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ABSTRACT 
Date: 2018-08-26 

Level: Bachelor Degree of innovation science and technology  

Institution: Departement of Innovation, Design and Technique  

Author: Samia Dahir Idriss  

Title: Young adult´s perception of a municipalty´s digitala plattform- User involvement in a 

service development project 

Tutor: Anette Strömberg 

Research Questions:  

RQ1: How do young adults at age 18–25 experience the current platform of municipalty?  

And how young adults wants the municipality to develop these digital plattforms?  

  RQ2: Is user involvement benefical when developing minucipality new services? 

Purpose:  

The purpose of the study is to investigate whether the target group´s involvement in the 

municipality´s web developement process can help get ideas and opportunities for 

improvement. This in order to help the municipality to develop its web plattforms and achieve 

its goals. The author choose to study and understand only adults aged 18–25 years.  

Method: 

Qualitative research with a deductive approach. Design thinking is used to sympathize with 

and also to genereate new ideas and improvement opportunities. Semi-strutured interviews, 

workshop were used to gather data.  

Conclusion:  

Resultat from empiri have clearly highlighted how young adults experienced the 

municipalitity web platforms. Young adults have given varied and somethimes the same 

views on how they percieved the minucipality´s digitala channels when using the municipality  

platforms. Some of young adults presented same problems with the texts that municipality 

publishes. Some others had other problems when they searched jobs and information on the 

municipality´s website. Some other learned information they did´nt know before using the 

municipality website.  Young adults web improvement were vaired depending on the 

problems they encountered and how they would liked to improve the municipality web 

platforms. As all the participants in this study have demonstrated their needs and 
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improvement opportunities, user involvement can be a better way to reach and to develop the 

municipality´s web paltforms.  

Sammanfattning  

Datum: 2018-08-26 

Nivå: C-uppsats, inom innovationsteknik 

Institution: Akademi för innovation, design och teknik, (IDT) Mälardalens Högskola.  

Författare: Samia Dahir Idriss, 16 januari 1991  

Titel: Unga vuxnas uppfattning av en kommuns digitala plattformar- Användarinvolvering i 

ett tjänstutvecklingsprojekt.  

Handledare: Anette Strömberg 

Nyckelord: Användarinvolvering, värdeskapande, omvärldsanalys & trendbevakning, 

interaktion och value co Creation.  

Forskningsfrågor:  

F1: Hur upplever unga vuxna i ålder 18–25 Eskilstuna kommuns plattformar och hur skulle 

målgruppen vilja utveckla kommunens digitala plattformar?   

F2: Är användarinvolvering effektiv för att kunna utveckla en kommuns plattformar? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka fortsättningsvisanvändarinvolvering inför 

kommunens webbutvecklingsprocessen, kan hjälpa att få idéer och förbättringsmöjligheter. 

Detta för att kunna hjälpa kommunen att utveckla sina webbplattformar och nå sina mål. För 

att begränsa studien, har författaren valt att enbart studera och förstå unga vuxna i åldern 18–

25 år. 

Metod: Kvalitativ forskning med deduktivt synsätt. Design thinking används för att 

empatisera med också generera nya idéer och förbättringsmöjligheter. Semi-strukturerade 

intervjuer och workshops användes för att samla in data.   

Slutsats:  

Resultat från empiri har belyst tydligt hur unga vuxna upplevde kommunen webbplattformar. 

Unga vuxna har gett varierande och ibland samma synpunkter kring hur de upplevde 

kommunens digitala kanaler vid användningen av kommunens digitala kanaler och hur de 

skulle vilja utveckla plattformar. Några hade lite problem med texterna som kommunen 

publicerar. Några andra upplevde inte detta, utan de hade annat problem. Alltså det var några 

som sa att det upplevde problem när de sökte jobb, och information på kommunens hemsida. 
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Några andra lärde sig först vid praktisk användning av kommunens digitala plattform. Unga 

vuxnas svar och förslag på utvecklingsmöjligheter varierade beroende på hur problem 

uppfattades. Då samtliga deltagarna under den här studien har påvisat sina behov och 

förbättringsmöjligheter, rekommenderas användarinvolverade metoder att användas i en 

kommunal kontext som utvecklar kommunala webbplattformar.  
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INLEDNING  
Detta kapitlet, presenterar bakgrund & problemformulering, tidigare forskning, syftet 

forskningsfrågor och avgränsningen.  

Bakgrund och problemformulering  
Eskilstuna kommunen står inför en utmaning. Sedan åtta år har kommunen inte gjort någon 

förändring på sina plattformar. I år satsar kommunen på att utveckla av sina webbplatser. För 

att kunna göra detta behöver de inflytande från och medverkan av invånarna i 

webbutvecklingsprocessen. I samtal med företrädare för kommunen blev det tydligt att 

kommunen har svårt att nå en målgrupp. Denna målgruppen som kommunen har svårt att nå 

är unga vuxna i ålder 18–25 år. Kommunen vill nu inkludera målgruppen i deras 

webbutvecklingsprocesser därför studien fokuserar på unga vuxna.   

Forskningsområdet grundades under ett samtal med uppdragsgivaren, där uttryckts vad 

kommunen vill ha och vill nå. Och anledningen att den här studien görs är, att hjälpa 

Eskilstuna kommun nå sina mål inför webbutvecklingsprocessen. Ute efter kommunens behov 

vill jag med den studie förstå hur invånarna och speciellt målgruppen upplever kommunens 

digitala kanaler. Författaren vill även undersöka användarinvolveringsmetod effektivitet i en 

kommunal kontext. Då anledningen till intresset för användarinvolverad metod är att metoden 

är relativt ny i en kommunal kontext och specifikt den kontext som föreliggande studie 

studerar. Detta gör att metoden i sig blir intressant att studera.  

Tidigare forskning om användarinvolvering  
Tidigare forskning visar vikten att involvera kunder i tjänsteutvecklingsprocesser. Genom att 

involvera kunder i utvecklingsprocessen, kan företag hitta kunders exakta latenta behov. Och 

kunders latenta behov innehåller principiellt vad kunder verkligen värdesätter eller de 

produkter/tjänster kunden vill ha. Detta kan underlätta företag att helt enkelt få tillgång till att 

förstå och möta latenta behov hos kunder och sedan kunna lättare utveckla. (Matthing. J, et al 

2004). 

Sjödin. C, et al (2009) har studerat parken zoo och dess besökare. Målet med detta studien var 

att bjuda in besökarna till öppen innovation och sedan lyssna, höra men också förstå och 

samtidigt identifiera besökares latenta behov när de besöker parken zoo. Besökare fick 

dokumentera sina känslor och de problem de stöter på vid undersökningen.  Efter analys av 

insamlade data fick forskarna fram besökarna latenta behov, problem när de besöker parken 

zoo.  Till slut kom forskarna fram att kunderinvolvering och externa informationskällor är 

viktiga när man jobbar med utvecklingsarbete. 
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Tidigare forskning om ungdomar och informationsbeteende  
Trender visar att internetanvändning har ökat de senaste 10 åren, och det är framför allt 

ungdomar i åldern 16–25 år som är mest aktiva på internet. De är uppkopplade på sociala 

medier såsom Facebook och Instagram. En enkät som gjordes 2014, visade att 98% 

ungdomarna använder smartphones och att 81% av ungdomarna besöker många olika sociala 

medier dagligen i Sverige. När det gäller att använda internet för kommunikation är ungdomar 

aktiva i olika digitala kanaler och kommunicerar med varann. (findahl, 2014)  

Tidigare forskning visar även var unga vuxna söker mest information. Rowlands. I et al, 

(2008) pratat om ”Google generation” i sin artikel. Google generation är en typ av generation 

av unga vuxna som vuxit i en värld som domineras av internet. Dessa ungdomar använder 

internet och Google är den mesta populära sökmotor de använder för att ta reda på 

information om omvärlden. (Rowland. I et al 2008) 

Syftet  
Syftet med studien är att undersöka om användarinvolvering inför kommunens 

webbutvecklings processen, kan hjälpa att få idéer och förbättringsmöjligheter. Detta för att 

kunna hjälpa kommunen att utveckla på bästa sätt sina webbplattformar och nå sina mål. För 

att begränsa studien, har författaren valt att enbart studera och förstå unga vuxna i ålder 18–25 

år. 

Forskningsfråga  
F1: Hur upplever unga vuxna i ålder 18–25 Eskilstuna kommuns plattformar och hur skulle 

målgruppen vilja utveckla kommunens digitala plattformar?    

F2: Är användarinvolvering effektiv för att kunna utveckla en kommuns plattformar?  

Avgränsning  
Denna studie avgränsas till Eskilstuna kommun och dess invånare (speciellt unga vuxna i 

ålder 18–25 år).  Avdelningen kommunikation är fokusområdet i studien. Detta för att dels ta 

reda på hur målgruppen involvering anses viktigt när man utvecklar kommun digitala kanaler. 

Dels för att undersöka hur definierad målgruppen skulle vilja utveckla kommunens 

plattformar.  
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INNOVATIONSBIDRAGET  
Studiens innovationsbidrag är att via användarinvolverande metoder ge kommunen dels olika 

slags idéer, förbättringsförslag och nya möjligheter till användning av kommunens hemsida 

men också att visa kommunens kommunikationsenhet hur användarinvolvering kan fungera i 

praktiken och vad det kan leda till för resultat. Kommunen kan förhoppningsvis dra direkt 

nytta av ungdomars idéer inför utveckling av webbutvecklingen och på sikt utveckla egna 

metoder för användarinvolvering i sitt utvecklingsarbete.    
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TEORI  
Här presenteras teorier som är kopplat till innovationsbidraget och teorier som är kopplat till 

kunskap bidraget.  

Teori kopplat till Innovationsbidraget  
OMVÄRLDSANALYS  
Wahlström. B, (2015) ordet omvärld har funnits i svenska sedan 1800-talet. Ordet kom 

ursprungligen från danskan och tyskan. På engelska betyder det, the world around us eller the 

surronding world och vad som händer i omvärlden eller the world around us kan påverka 

företag, kommuner, nationer, regioner etc. Det är viktigt att uppmärksamma och bearbeta 

information om omvärlden och för att kunna göra detta finns det verktyg och metoder. En av 

verktyg eller snarare metoden är omvärldsanalys. Omvärldsanalys har 3 huvud uppgifter. Den 

första är att identifiera nya behov hos konsumenter när man då är ett företag. Den andra är att 

kunna förse och identifiera nya idéer och nya affärsmodeller. Den tredje är att kunna söka 

efter information som påverkar omvärlden. (Wahlström. B, 2015).  

ORGANISATIONEN GES FÖRSPRÅNG MED OMVÄRLDSANALYS  
 Allt som finns utanför organisation, hur andra organisation fungerar, samt hur externa aktörer 

fungerar påverkar oss alla (företag, nation, kommun, organisation, människor). Det är en 

absolut viktig att ta hänsyn till omvärldshändelserna. Man kan ta reda omvärldshändelserna 

via exempelvis media och se vilka signaler som påverkar omvärlden och hur världen ser ut, 

hur andra organisation fungerar för att kunna ta inspiration.  

Wahlström. B, (2015) nämner 3 parametrar i sin bok, dessa är invärld, närvärlden och 

omvärlden.  

• Invärlden är hur man hanterar organisation egna information. Det kallas också 

Business Intelligence (BI). Organisation använder BI för att upptäcka men också 

uppmärksamma olika delar av det som händer i sin egna organisation.  

• Närvärlden (Competitive Intelligence (CI)) är hur förväntad omvärlden fungerar. CI 

har olika definitioner till exempel organisation kan ta inspiration av hur andra 

organisationer hanterar sin omvärld. Organisation kan även ta kännedom av hur 

kunder, morgondagens marknader samt konkurrenter är och ser ut. Omvärlden 

förändrades ständigt och allt gå snabbare och snabbare, för att identifiera 

möjligheterna hos kunder, hot, skapa förutsättningar för den egna verksamheten 

behövs CI.  

• Omvärlden handlar om att bevaka vad som händer i omvärlden. Det är också allt som 

finns utanför organisation och kan påverka organisation. Det kan vara globaliseringen, 
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digitalisering och även 

oförväntad, händelser utan 

omvärlden. De som vill 

veta information, trender 

finns det mycket 

omvärldsinformation på 

nätet. Det gäller bara att 

googla och plocka 

information man är 

intresserad av och vill ha. 

    

Bild 1: Illustration av Kairos Future, Wahlström. B 

TRENDBEVAKNING  
Den virtuella revolutionen har omvandlat många aspekter av människors liv, det har förändrat 

hur människor socialiseras, handlar, underhåller sig, skaffar sig kunskap och information, 

hanterar hälsa och samverkar med offentliga 

tjänster. Dessa omvandlingar har skett på en 

anmärkningsvärt kort tidsperiod, vilket ledde till att 

många undrade hur dagens ungdomar, kallas för 

"Google Generation". Google Generation är ett 

populärt ord som refererar till en generation av 

ungdomar, födda efter 1993 och som har vuxit upp 

i en värld som domineras av internet och mobila 

enheter. vars första port för kunskap är internet och 

en sökmotor som Google är den mest populära. 

(Nicholas. D et al, 2011)  

Bild2:  Illustration av Google generation 

 

Detta är fascinerade och samtidigt oroade för föräldrar, lärare, lärare och arbetsgivare. 

Eftersom huruvida den här generationen, när de går på universitet och arbetsplats visar dem 

sig vara annorlunda än äldre generationer i sina attityder, förväntningar, beteende och även i 

det sätt som de tänker. Befintliga skolor, universitet och bibliotek behöver genomgå 

grundläggande förändringar eller möta marginalisering. (Nicholas. D et al, 2011) 

Dåtida generationer fick sin kunskap genom böcker och konventionella bibliotek jämför med 

nutida generation. Google generation är bekväma att arbeta på ett tangentbord än att skriva i 

en spiral anteckningsbok och är lyckligare att läsa från en datorskärm än från papper i hand. 
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De är konstant anslutna, och kontaktar med sina vänner och familj när som helst och från 

vilken plats som helst - är av största vikt. (Nicholas. D et al, 2011) 

Google Generation spenderade mycket tid på sociala medier och det visade sig att de är 

snabba med informationssökningar, de spenderar mycket tider på teknik. Sökning av 

information är nästan lika naturlig som man andas till dem.  

Google generation har dock sämre arbetsminne och är mindre kompetenta vid flera uppdrag, 

vilka båda kan ha konsekvenser på förtroende eftersom de är mindre säkra. (Nicholas. D et al, 

2011) 

Teorier kopplat till Kunskapsbidraget  
Värdeskapandet utifrån tjänstedominant logik  

Kristensson. P, et al, (2014) värdet uppstår när användarna uppnår sina mål med användandet. 

Användbarheten leder till värdeökning. När användare använder mindre en tjänst eller en 

produkt, detta betyder att användaren förväntad nytta av produkt/tjänst är inte helt uppfylld. 

Kristenson. P et al (2014), förklarar vidare i boken att ett värde har igen objektiv verklighet. 

Med detta menar han att ett värde är fundamentalt subjektiv och det kan ibland bli svårt att 

fånga eller förstå värdet. Det är endast den som upplever värdet som sätta ord på ett värde. 

Grönroos, Voima. P, (2011), hänvisar också i sin artikel att det är genom erfarenhet som är 

relaterat till konsumtionen som kan kunden/ användaren säga om värdet är bra eller om värdet 

är mindre bra.  

Interaktion & value co Creation 

Enligt Gustafsson, A et al, (2012), handlar medskapandet om att involvera konsumenter i 

processen för att tillsammans med kunden skapa ett nytt värde. Detta innebär att 

konsumenterna/användarna har möjlighet att dela sina åsikter och idéer. Kristensson, P. et al, 

(2014), nämner i boken att företaget har ingenjörer med högre utbildad. Ingenjörerna har 

erfarenheter och är kunniga om till exempel om elektronik, material, konstruktion med mera. 

De är väldigt duktiga på att hitta lösningar på specifika problem i företaget. Men det är 

mycket svårt för dem att veta vad en tonårig vill ha och hur mycket en tonårig kan betala för 

en produkt/tjänst. Det kunderna kan bidra med tjänsteutvecklingen är inte bara åsikter utan 

kunder är en stor källa till innovation. Med detta vill jag säga att kunder kan bidra till 

innovativa idéer om framtida erbjudande men också innovativa idéer till hur en existerande 

tjänst kan utvecklas och förbättras.  Idag försöker många företag att samarbeta med sina 

kunder. (Gustafsson, A et al, (2012)) Kundsamverkan i tjänsteutveckling är en jätteviktigt 

poäng, det är också en resurs och en immateriell tillgång som kan hjälpa företaget att nå 

framgången. Gustafsson, A. et al, (2012) företaget som tillämparen proaktiv och orienterad 
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process i sin verksamhet uppnå framgången och kan även upptäcka framtida behov som 

kanske är svåra att upptäcka i nuet.   

Det som förenar företag och kunder är inte alltid ekonomiska avtal. Kontinuerlig 

konversation, kommunikation eller snarare starkare social interaktion kan också förena 

företag och kunder. Enligt Leonard Barton finns det formell och informell 

konversation/samtal. Informell konversation kan ge en naturlig kunskap med tanke på att 

kunden befinner sig i en i en naturlig livsmiljö. (Lundkvist A Yakhlef. A (2004), informell 

konversation är mer användbar än formell eftersom när en konversation är formell blir 

kundens bidrag begränsad och kunden kan inte tänka utanför boxen. (Lundkvist A Yakhlef. A, 

(2004) 

Yakhlef. A, (2004)), hänvisar att det är viktigt att deltagarna är bundna ihop, alltså att 

företaget har bra relation med deras kunder för konversation ska kunna generera många idéer.  

Enligt Hage et al, det är avgörande att företaget bygger bra relation eller ha affinitet med deras 

kunder.  

Kristensson. P, et al, (2014) förklara i sin bok att företaget eller organisation bör 

kommunicera med kunderna i utvecklingsprocesser. Det är genom kommunikation som 

företag kan tillägna sig kunskap om kundernas idéer, latenta behov, önskemål eller 

preferenser. Kunden/användaren är medskapare och kundkapacitet är en viktig immateriell 

tillgång i företag. 

Användarinvolvering vid tjänsteutveckling  

Kaasinen. E et al, (2010) användarinvolvering är något som riktas inte bara till företag utan 

det något som kan stödja även politiska och samhälleliga diskussioner.  

         - Ett lovande marknadssuccé vilar på att lyssna behoven hos kunder. Kaasinen.E et al, 2010   

Kaasinen. E et al, (2010); förklarar i sin artikel att användaråterkopplingar är nödvändig i 

tjänstutvecklingsprocesser eftersom företaget kan sätta ringar på problem som användare 

lyfter fram.  Med hjälp av användarinvolverings metoder kan företag generera meningsfulla 

deltagande av användare från idégenering till kommersialisering av tjänsten. Företaget kan 

generera användarna känslomässiga behov, användarupplevelser, reaktioner med varje 

kontakt av tjänst.  Genom att ringa in användarupplevelse kan företaget dessutom studera 

kunder/användares attityder mot produkt/tjänst.  

Konkreta metoder och verktyg för att anta ett användarbaserat tillvägagångsätt i sina 

utvecklingsaktiviteter är något som saknas i företag. Tjänsteutvecklingsprocesser kräver dock 

enligt Kaasinen. E en mer övergripande syn på kunder/användare. Eftersom användare kan 

utveckla tjänsten före, under eller efter tjänsteutvecklingen. ( Kaasinen. E et al, 2010).  
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Alam. I, Perry.C (2002), har gjort en undersökning kring hur ett företag kan erhålla kunder 

insatser i utvecklingsprocesser. Efter fallstudie, djupintervjuer med chefer och deras kunder 

kom forskaren fram att tjänster tenderar att involvera kunder tidigt i deras leverans, inköp av 

tjänster etc. Vidare i forskning ansåg forskaren att kundinvolvering är en viktig roll i 

tjänsteföretag. Tjänstutvecklare behöver få tillgång till kunder(användare) insatser för sina 

innovationsaktiviteter och utvecklingsprogram. Efter sin empiriska analys ansåg forskaren att 

kundinvolveringsmetod är lämplig när företag vill utvecklas tjänst. Kunderna kan under 

tjänsteutvecklingsprocessen komma med nya idéer, och ny information hela tiden. 

 Developing a superior service is important but a faster NSD process is also crucial in service 

industries. Customer involvement can speed up the development process and you don’t even need 

parallel processing of stages. Since the main ideas come from the customer themselves, there is no 

need to be bogged down at various market research exercises.  Alam. I, Chad Perry. C (2002). 

Hur användarengagemang påverkar originalitet av nya serviceidéer?  

Kristensson. P; Magnusson. P. R & Matthing J, (2002) försökte i en artikel svara på hur 

användarengagemang påverkar originaliteten av nya tjänsteidéer. Forskaren har gjort 

undersökning på några användare i en tjänsteutvecklingsprocess. Resultaten visade att 

användaren producerade mer ursprungliga idéer än företagets professionella tjänsteutvecklare. 

Forskarna förslå efter sin undersökning att företaget måste försöka involvera kunderna i 

utvecklingsprocesserna och på så sätt dra nytta av sina kunder. Kunderna kan betraktas som 

en värdefull källa för att initiera lönsamma idéer.  

Konsekvens av användarinvolvering  

Det finns teori som problematiserar användarinvolverings metoden. Enligt Bulter. T och 

Fitzgerald.B, (1997), användardeltagandet är nödvändigt när man vill utveckla exempelvis ett 

system. Men inför ett utvecklingsprocessen kan användaren presentera eller kan komma med 

divergenta synpunkter. Vidare i sin artikel förklarar författaren att varje användare har sina 

egna åsikter på ett utvecklingssystem men också de har sina sociala universum. Och dessa kan 

ha en inverkan på utvecklingsprocessen. (Bulter.T, Fitzgerald.B, (1997)).  

Nya produkter/tjänster måste exakt svara på användare behov för att företaget ska kunna 

lyckas. Men det blir ofta lite kostsamt för företag att förstå användarna behov djupt och bra 

säger Hippel i sin artikel. Information kan bli oftast komplex att hantera eftersom användarens 

behov/förväntningar på en produkt eller en tjänst kan förändras, växas snabbt, eller det kan 

hända att kunder/användaren inte vet exakt vad hen vill ha. Detta kan i sin tur leda till att 

företaget inte kan förväntas sig rätt lösning. (Hippel E.V, 2001) 
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METOD  
Här presenteras metoder som valdes för att besvara på forskningsfrågorna och 

forskningsdesign.   

Forskningsdesign 
Genom en kontakt med uppdragsgivaren på stadshuset fick jag veta att Eskilstuna kommunen 

var i behov av att utveckla deras webbplattformar. Gemensamt under detta tillfälle insåg vi att 

webbutvecklingen krävdes invånarna delaktighet och speciellt unga vuxna i ålder 18–25 som 

påverkar inte kommunens utveckling delaktighet. Denna Studien utgick då från en kvalitativ 

forskningsansats i avsikt att veta hur målgruppen upplever kommunens digitala kanaler och 

vilka är deras förbättringsmöjligheter. Detta för att kommunen förbättrar deras plattformar.  

En deduktiv ansats valdes för att utgå från teori till empiri. Enligt Jacobsen, (2002) deduktiv 

ansats handlar om att först skaffa sig förväntningar om hur en situation kan se ut och sedan gå 

ut samla empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. (Jacobsen, 

2002). 

Data insamling  
Material samlades in genom primära källor och sekundära källor. Primärkällor används för att 

samla data från intervju och workshop. Sekundära källor valdes för att öka förståelse på 

insamlade data.  

Sökord 
För att hitta relevant teori som behandlar ämnet, används Mälardalen Högskolan databas, 

mest Google schoolar och Google. Där hittades mest vetenskapliga artiklar. Sökorden var 

value co Creation, användarinvolvering, konversation med kunder, Google generation 

värdeskapande.  

Första metodvalet av studien var design thinking, tanken var att empatisera med användarna 

för att kunna lättare genomföra intervju och workshopen. 

Design thinking 
Design thinking är en metod som utnyttjades för att får förståelse av användarna och deras 

behov. Att observera användarnas beteende och identifiera deras önskat värde. Metoden 

består av olika steg. I den här studien användes bara nedan tre stegen. Forskarens uppdraget 

var att empatisera med unga vuxna och identifiera deras latenta behov, idéer, förbättring 

förslag apropå kommunen digitala plattformar.  

1- Empati  
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 Vid denna fas var målet att förstå och empatisera med användarna (ungdomar i åldern 18 – 

25 år), vem är användarna, vad är deras vanor, hur de brukar söka information, hur de är 

anslutna till omvärlden. Värde med empati i den här studien var att definiera unga vuxnas 

prioriteringsordning helt enkelt. 

2- Definition av problemet  

I empatifasen var målet att fokusera mest på målgruppens vanor.  Och vid denna fas var 

tanken att lärde sig mer om problemet som ungdomar upplevde vid användning av 

kommunens digitala plattformar. 

3- Idegenerering  

Vid denna fas var målet att generera deltagarnas idéer, förslag, och förbättringsförslag. Med 

empati det byggdes ett tillförlitligt förhållande mellan forskaren och unga vuxna. Detta har 

lett att unga vuxna har gett en bild av hur de upplevde kommunens digitala plattformar. 

(Rikke & Teo Siang, 2018).   

 

Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med ungdomar (18–25 år) som bor i Eskilstuna. 

Enligt Bryman, 2008 semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista över 

förhållandviss specifika teman som ska beröras. Respondenterna har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Frågorna som inte ingår i intervjuguiden kan också komma upp på 

intervjun.  

Intervjuerna hölls på olika ställe och i olika dagar. Några intervju utfördes i Eskilstuna 

stadsbiblioteket, några utfördes i S: T Eskils gymnasium och några på Mälardalen högskolan. 

Varje enskild intervju pågick ungefär 4, 5 min per respondent. Respondenterna upplevdes 

avslappande, några var entusiastiska.  R3, R4, kunde inte svenska och inte heller engelska, så 

en av respondenterna har hjälpt till och har tolkat vad R3, R4 sa.  

UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR  
För att forma intervjufrågorna, togs det hänsyn till hur ungdomar i definierad målgruppen 

söker information när de behöver veta någonting. Bryman, (2008) intervjufrågor behöver 

skapas utifrån valet av temat. Frågorna dessutom skapades på lätt svenska för att undvika 

missförståelse.  Intervjuguide bestod av 12 frågor, några intervjuer spelades in med 

respondenterna tillåtelse. Detta gjordes för att transkribera senare och utföra en analys.  
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Workshop & Observation  
En workshop där deltagarna dokumenterade deras känslor och upplevelser utnyttjades i 

studien. Med workshopen tanken var att generera ett stort antal kreativa idéer som kommunen 

kan ta nytta av och utveckla deras digitala kanaler så som användarna behövde.  

Anledningen att göra en sådan workshop var att få en förståelse av invånarna med sin 

användning av kommunens hemsida. Andra deltagaren deltog på workshop och det var elever 

från S:t Eskils gymnasium. Workshopen hölls totalt 15 minuter. Syftet med workshopen som 

tidigare sagt var att se vilka problemungdomar inträffa när de besöker kommunens hemsida.  

Strukturen vid workshopen var följande:  

➢ Ta fram eran dator   

➢ Besök Eskilstuna digitala kanaler, (5 min)  

➢ Hur upplever ni sökning av information (skriv eran känsla, vad ni tyckte svårt resp. 

vad ni tyckte intresserat och bra) (5 min) 

➢ Diskutera två, två, hur ni upplever sökningen (5 min)  

➢ Om ni har svårigheter med sökningen, hur skulle ni vilja utveckla kommunen digitala 

kanaler? (5 min)  

Sharan B. Merriam & Elizabeth J. Tisdell, 2016, observation är ett viktigt sätt att samla data i 

kvalitativ forskning. Det är en teknik som ofta används när forskare vill absorbera vad hen ser 

eller har sett på platsen. Observation är en metod som jag då använt och detta för att 

komplettera workshopgenomförandet i min undersökning. Tanken med observationen var att 

försöka förstå och även se hur ungdomar upplever kommunens hemsida.  Sharan B. Merriam 

& Elizabeth J. Tisdell, 2016, i en observation man kan inte observera allt. Författaren 

beskriver i litteraturen en lista över vilka saker en forskare kan fokusera sig och observera.  

Det finns val över vad en forskare kan lägga sitt fokus. Forskare har möjlighet att observera 

miljön till exempel hur saker och tings är designat, hur en plats är belägen… etc. Detta kallas 

enligt Sharan B. Merriam et al, the Physical setting. Sedan finns det The Participants, här 

forskaren lägerfokus på individer och inte miljö. Till exempel forskare kan lägga fokus på 

människor och kolla hur många som finns, vilka egenskaper Participants har …etc.  

Det finns även Activities Interactions, och detta är att observera vad som händer på plats, hur 

människor interagerar med aktiviteten och med varandra. Listan över vad en forskare kan 

fokusera sig vid en observation är lång men i mitt fall jag låg fokus på en workshops jag har 

haft.  

Under workshopen observerades hur deltagarna integrerade med sin användning av datorer 

när de besökte kommunens hemsida. Ansiktsuttryck, ansikte frågetecken, gester, kroppsspråk, 
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känslor kring hur eleverna upplevde kommunens hemsida observerades. Detta gjordes för att 

se ungdomar ansikte, se hur de upplever när de besöker kommunens hemsida. 

Urval av respondenter  
Bryman, 2008 när det gäller kvalitativ forskning, sysslar forskare med målstyrda urval. Detta 

innebär att forskaren väljer ut vilka (individer, dokument, organisation, avdelning …etc.) med 

direkt koppling till studien och forskningsfrågorna som är formulerats.  

Undersökningsgruppen bestod av deltagare med olika bakgrund och etnicitet. Några var 

studenter från S:t Eskils gymnasium, andra var slumpmässigt valda enbart utifrån ålder. 

Deltagarna hade olika bakgrund, några var födda i Sverige, andra hade ursprung från andra 

länder.   

Validitet & Reliabilitet  
Bryman. A, (2008) validitet handlar om giltigheten eller snarare huruvida man observerar, 

identifierar eller mäter i en undersökning. Det finns olika typer av validitet i en undersökning. 

Externa validitet och intern validitet. Intern validitet som betyder att det ska finnas 

överenskommelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar.  Externa validitet är oftast begränsad då undersökningar har tendens att använda 

fallstudier och begränsat urval. Till exempel detta kan vara när insamlade data endast hänför 

sig till ett visst problem (situation, sammanhang, eller person). För att styrka validitet eller 

snarare ha en högre validitet har forskaren frågat unga vuxna i åldern 18 – 25 år direkt om hur 

de upplever kommunen digitala kanaler. Sedan intervjun spelades in med hjälp av 

ljudapplikation på telefonen. Forskaren har även använd workshop plus observation vilket 

gjorde att det blev mer än en metod. Författaren har även valt trianguleringen, alltså fler än en 

metod. Detta förstärker validiteten  

Reliabilitet handlar om hur trovärdig en mätning är och med andra ord det är hur en 

undersökning kan visa samma resultat om den genomförs igen. Reliabilitet och validitet är två 

begrepp som används för att forskaren etablerar och bedömer kvalité i kvalitativ forskning. 

för att forskaren utvärderar sin bedömning av en kvalitativ undersökning det finns 2 kriterier 

eller snarare alternativ måste tas hänsyn. Den ena är tillförligheten och den andra är 

autenticitet. Tillförlighet består av olika delar, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styra och konfirmera. När det kommer till autenticitet (äkthet) beskriver Bryman 

(2008) ett antal begrepp (rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Dessa blev intressanta att ta med i min 

forskning. Enligt Bryman rättvis bild handlar om att man ser på om undersökningen ger en 

tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den gruppmänniskor 

som studeras. Den här studien är baserad på olika individer synsätt och upplevelser inför 

kommunens digitala plattformar. Individer tyckte i mångt, och detta ökar reliabiliteten.  
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För att öka tillförligheten har författaren under studiens gång diskuterat med uppdragsgivaren 

innan undersökningen tog slut. Uppdragsgivaren har dessutom bedömt. Bryman, (2008) 

kollegor kan granska eventuellt under forskningens gång för att öka tillförligheten.  

Etik  
När en forskning utförs, det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Bryman, 2008, det 

finns fyra viktiga aspekter kopplat till forskningsetik. Dessa fyra aspekterna är det som följer: 

• Informationskravet 

• Samtyckets krav 

• Konfidentialiet  

• Nyttandekravet  

Respondenter som intervjuvat och tagit del av studien har blivit informerad om studiens syfte 

och de har själva medverkat att delta. Personuppgifter till visa deltagare är konfidentiellt. 3 

deltagare har valt att vara anonyma i den här studien.  Två av Respondenterna ville vara 

anonyma, och de behandlas med koder (R3, R4).  

Metodkritik  
INTERVJU FÖR & NACKDELAR  
Fördelen med intervju var att respondenterna var fördelaktiga, Författaren fick olika syn olika 

problem. Intervjun har gett möjligt att samla en stor mängd av information från varje enskild 

respondent. Varje enskild respondent erhöll information, detta skulle kunnat varit svårt att få 

fram utan intervjun.  

Respondenterna som intervjuades hade olika etnicitet och bakgrund och en sak som har varit 

svårt att översätta Samir och Mohamed intervju. En sak som har varit svårt, var att översätta 

två respondenters intervju. Dessa respondenter har gjort sina intervjuer på somaliska, 

författaren försökte vara där transparent och detta tog lite tid med översättningen.  

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED WORKSHOPEN & OBSERVATION  
Workshopen var ett sätt att involvera ungdomar i kommunens digitala plattformar. Vid 

användning av kommunens digitala plattformar lärde sig ungdomar mycket. Deltagare har 

varit aktiva, alla och har gett sina åsikter. 

Deltagarna kände sig avslappnade och hade sagt att de haft det kul.  Workshopen fungerade 

bra och där samlades idéer men också förbättringsförslag. Workshopen har hjälpte till att 

fånga ungdomars uppelevser och få detaljerade data kring hur ungdomarna upplever. 

Det blev svårt att tolka deltagaren anteckningar. Författaren hade inte mycket tid eftersom 

workshopen börjades innan en lektion. 
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EMPIRI  
Det här kapitlet presenterar studiens insamlande data från intervjun med unga vuxna (18–

25), och workshopen. Det är inte samma personer som deltog i workshopen som svarade på 

intervjufrågorna. Ingen av workshop deltagaren ville vara anonyma. Dock två respondenter 

från intervjun valdes att vara anonyma, de benämns som R3, R4, detta på grund av sekretess 

avtalet.  

Semistrukturerad Intervju 
Totalt 10 unga vuxna i åldern 18–25 intervjuades. Respondenter bestod av deltagare med 

olika bakgrund och etnicitet. Några var studenter från S:t Eskils gymnasium, andra var 

slumpmässigt valda enbart utifrån ålder.  Respondenterna hade olika bakgrund, några var 

födda i Sverige, andra hade ursprung från andra länder och det är inte samma deltagare som 

deltog på workshopen som intervjuades.  

Omvärldsanalys & Trendbevakning  

Resultat från intervju visar att unga vuxna i åldern 18–25 använder digitala verktyg dagligen. 

Ungdomar använder smartphones, datorer mest. Dessa enheter använder de för att antingen 

söka information som berör omvärlden men också för regionala nyheter.   

Suhaib: Ja, i skolan om vi har inte en dator, så är det ingen poäng att vara i skolan. Alltså 

läraren, kommer skicka mig hem och säga gå hem (skratt), så det är jätteviktigt att ha med sig 

data.  

Kring frågan om omvärldsanalys sa majoriteterna av respondenter att de tar reda på 

informationer som beror omvärlden. Och för att ta reda på information sa de flesta att de 

använder Google, Youtube, sociala medier. Dessa kanaler är unga vuxna mest aktiva på när 

de vill ta reda på information.  

Suhaib har sagt tydligt vid intervju att han använder sociala medier för att få information. 

Sociala medier är han mycket aktiv på och där brukar han få den information som han 

behöver.  

Unga vuxna gillar inte läsa mycket.  De gillar dock att fråga sina vänner eller någon i närheten 

när de vill veta ha information. 1 av 10 respondenter sa att hen ibland använder 

Litteratur(uppslagsböcker) för att ta reda på information men detta är inte något som han gör 

ofta. 

Värdeskapandet utifrån tjänstdominant logik  

Några respondenter söker information på kommunens hemsida.  De söker information som 

berör högskolor, utbildning, information om händelser som går runt i Eskilstuna såsom event. 
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Vid intervjuerna lyfte två respondenter fram att när de söker information via kommunens 

hemsida händer det ibland att de inte får tillräckligt information.  

Amir:  jag såg yrkeshögskola eller yrke till yrkesutbildningen och en sak som blev svår att se 

var se när det startar och det fick jag googla fram och det kom. Men när man trycker 

yrkeshögskolan det skulle kunna komma fram stor direkt för att få information. Men annars 

bra hemsida 

Respondent 3, 4 kunde inte använda hemsidan på grund av språket. De förstår inte svenskan 

och när de vill byta språk, upptäckte respondenten att Dari inte fanns. Eskilstuna kommuns 

hemsidan saknar en språköversättning.  

Respondent 3:  It is very complicated although I do not visit but i ´ve tried few Times. The way 

everything is written are very much high level. But help of google translate, but my own 

language Dari doesn’t exist.  

Workshop  
Användarinvolvering  

Under workshopen utförde deltagare användarprov som har varit en del av utvärdering. Med 

detta menar jag att deltagare har testat kommunens hemsida och sedan har 

dokumenterat/skrivit ner sina känslor om hur de upplevde kommunens webbplattformar. 

Majoriteten av deltagare verkade nöjda och glada att de har haft workshop och inte en vanlig 

lektion.   

Zena Youhanen tyckte om att hemsidan var informativ, där hittade hon information som hon 

var intresserad av. Hon skrev ner att hon hittade hur man byter namn. Däremot fanns det även 

information som blev svår att förstå. Hon rekommenderade att kommunen behöver förenkla 

språket, eftersom hon går fortfarande på språkintroduktionsprogrammet.  

Zena Youhanen: Det var intresserad att jag har läst om gamla teatern och begravningslag. 

Det var lite komplicerad om sökningen efter vigsel och begravning. Jag har lärt mig nya 

information om hur jag ska byta mitt namn. Det kommer att bli lättare när det finns som den 

här sidan för att ansöka information som vi behöver. Jag tycker att om hemsidan ska vara 

med lätt former och lätt språk för att det finns många människor som inte kan läsa och förstå 

allt som står på hemsidan.  

Ruba från ST: Eskilgymnasium är intresserad att söka jobb på kommunens hemsida. När hon 

söker via kommunens hemsida brukar hon ofta hämna till problem. Hon rekommenderar att 

kommunen förenklar jobbsökandet.  
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Vid användningen av hemsidan, tyckte Yasmin 2, att det var spännande. Hon hittade några 

information som hon inte hört tidigare. Yasmin förbättringsförslag är att kommunen gör 

texten de publicerar på deras plattformar på lätt svenska   

Fatima Jafar upplevde att kommunen hade en bra hemsida och intresserad. Där hittade hon 

information om museum och konst. Hon upplevde också några problem med språket.  

Kommunen digitala kanaler är bra gjort delvis eftersom designen och färgen på själva 

hemsidan och så där. Men det finns däremot svårighet och det är språket för att det bli lättare 

att folk förstå kommunen bör göra texterna på lätt svenska. 

Stnet upplevde också några problem med kommunen hemsidan. Hon skrev ner att hon hade 

haft några svårigheter när han skriver något på hemsidans sökfält. 

Interaktion & value co Creation  

Under intervju ställds hur unga vuxna skulle ville förbättra kommunens digitala kanaler. Där 

skedde en kommunikation mellan jag och respondenter. I tabellen nedan finns hur 

respondenterna skulle vilja har kommunens hemsida.  

Tabell  Suhaib  R3, R4  Lisa  Amir  Ruba Samir  Mohamme

d  
 

 

 

 

 

Vad som borde 

göras/förbättra

s i kommunens 

plattformar  

Han tycker att 

hemsidan är 

jättefint och 

den är bra 

gjort. Men 

innehållsmäss

igt saknar han 

aktiviteter 

som kan vara 

relevanta för 

ungdomar. 

Han önskar få 

bilder istället 

för texter. 

Han 

rekommender

ar att 

kommunen 

gör 

föreläsningar 

om vad de gör 

2 gångar om 

året. 

Respondent 

3, 4 har 

pratat att de 

önskar få 

veta mycket 

om 

Eskilstuna 

men 

information 

som 

kommunen 

lägger på 

deras 

hemsidan är 

svårt att 

förstå. De 

förslår att 

kommunen 

lägger Dari 

översätt  

 

kommunen 

skulle 

använda 

mer sociala 

medier och 

aktivt 

uppdatera 

dem. Göra 

smidigare 

och mer 

effektivt att 

ta reda på de 

som jag vill 

utan att man 

ska behöva 

trycka runt 

på en 

hemsida 

som är 

alldeles för 

länge 

kommunen 

behöver 

göra små 

ändringar, 

göra 

reklam på 

viss 

information 

så att 

invånarna 

vet om att 

det händer 

något. 

Kommunen 

borde göra 

jobbsökande

t enklare, 

eftersom det 

finns många 

procedurer 

att gå över 

när man 

söker jobb.  

Att 

kommunen 

gör enklare 

språket 

eftersom när 

man ny i 

landet det är 

inte lätt att 

veta mycket 

svenska. 

Eller att 

kommunen 

kompletterar 

texter med 

video eller 

bilder.  

 

Kommunen 

har en 

superbra och 

fint hemsidan 

när det 

kommer till 

estetiken och 

formgivning. 

Men jag 

rekommender

ar att 

kommunen 

tänker lite 

mera på 

ungdomar 

som har en 

annan 

bakgrund för 

att är inte så 

bra med 

svenska. Jag 

ska inte säga 

att jag 

representera 

alla ungdomar 

men 

ungdomar 

gillar videor 

eller enkelt 
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när något är 

rörlig och lite 

roligare. 

Figur1: Illustration av vad som borde förbättras/ändras på kommunens plattformar – (ungdomars röster) 
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ANALYS 
I detta kapitlet ställs empiri mot teorin. Empiri vilar på olika tema såsom värdeskapande, 

användarinvolvering, omvärldsanalys & trendbevakning, interaktion & value co Creation.  

Omvärldsanalys & Trendbevakning  

Enligt teori att bevaka vad som händer i omvärlden, hur kunder/användaren ser ut och vad/var 

användaren söker för information är en jätteviktig företeelse att ta till sig i sin verksamhet 

eller organisation. (Wahlström. B, (2015)). Resultatet från empiri visade att unga vuxna i 

ålder 18–25 år söker använder deras smarttelefon, datorer. De använder mest Google, sociala 

medier och även Youtube kanal för att ta reda på information som händer i omvärlden.  

Utifrån vad teorin säger och vad resultaten från empiri bevisar kan det vara bra att kommunen 

studerar sin omvärld, samt studera hur målgruppen fungerar idag.  Unga vuxna i ålder 18–25 

år är idag mest som det nämndes tidigare på Google, sociala medier, Youtube. Det är dessa 

sökmotorer som de använder mest för att ta reda på information. Eskilstuna kommun bör dock 

ta hänsyn till detta, och publicera information på dessa kanaler så att unga vuxna hittar och 

kunna läsa det som kommunen lägger på deras plattformar.  

Värdeskapandet utifrån tjänstdominant logik   

Det som har framkommit av empiri är att majoriteten av deltagarna använder kommunen 

digitala plattformar. Enligt Per Kristensson et al, (2014) ett värde uppstår när användaren 

använder en tjänst.  Detta leder att värdet ökas vid användningen. Vidare i teorin framgår det 

att när en användare använder mindre en tjänst, blir det att användaren förväntad nytta av 

tjänsten är inte helt uppfylld. I undersökningen visade det fram att några unga inte använder 

kommunen plattformar. Kopplat till teorin anses detta att användarna dra ingen nytta av 

tjänsten. Jag tycker att det är viktigt att Eskilstuna kommun tar hänsyn till detta när de 

utvecklar deras plattformar även om ett värde är aldrig objektiv utan är absolut subjektiv.  

Användarinvolvering & Interaktion och value co Creation  

Resultat från workshopen visade att deltagaren generade mängd data vid användning av 

kommunens digitala kanaler. Zena Youhanen en av deltagarna har antecknat under 

workshopen att hon lärde sig nya information när hon besökte kommunen hemsidan och hon 

skrev följande: Jag har lärt mig nya information om hur jag ska byta mitt namn. Det kommer 

att bli lättare när det finns som den här sidan för att ansöka information som vi behöver. En 

annan deltagare dokumenterade i workshopen att hon fick information om museum och konst. 

Hon skrev att hon tycker om museer, hur man ta reta och måla och information om vigsel.   

När man börjar använda en tjänst det kan finnas positiva men också negativa aspekter om hur 

man upplever eller har upplevt tjänsten. Och det är alltid viktigt att ta upp både positiva och 
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negativa aspekterna för att kunna utveckla sin tjänst. Att tjänsten är bra kan man veta bara när 

man interagerar eller konsumerar tjänsten/produkten. Det är dock positivt att användarna delar 

vad de tänker bra och vad de upplever svårt vid användningen av tjänsten. Detta kan leda till 

ett positivt värde. Enligt Kaasinen. E et al, (2010) är användaråterkopplingar nödvändig i 

tjänstutvecklingsprocesser eftersom företaget kan sätta ringar på problem som användare 

lyfter fram.  Med hjälp av användarinvolverade metoder kan företaget generera användarna 

känslomässiga behov, användarupplevelser, reaktioner med varje kontakt av tjänst.   

I tabellen nedan presenteras respondenterna respons kring hur de upplevde kommunens 

digitala plattformar. 10 respondenter intervjuades, i tabell kategoriserades respondenterna. 

Kategori 1 består av ungdomar som använder sällan kommunens plattformar. Kategori 2 de 

som använder kommunens plattformar. Respondenterna som valdes vid intervju bestod av 

deltagare med olika bakgrund och etnicitet. Några var studenter från S:t Eskils gymnasium, 

andra var slumpmässigt valda enbart utifrån ålder. Deltagarna hade olika bakgrund, några var 

födda i Sverige, andra hade ursprung från andra länder.  

Kategori  1 
De som sällan använder kommunens 

plattformar 

2 
De som använder kommunens plattformar  

 

 

Gemensam  

Den kategorin har problem, de kan inte 

använda kommunens plattformar på 

grund av följande:  

Den kategorin har även problem vid användning av 

kommunen digitala verktyg.  

 

 

 

 

 

Skillnad  

 

• Ungdomar med annat ursprung 

och från andra länder.  

• Brister i svenskan/ Problem med 

nivån på språket på hemsidan 

(för avancerat språk) 

 

•  Kommunen saknar en 

språköversättning  

 

• De är inte så duktiga med 

användning av datorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ungdomar som är födda i Sverige, och de 

som har bott länge i Sverige. 

• När ungdomar från den kategori söker 

information från kommunens hemsida och 

skriver på sökmotorn de hamnar inte direkt 

på information som de sökte eller 

information som de vill ha.   

• Vid jobbsökandet på kommunens hemsida 

tyckte respondenter från denna kategorin att 

det är svårt eftersom kommunen har många 

procedurer när man vill skicka in en ansöka 

via kommunens hemsida.  



Mälardalens Högskola  
Innovationsprogrammet  
Examensarbete 12hp  
  

27 
 

 

 

Enligt resultat från intervju med ungdomar önskade respondenter från både kategorierna 

förbättringar av kommunen digitala plattformar. Ungdomar från kategori 2 upplevde problem 

när de besökte kommunen hemsida. Ungdomar från kategori 1 använder inte så ofta på grund 

av nämnda skälen i tabellen.  

Att inkludera unga vuxna i utvecklingsprocesser är då viktigt för kommunen eftersom de 

kommer generera unga vuxna latenta behov och även unga vuxna upplevelser. Enligt 

Gustafsson, A et al, (2012), handlar medskapandet om att involvera konsumenter i processen 

för att tillsammans med kunden skapa ett nytt värde. Detta innebär att 

konsumenterna/användarna får möjlighet att dela sina åsikter och idéer och vara delaktiga i 

processen.   
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RESULTAT/ DISKUSSION   
Denna kapitlet innehåller metod diskussion, styrkor & svagheter i den genomförda arbete.  

METODDISKUSSION  
Metoder som valdes ut i denna studien kan vara fördel för att Eskilstuna kommunen ska 

kunna utveckla deras webb plattformar. Genom studiens metod kan kommunen få användare 

speciellt unga vuxna i ålder 18–25 år latenta behov, önskemål och preferenser i deras 

utvecklingsprocesser.   

I studien medverkade mindre deltagare än vad som önskades i början. Om fler unga vuxna 

hade medverkat, hade fler behov, förslag kommit fram. I workshopen deltog en 

gymnasieklass och där deltog bara 12 elever. Om fler gymnasieklasser hade deltagit i 

workshopen hade antal ungdomars behov, idéer ökat. Och även innovationsbidraget hade 

kunnat se annorlunda ut. Men den information som samlades in under studiens genomgången 

kan bidra med något till kommunen inför sina kommande webbutvecklingsprocesser.   

Resultat från intervju visades att unga vuxna lärde saker som de inte visste innan att 

kommunen hade. De tyckte att intervju var informativ, kul men också enkel. Vid intervjuerna 

förekom det funderingar, förslag om hur Eskilstuna skulle kunna komma på bättre sätt 

utveckla deras webb plattformar. Några respondenter har understrukit vid intervju att det 

sällan avvänder kommunen digitala plattformar på grund att de inte kan mer svenska och de är 

inte vana med datorer.  Några respondenter som använder väldigt ofta kommunen plattformar 

sa även vid intervju att kommunen borde göra små ändringar eftersom när de söker 

information på eskiltuna.se hittar de inte all information de behöver utan de är tvungna att 

googla fram.  

Författaren anser att metoden var användbar eftersom respondenterna vid intervju tydligt 

beskrev sina upplevelser.  Och intervju blev ett sätt för att användaren vara medskapare ”co 

creators of value” i och med att ungdomar/användaren fick möjlighet att dela med sig idéer.   

Workshopen i form av observationer visade konkreta och tydliga resultat. Alla deltagare hade 

dokumenterat sina upplevelser, känslor och deltagaren tyckte att workshopen var roligt, 

spännande men också intressant. Några deltagare önskade få vara med om en annan workshop 

var på planen och tänkte göras. Alla bidrog och kom med något, från idéer till 

förbättringsmöjlighet.  Detta är något som författaren anser kan förbättra webbutvecklingen. 

Användarmedverkan är viktigt innan kommunen bestämmer om utveckling av webbplatsen.  

Det är till om det nödvändigt nämner teorierna dvs att fokusera på användarna för att uppnå 

måluppfyllelse.  

Författaren har sett skillnaden mellan intervjuer och workshopen. Den största skillnaden är att 

med workshopen i form av observation kommer man till spel med ansiktsuttryck (positiv 
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laddat eller negativ laddat), gester (om något upplevs tufft eller annat). Detta menas att 

författaren med observationer fick observera hur ungdomarna upplevt kommunens hemsida 

vid användningen av kommunen digitala plattformar. Majoriteten upplevde att kommunen 

behövde göra små ändringar till exempel fler deltagare hade svårigheter med jobbsökningar. 

De önskade att kommunen tar hänsyn till problemet.  

En sak som konstaterats är att unga vuxna var glada att de har haft en workshop och inte en 

vanlig lektionstid. Många ungdomar verkade nöjda med att jag var där och visade tecken på 

respekt av att se mig som workshopledare. Författaren har även konstaterat att unga vuxna 

som bor i Eskilstuna i åldern 18–25 år är mera aktiva på sociala medier. Unga vuxna än 

svenska använder kommunens digitala plattformar mindre än vad de borde på grund av 

språkbegräsningar och avsaknad av språköversättning. 2 respondenterna hade pratat att 

kommunen saknar en språköversättning. Till följd av detta förlorar dessa ungdomar en hel del 

av information som läggs på kommunen digitala plattformar.  

STYRKOR OCH SVAGHETER I DET GENOMFÖRDA ARBETET 
Projektet genomfördes för att kommunen ta till nytta ungdomar åsikter, idéer och förslag inför 

webbutvecklingen. Metoder som används har gett författaren att få möjlighet att möta nya 

människor och sett användbarhet av användarinvolvering metod i kommunal kontext. Resultat 

som kom efter undersökningen har visat tydligt att användarinvolvering är metod som även 

kan tillämpas i en kommunal kontext. Studien har letat efter användarnas behov och 

förbättringsförslag och studien verkar peka på att användarinvolverad metod kan tillämpas 

och ge goda resultat.  

Det som har varit lite svårt under studien var att en del av en deltagare kunde inte svenskan. 

Detta tog tid att översätta, tolka och vara transparent för forskaren. Förutom det gick allt annat 

bra och till slut har forskaren nått sina mål vilket var att identifiera målgruppen latenta behov.  

Vad var positivt i min roll som forskare? 

Jag har varit bekvämt i min roll som forskare. Från intervju & workshopen som fördes fick 

jag optimala förslag över hur kommunen skulle kunna utveckla deras plattformar.  

Examensarbete har varit en bra upplevelse, det har låtit mig att prova 

användarinvolveringsmetoder i en kommunal kontext.  Detta gav mig mycket kunskap. Jag 

har lyssnat och sett hur ungdomar bedömde kommunen plattformar. Det här arbetet har varit 

för mig en berikande och fullständig upplevelse som bekräftade min vilja och önskan att 

jobba med människor (sociala arbete). Detta projektet var bra för mig eftersom jag var i ett 

område som jag älskade. Unga vuxna som deltog var alla motiverande och lika mycket 

entusiastiska.  
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SLUTSATSER  
Forskningsfrågor:  

• F1: Hur upplever unga vuxna i ålder 18- 25 Eskilstuna kommuns plattformar och hur 

skulle målgruppen vilja utveckla kommunens digitala plattformar?  

•  F2: Är användarinvolvering effektiv för att kunna utveckla en kommuns plattformar? 

Studiens resultat visar att majoriteten av deltagaren använder kommunens hemsida och vissa 

få hinder när de använder plattformarmen. Deltagarna har förtydligat att de brukar hamna i ett 

annat hemsidan när de söker information på kommunens hemsida, vissa har pratat om språket 

alltså texterna som kommunen publicerar, har de svårt att förstå allt. Dessa hinder gör att de 

besöker mindre kommunens digitala plattform. Deras rekommendationer om hur de skulle 

vilja utveckla kommunens plattformar varierar. Några saknar aktiviteter som är relevanta för 

ungdomar och de önskar få mer bilder istället för långa texter som publiceras, göra 

föreläsningar om vad kommunen gör 2 gånger. Några andra önskar att få Dari språk översätt. 

Majoriteten använder mest sociala medier, Google & Youtube och de önskar få information 

från dessa kanaler. Några vill att kommunen gör jobbsökandet enklare så de enklare kan söka 

jobb på kommunens hemsida.  

Då unga vuxna har deltat sina upplevelser och förbättringsmöjligheter, kan 

användarinvolvering vara effektiv och kan funka till kommunal kontext. Genom att involvera 

användarna i utvecklingsprocesser kommunen kan bättre förstå unga vuxna behov och få 

större information på hur de söker information och vart de saker information mest. 

Information som samlade vid intervju och workshopen med ungdomar kan användas för att 

utveckla webplattformar som kommunen tänker göra. Vid denna informations beskrivs vad 

användaren vill ha och behöver. Det är därför viktigt för kommunen fångar in användarens, 

och få veta vad för behov som efterfrågas.  För att dessutom kunna få mer erfarenhet och 

skapa en ny innovation.   

Kritisk bedömning av förväntade konsekvenser av 
innovationsprojektet med avseende på vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter.  
 

Vetenskapliga aspekter  
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Vetenskapsmässigt har projektet gjort möjligt att föra intervjuer & workshop. Dessa metoder 

har blivit möjligt och realiserbart och genom dessa metoder har forskaren förstått och lätt 

identifierat målgruppens sök vanor, problem men också deras behov utifrån kommunen 

digitala kanaler. Projektet har öppnat nya perspektiv hos forskaren eftersom forskaren 

övervann värdefull information som har uppstått när målgruppen försökte söka information på 

kommunen digitala kanaler. Vidare har forskaren lärt sig hur man jobbar nära användare, hur 

man kan förvärva värdefulla färdigheter med design thinking metod samt har sett 

användbarhet av metoden i kommunal kontext och hur samhället endast kan ta förmån och 

dela sina åsikter. Forskaren blev imponerad av de resultat som kom ut och projektet har gett 

upphov till olika och varierande förbättringsförslag till kommunen inför Webplatsutveckling.  

Samhälleliga aspekter  

Projektet associerat olika unga vuxna som tillhör olika etniska grupper. Deltagarna har bland 

annat varit involverat i processen och bidragit i kommunen webbutveckling processen. 

Målsättningen med projektet var att säga skriftligt och muntligt hur deltagaren upplevde 

kommunen digitala kanaler och hur de skulle vilja ha kommunen digitala kanaler.  Projektet 

förväntningar var att unga kvinnor och unga män från olika etnicitet få möjlighet att bidra på 

kommunen utvecklingens projekt.  Både inres födda och Yttres födda har fått möjlighet att 

kunna vissa sina problem, behov till kommunen och kommunen kan ta hänsyn till detta för att 

utveckla sina webbplattformar. Deltagarna har genom den här studien uttryckte sig mer fritt, 

och deltagit i kommunens utvecklingsprocesser. Jag tycker att det är en ära och ett verkligt 

engagemang för unga vuxna att bidra med något i sin kommuns utvecklingsprocess.   

Etiska aspekter 

Vid informationsmötena har den här studien främjat unga vuxna i åldern 18–25 år synsätt och 

idéer för att hjälpa kommunen att utveckla deras webbplattformar. I studien genomgång fick 

ungdomar inte på förhand information om vad som skulle presenteras. Därför kan bristen på 

information ha inverkat på ungdomars vilja att delta. Innan projektet skulle forskaren 

möjligtvis kunna tillförskansat sig information om vilka gruppers forskaren skulle möta. 

Forskaren har haft en styrande roll i det här projektet men mer än så övriga etiska problem har 

inte uppstått i projektet.  

Den här studien har även tagit del av inrikesfödda och utrikesföddas engagemang & 

information. Detta ledde till att alla delade sina idéer upplevelser naturligt. Alla fick lika 

mycket respekt för personen som medverkat, forskaren har strävat efter att lyssna på allas 

förslag och behov.  
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Förslag till vidare forskning  
Denna studien kunde endast identifiera unga vuxna latenta behov, och 

förbättringsmöjligheter.  De behov som identifierades är kanske värdefull att gå på för att 

utveckla kommunen hemsidor. Men i Eskilstuna bor det olika typer av människor. Det bor 

ungdomar, äldre personer, funktionsnedsatta människor etc. Kommunens digitala plattformar 

är gynnsam för alla ovan nämnda grupper av människor. Vidare skulle det vara intressant att 

man också kunna involvera funktionsnedsatta människor, äldre personer, och hur de skulle 

vilja ha att kommunen digitala plattformar ska kunna se ut.  
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BILAGOR 

Intervjufrågorna 
1. Brukar du använda digitala verktyg? 

2. Vad betyder Omvärldsanalys för dig? 

3. Beskriv hur du gör när du behöver information om någonting? 

4. Vet du vilka informationer, som finns I Eskilstuna kommunens hemsida?  

5. Hur ofta besöker du Eskilstuna kommunens hemsida? 

6. Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se?  

7. Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 

8. Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till 

väga när du söker? 

9. Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens 

verksamhet?  

10. Hur skulle du vilja utveckla kommunens webbplats?  

 

Transkribering  
Respondent 1: Suhaib från Somalia  

 Onsdag den 14 mars-2018 haft intervju med några ungdomar. Intervjun skedde i Eskilstuna 

stadsbiblioteket, det togs 13min och 41 sekund tid med respondent 1. 

Samia: Presentera dig, berätta vem du är!  

Suhaib: Suhaib, heter jag. Jag är en 18 åring, pluggar gymnasium på första året, i Ryman 

skolan i Eskilstuna. Vad mer jag ska berätta ejjjj, bor i viptorp är politiskt aktivt men är också 

politiskt aktivt.  

Samia: brukar du använda digitala verktyg?   

Suhaib: Ja, i skolan om vi har inte en data, så är det ingen poäng att vara i skolan. Alltså 

läraren, kommer mig skicka mig hem och säga gå hem (skratt), så det är jätteviktigt att ha 

med sig data. Sedan mobil där….  

Samia: vad betyder omvärldsanalys för dig? 

Suhaib: lite svårt fråga 
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Samia: jag menar, hur du söker information allmänt? 

Suhaib: Ah, Ja, nu fattar jag vad du menar 

Suhaib- Det beror på hur man se frågan! 

Samia – använder du sociala medier eller sånt för att ta reda på informationer?  

Suhaib:  - Ju det gör jag, ejjj det är någonting som man kan inte leva utan idag…. skrattar.  

-  sociala medier är jag aktivt på men jag är inte beroende av. 

Samia: Vet du vilka informationer, som finns I Eskilstuna kommunens hemsida? 

Suhaib: Jag har varit några gånger på hemsidan, ejjj och aså speciellt oj speciellt på bidrag.  

- Där har jag koll på men sedan, när jag brukar kontakta politiker och sånt, brukar jag 

gå dit också. Där hittar jag politiker uppgifter nummer. Men mer än så, ejjejj 

- Kanske också när det är sommarjobb och sånt där, söker jag jobb. Men mer än så, så 

använder jag inte.  

Samia: Hur ofta besöker du Eskilstuna kommunens hemsida? 

- Du redan gett svar på frågan, men hur många gånger per vecka eller kanske per 

månad besöker du Eskilstuna kommun.se  

Suhaib: skratt ahhh, det är en gång i månad, det beror på också,  

- Alltså på sommarperiod besöker jag inte alls på kommunen hemsidan, då det inte 

finns anledning.  Men när under mars månad då, besöker jag 2, 3 gånger i månaden 

för jaja tittar vilka jobb som finns.  

Samia: Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se? 

Suhaib: ja där, jag har aldrig testat min mobil, men data använder jag mest  

Samia: Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 

Samia: Facebook, Linkedin, instagram Twitter …etc.? 

Suhaib: skratt, har de Facebook? 

Samia: ja de har, du visste inte vad? skrattat 

Suhaib: nej, men instagram kanske har ja sett en gång men jag är inte säkert att jag följer 

dem. 

- Vad heter dem på instagram förresten 

Samia: Eskilstuna kommun (Etuna kommun) 
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Suhaib: Eskilstuna kommun, jag ska bara kolla om jag följer dem. 

Samia: skratt 

Suhaib: ja men där lägger dem inte ofta, mycket information som jag ser  

-Det är kanske någon gång i månaden, och det är inte något som är så intressant.  

Samia: tycker du, att det är kanske inte intressant för ungdomar? 

Suhaib: ja ja hu hu, precis,  

Samia: Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till 

väga när du söker? 

- Du kanske har lite tidigt besvarat frågan och redan sagt att du ofta söker jobb i mars 

någon gång, men jag vill höra det ingen. 

Suhaib: jag aldrig tittar på, de erbjuder inte mycket 

- Det är bara, bidrag kanske till föreningar, kanske ejjj, inte mera än så. 

Samia:  Hur går du till väga när du söker? 

Suhaib: humm, skratt, jag gör på olika sätt 

- Det ena är att väg/sätt, jag skriver sommarjobb på sökfältet då kommer jag in  

- Ejjj, andra sättet och det är när jag söker jobb, det finns andra hemsidor som säker 

annonsera jobb. Så det är inte att jag prioritera kommunen hemsida.  

Samia: okej, jag förstår det 

- Om jag gå tillbaka till de första frågorna, är det någonting som du tänker att det är 

svårt för dig med kommunen digitala kanaler?  

Suhaib: men det är det som är ejjj, hemsidan är fyrkantigt 

-  Vänta en sekund, jag ska bara få fram min data, du har ingen bråttom vad?  

Samia: ja, jag har ingen bråttom, ta din tid, jag väntar  

Suhaib: ja även om, humm, det ser intressant ut, alltså jag menar själva hemsidan.  

- Men jag vet inte faktiskt, men själva hemsidan, hur den är byggt, så är det jättefint  

- Men det saknar, det finns inte, Amm inga aktiviteter.  Men annars hemsidan är tydligt.  

- Ja men delvis, tycker jag fint, men det skulle behövas ändring kanske, att det är lite 

ejjj  
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- Men de lägger första i hemsidan här till exempel, alltså så här när man kommer in 

precis… 

Samia: vill du kanske säga att det är för mycket texter i hemsidan eller nåt sånt? 

Suhaib: ja, alltså bild kan berätta mer än en text 

- Alltså jag menar en bild kan säga mycket typ ejjj…Ah, det här är jättefint kolla, det 

finns glada människor och det finns ett intresse till att titta på den här.  

Samia: Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens 

verksamhet? 

Suhaib: intresse? ah men, för mig det är jätte Nice om kommunen förmedlar och håller 

föreläsning om vad de gör, 2 gånger per år typ, ejjj ejjj och sånt där.  

 

Respondent 2  

14 mars 2018. 24 år gammal, man från Eskilstuna  

Samia: Brukar du använda digitala verktyg? 

- I ‘m usually connected to the world through internet by my laptop and mobile. 

Samia: Vad betyder Benchmarking för dig?  

- It is about how i am connected to the world, and also i how i get informations.  

Samia: Beskriv hur du gör när du behöver information om någonting? 

- Yes, i have acess to information which are avalable in Eskilstuna municipality. I often 

use youtube , google, social medier.  

Samia: Vet du vilka informationer, som finns I Eskilstuna kommunens hemsida?  

- Website they are so much usefull.  

Samia: Hur ofta besöker du Eskilstuna kommunens hemsida? 

- I visit kommunens website at least 2 times a week.  

Samia: Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se?  

- Both mobile andlaptop  

Samia: Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 
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- Well, it’s easy to access but sometimes makes us annoyed too because different 

activites and sections had made i a little complicated.  

Samia: Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till 

väga när du söker? 

- Mostly, i search för services that beloyed to studies and residential rights in the 

environement.  

- Not always that to only get any information and quite. In factwhen i visitkommuns 

websitemostly it makes me to visit different sec 

-  

- tions that looks intresesting for me form the headings. 

Samia: Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens 

verksamhet? 

- I have no special comments regarding that but still if it is devided in different 

categorieswould be good.  

- For me kids it good to make a kid’s category, 18–25 years and olders cateagory, 

current, students category etc…  

Respondent 3  

24 år gammal  

- I am connected to the internet but not veryoften and i useonly mobile.  

- Unfortunately, no, because i dont have enough knowledge of computer to visit 

different sites.  

- I never visit in case i need some information. i ask other to getinformation 

- Only mobile  

- It is verycomplicatedalthrough i do not visit but i ve tiredfew Times the way everything 

is written are verymuchhighlevel. Buthelp of google translate i opered but my own 

languange.  Dari doesntexist.  

-  I want to know more about livingrights and rightsbut i count.  

- I dont know 

- I wishif it was in Dari language so i could know all informations occurately. And i 

hope they focus on computer knowledge of people living in scoiety as well. Specially 

the immigrants.  

- As swedishlearning is important, computer learning become more importanttoo for 

every residence.  

Repondent 4  
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25 år kvinna  

- I am connected to the internet butonly using sociala media to be contact with my 

family.  

- I dont have comouterknoweldge to visit site or use internet in diffenrentways.  

- I need to visit but i cannot. i like to be taught about what is computer?  What is 

internet and how to usethem. Computer looks like an engine for menothing more.  

- I would like to know about avaibilities, the services for us and for my kids direclty. But 

i hear som friendsonly! 

- My comment is i wish i wasable to use computer and internet and connected to 

unlimtedword.  

Respondent 5  

23 år man  

- Iamconnected to internet world from my laptop and mobile device.  

- I have access to information but not only by reading it. I use youtube., and by hearing 

from others and experienced people. 

- I visit it maybe 3 times a week 

- Mobile 

- It is not that mucheasy so i try to find, i wantthem can discuss about it with friends 

- I look for information regardingfinancial aids for students, work allownessetc… 

- To be honest i directly try to find my information that’s it and mostly i usephone calls 

and email to connect with responsable person in the kommun.  

- I want to know about work allowness,  

- I use email or i call someone in kommun and ask directly.  

- It is notalwaysintressting to read and searcg and read… it is quiteboring for me. 

- I thinkifit’seasier , it would be good. Municapilty can use som video or 

graphicsexplaning they aight ideas to be rather good for me. Because mostlyyouth 

people do not spend time on reading. The graphicswould be intresting.  

Respondent 6  

Samia: kan du berätta vem du är och vad du läser och hur gammal du är?  

- Ja Emma heter jag, pluggar It programmen på S: t Eskilsgymansium går i sista året, 

så jag fyller 19 snart.  

Samia: Brukar du använda digitala verktyg, Emma?  

- Aså, med datorer och sånt?  
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Samia: Ja  

- Ganska ofta vill jag säga 

Samia: Vad betyder omvärldsanalys för dig?  

- Vad är omvärldsanalys? 

Samia: det är alltså hur du hänger till världen, om du får information som berör världen och 

sånt. Om du ha koll på vad som händer i andra länder. 

- Ah, ja. Jag fattar nu, ah men jag ganska vaken och hör vad som händer överallt. Men 

jag kan inte säga att jag vet eller hör allting.  

Samia:  Ja, vad bra, vet du vilka informationer som finns på kommunens hemsida? 

- Ejjj inte alla, tror jag. Men jag har varit några gånger och sånt. Men jag vet inte allt.  

Samia: Hur ofta brukar du besöker? 

- När jag behöver information, varannan vecka. Eller 1 gång i månaden.  

Samia: med vilken enhet besöker du kommunens hemsida?  

- Ejjj det är nog mobilen 

Samia: hur upplever du kommunen digitala kanaler? 

- Jag tycker att kommunen faktiskt har en bra hemsida. 

Samia: vad är som du söker mest på kommunens hemsida?  

- Det är nog mest informationer om skola jag gå på. Så information, eller 

telefonnummer, informationer om rektorer och sånt.  

Samia: Hur går du tillväga när du söker information?  

- Ejjj, Aså de har väl typ sökfält och där kan man bara söka och klicka sen.  

Samia: tack för din medverkan  

- Oh men inga fara, är det ett skolarbete eller?  

Samia: Ja, det är det.  

R 7 Amir 24 år, bor i Eskilstuna, från Irak april den 6.  

Samia: brukar du använda digitala verktyg? 

Det gör ja och det jag gör jag de flesta om dagarna 
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Vad betyder omvärldsanalys för dig?  

Det betyder jättemycket vad som händer runt om i världen. För mig och även för många 

andra tyvärr.  

Beskriv hur du gör när du söker information om någonting? 

Antingen ringer jag någon som kan, eller söker jag via Google, eller i litteraturböcker.  

Vet du vilka informationer som finns på eskilstuna.se? 

Det finns från lediga jobb till barn och omsorg och vad man kan göra i Eskilstuna.  

Hur ofta besöker du eskilstuna.se? 

Inte så ofta men ibland bara för att kolla läget. De har inte ändrat sedan 8 år skratt 

Samia: Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se?  

Det är Dator  

Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 

Det är faktiskt bra och jag såg yrkeshögskola eller yrke till yrkesutbildningen och en sak som 

blev svår att se var se när det startar och det fick jag googla fram och det kom. Men när man 

trycker yrkeshögskolan det skulle kunna komma fram stor direkt för att få information. Men 

annars bra hemsida 

Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till väga när 

du söker? 

Det finns sökfältet på höger och brukar söka lediga jobb, vad som händer just i stan om det 

någon speciell evenemang  

Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens verksamhet? 

Eller kanske mer reklam på bussar eller på radio för att påminna att det existerar 

Hur skulle du vilja utveckla kommunens webbplats?  

Kanske små ändringar och mer detaljer  

R 8 Lisa, 24 år  

Samia: Brukar du använda digitala verktyg? 

Lisa: Ja jag använder mig ofta av digitala verktyg 

Samia: Vad betyder Omvärldsanalys för dig? 
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Lisa: Omvärldsanalys är ett viktigt ämne, eeh vilket jag har studerat under 

högskoleutbildningen jag läser just nu.  

Samia: Beskriv hur du gör när du behöver information om någonting? 

Lisa: Jag frågar någon i min närhet. Efter det så använder jag sökmotorer som tillexempel 

google, eeh ja google. 

Samia: Vet du vilka informationer, som finns I Eskilstuna kommunens hemsida?  

Mer eller mindre. 

Samia: Hur ofta besöker du Eskilstuna kommunens hemsida? 

Lisa: Inte så ofta, använder mig av deras samarbetssidor som k-fast för att söka efter 

bostäder 

Samia: Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se?  

 

Lisa: Datorn 

Samia: Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 

Lisa: Det är väldigt mycket information som är packat på en o samma sida, vilket jag tror 

skulle kunna effektiviseras på något sätt. Är du inne på kommunens hemsida och vill ta reda 

om mer på ett område så behöver du först trycka dig in på temat för att sen få fram mer 

information om vad temat handlar om. De skulle kunna gå att göra smidigare så man enklare 

hittar dit man vill 

Samia: Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till 

väga när du söker? 

Lisa: Främst bostäder men också byggnadsprojekt i staden 

Samia: Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens 

verksamhet?  

Lisa: Använda mer sociala medier och aktivt uppdatera de 

Samia: Hur skulle du vilja utveckla kommunens webbplats? 

Lisa: Göra det smidigare och mer effektivt att ta reda på de som jag vill utan att man ska 

behöva trycka runt på hemsidan alldeles för länge.   

Respondent9 - Mohammed 21 årig 
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Brukar du använda digitala verktyg? 

Ja jag brukar använda digitala verktyg varje dag  

Vad betyder Omvärldsanalys för dig? 

Jag är ganska nyfiken och söker information som händer i världen 

Beskriv hur du gör när du behöver information om någonting? 

När jag söker information jag använder mest Youtube, Google och ibland frågar jag någon 

av mina släkt som kan svenskan. Eftersom jag inte varit några månader i Sverige och förstår 

inte svenska.  

Vet du vilka informationer, som finns I Eskilstuna kommunens hemsida?  

Ja, lite grann eftersom som sagt jag kan inte svenskan, använder jag inte så mycket.  

Det måste finnas någon av mina släkt när jag besöker kommunens plattformar.  

Hur ofta besöker du Eskilstuna kommunens hemsida? 

2 dagar i veckan när jag har någon som kan hjälpa mig med jobbsökandet eller annat.  

 

Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se?  

Jag använder min dator  

Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 

Jag tycker att information som finns på kommunen hemsida är bra och instruktivt. Men i och 

med jag kan inte svenskan blir det nog svårt att förstå vad som står på kommunens hemsida.  

Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till väga när 

du söker? 

Jag söker mest jobb, fritid aktiviteter, information om Eskilstuna typ historik   

Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens verksamhet?  

Jag skulle vilja få mera video, alltså att kommunen lägger video på Youtube kanaler eller på 

den officiella hemsidan.  Jag är ganska van att följa video, filmer. Det är lättare och 

snabbare att förstå när något är visuellt. Istället för att jag frågar varje gång någon om 

information, för mig video anpassar mig bäst.  

Hur skulle du vilja utveckla kommunens webbplats? 
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Oj kommunen har en superbra och fint hemsidan när det kommer till estetiken och 

formgivning. Men jag rekommenderar att kommunen tänker lite mera på ungdomar som har 

en annan bakgrund för att är inte så bra med svenska. Jag ska inte säga att jag representera 

alla ungdomar men ungdomar som jag tänker gillar videor eller enkelt när något är rörlig 

och lite roligare.  

Respondent 10 Samir -19 årig  

Brukar du använda digitala verktyg? 

Ja jag gör det varje dag 

Vad betyder Omvärldsanalys för dig? 

Jag gillar få veta information som händer i mitt hemland för den första men sen gillar jag 

också veta lite annat om andra länder.  

Beskriv hur du gör när du behöver information om någonting? 

Jag använder Youtube, Youtube är bra kanal för mig 

Vet du vilka informationer, som finns I Eskilstuna kommunens hemsida?  

Ja lite  

Hur ofta besöker du Eskilstuna kommunens hemsida? 

Ofta när jag söker jobb 

Med vilken enhet (dator, mobil, platta, annat) besöker du eskilstuna.se?  

Mobilen  

Hur upplever du att Eskilstuna kommunens digitala kanaler? 

Jättesvårt för att jag inte kan svenskan eftersom jag har bott 2 månader.  

Vilka ärenden söker du på kommunens hemsida? (Serviceinriktad)?  Hur går du till väga när 

du söker? 

Jobbsökandet,  

Hur skulle du vilja få information som skulle öka ditt intresse om kommunens verksamhet?  

Video, bilder och att kalla 2 gånger om månad ungdomar för att kolla läge och föra dialog 

med ungdomar.  

Hur skulle du vilja utveckla kommunens webbplats? 
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Att kommunen gör enklare språket eftersom när man ny i landet det är inte lätt att kunna veta 

mycket svenska. Eller att kommunen kompletterar texter med video eller bilder.  

Deltagarna dokumenteringar under workshopen 

Jonas: Det var lätt att hitta informationerna och det var väldigt bra och att kunna läsa allt.  

Stnet: Ja det är intressant man kan kolla olika sidor eller program. Man kan hitta enkelt vad 

man vill ha.  Svårigheten ligger på när man skriver på sökord och få inte direkt det man sökte 

efter. Till exempel jag sökte på utbildning barnomsorg, där hittade jag inte direkt rätt 

information utan informationerna var splittrat. Kommunens bör göra tydligare webben, så att 

man få lätt tillgång till informationerna.  

Ismahan  

Allt är bra, vi kan söka all information som vi vill ha. Jag tycker att det är intressenthemsida 

för att vi kan veta mer information till samhället som vi lever. Det finns svårighet när man 

söker jobb.  

Obada  

Jag tycker att det var lätt att hitta information från eskilstuna.se och det var lätt att läsa och 

förstå vad står där.  

Yasin 

Det var intressant och jag fick mer information om sommarjobb. Jag sökte också flera 

information om Eskilstuna kommun. Jag sökte också aktuella vägarbete. Jag hittade populära 

sidor att söka till gymnasiet och vuxenutbildning. Det var lätt att söka eskulstuna.se.  

Yasmin1  

Eskilstuna hemsida är en bra sida där finns all information som jag ville veta. Men det finns 

inte så mycket jobberbjudande. Att söka ett jobb på kommunens hemsida kräver olika 

procedurer att gå genom. Jag skulle vill säga till kommunen: lägg många olika jobb som 

passar även för ungdomar som oss.  

Ruba  

Jag är intresserad att söka jobb men jag har problem varje gång jag kommer in på 

eskilstuna.se.  Recruit.visma.com är jättekonstigt hemsida, där kommunen kanske kan behöver 

utveckla mer.  

Anonym  
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Kommunen bör hjälpa oss att hitta rätt väg. Söka sommarjobb, jag hoppas att kommunen ger 

mera information om olika typer av jobb.  

Zena Youhanen 

Det var intresserad att jag har läst om gamla teatern och begravningslag. Det var lite 

komplicerad om sökningen efter vigsel och begravning. Jag har lärt mig nya information om 

hur jag ska byta mitt namn. Det kommer att bli lättare när det finns som den här sidan för att 

ansöka information som vi behöver. Jag tycker att om hemsidan ska vara med lätt former och 

lätt språk för att det finns många människor som inte kan läsa och förstå allt som står på 

hemsidan.  

 Yara Alattar  

Jag tror att det vare lätt att man hittar informationer i första sidan. Jag tyckte delen uppleva 

och göra som handlar om många saker till exempel turism, kultur och nöje, idrott, motion och 

lokal historia av sverigefinsk kultur i delen kultur och nöje och jag tar intressant också av 

boka lokaler, scener, och utrustning.  

Jag tror att kommunen digitala kanaler kan utveckla genom att ordna delar på ett annat sätt 

och förklara mer vad är den här delen för nåt. För att all information han hittas så fort som 

möjligt.  

Fatima Jafar  

Det är bra att det finns en sida som ge oss information om Eskilstuna om allt som finns i 

kommunen. Faktiskt information var intressant för mig, jag fick information om musen och 

konst. För att jag tycker om museer och att reta och måla och jag har läst om vigsel och hur 

man gör.  

Kommunen digitala kanaler är bra gjort delvis eftersom designen och färgen på själva 

hemsidan och så där. Men det finns däremot svårighet och det är språket för att det bli lättare 

att folk förstå kommunen bör göra texterna på lätt svenska. 

Yasmin 2  

Man kan får veta allt som man vill på eskilstuna.se. det tycker jag var jättespännande. Några 

saker har jag inte hört tidigare, det var faktiskt intressant att få en sån möjlighet och besöka 

kommunens hemsida 

Det är många nyanlända i Sverige och flesta av dem har kanske jobbat tidigare i deras 

hemländer de behöver jobb men de får inte eftersom de har inte tillräckligt svenska. 
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Avtal & samtycke  

 

 

 

 


