som 

intervjuer, enkäter, artiklar samt innehåll från webbsidor eller sociala medier. NVivo skall 

göra det lättare att analysera och kategorisera data som genereras från transkriberat 

material. Genom att läsa i texten och markera ord, meningar och stycken som behandlar 

viktiga teman med nyckelord, samlas samtliga data med liknande teman. Därefter har 

nyckelorden kategoriserats och behandlats för hand. Anledningen till att Nvivo valdes som 

analysverktyg, är att det ger oss möjlighet att snabbt navigera bland intervjumaterialet 

baserat på nyckelord, för att undersöka vad som är relevant för vidare analys. 

Kodningsarbetet påbörjades genom att två personer kodade varsin transkribering av 

samma intervju. Därefter jämfördes dessa två olika kodningar för att se ifall kodningen såg 

likadan ut, för att försäkra sig om att det inte baseras på personliga preferenser. Koderna i 

dessa texter slogs sedan ihop, där vi identifierade de viktigaste nyckelorden för kodningen 

och som vi ansåg vara essentiella för vår analys. Resten av intervjuerna kodades av en och 

samma person, vars utfall sedan kontrollerades av de andra så inget fattades eller om de 

hade andra insikter att tillbringa. 

Kodningen resulterade i femtio (50) nyckelord, som efteråt ritades upp för att illustrera 

hur de relaterar till varandra och vilka områden de berör. Fyra av nyckelorden användes 
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som koncept då de används som övergripande för specifika delar, där förändring och digital 

transformation är en gemensam faktor för kodningen i helhet (Se Bilaga 1 för illustration 

av kodningen). 

4.5 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de val som gjorts under studiens gång, tillvägagångssätt, teori och 

val av informanter. 

4.5.1 Genomförandet 
Fallstudier kan enligt Bryman (2012) vara svåra att generalisera och menar att 

problematiken med fallstudier beror den externa validiteten och generaliserbarheten av 

dessa. Ett specifikt fall kan således vara svårt att generalisera och jämföra med andra 

(ibid.). Att denna studie endast undersöker och analyserar ett sådant, kan i och med detta 

ses som en nackdel. Dock kan argument föras kring att studien syftar att skapa en 

detaljerad undersökning på ett enskilt fall, där vi vidare ämnar att teoretiskt analysera fallet 

baserat på generaliserade ramverk. Det viktigaste enligt Bryman är inte hur generaliserbart 

resultatet är, utan hur bra forskaren teoretiserar fynden. 

En väsentlig svårighet med grundad ansats är att resultat och analys riskerar att bli 

partiskt baserat på hur forskaren väljer att gå vidare med den data som informanterna 

bidrar med. För att undvika detta har intervjuguiden utformats för att i största möjliga mån 

ge informanterna utrymme att själva göra tillägg och introducera begrepp som inte tidigare 

nämnts under studien. Teorin baseras även på metoder och ramverk som är 

standardiserade och vanligt förekommande i samband med de situationer som studien 

undersöker. 

4.5.2 Litteratur och relaterad forskning 
Den litteratur och relaterad forskning som används i studier riskerar alltid att tolkas 

annorlunda baserat på läsaren. Exempelvis är det ingen ovanlighet att man som forskare 

letar efter litteratur som styrker sin egen världsbild eller den data som studien genererat 

(Backman 2008). Detta är svårt att undvika, dock har vi vid val av litteratur varit medvetna 

om denna tendens och har i och med detta försökt förhålla oss kritiskt till våra val. 

4.5.3 Intervjuer 
Kritik mot genomförandet av intervjuerna kan riktas i den mån att vissa intervjuer skedde 

via telefon- eller Skype samtal. Detta innebär att en del intryck saknades eftersom 

exempelvis ansiktsuttryck och rörelser inte nödvändigtvis uppfattas i intervjuerna. Vi anser 

dock att den data som intervjuerna genererade handlade om standardiserade metoder och 

arbetssätt och liknande ämnen vars budskap inte är beroende av mellanmänskliga intryck 

i lika hög mån som exempelvis ämnen som berör personliga upplevelser. Vi fokuserade mer 

på vad informanterna sade och innehållet av samtalen än andra faktorer. 

Enligt Bryman (2012) kan kritik riktas mot valet att spela in intervjuerna då detta kan 

påverka svaren genom att de känner sig nervösa eller obekväma. Detta kan leda till att 

diffusa, ofullständiga eller inkorrekta svar ges. Vi ansåg dock att det var viktigt att ha 

materialet inspelat, då det gav oss möjligheten att gå tillbaka och lyssna för att få en korrekt 
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analys. Dessutom kände vi att informanterna var tillräckligt professionella och vana med 

att bli intervjuade för att bortse eventuella risker för missförstånd. 

Vid ett fåtal tillfällen uppkom ljudproblem och avbrott som kunde göra det oklart vad 

som sades. Övergripligt påverkade detta dock inte helheten av vad som sades och själva 

kontexten av informationen var överlag tydligt.   

4.5.4 Våra förkunskaper 
Tjänsteinnovation är något som vi har stött på tidigare i samband med kurser vi haft under 

utbildningen. Detta har dock varit väldigt grundläggande kunskaper, som kunde utvecklas 

genom att studera ämnet närmare. Kristensson, Gustafsson och Witells (2014) modell för 

tjänsteinnovationer har också behandlats innan denna studie. Under arbetets gång har vi 

lärt oss mycket mer om ämnet där vi fått vidareutveckla vår kunskap om dessa begrepp och 

vilka konsekvenser det kan ha på verksamheter. 

5 Resultat 
Nedan presenteras projektets händelseförlopp baserat på dess slutrapport, applicerat mot 

Kristensson, Gustafsson och Witells (2014) ramverk för tjänsteinnovation. Även data från 

intervjuer framförs. 

5.1 Sprintmetodik 
Utvecklandet av den digitala tjänsten är gjort i samråd med ett externt företag där konsult 

1 och 3 arbetar. De har under intervjuer berättat om hur de vanligtvis går tillväga under 

digitala förändringsarbeten. Det framkom då att de använder en metod som enligt båda 

informanterna utgår ifrån ett önskat framtida läge; en målbild av hur verksamheten ska se 

ut i framtiden. Vidare tillämpas olika lager med ledningsstöd, kunskap, innovation och 

utveckling för digitala transformationer. Innovationslagret innefattar en egen metod som 

de kallar för sprintar (Se tabell 3). Sprintarna är den metod som används i det analyserade 

projektet för denna studie. Sprintarna sker inom loppet av fem dagar med målet att på ett 

effektivt sätt komma på en idé, skapa en prototyp, testa den och besluta om det är ett 

värdeskapande koncept. 
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Dag Aktivitet 

Måndag Deltagarna från kundgruppen tar med sig allt de kan om det problem eller den 

idén som har uppdagats. För att få fram en frågeställning som ska besvaras 

under veckan, tar man problemen och idéerna och gräver djupare och djupare 

för att kartlägga den grundläggande anledningen till problemet. Konsult 1 

kallar denna aktivitet för ”unpacking”. 

Tisdag Här skissar man enskilt upp lösningar på problemet, för att det inte ska uppstå 

groupthink eller att en person tar över och bestämmer hur lösningarna ska se 

ut. Lösningarna presenteras i gruppen och det bästa förslaget röstas fram. 

Onsdag Den framröstade lösningen utvecklas till ett mer tydligt koncept. Gruppen gör 

sedan en s.k. storyboard, eller plan, över hur prototypen ska fungera. 

Torsdag Deltagarna som tillhör kunden brukar vanligtvis inte medverka under 

torsdagen, då utformning av prototypen som ska ske i detta steg ofta sköts av 

företaget som här håller i sprintarna. Konsult 1 säger att kunderna gärna tar 

en dag till att besvara mail, ta telefonsamtal och annat när de har varit 

frånvarande från ordinarie arbetsuppgifter under sprinten. 

Fredag Prototypen testas av personer som valts ut inför detta steg. Detta sker i form 

av fem användartester som filmas för att deltagarna i sprinten ska kunna följa 

varje reaktion som testpersonerna får. Efter det presenterar alla sina tankar 

kring vad som testen har visat. Feedbacken hanteras av företaget som håller i 

sprintarna i form av en rapport som sammanställts och levereras någon vecka 

efter testet till kunden. 

Tabell 3. Beskrivning av sprintarnas olika aktiviteter och vad dessa innebär. 

  

En styrka med sprintarna anses vara att de strävar efter att minska risken för bortslösade 

resurser genom långdragna beslutsprocesser. Grundtanken med sprintarna är att gå från 

idé till färdig tjänst på ett snabbt och effektivt sätt. Upplägget är kort och intensivt, men 

uppskattas ofta av de som testat metoden. 

  

 ”... man har liksom fått jobba på ett nytt sätt, man har liksom på några dagar 

tagit fram en prototyp som sen kunderna har fått testa och man har fått feedback 

på ens tankar…” - Konsult 1 

  

Konsult 3 påminner dock om att det är viktigt att komma ihåg att sprintarna inte är 

universalmedicin. Om situationen kräver andra metoder behöver man anpassa sig för att 

nå bästa möjliga resultat. 

En av deltagarna från kundgruppen får rollen som decider. Denna har i uppgift att under 

veckans gång ta nödvändiga beslut för vidare arbete. Rollen tillsätts för att minska 
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tidsåtgången för diskussioner om beslut där deltagarna inte är överens. Det skall alltså vara 

ett tydligt mandat som tar besluten så att processen går framåt effektivt utan flaskhalsar. 

Decidern väljs ut av kunden själv och bör ha befogenheter att ta beslut som sprintarna 

berör. 

I projektets slutrapport beskrivs de att projektgruppen saknat tillräcklig kunskap om 

vad en sprint innebär. 

  

”Det saknas kunskap och kännedom om sprintmetodik i organisationen för att 

utföra de på ett bra sätt. Behovet av ökad kunskap och förståelse för arbetssättet 

gäller framförallt chefer som i regel är dem som ska ingå som beslutsfattarrollen 

i en sprint och även ska avsätta resurser under en vecka. En sprint går lätt 

förlorad om den person som behöver känna ägandeskap inte varit med på resan, 

eller om en viktig person med relevant kunskap för sprintmålet inte får tid att 

delta.” – Projektets slutrapport 

 

En utmaning med projektet tycks vara att det funnits beslutsfattare på flera nivåer att ta 

hänsyn till. Detta har skapat svårigheter med styrning, förankring, information och 

kommunikation under sprintens gång. Trots vissa svårigheter gav den nya idéer, en lyckad 

testad prototyp och nya insikter kring problemområdet. Prototypen samt de nya insikterna 

tycktes ha stor potential att tas vidare i utvecklingen av Ungdomsfullmäktige. 

Vidare beskrivs det att Ungdomsfullmäktige visade sig bestå av många aktörer och 

intressenter med olika behov och många roller inkluderades i utvecklingsarbetet. 

5.2 Fokusera 
Enligt de informanter som arbetar för det externa företaget måste det finnas en tydlig bild 

av varför verksamheten ska genomgå en förändring. Som konsulter går de därför in i 

samarbetet med kunden med vissa saker i åtanke: 

  

”... första steget är att försöka reda ut liksom vad är egentligen problembilden. Och 

då handlar det ju väldigt mycket om att lyssna och inte för tidigt hålla på med att 

komma fram till en massa lösningar och trycka på en massa lösningsförslag 

liksom. Det, det är ingen som är mogen för det, så första steget handlar mycket 

om att lyssna på kunden, vad det är liksom, vad det är den här personen upplever 

att dennes organisation är i för typ av situation och vad de ser för utmaningar i 

det här.” - Konsult 1 

  

Alla tre informanter som intervjuades för denna studie lägger vikt på vikten av en tydlig 

målbild med projekt av dessa slag, samt en tydlig bild av den målgrupp som man vill 

utveckla tjänsten för. De menar att ett projekt utan en tydlig målbild inte går framåt. 

Konsult 1 fortsätter med att förklara att det är viktigt att belysa varför projektet genomförs 

och vidare levandegöra visionen för att alla skall vara med på banan och faktiskt se nyttan 

med förändringen. 
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”...det här att ha en tydlig bild på vart man ska.. är enormt viktigt för att man ska 

få gemensam kraft i arbetet.” - Konsult 1 

  

Enligt en tidigare gjord granskning av Ungdomsfullmäktige konstaterades det att denna 

saknar dokumenterade mål, vilket fortfarande tycks vara fallet vid detta insiktsarbete. Det 

visade en rådande problematik i form av otydligheter med målet för Ungdomsfullmäktige, 

vilket skapat förvirring och otydlighet hos ungdomarna och övriga aktörer som berörs. 

  

”Det visade sig att olika aktörer upplevde olika grundläggande syften med 

Ungdomsfullmäktige, med följden också olika förväntningar kopplat till sitt eget 

deltagande, och förväntningar på effekt och utfall av eventet. Det handlar bland 

annat om [...] huruvida eventet i sin utformning uppnår det man förväntar sig att 

det ska göra.” – Projektets slutrapport 

  

Ungdomarna uttryckte tydligt att de inte kände sig bekväma med att bidra med sina åsikter. 

Detta på grund av otydligheter i vad de förväntades bidra med och vad som skulle hända 

med deras förslag i efterhand. Även sättet att lämna motioner kändes besvärligt och i ett 

format som de inte ansåg sig förstå. 

  

”Motionsskrivandet är ett exempel där ungdomarna uppmanas att motivera sina 

förslag ordentligt, men samtidigt finns det stöd i denna aktivitet vars uppfattning 

är att det är bättre de tycker till om något än fokuserar på hur formellt rätt och 

grundat det är. Det är [...] även [oklart] vad de får lämna förslag om och varför. 

Ungdomarna möts således av dubbla budskap i en och samma aktiviteter …” 

- Projektets slutrapport 

  

Alla involverade, ungdomar som vuxna, upplevde dock att tanken med den nuvarande 

processen var god men att allt för många otydligheter skapade förvirring. Målet för det 

aktuella projektet blev därför att skapa större transparens gentemot ungdomarna genom 

att möta dem i ett forum de känner sig bekväma och vågar höras i. 

  

”Digitaliseringens kraft i kombination med en genuin förståelse för målgruppens 

behov och önskemål har möjlighet att skapa ett kraftfullt verktyg som genom sin 

anpassning för målgruppens behov styr mot målen om en enklare vardag, 

smartare och öppnare förvaltning, delaktighet och högre kvalitet och effektivitet i 

verksamheten. I det här projektet är målgruppen barn och unga med målet att vid 

alla politiska beslut rörande ungdomar ska de ha haft inflytande.” 

- Projektets slutrapport 

5.3 Involvera 
Kommunen tycks inte ha haft någon större vetskap om vad som var specifikt problematiskt 

med den del av Ungdomsfullmäktige som projektet tillslut ämnades förändra. Bortsett från 

att processen inte var tillräckligt värdeskapande och effektiv för sitt ändamål. Enligt en 

tidigare utförd granskning tycktes det också saknas ett tydligt mål och syfte med processen. 
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För att möjliggöra en kartläggning av vad användarna ansåg vara problemområden 

genomfördes dels observationer vid två tillfällen samt djupintervjuer med personer som 

ingick i den aktörskarta som tagits fram. 

  

”Observationer av Ungdomsfullmäktiges workshoptillfällen och 

Ungdomsfullmäktigedagen hjälpte projektet att få en ökad förståelse för de olika 

rollernas uppgifter och delar i processen. Genom att observera eventet på plats i 

kombination med djupintervjuer blev problemområdena för olika aktörer i 

processen tydliga.” – Projektets slutrapport 

  

Som komplement till aktörskartan framställdes även sju personas för att beskriva de som 

ansågs viktiga i förhållande till processen, dessa listas nedan: 

  

• Persona 1: En 14-årig elev som är delaktig i ungdomsfullmäktige för första gången. 

  

• Persona 2: En 45-årig ungdomssamordnare, som i ungdomsfullmäktige har rollen 

som samtalsledare, hjälpa ungdomarna att skriva förslag, hjälpa lotsen med 

logistik, marknadsföring etc. 

  

• Persona 3: En 50-årig nämndsekreterare och registrator i ungdomsfullmäktige, 

som tar emot förslag från ungdomsfullmäktige. Diarieför, sorterar och grupperar 

förslagen efter innehåll och sorterar ut på handläggare eller ger till verksamhet. 

Svarar även själv på förslag ibland. 

  

• Persona 4: En 30-årig mattelärare och mentor för en gymnasieklass inom 

kommunen. Har ansvaret för att sin klass kommer fram med ett antal förslag och 

representanter till ungdomsfullmäktige. Får även en introduktion till arbetet och 

metod under hösten av demokratilotsen. 

  

• Persona 5: En 45-årig demokratilots. En nyckelperson för 

ungdomsfullmäktigeprocessen. Vägleder unga i kommunen in i demokratin, 

stimulerar dem till ett aktivt medborgarskap och sprider kunskap om kommunens 

verksamhet och ansvar. I Ungdomsfullmäktige är rollen att informera, facilitera, 

planera, genomföra och utvärdera eventet. 

  

• Persona 6: En 50-årig politiker och nämndsordförande i kommunen. 

  

• Persona 7: En 35-årig jobbar med demokratiberedning. Arbetar med att utveckla 

demokratin och hitta verktyg för hur kommunen aktivt ska kunna arbeta med 

demokratifrågor. 

  

Konsult 2 säger att det är viktigt att lyssna på användarna och deras behov när man 

utvecklar tjänster, samt att involvera dem i processen för att se så att den matchar mot 
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deras verkliga behov. Känslan av användbarhet blir högre då användarna förstår varför en 

tjänst ser ut och fungerar som den gör. Därför är det viktigt att inkrementellt jobba med 

utvecklingen och förbättra tjänster under tidens gång. 

  

”...Hur möter man den här gruppen, vad är det viktigaste för den här gruppen [...] 

sen måste man ju backa tillbaka till vad är liksom syftet och effektmålen med det 

här.” - Konsult 2 

  

Samma konsult fortsätter med att det är viktigt att involvera samtliga grupperingar inom 

den övergripande målgruppen som berörs. Ifall man missat någon av dessa kan det ha 

konsekvenser för tjänstens utveckling och funktion, vilket kan leda till att den anses 

misslyckad. Hen trycker således på att det bör finnas en stark intern kommunikation 

angående de val man gör. Ett exempel är om du väljer att inte involvera alla målgrupper i 

utvecklingen. Hen menar att det alltid är viktigt att definiera de mål man strävar efter och 

förmedla dem och de val man gör längs vägen till gruppen för att skapa förståelse och 

acceptans. 

  

”…vi har ju identifierat fler målgrupper men vi har ju valt att prioritera några 

målgrupper, att börja med, men då är det ju viktigt att man kommunicerar det. 

Och som du säger, [...]i det där fallet [att projektet inte utmynnar i vad 

målgruppen behöver] då har man väl omedvetet glömt bort någon grupp.” - 

Konsult 2 

  

Sprintarnas mål, enligt Konsult 1, är att utgå från insamlad kunskap och på ett effektivt sätt 

prova om man är på rätt spår för att nå den uppsatta målbilden. Genom att jobba med 

sprintarna kortas valideringsprocessen av idéerna ner och man kan på ett mer effektivt sätt 

se om de idéer man tagit fram fungerar för målgruppen. Hen menar att det handlar om att 

se om idéerna fyller den funktion de bör. Tid på att fundera ifall det är rent tekniskt och 

ekonomiskt möjligt behöver ej slösas om man redan innan vet om målgruppen vill använda 

tjänsten eller inte. 

  

”...Och göra det genom att testa [...] desirability, alltså om... fyller det här någon 

funktion? Är det här åtråvärt hos de användare som de är till för? Genom att 

starta med det, så vet man att om det inte har desirability, då behöver vi inte 

utreda feasability, som är tekniska, är det tekniskt möjligt, och viability som är 

finns det någon affärsmodell bakom det här. Då kan vi strunta i dem.” - Konsult 1 

5.4 Lära 
Under lära-steget beskriver Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) att man med 

förståelse för målgruppen ska ta fram lösningar på utmaningarna som upptäckts under 

föregående steg. Detta håller konsult 2 med om när hen belyser att man måste förstå varför 

man utvecklar nya tjänster. Syftet och kontexten är av stor vikt för att skapa något som 

kunderna vill använda och man måste fråga sig vad värdet är och om alla funktioner 

verkligen är nödvändiga för tjänstens syfte. Precis som också konsult 1 och 3 säger hen att 
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man inte får glömma vad problemet man försöker lösa är och att slutanvändaren och 

målgruppen är de som tjänsten skapas för. 

Utifrån insiktsarbetet, och i enlighet med e-strategin, kom kommunen fram till att de 

ville gå vidare med att utveckla en digital tjänst för unga där de kan lämna in sina motioner 

och andra förslag. Utformning av tjänsten gjordes med hjälp av sprintar i samarbete med 

det företag som konsult 1 och 3 arbetar för. Sprintens resultat sammanfattas i slutrapporten 

som följande: 

  

”Sprinten gav nya insikter kring problemområdet, nya idéer och en lyckat testad 

prototyp. Prototypen och erfarenheterna från sprinten har stor potential att tas 

vidare i utvecklingen av Ungdomsfullmäktige.” – Projektets slutrapport 

  

Som vi förstår har deltagarna under sprinten också valt att formulera ett nytt syfte och mål 

för hela Ungdomsfullmäktige, vilket lett till att sprinten även utmynnade i en uppdaterad 

nulägesbild. Detta innebär att målgruppen varit större än bara ungdomarna, vilket de även 

tydligt skriver i slutrapporten. 

  

”För att säkerställa att det fortsatta arbetet skulle styras i rätt riktning, och ta alla 

intressenters behov i beaktning, var det viktigt att prata med fler användare och 

förstå deras behov. Det var väsentligt att lägga tid på denna grund för att senare 

kunna uppnå ett bra resultat grundat på en gedigen förståelse för inblandade 

parter.” – Projektets slutrapport 

5.5 Orkestrera 
I samband med framtagningen av den digitala tjänsten genomfördes en plan för 

omstrukturering av Ungdomsfullmäktige. En anledning till detta var för att den dåvarande 

processen inte var utformad på ett sätt som möjliggjorde en applicering av tjänsten, samt 

kritiken som riktats mot den otydliga målsättningen. Projektet resulterade inte bara i en 

testad digital tjänst utan också i en uppdaterad processkarta. 

  

”... den digitala tjänsten [kan] leverera digitala förslag och förenkla nämnds 

processen genom att papper inte behöver användas. Om utformningen av 

Ungdomsfullmäktige förändras enligt förslag[en] [...]skrivs inte motioner på 

samma sätt som tidigare, och förenklar nämnds hanteringen avsevärt då 

förslagshantering blir en egen process.” – Projektets slutrapport 

  

Konsult 2 förklarar att utvecklandet och implementationen av en ny tjänst ofta är en del av 

en större digital transformation som påverkar hela verksamheten genom nya strategier och 

arbetssätt. Detta kan vara en anledning till att kommunen valt att bibehålla stort fokus på 

Ungdomsfullmäktiges målgrupp i helhet, samtidigt som de utformat den digitala tjänsten 

för ungdomarna. 

  

”En digital tjänst eller ett IT-stöd är ju aldrig bara en digital tjänst eller ett IT-stöd 

det kommer ju att transformera verksamheten på något sätt.” - Konsult 2 



 

 26 

5.6 Pröva 
Baserat på den lösning som föreslogs under ”Lära” utvecklades en prototyp för en digital 

tjänst som skall finnas tillgänglig för ungdomarna i kommunen. Prototypen testades av den 

uttalade målgruppen bestående av unga kvinnor och män från gymnasieskolor i 

kommunen. 

   Representanter till testgruppen väljs vanligtvis ut en tid innan sprintens start för att 

underlätta planeringen säger konsult 1. Således finns det inget specifikt moment under 

sprinten som syftar till att undersöka vilka målgruppen är. Det är något som bör vara 

kartlagt sedan innan. Om fallet skulle vara så att man under sprintens gång upptäcker att 

testgruppen behöver justeras är detta något man löser under veckans gång. 

  

”[Det] kan hända att man efter måndagen och sprintfrågan behöver justera vilka 

testpersoner man behöver, men förhoppningsvis så har man med en grupp som 

man har då minst två veckor innan, bestämt vilka de människorna är...” - Konsult 

1 

5.7 Standardisera 
Feedback från prototyptesterna har dokumenterats utifrån mönster de sett bland 

testgruppens åsikter. Dessa insikter kan användas för att vid vidareutveckling, matcha mot 

vad målgruppen faktiskt vill ha. Tjänsten skulle enligt dokumentationen appliceras på en 

redan befintlig app som kommunen använder för kommunikation med sina invånare. De 

förslag som inkommer till tjänsten landar senare i en funktionsbrevlåda inom kommunen. 

Vad vi kan se är den digitala tjänsten inte ännu live och vi har inte fått någon information 

om beslut tagits om att iscensätta den. 

5.8 Digitala förändringskrav 
Behov av förändring och innovation härstammar ofta från externa krav som ställs av 

användarna. Digitaliseringen har blivit ett av de större externa kraven och skapar ständigt 

nya förväntningar som måste levas upp till. 

  

”[Vi ser] ju också att eftersom vi använt oss av digital teknik under ganska lång 

tid och uppnått någon slags mognadsgrad i samhället så finns det också väldigt 

mycket förväntningar av folk, på att det ska fungera på ett visst sätt att alla 

tjänster som vi utnyttjar och alla sammanhang där vi är i ska svara upp till våran 

ganska högt ställda förväntan eller våra ganska högt ställda krav, [...] vi har 

mobil access till allt vi vill ha och att vi får information när vi vill ha den liksom.” 

- Konsult 3 

  

”...som jag ser det så handlar det om en medveten rörelse där en organisation 

försöker på något sätt ta kommandot över och styra sin egen förändring till att bli 

det man ser att man måste vara och det som utlöser den här förändringsrörelsen 

är i regel krav som kommer från en digital omvärld, [...] De kraven är ju ofta 

formade av ett digitalt beteende och förväntan som kommer av att man beter sig 

som digitala individer.” - Konsult 3 
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Konsult 1 och 3 pratar om hur digitaliseringen tvingar verksamheter att genomgå digitala 

transformationer, vilket i sin tur skapar nya digitala tjänster. Våra allt hårdare krav ställer 

våra kommuner mot nya utmaningar som anses svåra att besvara i och med byråkratiska 

processer, skattefinansiering och stränga dokumentationskrav. 

  

”... man har en demografisk utmaning där det liksom, affärsmodeller för 

kommunerna går inte ihop. De kan inte fortsätta jobba som de gör idag för de 

måste leverera, mycket större nytta till mycket lägre pris, och det gör man inte 

genom att fortsätta göra som man alltid har gjort, utan där krävs det nytänk och 

innovation.” - Konsult 1 

  

Konsult 3 menar att det kan vara svårare för den offentliga sektorn att gå igenom en 

förändring och arbeta med digitala tjänsteinnovationsprocesser. En av anledningarna är 

att många personer ofta är inblandade och att det till följd av detta uppkommer svårigheter 

att involvera alla i arbetet. Därför är det viktigt att arbeta proaktivt genom att tydligt 

förankra syftet med projektet. Så att alla som berörs åtminstone kan förstå varför projektet 

genomförs och därmed inte hindrar arbetet. Dock finns en annan vanligt förekommande 

svårighet som grundas i en tidsbrist hos anställda inom offentlig sektor. 

  

”... Det finns liksom, det är fullt i kalendern. Man har bokat in så pass mycket 

rutinmässigt återkommande saker att det är liksom... Det finns ingen plats att 

göra något förändringsprojekt eller delta i någon pilot eller liksom, gör något nytt 

överhuvudtaget.” - Konsult 3 

6 Diskussion 
Nedan undersöker vi vilka aspekter av projektet som verkar ha medfört utmaningar i 

arbetet och som kan hanteras annorlunda vid kommande digitala 

tjänsteinnovationsprojekt.  Resultat och analys i förhållande till studiens syfte, 

innehållande information från informanter, samt händelseförloppet av projektet 

diskuteras i förhållande till Kristensson, Gustafsson och Witells (2014) modell för 

tjänsteinnovation för att hitta avvikelser och rekommendationer för framtiden. 

För att tydliggöra hur vi har kopplat sprintarna till Kristensson, Gustafsson och Witells 

(2014) modell för tjänsteinnovation, redovisas de olika relationerna mellan stegen 

översiktligt i tabellen nedan (se Tabell 4). För förklaring av sprintarna hänvisar vi tillbaka 

till (Tabell 3) under Resultat. All analys är gjord utifrån vår egna tolkning av det material 

vi fått ta del av från projektet och kan därför vara missvisande ifall materialet saknar delar 

som skulle anses relevanta i efterhand. Även tolkningen av Kristensson, Gustafsson och 

Witells (2014) modell mot sprintarna är gjorda utav oss. 
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Kristensson, Gustafsson och Witell Sprint 

Involvera + Fokusera Måndag 

Lära + Orkestrera Tisdag 

Lära Onsdag 

Pröva Torsdag 

Pröva Fredag 

Standardisera 
 

Tabell 4. Hur vi har jämfört de olika stegen i båda metoderna med varandra. 

  

6.1 Fokusera och involvera 
Enligt slutrapporten från kommunen uppstod vissa svårigheter med val av decider då det 

anses ha saknats kännedom och tillräcklig kunskap inom organisationen om vad rollen 

skulle innebära i praktiken. På samma sätt upplevde projektgruppen även att det rådde 

oklarheter över sprintarnas upplägg. Ett av det externa företagets huvuduppgifter anser vi 

är att tydligt informera om samtliga roller, vad som krävs av dessa och framförallt att finnas 

tillgängliga när det uppkommer svårigheter under sprintarna. Varför kommunen känner 

som de känner vet vi inte, men det verkar som att informationsöverföringen brustit 

någonstans på vägen. En annan anledning, baserat på Matt, Hess och Benlians (2015) 

forskning, kan vara bristande ledarskap redan vid det övergripande strategi-stadiet där det 

måste finnas någon med tillräcklig kompetens för att se vilka som måste vara inblandade i 

de olika delprojekten. Konsult 3 påpekade att en av de stora utmaningarna med offentlig 

sektor är tidsbrist och fulla kalendrar. Detta tycks också ha varit ett av problemen i 

sprintarna för detta projekt. Vi tolkar det som att personerna som i efterhand skulle ha haft 

mandat att ta beslut, inte haft tid för att prioritera sprintarna och därför lagt ansvaret på 

andra som faktiskt hade tid. Matt, Hess och Benlian (2015) menar att den digitala 

transformationen och dess strategi måste genomsyra hela verksamheten, vilket möjligtvis 

inte varit fallet denna gång. Därför menar vi att kommunen borde ha, med stöd av det 

externa företaget, förmedlat vad sprinten skall bidra med i den större digitala 

transformationen kommunen genomgår. Det verkar även som att projektet inte prioriterats 

som tillräckligt viktigt att lägga tid på, vilket går emot deras bild av att ungdomarna är den 

viktiga målgruppen för kommunens framtid. I enlighet med vår teori och våra informanter, 

skulle denna förankring kunnat få den verkliga beslutsfattaren att hitta tid i schemat för att 

investera i sprinten. Detta är dock bara spekulationer från vår sida utifrån det material vi 

tagit del av. 
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Det överliggande krav på digitalisering som McAfee och Brynjolfsson (2015) skriver om, 

är tydligt anledningen till varför kommunen har skapat den nya e-strategin och också 

varför de valt att göra en digital tjänst för att involvera ungdomarna i Ungdomsfullmäktige. 

En kommun som inte ägnar sig åt nytänk och innovation har svårt att konkurrera med 

andra kommuner, precis som konsult 1 säger, och får på så sätt svårare att behålla och locka 

nya invånare. Det är alltså inte bara den privata sektorn som måste tänka om till följd av 

digitaliseringens krav utan också den offentliga, då det i slutändan handlar om 

konkurrenskraft och strävan efter att nå så många som möjligt. Det som Lusch och 

Nambisan (2015), Berman (2015) och Brynjolfsson och McAfee (2015) skriver om de 

kraven på innovation och digital tjänsteinnovation för att effektivisera sina 

värdeerbjudanden, bör alltså även gälla här. 

En stor skillnad mellan den offentliga och privata sektorn är dock beslutsfattandet, där 

vi tolkar som att det varit ett av problemen under projektets gång. Sprintar kräver snabba 

beslut, något offentlig sektor med dess byråkratiska processer kan ha svårt med, i enlighet 

med den erfarenhet konsult 3 beskriver. 

Den första dagen under sprintarna tycks handla om att producera idéer och lösningar 

på de problemområden en kartlagt, för att senare under veckan besluta vilken idé som går 

vidare till prototyp. En fråga som vi ställt oss är ifall deltagarna från kommunen redan 

innan sprintarna har varit förinställda på en lösning i form av en digital tjänst så att de inte 

hunnit funderat över andra möjligheter för att nå ungdomarna på. 

De personas som framställts av kommunen baseras på de olika kartlagda målgrupperna 

som är involverade i Ungdomsfullmäktige. Dessa innebar på så sätt olika roller, vilket kan 

vara användbart för att få en övergriplig bild över de personer som kan tänkas påverkas av 

de förändringar som genomförs för att förbättra värdeskapandet. Som Peters et al. (2016) 

skriver så skapas värde ”...alltid av flera aktörer, inklusive mottagaren” (s. 137, författarnas 

översättning) vilket stödjer valet av kommunen att investera resurser på att involvera hela 

processens aktörer i insiktsarbete. Även enligt Kristensson et al. (2014) och konsult 2 finns 

anledning att lära känna sin målgrupp i deras kontext för att kunna upptäcka behov som 

inte nödvändigtvis behöver vara uttalade, vilket pekar på att observationer var passande 

för ändamålet. För att kommunen skulle få en mer specifik bild av vad som ansågs vara 

problematiskt med processen i helhet, vilket enligt dem var framgångsrikt, var det även 

helt rätt av dem att inleda arbetet med ett insiktsarbete med djupintervjuer. Bermans 

(2012) forskning om att värdeerbjudanden på en allt mer digital marknad förändras och 

att kunderna, eller i detta fall slutanvändarna, bör involveras mer i verksamheten för att 

förbättra processerna anser vi att kommunen gör. Dock kan detta vara ett exempel på 

varför Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) menar att stegen i ramverket ofta gärna 

får upprepas när det finns behov av det. Vi menar således att de, efter att ha kartlagt 

problemområden med processen och vidare formulerat mål med projektet, bör ha gått 

tillbaka och gjort ett andra insiktsarbete. Detta baserat den specifika målgruppen som 

ansågs vara i behov av tjänsten, vilket i detta fall är ungdomarna. Enligt sprintarnas 

upplägg finns dock inte tid till att gå tillbaka och återskapa ett steg, och är en anledning till 

att ifrågasätta valet de gjort att använda sig av dessa som digital tjänsteinnovationsmetodik 

för just detta fall. 
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Som vi påpekat tidigare verkar det som att framtagningen av den digitala tjänsten var 

förutbestämt. Därför ser vi en anledning att ifrågasätta varför de målgrupper som 

undersökts kommer från alla olika delar av processen och inte bara ungdomarna som skall 

använda sig utav den. Speciellt när testgruppen i slutändan enbart bestod av ungdomar. Vi 

förstår varför man skulle vilja skapa en tydlig bild av hela processen med alla dess aktörer, 

men ifrågasätter ändå det stora fokuset på att undersöka bredden av målgruppen istället 

för att prata med fler ungdomar. Enligt Berman (2012) handlar digital transformation om 

att alla aktörer inom verksamheten måste ingå i ett nätverk där alla digitala processer är 

integrerade, genom att användare får vara och påverka processerna. Detta i sig skapar ett 

bättre flöde av värdeskapande genom hela verksamheten när allt är sammankopplat och 

hela verksamheten kan effektiviseras. Vilket är varför det är så viktigt att ha en klar bild av 

vilken målgrupp som bör vara i fokus. Vår tanke är att de har haft koll på sin målgrupp men 

ändå inte, åtminstone inte hur den skall bidra till utvecklandet av tjänsten. I och med att 

allt verkar ha varit lite luddigt runt hela Ungdomsfullmäktige kan projektgruppen ha 

tvingats till att utgå ifrån en mycket bred målgrupp, för att de undermedvetet vetat att 

processkartan kommer behöva förändras, digital tjänst eller ej. 

6.2 Lära och orkestrera 
Ett sätt att se på lära-steget är att de redan under insiktsarbetet genomgått detta och då 

kommit fram till att en digital tjänst skall utvecklas. Om detta är fallet ställer vi oss frågan 

om vad som hände under sprinten, då det verkar ha utvecklat en uppdaterad nulägesbild 

parallellt med den digitala tjänsten. Detta i sig är inte konstigt då insiktsarbetet och även 

en tidigare granskning påvisar att Ungdomsfullmäktige saknar dokumenterat syfte och 

mål. För att åter hänvisa till Berman (2012) och Matt, Hess och Benlian (2015) är det näst 

intill givet att mindre projekt som en del av en större digital transformation kommer leda 

till andra åtgärder inom verksamheten när digitalisering ska genomsyra processerna. 

Därför ser vi inget fel i att de inlett fler projekt i samband med den digitala tjänsten, men 

att det vore fördelaktigt att genomföra dessa separat. Konsult 2 menar att det inte går att 

skapa en universallösning för samtliga målgrupper direkt och att det därför kan vara bättre 

att genomföra olika projekt för att ta fram separata lösningar för olika syften, trots att det 

i slutändan handlar om samma värdeskapandeprocess. Vilket är just det vi tänker oss kring 

fallet med Ungdomsfullmäktige. Det verkar som att de skyndat på två projekt parallellt för 

att båda känts nödvändiga. Men kunde man ha tagit dem var för sig och fått liknande eller 

kanske till och med bättre resultat? 

Det logiska är att säga att det i steget lära, eller onsdagen enligt sprintarna, uppkommit 

svårigheter att skilja på vilken lösning de vill ta fram. Projektet fick helt plötsligt två 

målbilder istället för en, där olika målgrupper krävde olika abstraktionsnivåer på 

utförandet. 

Orkestrera innebär bland annat att undersöka om tjänsten eller lösningen passar in på 

den rådande strategi eller affärsmodell som verksamheten har. Sprintarna ämnar 

undersöka liknande aspekter men med andra begrepp som Konsult 1 säger är viability, 

alltså om det finns en bra affärsmodell bakom en lösning, och feasability, om lösningen är 

tekniskt möjlig att skapa. I teorin bör man undersöka detta för att försäkra sig om att den 

lösning man tar fram är möjlig att implementera vilket verkar som att de missat i detta fall 
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när de redan fast beslutat sig om den digitala tjänsten i förväg. Som Yoo et al. (2010) 

påpekar så förlitar de nya kombinationerna som utgör digitala innovationer, eller i detta 

fall digitala tjänsteinnovationer, på att allt övergår från analoga format till digitala format. 

Det är omöjligt att anpassa digitala lösningar på verksamheter som fortfarande är analoga 

i sina processer. Berman (2012) menar att varje industri idag har en press på sig att 

förändras och att de behöver ha en plan på plats när man går igenom en digital 

transformation. Vår tolkning är att kommunen inte har haft en ordentlig plan innan de 

påbörjade projektet, då de i efterhand kom på att de måste ändra i processen för att den 

digitala tjänsten skall passa in. 

Med tanke på de otydligheter med beslutsfattare, målgrupper och deltagare som två 

olika mål under sprintarna skapade kunde det kanske ha varit bättre att avbryta sprintarna 

för att fundera över hur de ska gå vidare, och med vad. Alltså skapa två projekt istället för 

att tvinga in ett nytt projekt i ett redan existerande projekt. 

En åtgärd som kommunen inte verkar ha tagit till hänsyn, åtminstone inte enligt 

dokumentationen, är att undersöka vilka tjänster som redan finns på marknaden för att 

undvika att uppfinna hjulet igen. De hade isåfall kunnat ta del av externa aktörer för att 

kunna skapa deras tjänsteinnovation, då aktörer som samarbetar och fördelar resurser över 

de organisatoriska gränserna skapar bättre värde i tjänsteprocessen (Nambisan 2013; 

Peters et al. 2016).  Genom att ta kontakt med andra kommuner som har liknande uppdrag, 

kunde de möjligtvis ha fått tillgång till färdiga metoder och tjänster för att uppnå det värde 

som önskades bli resultatet av projektet. Yoo, Henfridsson och Lyytinen (2010) beskriver 

digital innovation som nya kombinationer av fysiska och digitala komponenter för att skapa 

originella produkter. Ifall det nu finns liknande tjänster ute på marknaden som kommunen 

ämnade att skapa är det ingen större poäng i att gå igenom ett projekt som denna, eftersom 

att tillvägagångssätten i den syftar att skapa en ny digital tjänsteinnovation (vi har efter 

snabb sökning hittat flera liknande tjänster). Att detta inte verkar ha gjorts kan bero på 

många olika saker som vi inte har vetskap om. Men ett av dessa skulle kunna vara att de 

vill skräddarsy en tjänst specifikt för kommunens ungdomar utifall att de har andra krav 

och prioriteringar än ungdomar i andra delar av landet. Om detta var fallet, så har de helt 

i enlighet med sprintarna och Kristensson, Gustafsson och Witells (2014) modell haft stort 

fokus på att komma nära den faktiska kunden i den kontext som de befinner sig i. 

Vi anser oss inte ha rätten att avgöra vad som är rätt eller fel metod att använda som 

tillvägagångssätt i detta fall, dock kan vi grundat i vår teori se två alternativ som kommunen 

hade att välja mellan i situationen. Samtliga informanter menar att verksamheter inte ska 

behöva anpassas efter deras tjänster, utan att tjänsterna ska formas efter verksamheten för 

att uppnå största möjliga värdeskapande. I kommunens fall har de gjort tvärtom och valt 

att utgå från en tjänst och baserat på förutsättningar som denna kräver gjort förändringar 

av verksamheten. Det vore enkelt att påstå att de i detta fall har gjort fel när de gjort 

tvärtemot vad våra informanter förespråkar. Dock kan projektgruppen ansett sig ha goda 

anledningar till att göra så, till exempel den större digitala transformationen som 

kommunen genomgår. Möjligtvis ansåg de sig ha tillräckliga kunskaper och befogenheter, 

grundat i e-strategin, att kunna skapa tjänsten och använda denna för att ändra processens 

helhet. Vi vill därför understryka att de två resultaten, digitala tjänsten respektive syfte- 
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och målformulering/nulägesbilden, kan ha effektiviserats och uppnått bättre kvalitet om 

de genomförts var och en för sig. Som vi var inne på kan orsak till valet att köra båda 

”projekten” i sprinten samtidigt vara att projektet med Ungdomsfullmäktige bara är ett av 

många inom kommunens digitala transformation. 

6.3 Pröva och standardisera 
Kommunens projekt har med hjälp av sprintarna gått igenom samtliga steg i någon mån i 

enlighet med Kristensson, Gustafsson och Witells (2014) ramverk. Trots detta kan 

tillvägagångssättet kritiseras. Vi vill därför påpeka att inget är svart och vitt, då ingen av 

metoderna är perfekta när alla projekt är olika och involverar den mänskliga faktorn. Trots 

kompetens för att leda arbetet framåt och ta rätt beslut kommer det alltid finnas 

omständigheter som kan ha hanterats bättre när ett arbete utvärderas. 

En intressant aspekt är att vi ser att målgruppen smalnar av och återigen fokuserar helt 

på ungdomarna och den digitala tjänsten inför prototypen och testerna. Vi håller därför 

fast vid att det finns anledning att diskutera ifall projektet har haft ungdomarna som 

huvudsaklig målgrupp eller om de valt målgruppen för hela Ungdomsfullmäktige för 

utvecklandet av tjänsten för att försäkra sig om att dom inte missat något. 

Det avslutande steget i ramverket, standardisera, innefattar dels att prototypen som 

testas under steget Pröva görs om och anpassas baserat på den feedback som samlats in. 

Vilket gör att dessa två steg i många fall återupprepas många gånger för att tillslut resultera 

i den tjänst som har största möjliga värdeskapande för kunden, i detta fall ungdomarna. 

Enligt vår vetskap verkar dock inte prototypen av den digitala tjänsten ha gått igenom 

vidareutveckling baserat på feedback från testgruppen och inte heller lanserats för att 

kunna användas av kommunens ungdomar. 

7 Avslutande reflektion 

Syftet med studien var att undersöka vilka aspekter i det digitala 

tjänsteinnovationsprojektet som kan vara av extra vikt för kommunen att fokusera på 

under sin fortsatta digitalisering. Projektet resulterade i en prototyp av en digital tjänst som 

kan appliceras på en redan existerande applikation som kommunen använder för att nå 

sina invånare, tillsammans med en ny processkarta för Ungdomsfullmäktige. Vidare 

formulerades även tydligare mål och syften i relation till involverade aktörer. Genom att 

kritiskt granska den digitala tjänsteinnovationsprocessen för projektet med hjälp av 

Kristensson, Gustafsson och Witells (2014) ramverk för tjänsteinnovation konstaterar vi 

att det finns förbättringsmöjligheter och vissa viktiga aspekter att ha i åtanke vid liknande 

framtida projekt. 

   Kommunen verkar i detta fall, i enlighet med vårt resultat och diskussion, redan innan 

projektets början haft en tanke om att skapa en digital tjänst som kan appliceras på 

Ungdomsfullmäktige. Insiktsarbetet visade dock även på att Ungdomsfullmäktige behöver 

förses med mål och syfte för att aktörerna ska kunna se vad de har för roll i processen, vilket 

lades till som ett andra problemområde som de med hjälp av samma sprint ville lösa. Dessa 

två områden inkluderar olika målgrupper och agerade på olika abstraktionsnivå inom 

verksamheten, vilket vi ser har skapat förvirring och svårigheter att fokusera på rätt 
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målgrupp vid utveckling av den digitala tjänsten. Vidare insåg de under arbetets gång att 

den digitala tjänsten skulle kräva att processen för Ungdomsfullmäktige uppdateras och 

görs kompatibel för digitala inslag vilket skapade ytterligare problematik, speciellt när 

gruppens decider inte hade befogenhet att kunna fatta beslut på alla dessa nivåer. Slutligen 

vill vi ifrågasätta valet av metod som användes för att ta fram tjänsten. Det strikta upplägget 

och under den korta tid som sprinten genomgås kanske inte passar in i offentlig verksamhet 

där beslutsprocesser kan vara komplexa och långsamma. 

   I framtiden menar vi därför att kommunen i projekt som ämnar att producera digital 

tjänsteinnovation måste lägga ner mer resurser på att kartlägga vilka målgrupper som är 

relevanta för kontexten. Det var enligt oss bra att de gjorde ett inledande arbete för att få 

en översikt av rådande problem med processen. Om man senare inser att flera åtgärder 

måste göras för att erbjuda största möjliga värde till inblandade aktörer, bör dessa hanteras 

separat för att förhindra att målgrupper och syften blandas ihop och utmynnar i ett splittrat 

resultat. För att förtydliga ser vi att sprintarna, trots vår kritiska inställning, faktiskt har 

hjälpt kommunen att producera en tjänst och lite extra på det. Om den önskade kvalitet är 

uppnådd lämnar vi dock outtalat på grund av bristande information om hur projektet 

slutat. 

Avslutningsvis vill vi påpeka att de krav som implementationer av digitala inslag ställer 

på en verksamhet inte bör underskattas. För att använda sig av digitala tjänsteinnovationer 

krävs att man inte bara avsätter resurser till ovanstående, utan även till de förändringar av 

processer, strategier och ledning som krävs för att hantera digitala transformationer.   

8 Slutsatser 
Baserat på de fynd som gjorts under studien har vi nedan sammanfattat tre slutsatser som 

vi anser vara av störst relevans att understryka för kommunens fortsatta arbete med den 

digitala transformationen och dess medföljande digitala tjänsteinnovationsprojekt. 

  

• I samband med att hela verksamheten digitaliseras kommer allt fler digitala tjänster 

att integreras. Strategier och ledning måste därför utvecklas för att kunna stötta och 

samordna delprojekt för att förhindra förvirring och svårigheter med 

beslutsfattning. 

• Val av digital tjänsteinnovationsmetod måste väljas ut med tanke på rådande 

processer och resurser som finns inom den kommunala verksamheten, samt vilket 

mål och syfte som formulerats. 

• Mål och syfte med digitala innovationsprojektet måste vara tydligt definierat, 

förankrat och avgränsat för att bibehålla fokus på relevanta lösningar för utvald 

målgrupp. 
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