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Sammanfattning
Syftet med programmet Den digitala agendan på stadens nivå
var att utveckla Esbo stads tjänster och verksamhetssätt ge
nom att utnyttja försökskulturen och digitaliteten.
I programmets första skede utarbetade stadens utvecklings
nätverk utifrån Berättelsen om Esbo utvecklingslinjerna, med
len och åtgärderna samt förvaltningsmodellen för genomför
andet av den digitala agendan för Det Digitala Esbo. Man sökte
efter feedback på den digitala agendan från externa intres
sentgrupper till exempel genom sociala medier samt på ett
öppet evenemang på fullmäktigehuset i Esbo.
Esbo stads digitala agenda publicerades 2015 och där beto
nades kulturen med snabba försök, betydelsen för deltagande
av utvecklare och kommunbor, öppnandet av data, förmågan
att integrera datasystemen, utvecklingen av individuell service
samt förbättringen av kostnadseffektiviteten med nya verk
samhetssätt och modern teknologi.
En ledande idé har varit att hitta synergier och deras skal
barhet. Försöken har syftat till att identifiera lösningar och
verksamhetssätt som skulle kunna betjäna många av stadens
tjänster och funktioner.
Under programmet genomfördes tre öppna insamlingsomgång
ar av försöksförslag inom ramen för vilka hundratals utveck
lingsidéer har tagits emot. Av dessa har 20 försök genomförts.
Cirka 75 procent av försöken har haft effekter efter försöket,
antingen har lösningarna vidareutvecklats eller påverkat sta
dens konkurrensutsättningar och upphandlingar. Försöken har
genomförts tillsammans med flera funktioner och partner i

andan av samutvecklingen. Personalen vid Esbo, olika företag,
forskningsinstitut och läroanstalter samt organisationer har
deltagit i försöken och lärt sig av dem. Programmet Den digi
tala agendan har väckt nationellt och internationellt intresse
och främjat Esbos rykte som föregångare och som stad och
gemenskap som främjar försökskulturen.
Coronan har påverkat människornas umgänge och arbetssätt.
Under denna undantagstid betonas innovativ verksamhet och
vikt av funktionella digitala tjänster för en fungerande vardag.
Programmets olika försök med onlinetjänster och chattbot
stödde många av stadens funktioner, såsom distansundervis
ning och förebyggande av ungdomarnas marginalisering, sam
tidigt som de ökade kännedomen om företagstjänsterna och
organisationsverksamheten. Under den svåra perioden lycka
des försök genomföras även på distans. Detta motiverade och
uppmuntrade experter och partner som arbetar med försök för
att hitta nya kreativa lösningar.

”

Vi uppmuntrar alla att samutveckla genom försök och
göra tillsammans Berättelsen om Esbo.”

”

Med experimenterade utveckling och nätverkssamarbete bygger vi en mer hållbar framtid.”

– Jukka Mäkelä, stadsdirektör

– Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör
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1 Programmets genomförande
Syftet med programmet Den digitala agendan på stadens nivå
var att utveckla Esbo stads tjänster och verksamhetssätt ge
nom att utnyttja försökskulturen och digitaliteten.
Programmet inleddes 2015 och avslutas i slutet av fullmäktige
perioden 2021.
Programägare var stadsdirektör Jukka Mäkelä och operativ pro
gramägare sedan 2017 serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen.
Programmets initiativtagare var ICT-utvecklingsdirektör Han
nes Rauhala och ICT-direktör Matti Franck tillsammans med
stadens utvecklingsnätverk. Programmet på stadsnivå sam
ordnades sedan hösten 2017 av utvecklingschef Valia Wistuba
från Esbo stads enhet för serviceutveckling med projektledare
Marke Kaukonen från Esbo stads strategienhet.
Försöken har genomförts tillsammans med flera funktioner
och partner i andan av samutvecklingen. Personalen vid Esbo
har modigt och innovativt deltagit i urvalet och genomförandet
av försök. Olika företag, forskningsinstitut och läroanstalter
samt organisationer har deltagit i försöken och lärt sig av dem.
När försöken genomfördes förankrade man till olika områden
i Esbo, verksamhetsställen, personallokaler, bibliotek, skolor,
daghem, museer, simhallar, köpcentra, servicecenter, service
torg bland invånarna och klienterna.

1.1 Översikt av programmet och dess
framsteg
Genomförandet av programmet planerades 2014–2015 och de
första försöken genomfördes 2016–2017. 25 försök har genom
förts inom ramen för programmet och de senaste avslutades
i mars 2021.
I programmets första skede utarbetade stadens utvecklings
nätverk utifrån Berättelsen om Esbo utvecklingslinjerna, med
len och åtgärderna samt förvaltningsmodellen för genom
förandet av den digitala agendan för det digitala Esbo. Man
sökte efter feedback på den digitala agendan från externa in
tressentgrupper till exempel genom sociala medier samt på ett
öppet evenemang på fullmäktigehuset i Esbo.
Esbo stads digitala agenda publicerades 2015 och där betona
des kulturen med snabba försök, betydelsen för deltagande av
utvecklare och kommunborna, öppnandet av data, förmågan
att integrera datasystemen, utvecklingen av individuell service
samt förbättringen av kostnadseffektivitet med nya verksam
hetssätt och modern teknologi.
Syftet med programmet Den digitala agendan har varit att för
fina utvecklingsidéer till konkreta försök tillsammans med sta
dens personal och hela Esbo-gemenskapen. För att betjäna
detta ändamål har inom ramen för programmet genomförts
evenemang som riktar sig till att samla in och förfina behov
och idéer samt testats olika metoder, såsom ett verktyg för
crowdsourcing, servicedesign och utveckling av prototyper.
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En ledande idé har varit att hitta synergier i stadens olika tjäns
ter och lösningarnas skalbarhet. Försöken har syftat till att
identifiera lösningar och verksamhetssätt som skulle kunna
betjäna många av stadens tjänster och funktioner.
Under programmet genomfördes tre öppna omgångar för att
lämna in försöksförslag inom ramen för vilka hundratals ut
vecklingsidéer har tagits emot. Av dessa har 20 försök genom
förts. Cirka 75 procent av försöken har haft effekter efter för
söket, antingen har lösningarna vidareutvecklats eller påverkat
stadens konkurrensutsättningar och upphandlingar. Försöken
har genomförts tillsammans med flera funktioner och partner
i andan av samutvecklingen.
Utöver försöken genomfördes lärdomsprov och upprättades
utredningar i programmet. Samarbetet mellan läroanstalter
och forskningsinstitut resulterade bland annat i en utredning
om MaaS-försöket inom hemvården och ett försök med sam
åkning som framtidens lösning som Aalto-universitetets stu
derande inom servicedesign genomförde som kursarbete.

Bild 1:
Beskrivning av försöksprocessen
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Bild 2:
Övergripande genomförande av programmet huvudfas för huvudfas på tidslinjen
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1.2 Organisering av programmet
Syftet med programmet var att effektivisera ordnandet och
produktionen av tjänsterna i Esbo genom att identifiera genom
förbara utvecklingsidéer som utnyttjar teknologi och genom
föra dem genom snabba och kontrollerade försök.
Programmet på stadsnivå byggde på en nätverksliknande verk
samhetsmodell. Nätverket av utvecklare, ”digigruppen”, fung
erade fram till 2018 och delade erfarenheter och information
om de pågående försöken och organiserade informationspass
och samtalsmöten. Deltagandet i nätverket var frivilligt och
öppet inom organisationen. De olika funktionerna utsåg sina
representanter till nätverket, och experter, utvecklare och
ledare var också involverade i nätverket, beroende på ämnets
intresse och aktualitet. Cirka 30–40 företrädare för organi
sationerna i Esbo deltog i nätverkets verksamhet. Nätverket
samlades ungefär 6–8 gånger om året.
Utvecklarnätverket utnyttjades för:
• att komma med försöksförslag och ordna tävlingar för
försöksförslag

I kommunikationen för den digitala agendan användes Es
bos interna intranät Essi, webbplatsen Esbo.fi och Esbo stads
kanaler i sociala medier. De sociala mediernas betydelse för
kommunikation ökade under programperioden och informa
tion om försöken publicerades på Esbo stads Twitter-konto
MakeWithEspoo. Dessutom användes experternas personli
ga konton för att informera om försökens framskridande. På
försöksbasis informerades vid organisationens olika operativa
möten, enhetsmöten, ledningsgrupper, styrgrupper och nät
verksmöten. Om kampanjerna för programmets försöksförslag
informerades både inom och utanför organisationen.
Programmet Den digitala agendan har väckt nationellt och in
ternationellt intresse och främjat Esbos rykte som föregångare
och som stad och gemenskap som främjar försökskulturen.
Under programmet har dialog och erfarenhetsutbyte ägt rum
med olika offentliga organisationer, företag samt forskningsoch utbildningsaktörer. Bland annat har olika försök med bot,
försök relaterade till VR/AR-teknologier samt försök som främ
jar mobilitetstjänster uppmärksammats i olika organisationer
och medier.

• att utveckla vidare anbudsgivarnas, olika leverantörers
och samarbetspartners försöksidéer
• att utvärdera och prioritera försöksförslag som erhållits.
En tanke bakom nätverket var att utveckla försöksdeltagarnas
och organisationens digikompetens. Som stöd för detta ordna
des organisationens interna utbildningsevenemang, och före
trädare för andra offentliga organisationer och företag bjöds
in för att presentera sina tjänster och lösningar vid nätverkets
möten.
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De mottagna försöksförslagen utvärderades utifrån centrala
kriterier:
• idéns nyhetsvärde (och har inte testats tidigare eller tes
tas inte i ett annat program i Esbo)
• värde för invånare och klienter
• nytta för staden under och efter försöket
• överensstämmelse med Berättelsen om Esbo: den före
slagna lösningen är ekonomiskt, ekologiskt, socialt och
kulturellt hållbar
• uppskattad omfattning/utvidgningsmöjlighet i Esbo stads
tjänster
• resurser och tidsplan som krävs för att genomföra försö
ket
I ansökan till försöksförslag begärdes dessutom en beskrivning
av:

Prioriteringen och urvalet av försöksförslag som erhållits på
verkades förutom utvecklingsnätverket och nyckelexperterna
av åsikterna från resultatenheternas ledning och stadens hög
sta ledning.
Esbos projektportföljsystem och SharePoint-arbetsytor samt
senare Teams-arbetsytor utnyttjades i dokumentationen, för
medlingen av information och rapporteringen av programmet
och försöken.
Under programperioden har Esbo tagit emot mer än 150
försöksförslag i samband med kampanjer gällande försöks
förslag. Dialogen med företagsfält och forskningsinstitut har
varit konstant. Antalet företag och samarbetspartner som ge
nomför försök har överstigit 30 under programperioden. Utöver
detta kan man på årsnivå tala om hundratals kontakter. Utanför
kampanjerna har företag, samhällen och enskilda kommunbor
varit i kontakt med dem som genomför det digitala program
met. I synnerhet har olika företag aktivt varit i kontakt och
erbjudit olika experttjänster och lösningar för Esbo att prova.

• syfte med lösningen som ska testas och fördelar under
och efter försöket
• genomförandeplan och tidtabell.
• nödvändiga resurser (bedömning av egna och stadens
personalbehov).
• informationstekniska behov, tekniska förutsättningar, ut
rustning/redskap som ska tillhandahållas och/eller behö
vas, nödvändiga dataförbindelser.
• finansieringsandel av olika delområden, budget som krävs
och möjliga optioner (till exempel pilotprojekt efter försö
ket).
• försökets avkastning
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1.3 Realiserade kostnader, finansiering och
resurser
Budgeten för ett enstaka digitalt försök är liten, cirka 30 000
euro. Den årliga budgetreservationen på stadsnivå har va
rit 250 000 euro. De årliga utfallen har legat under budget
reservationen. Esbo stad har inte satt något kvantitativt mål
för försök, men den vägledande principen har varit att satsa på
försökens kvalitet och lämplighet.
Utfallet för programperioden 2015–2021 uppgick sammanlagt
till 591 838 euro, varav självfinansieringens andel var 536 263
euro.

År

Själv
finansiering

Extern
finansiering

Totalt

2015

19 453

19 453

2016

29 720

29 720

2017

104 049

104 049

2018

139 721

2019

53 476

53 476

2020

180 796

180 796

2021

9 048

6 500

15 548

536 263

55 575

591 838

Totalt

49 075

188 796

Den externa finansieringen består av finansiering från Business
Finland 2018 och från projektet Kesy 2021 som ingår i projektet
EUF/EU 6Aika.

1.4 Programmets försök
Syftet med försöken har varit att lära sig vad som fungerar, vad
som inte fungerar och varför. Genom försök har man bland an
nat syftat till att identifiera en lösning som efter försöket kan
pilottestas i tjänsten/tjänsterna och implementeras i större
utsträckning i Esbo.
Vissa av försöken i programmet Den digitala agendan har sitt
ursprung i koncepteringen av KYKY-modellen för samutveck
ling för skolor och företag. Koncept som uppstått har sedan
dess testats i försök i programmet Den digitala agendan. Ex
empel på detta är Mightifiers försök med en lösning för sociala
färdigheter och 3DBears försök med en applikation för för
stärkt verklighet i undervisningen.
De digitala försöken tillsammans med Esbo har bland annat
främjat uppstartsföretagens framgång både nationellt och in
ternationellt. Försöken med Esbo har fungerat som referens
för företagens exportambitioner och marknadsföring. Respon
sen från företag har varit mycket positiv. Produkten och tjäns
ten utvecklas i samarbete med ”pionjärstaden”, tillsammans
med kommunborna.

Tabell 1:
Programmets finansiering
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Försök

Tjänster och funktioner

Effekter efter försöket

Genomförandetid

Hemvägsportalen

Teknik- och miljösektorn,
Stadsteknikcentralen

Efter försöket har lösningen vidareutvecklats och
pilottestats, och portalen är tillgänglig på finska
och engelska.

2016–2017

Test på en
förvaltningsmodell för
kommunernas
integrationsplattform

Dataadministration,
koncernförvaltning

Efter försöket har förvaltningsmodellen inte veter
ligen vidareutvecklats.

2016

Försök med
IoT-avfallslogistik

Teknik- och miljösektorn

Försöket påverkade utvecklingen och upphand
lingen av avfallslogistik. Systemet infördes i
Stadsteknikcentralen i Esbo för permanent an
vändning.

2016

Gatuvy för cykelvägar

Teknik- och miljösektorn

Bildmaterial från cykelleder som samlats in under
försöket utnyttjas i stadens gatuunderhåll även
efter försöket.

2017

Digitaliserat museum
(WeeGee-utställning)

Kulturtjänster,
museitjänster

Efter försöket har lösningen inte vidareutvecklats,
men museitjänsterna har utnyttjat lärdomarna i
att utveckla digitaliseringen av utställningar och
museitjänster.

2017–2018

Inomhuspositionering
med applikationen
Paikasto i Sello
biblioteket

Kulturtjänster,
bibliotekstjänster

Efter försöket har lösningen inte vidareutvecklats
i Esbo. Helsingfors har utvecklat bibliotekets
positioneringsapplikation och Esbo har följt ut
vecklingen.

2017–2018

Hemvårdens
mobilitetstjänster
försöket MaaS

Tjänster för äldre, tjänster i
hemmet

Försöket var tvunget att avbrytas, men erfarenhet
erna och lärdomarna från försöket har påverkat
utvecklingen av logistikoptimering och analys i
staden.

2017–2018
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Försök

Tjänster och funktioner

Effekter efter försöket

Genomförandetid

Applikation för digital
delaktighet

Ärendehanteringstjänster
på servicetorget
i Iso Omena

Efter försöket utvecklades lösningen inte direkt,
men lärdomarna från försöket har utnyttjats i ut
vecklingen av ärendehanteringstjänster och i pro
jektet OmaEspoo.

2017–2018

Mightifier som ut
vecklare av sociala
responsfärdigheter i
undervisningen

Grundläggande utbildning

Försöket har inverkat på utvecklingen av växel
verkan och välbefinnande i undervisningen och
lösningen utnyttjas inom bildningssektorn.

2017–2018

Försöket Pikkulin
tunnetaidot inom små
barnspedagogiken,
i daghemmen

Småbarnspedagogiken

Efter försöket har daghemmens personal tagit i
bruk innehåll som är avsett för multipekskärmar.

2018

Försök med 3DBears
applikation för
förstärkt verklighet

Grundläggande utbildning
och museitjänster

Undervisningsväsendet har efter försöket utnyttjat 2018
applikationen i den grundläggande utbildningen.
Skolorna kan skaffa applikationen från upphand
lingskanalen Edustore.

Försök med bot i
telefontjänster

Teknik- och miljösektorns
telefontjänster och stadens
e-tjänster

Erfarenheterna från försöket har utnyttjats i
utvecklingen av telefon- och e-tjänster och i
framtida upphandlingar, exempelvis i projektet
OmaEspoo.

2018–2019

Försök med samåkning

Teknik- och miljösektorn
och logistiktjänster

Försökets lösning har inte vidareutvecklats. Detta
ingick inte heller i försöksmålen, men erfarenhet
erna från försöket har utnyttjats i utvecklingen av
mobilitets- och logistiktjänster i Esbo.

2018–2019
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Försök

Tjänster och funktioner

Effekter efter försöket

Genomförandetid

Försök med online
tjänster för arabisk
talande ungdomar

Familje- och socialtjänster
och bildningssektorn

Erfarenheterna från försöket kommer att utnytt
jas i den fortsatta utvecklingen av lösningen och
framtida upphandlingar gällande chatt/chattbot
för stadens e-tjänster.

2020

Försök med Business
Espoos chattbot

Närings- och
stadsutveckling

Lösningen från försöket används och ska vidare
utvecklas och introduceras i kontinuerlig använd
ning. Erfarenheterna från försöket utnyttjas i upp
handlingar gällande chatt/chattbot för e-tjänster
på stadsnivå.

2020

Försök med organi
sationsuppgifter på
servicekartan

E-tjänster

På huvudstadsregionens servicekarta vill man ha
2020
uppgifterna om organisationer som är verksamma
i Esbo. Försöket har inverkat på målet att involvera
kommunerna i huvudstadsregionen i samarbetet.

Försök med
VR-innehåll inom
gymnasieutbildning
och småbarns
pedagogik

Gymnasieutbildning och
småbarnspedagogik

De resultat som uppstår i försöket utnyttjas i un
dervisningen och inom småbarnspedagogiken när
man kommunicerar och presenterar daghemmets
verksamhet. Den digitala kompetensen hos de lä
rare och den personal inom småbarnspedagogiken
som deltog i försöket, det vill säga kompetensen
att skapa VR-innehåll, har utvecklats tack vare
försöket.

2020

Försök med kreativ
programmering

Grundläggande utbildning,
högstadieskolor

Den digitala inlärningsplattformen som användes
i försöket och de verktygslådor för programme
ring som erhölls under försöket utnyttjas i under
visningen i högstadieskolorna.

2020
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Försök

Tjänster och funktioner

Effekter efter försöket

Genomförandetid

Försök med företagens
evenemangskalender

Närings- och
stadsutveckling

Lösningen från försöket vill man ta i kontinuerlig
användning och vidareutveckla. Vid den fortsatta
utvecklingen vill man ha med ett konsortium, det
vill säga flera organisationer utöver Esbo stad. Ex
tern finansiering ansöks för projektet för fortsatt
utveckling.

2020–2021

Försök med en appli
kation för översättning
och tolkning till stöd
för ärendehantering

Sysselsättningstjänster och
e-tjänster

Lärdomarna från försöket utnyttjas i stadens
framtida konkurrensutsättningar gällande lös
ningar för tolkning och översättning och till exem
pel som en del av upphandlingar av personalens
arbetsredskap, program.

2020–2021

Tabell 2:
Sammanställning av programmets försök
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1.4.1

Hemvägsportalen ger aktuell information om
din hembygd

Hemvägsportalen är en onlinetjänst som utvecklats av Stads
teknikcentralen och som betjänar invånarna genom att erbjuda
mångsidig information om deras hembygd.

Efter försöket i november 2018 infördes tjänsten som finns på
kotikatu.espoo.fi. Ange din egen gatuadress på webbplatsen
för att lära känna vad som är aktuellt i ditt område..

Syftet med portalen är att samla in aktuell information om
ärenden och tjänster nära hemvägen. Webbplatsen gör det
möjligt för stadsborna att följa till exempel ombyggnads- och
reparationsarbeten samt planerade gatuprojekt i sin närom
givning.
Med Hemvägsportalen kan du bekanta dig med:
• pågående gatuarbeten
• pågående planeringsprojekt
• aktuell information om plogning, saltning och sandning
• lekplatser, allmänna parkeringsområden, hundrastgårdar,
träningsredskap utomhus och grönområden nära hemmet
• gällande gatuplaner
• nyheter och tweetar gällande hembygden
Material som utnyttjas av portalen samlas in automatiskt från
Esbo stads datasystem och uppdateras på webbplatsen en
gång om dagen.
Hemvägsportalen var ett av de första försöken i programmet
Den digitala agendan. Man var inte övertygad om Idén om kart
tjänsten i början, men Esbo har en stark inställning till att
främja försökskulturen och programmet Den digitala agendan,
inom ramen för vilket ”potentiella idéer fick tillstånd att testas”.

Bild 3:
På bilden ett exempel på hemvägsportalens, webbtjänstens
användargränssnitt

”

Syftet var att skapa en lättanvänd onlinetjänst som
samlar in information och där informationen finns på ett
och samma ställe, i en förståelig form, utan att en invånare behöver kunna läsa en karta.”
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1.4.2 Test på en förvaltningsmodell för
kommunernas integrationsplattform
(projektet Kuningas)
På kommunfältet har gränssnitten mellan systemen redan
länge varit ett centralt problem, och olika sätt att lösa proble
met har letats efter. Bristen på anslutningar till kommunala
system kan utgöra ett betydande hinder för utvecklingen av
informationssystem och verksamhetsprocesser. I praktiken är
det omöjligt att förnya processerna och verksamhetsmodel
lerna utan gemensamma datamodeller samt en effektiv han
tering av Master data, behörighetskontroll och integrationer.
Esbo stad har varit en föregångare i genomförandet av den
nationella informationsleden. År 2014 identifierade Esbo, Åbo
och Vanda tillsammans med Kunta-KaPA gemensamma behov
och intressen för utvecklingen av en integrationsplattform och
integrationer. Projektet Kuningas genomfördes 2015–2017 som
ett försöksprojekt mellan ovan nämnda kommuner (POC), där
man tog fram en förvaltningsmodell för kommunernas integra
tionsplattform.

Syftet med projektet var bland annat:
• Besparingar i integrationskostnaderna för kommunernas
befintliga och nya informationssystem. Den gemensamma
integrationsplattformens nyttopotential hade uppskattats
till 15 procent för befintliga system och 20 procent för
nya system.
• Stödja den teknologiska integrationskapaciteten mellan
städerna och få input till utarbetande av kommunernas
hanteringsmodell.
• Testa om förvaltningen av en ny slags kommunal
integrationsplattform och dess anslutningsbibliotek samt
andra nödvändiga delar lyckas på så sätt att den kan an
vändas av flera kommuner.
• Få input för planering av produktionsskedets förvalt
ningsmodell som möjliggör kommunernas samarbete
• Stödja kommunernas övergång till nationell service
arkitektur genom att dela resultaten från projektet
Kuntien integraatioalusta i den utvecklingsgruppen för
servicearkitektur (t.ex. MDB, kommunsektorns KA-grupp)

Bild 4:
Den eftersträvade anslutningsstrukturen som utgångspunkt för
integrationsplattformens förvaltningsmodell.
Källa: Opendata.fi, dokumentet Kuntien integraatioalustan
hallintamallin koestus käyttötapauksin
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Projektet omfattade inte integrationsplattformens genom
förande, utan detta skulle genomföras i ett separat projekt.
Fortsatt utveckling och pilottestning av projektets resultat
förblev öppna. I projektets slutrapport påpekades att under
övergången till produktion och utvidgningen av samarbete bör
processer, verksamhetssätt och verktyg relaterade till genom
förande av integrationer definieras och tas i bruk redan från
projektets början. Utvidgningen av teknologier för integrations
plattformar uppfattades också som ett behov av fortsatt ut
veckling. Esbo har inte fortsatt med att ta lösningen i bruk.

1.4.3 Försök med IoT-avfallslogistik
Syftet med försöket var att logistiskt optimera avfallstömning,
minimera onödigt arbete samt miljöns renlighet och kostnads
besparingar.
Som ett försök förknippat med intelligent transport genom
fördes 2016 försöket med IoT-avfallslogistik, där styrningen av
sopbilar kontrollerades på grundval av information som skick
ades till internet från sensorer som mäter fyllningsgrad.
Syftet med försöket var att klarlägga om tömningen av djup
insamlingskärl skulle kunna effektiveras genom att tömma
varje kärl vid en optimal fyllningsgrad. Tidigare tömdes kär
len regelbundet, oavsett om det var tomt eller fullt. Fyllnings
graden kunde mätas med en fjärravläsbar sensor och kärlens
fyllningsgrad kunde övervakas med ett webbaserat användar
gränssnitt.
Försöket var lyckat, och systemet infördes i Stadsteknikcen
tralen i Esbo för permanent användning.
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1.4.4 Inomhuspositionering med applikationen
Paikasto
På Sellobiblioteket i Alberga i Esbo lanserades den 14 septem
ber den nya applikationen Paikasto, ”en virtuell karta”, med
hjälp av vilken biblioteksbesökaren kunde söka materialens
platser i bibliotekets lokaler. Besökarna fick möjlighet att testa
och ge feedback om appens användbarhet.
Paikasto är ett bra exempel på ett försök som alla kommunbor
och klienter fick delta i. Applikationen visade en karta över
Sellobibliotekets interiör på två våningar och angav platsen för
det uppsökta materialet.
Applikationen fungerar på mobila Android-enheter och kunde
laddas ned gratis på Google Play. Om man inte hade med
sig en Android-enhet men ville testa ap
pen, kunde man låna mobiltelefoner och
surfplattor från Sellobiblioteket under
försöksperioden.
Appen hade också en responsfunktion
som lät testaren dela sin åsikt om dess
funktionalitet.

Bild 5:
Bilden visar ett exempel på en illustration av appen Paikasto.

”
”

Det var trevligt att se att jag
hittar publikationen, boken
smidigt i Sellobiblioteket med
denna app.”
”I synnerhet i stora utrymmen
visade sig appen vara praktisk.”

Försöket genomfördes i samarbete med andelsla
get Luova Kupla och personalen vid Sellobibliote
ket. Efter försöket har Esbo inte vidareutvecklat
lösningen.
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1.4.5 Digitaliserat museum
Esbo stad och Dimensium Oy digitaliserade tillsammans ut
ställningen om Esbo stads historia 2017–2018 som visades på
Esbo stadsmuseum.
Syftet med digitaliseringen var att öka museitjänsternas till
gänglighet och användbarhet genom att erbjuda en fysisk ut
ställning även som digital tjänst.
Dessutom ville man nå nya klienter genom att erbjuda en tjänst
till personer som inte kan besöka utställningen på plats, såsom
äldre människor och skolbarn.
Lösningen lämpar sig för att digitalt föra många olika utrym
men till klienter, oberoende av tid och plats. De invånare vid
seniorcentralen i Köklax och de elever som deltog i försöket
ansåg att det digitaliserade museet var ett bra alternativ om
utställningen inte är fysiskt tillgänglig till exempel på grund av
dålig kondition eller sjukdom. Lärarna utnyttjade det digitala
museet som en del av grundskolans historieundervisning. Lös
ningen från försöket har inte vidareutvecklats i Esbo, men det
visade vägen för försök med lösningar för förstärkt verklighet.

Bild 6:
Att dela lösningen i olika kanaler testades vid Leva och bo-seniorcentralen i Köklax samt som en del av undervisningen av
sjätteklassare i skolan Meritorin koulu.

Bild 7:
Ingången till museet WeeGee i Esbo.
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1.4.6 Försök med crowdsourcing för gatuvy över
cykelvägar
Från 2016 till 2017 genomfördes ett försök för att fotografera
stadens cykelvägar med hjälp av Google Street View. Syftet var
att få en omfattande bild- och databank, med hjälp av vilket
underhållet av cykelvägar skulle lyckas ännu bättre. Fotografe
ringen av gator gjordes av kommunbor och stadens personal.

Efter försöket utnyttjades det insamlade materialet samt den
kostnadsfria webbaserade lösningen Mapillary inom gatuun
derhåll i Esbo.

Försöket med crowdsourcing för gatuvy över cykelvägar ge
nomfördes tillsammans med Gispo Oy.
Samarbetspartnern erbjöd den bildgivande utrustningen,
handledningen och det insamlade bildmaterialet via den öpp
na webbtjänsten Mapillary.
Syftet var att redogöra för bildkvalitetens tillräcklighet och
tjänstens kostnadseffektivitet i förhållande till Esbo stads be
hov samt att undersöka hur pass fungerande sätt crowdsour
cing är för att framställa cykelvägar i bild.
Bland stadens anställda testades gatufotografering fredagen
den 28 oktober, när anställda vid Stadsteknikcentralen foto
graferade gator runt Esbo centrum till fots, med cykel och med
bil.
Appen var även diskret – när bilderna senare laddades upp på
kartan suddade appen ut människornas ansikten och bilarnas
registernummer.
Kommunborna drog nytta av avbildningen eftersom de såg cy
kelvägarnas skick och var det lönar sig att cykla i Esbo.

Bild 8 och 9:
Exempel på bildmaterial som
under försöket lagrades i
tjänsten Mapillary från Mattby, närheten av servicetorget
i Iso Omena och centralparken.

”

Det räckte med att
trycka på en knapp.
Användargränssnittet
var intuitivt.”
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1.4.7 Mightifier som utvecklare av sociala respons
färdigheter i undervisningen
Applikationen Mightifier som utvecklar barns och ungdomars
förmåga till växelverkan testades av 80 klasser i Esbo. Försöket
genomfördes som en del av verksamhetsmodellen KYKY för
samutveckling av skolor, företag och samfund i Esbo. Under
försöket fick eleverna använda appen som gjorde det möjligt
för dem att ge feedback på sina klasskompisar under ledning
av sin lärare.

Under försöket upptäckte man att atmosfären i klassrummet
förbättrades, välbefinnandet ökade och elevernas förmåga till
växelverkan och att ge respons utvecklades.
Syftet var att en god inlärningsatmosfär skulle främja inlärning
och minska till exempel utslagning i klassen.
Efter försöket fortsatte Esbo forskningssamarbetet med ut
vecklarna av appen Mightifier.

Bild 10:
Bilden visar ett exempel på en undervisningssituation, där elever ger respons via appen Mightifier i ett klassrum.

”

Det var trevligt att se
hur eleverna gav feedback och uppmuntrade
varandra.”

”

Klassens sammanhållning blev bättre under
försöket.”
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1.4.8 Kanal för digital delaktighet
I den mångfunktionella omgivningen på servicetorget i Iso
Omena hade man behov av nya slags kanaler för kundrespons
och delaktighet. Future Dialog erbjöd en delaktighetsapp och
dess hanterings- och analyspanel som var skräddarsydd för
försöket med digital delaktighet.
Syftet med försöket var att testa applikationens funktionalitet i
en servicemiljö och delaktiggöra olika målgrupper, såsom ung
domar, seniorer, barnfamiljer och företagare.
Syftet med försöket var inte att testa lösningens integration i
Esbos elektroniska kundresponssystem, utan staden ville testa
hur mobilapplikationen tas emot i olika användargrupper och
hur applikationen fungerar som en kontinuerlig interaktionska
nal bland klienterna på servicetorget i Iso Omena.
Resultaten av försöket visade bland annat att invånarna och
klienterna vill ha interaktion i realtid och skräddarsydd, riktad
information. För att kunna genomföra interaktivitet i realtid så
att den betjänar olika klientgrupper, behövs god datainsamling,
datautnyttjande, analys och resurser från staden.

Bild 11:
En startvy för den digitala delaktighetsappen.

Efter försöket har Esbo inte vidareutvecklat applikationen di
rekt, men försöket har påverkat klientkommunikationen på
servicetorget i Iso Omena och lärdomarna från försöket har ut
nyttjats i utvecklingen av e-tjänster och projektet OmaEspoo.
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1.4.9 Försök med hemvårdens mobilitetstjänster
MaaS

Försöket ingick i Esbo stads mål att utveckla mobilitetstjäns
terna så att de blir smidiga, miljövänliga och ekonomiska.

Tjänsterna inom Esbo stads hemvård utvecklas med hjälp av
digitala tjänster. Olika stadsdelar och varierande väderförhål
landen orsakade logistiska svårigheter och extra kostnader i
vilka man sökte lättnad.

I försöket användes mångsidigt olika mobilitetssätt: promenad,
elcykel, kollektivtrafik, samåkningsbilar, personbilar och mini
bussar med mobilt kontor.

Hemvårdens tjänster, såsom rehabiliterings-, sjukvårds-, mål
tids-, städ- och motionsservice, erbjuds där klienten lever och
bor.
Sommaren 2017 testade Esbo stad nya former att ta sig fram
till hemvårdens klientbesök. Under försöket besökte hem
vårdspersonalen klienten med cykel, till fots, genom samåk
ning eller med flexibil med mobilt kontor i stället för en bil i
personligt bruk. Försöket visade sig vara utmanande men man
lärde sig mycket för att utveckla vidare stadens färdtjänster.
I framtiden förändras arbetstagarnas verktyg och färdsätt. I
fortsättningen rör sig varorna och tjänsterna mellan arbets
tagaren och klienten mångsidigare än tidigare.
Esbo var fördomsfritt ute efter en modern och kostnadsef
fektiv mobilitetslösning för den växande hemvården. Hemvår
dens tjänster är en viktig serviceform både i hela huvudstads
regionen och på den nationella nivån. I Esbo görs i genomsnitt
över 850 000 klientbesök i hemvården varje år.
Försöket var en del av projektet ”Mobilitet som service, stä
dernas gemensamma innovationsupphandling MaaS” som fi
nansierades av Tekes. Syftet med projektet var att testa nya
mobilitetslösningar i olika sammanhang i de deltagande stä
dernas pilotprojekt.

Bild 12:
Bild: en försöksdag, en försökssituation, där anställda kunde ta
matrast och arbeta i en minibuss, som var deras mobila kontor,
i området Mattby–Olars utan att behöva besöka kontoret mellan klientbesöken.
Syftet var att tjänsten för samåkning skulle effektivera organi
seringen och produktionen av hemvårdens tjänster, underlätta
rekryteringen och förbättra personalens arbetshälsa i takt med
att behovet av hemvårdens tjänster ökar i Esbo. Lösningen
skulle kunna spara kostnader genom att till exempel minska

22

underhållskostnader och antalet parkeringsböter och genom
att spara tid från personalens rörlighet.
Resultat av försöket: En kombination av färdsätt kan medföra
betydande besparingar. Under de första fyra dagarna av försö
ket togs personalen och varorna i tid till klienterna i området
Mattby–Olars.
Viktiga lärdomar från försöket:
• Ett försök med parallella lösningar kräver förberedelsetid,
handledning, teknisk testning i förväg och kommunika
tion.
• Ett uppsökande försök är beroende av nyckelpersoner,
personal och ledning samt lämpliga samarbetspartner
som är engagerade i försöket.
• Ur inlärningsperspektiv är det viktigt att kontinuerligt
samla in feedback och erfarenheter från såväl leverantö
rer, personal som ledning.
• Väderförhållandena och reglerna för kundservicesituatio
ner påverkar genomförandet av försöket.
• För att optimera mobiliteten för personer och varor inom
hemvården behövs fungerande bakgrundssystem, god
arbetshandledning och stöd.
grund av bristande kompatibilitet mellan systemen. Efter för
söket har Esbo hittat en lösning på detta problem och pilot
testets resultat är goda. Detta möjliggör de mest kostnadsef
fektiva logistiska lösningarna för Esbo i framtiden.

23

1.4.10 Försök med lösningen Pikkuli inom småbarns
pedagogiken

hade skrattat hittills klinkade ivrigt på trummor i applikationen
Tikan autorämä och skrattade högt.

I daghemmen i Esbo används multipekskärmar, men de ut
nyttjas i varierande grad i lokalerna och användningen är be
gränsad, till exempel på grund av bristen på lämpligt innehåll.
Syftet med försöket var inte bara att lära barn emotionella
färdigheter, utan också att utveckla småbarnspedagogernas di
gitala färdigheter och att användningen av de befintliga digitala
apparaterna i daghemmen ökas som stöd för deras verksam
het.

Försöket genomfördes i samarbete med Aittokoski Experience
Oy.

Försöket med lösningen Pikkuli genomfördes 2018 i fyra dag
hem, där barn i åldern 2–5 år med hjälp av innehåll som var
skräddarsytt för multipekskärmar kunde uttrycka sig i gruppen
oberoende av sina språkkunskaper och utvecklade samtidigt
sin förmåga till växelverkan.
Resultat av försöket: Applikationen Pikkuli observerades stärka
barnens språkinlärning och språktillägnelse samt deras so
ciala färdigheter. Det bidrog till integrationen av barn med
främmande språk i gruppen, eftersom de kunde uttrycka sig
oberoende av språk.
Personalen har integrerat lösningarna i sitt dagliga arbete, vil
ket berikar och underlättar deras egen, gruppens och daghem
mets vardag.
Pikkuli-värden skräddarsyddes för daghemmen för att fungera
på multipekskärmar. Fem animerade innehåll var pedagogiskt
planerade och innehöll spelelement som uppmuntrade barnen
att samarbeta och tillsammans lära sig grunder i finska.
Man hade valt ut daghem, där många barn talar ett annat språk
än finska som modersmål. Till exempel, en pojke som inte ens

Bild 13:
Under försöket testade barnen på daghem i Esbo appen Pikkuli
på en multipekskärm.
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1.4.11 Försök med en applikation för förstärkt verk
lighet
Försöket med en applikation för förstärkt verklighet, som ge
nomfördes med 3Dbear Oy, visade att Esboborna är intresse
rade av möjligheten att delta i planeringen av sin stadsmiljö.
3D-applikationen som utvecklades på den tiden gjorde det
möjligt för stadsborna att lägga till element i sin vardagsmiljö
i den virtuella världen i Hagalund och Stensvik samt planera
funktionaliteten och trivseln i skolorna Tapiolan och Meritorin
koulu.

Syftet med försöket var att utveckla kommunbornas digitala
färdigheter och involvera dem i stadsplaneringen på ett enkelt
och inspirerande sätt.
Grundskoleeleverna kunde använda appen för förstärkt verk
lighet för att planera förbättringar till Hagalunds metrostations
omgivning och området för den nya metrostationen i Stensvik.
Ungdomars idéer skrevs ut på 3D-skrivare, och efter försöket
fick eleverna presentera sina idéer vid avslutningstillfället på
fullmäktigehuset i Esbo. Dessutom ställdes utskrifterna ut på
museet WeeGee i Hagalund för att skapa glädje för kommunbor
och klienter.
Med den lättanvända applikationen kunde eleverna lägga till
och inkludera saker som de önskar, virtuella element som väx
ter och möbler, på bilden.
Med hjälp av appen reflekterade ungdomar över trivsel och
funktionalitet i miljön och kom med förbättringsförslag för oli
ka klientgrupper. ”Äldre människor behöver stolar så att de kan
vila och vänta”, ”här ska vi sätta ett träd och annat grönt för att
öka trivseln.”
Försöket genomfördes i samarbete med 3DBear Oy.

Bild 14:
Hagalunds metrostations entréhall På Esbodagen 2018 gick
man ut och presenterade appen i Hagalunds centrum. Förslag
mottogs från invånare och klienter för att förbättra trivseln i
centret.

Resultat av försöket: Esboborna är intresserade av möjligheten
att delta i planeringen av sin stadsmiljö. Försöket var ett kon
kret steg mot Esbo stads mål för livslångt lärande.
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1.4.12 Försök med bot i telefontjänster i Esbo
Vid årsskiftet 2017–2018 prövade Esbo stad i teknik- och miljö
sektorns kundtjänst hur en bot klarar sig i att svara på klienter
nas frågor om och feedback på soptunnor och gatubelysning.
Boten presterade bra, det vill säga kunde svara på frågor eller
feedback oavsett till exempel uppringarens sätt att tala eller
uttrycka sin sak, efter att man hade lärt svaren på dessa frågor.

fonsamtalen är överbelastade. Försöket lärde också att servi
cerådgivarnas arbete och uppgifter ändras med olika botar, det
vill säga program.
Efter försöket har erfarenheterna från det utnyttjats i utveck
lingen av telefon- och ärendehanteringstjänster och i framtida
upphandlingar, såsom i projektet OmaEspoo.

Stadsborna önskar att kunna fråga och få svar dygnet runt. De
som deltog i försöket upplevde botens röst som behaglig och
artig.
Även om vårt försök bara varade i några månader, visade det
att genom att ta hand om rutinarbeten snabbt frigör boten de
mänskliga kollegornas tid för de mest krävande jobben och
förbättrar servicenivån.
Försöket genomfördes i samarbete med RND Works Oy.
Staden testade också hur boten kan stödja servicerådgivare i
kundservicesituationer både per telefon och ansikte mot an
sikte genom att söka information från olika källor.
Även om det var ett småskaligt test, visade boten sin effekti
vitet särskilt när klienten ställde en ovanlig fråga eller en fråga
om den nya tjänsten.
Försöket väckte intresse och syntes i medier, till exempel i
programmet Uutisvuoto och hördes i radio (Yle).
Som ett resultat av försöket: Botförsöket i Esbo stads telefon
tjänster visade att boten skulle kunna utvidga kundservicen
vara öppen dygnet runt. En bot med artificiell intelligens skulle
kunna stödja servicerådgivarnas arbete, i synnerhet när tele

Bild 15:
På bilden testas boten av en servicerådgivare i telefontjänster, i
en demomiljö.

”

I framtiden kan det hända att en kommunbo ringer och
berättar sin respons när som helst och boten styr den i
en rätt jobbkö."
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1.4.13 Försök med samåkning
I försöket testade man en mobilapplikation för att komma
överens om samåkning i Esbo. Syftet var att underlätta mobi
liteten i vardagen, särskilt under rusningstider och på fritids
resor till hobbyer.

Deltagare som svarade på en responsenkät uppskattade att
samåkningen skulle vara lämpligast i samband med stora eve
nemang, för resor på 10–100 kilometer eller för regelbundna
resor.

Under försöket på tre månader laddades appen ned av 541 per
soner. 190 skjutsar erbjöds via appen och 75 frågades om. Man
samåkade till slut 40 gånger. Flest samåkades mellan Esbo
centrum och Otnäs.
Man ville helst ersätta resor med byten men även direkta resor
med kollektivtrafik och privatbilism. De flesta skjutsar erbjöds
dagen innan resan för vardagsmorgnar.
Försöket med samåkning och applikationen marknadsfördes
genom att gå till olika centra i Esbo, köpcentra och servicetor
get i Iso Omena, bibliotek, simhallar, metrostationer och olika
läroanstalter.
Dessutom presenterades försöket, tjänsten för samåkning, ut
anför Esbo stads personalrestaurang, på enhetsmöten och i
fullmäktigehusets entréhall i Esbo.
Vi nådde tusentals invånare, klienter och anställda genom
kommunikation.
Resultat av försöket: Samåkningsförsöket Finns det hjärterum
så finns det stjärterum visade att man samåker helst med
bekanta. De som åker runt i kommunen önskar att alla möjlig
heter till rörlighet, både offentliga och privata, finns i en och
samma tjänst.

Bild 16:
Försöket med samåkning marknadsfördes genom att åka runt
om i Esbo för att visa en flexibil.
Alternativet med ekologisk mobilitet, som bygger på att man
delar sin egen bil och att samåka, väckte intresse. Stadsdirektör Jukka Mäkelä deltog i försöket som ”pappfigur” under hela
turnén.

27

Samåkningsförsöket Finns det hjärterum så finns det stjärte
rum visade att lanseringen av en helt ny tjänst kräver mycket
marknadsföring, incitament och tid.

I den framtida samåkningstjänsten skulle klienten kunna be
ställa alla passande färdsätt i en och samma tjänst. Ytterligare
tjänster skulle kunna omfatta transport av barn och ungdomar
från/till hobby, måltidstjänster och posttjänster.

Bild 17:
En bild på en demonstrationsvideo från försöket. En representant för personalen vid Esbo ger en far och en son skjuts till
sonens träning, i samma riktning dit den anställde ska åka.

Försöket samutvecklades av BloxCar Oy, VTT och persona
len vid Esbo. Vapa Impact ansvarade för att skapa varumärket
Finns det hjärterum så finns det stjärterum och producera
försöksvideorna för marknadsföring av försöket.
Under försöket utarbetade Aalto-universitetets studeran
de inom servicedesign ett koncept, där de beskrev vad sam
åkningstjänsten skulle kunna vara om 2–3 år.
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1.4.14 Försök med onlinetjänster för arabisktalande
ungdomar
För närvarande bor cirka 4 000 arabisktalande i Esbo. Enligt
befolkningsprognoser växer denna grupp av människor med
främmande språk i Esbo. Esbo förväntas erbjuda bättre stöd
för de arabisktalande ungdomarna att frivilligt främja sitt väl
befinnande. Samtidigt är målet att göra tjänsten mer effektiv
och rättidig.

Försöket visade att webbplatsen Haya.fi med sina peer-topeer-videoinnehåll är nyttig för arabisktalande ungdomar och
föräldrar. Chattet fungerade bra som en alternativ kanal för
ungdomar att diskutera om frågor med en expert.

Klienterna i försöket var arabisktalande ungdomar med sina
familjer. Den onlinetjänst som prövades innehöll bland annat
en webbplats för arabisktalande ungdomar, en enkät om ung
domarnas livssituation, videor för ungdomar och deras föräld
rar och allmän rådgivning av en socialhandledare i en chatt en
gång i veckan.
Syftet med försöket var att samla in lärdomar och informa
tion om funktionaliteten och den förebyggande effekten av en
webbtjänstlösning samt om kommunbornas förmåga att lösa
problem med sitt eget välbefinnande och söka hjälp om de inte
klarar sig på egen hand.
På webbplatsen Haya.fi fanns 3 690 tjänsteanvändare under
försöket. Totalt 905 personer gjorde en kartläggning över oron
och chattdiskussioner ordnades 16 gånger.
Föräldrarna till arabisktalande ungdomar utnyttjade informa
tionen på webbplatsen Haya.fi och i synnerhet kartläggningen
över oro som var riktad till ungdomar.
En finsk- och arabisktalande expert inom socialarbete för ung
domar hade chattjour en gång i veckan.

Bild 18:
Ett bildmontage på webbtjänstens användargränssnitt och
dess innehåll under försöket.
Försöket genomfördes stegvist i januari–augusti 2020 i samar
bete av Esbo stads bildningsväsende, socialtjänsten och Zoturi
Oy. Zoturi har tidigare infört en liknande lösning för rysk- och
finskspråkiga ungdomar.
Efter försöket planerar Esbo stad att vidareutveckla lösningen.
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1.4.15 Försök med chattbot av Business Espoo
Business Espoos försök med chattbot genomfördes i januari–
augusti 2020 för företag och dem som är intresserade av entre
prenörskap. Syftet med Business Espoos försök med chattbot
var att testa bottens funktionalitet och nytta för att förbättra
företagens e-tjänster.
En chattbot är ett datorprogram som kommunicerar med
människor. En människa skriver text och chattboten svarar el
ler ställer motfrågor. Försöket med chattbot genomfördes på
finska och engelska.
Företag, entreprenörer och klienter som är intresserade av en
treprenörskap kunde ställa allmänna frågor via chattfönster på
Business Espoos webbplats.
Med lösningen med en chattbot vill Business Espoo erbjuda fö
retagen god service och handledning inom företagstjänsterna.
Företagsklienterna förväntar sig lättillgängliga och lättanvända
tjänster av Business Espoo och Esbo stad.
Försöket visade att chatbotten är en bra informationskälla för
både företag och stadens personal och stärkte nätverkssam
arbetet mellan de aktörer som deltog i försöket.
Under försöket hölls drygt 500 diskussioner på finska och 50
på engelska. Det mottogs nästan 2 000 meddelanden på fin
ska, och botten kunde svara på drygt 1 600 av dem. Chatbotten
lyckades svara på ungefär 83 procent av frågorna.
Under coronatiden växte betydelsen av digitala tjänster, och
Esbos chattbot-tjänst för företag och klienter intresserade av
entreprenörskap kunde även betjäna flexibelt i en utmanande
tid.

Bild 19:
Business Espoos webbplats användargränssnitt med chattbot-tjänsten.
Användargränssnittet publicerades på finska och engelska.
Chatbotten som ger råd och vägledning svarade på de vanligaste frågorna om entreprenörer och entreprenörskap i textform.

Försöket genomfördes i samarbete av Business Espoos sju
aktörer (Esbo stad, Espoo Marketing Oy, Företagarna i Esbo,
Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands ar
bets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo). Försökets samar
betspartner var GetJenny Oy.
Som ett resultat av försöket kommer Esbo att vidareutveckla
tjänsten. Målet är att få en permanent chattbot-tjänst för fö
retag som en del av stadens tjänstehelhet.
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1.4.16 Försök med en digital evenemangskalender
för företag
När konceptet för en evenemangskalender kartlades, önskade
företagen i synnerhet att kalendern skulle göra det möjligt för
företagare att enkelt hitta evenemang av intresse för sig själva
utifrån ett visst ämne, en viss bransch eller ett visst tema. En
önskan var även en ”sökbevakning” som skulle skicka väsentlig
information direkt till e-post. Dessutom önskade man en möj
lighet att söka evenemang enligt målgrupp och specifikt skede
av affärsverksamhet.
Försöket genomfördes i nätverkssamarbete av Esbo stad, Bu
siness Espoos nätverk för företagstjänster (med sju organisa
tioner), tio olika partnerorganisationer och kalenderns genom
förare Siili Solution Oy.
Under försöket på fyra månader hade man 750 användare och
4 650 klick på webbplatsen. 25 personer deltog i inmatning av
innehåll och 160 evenemang matades in.

Bild 20:
En digital sammanställande webbsida, en kalender över företagsevenemang, där på huvudsidan presenteras aktuella evenemang för webbplatsens användare.

De mest temana under försöket var:
1. Utbildningar och verkstäder
2. Evenemang riktade till startupföretag
3. Nätverksbildning
4. Internationalisering

”
”

Det är härligt att ha en kalender för detta – alla brukar
skicka varandra information via e-post, men nu finns
det en plats där man kan berätta om alla evenemang.”
Visualiteten och användbarheten är riktigt goda, filtreringsfunktionen fungerar bra.”
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Som ett resultat av försöket lärde man sig följande:
• Aktörer som deltog i försöket med kalendern upplevde
att det var ett nyttigt tillägg att kunna marknadsföra och
informera om egna evenemang och utbildningar.
• Ju fler aktörer delta i innehållsproduktionen, desto fler
användare drar nytta av kalendern.
• I fortsättningen bör man satsa på marknadsföringen av
kalendern. Det skulle också vara bra att ha kalendern in
bäddad på samarbetsorganisationens egna sidor.
Försöket var ett sätt att främja utvecklingen av företagstjäns
ter, nätverkssamarbetet mellan företagstjänstorganisationer
samt livskraften och entreprenörskapet i Esbo. Under försöket
kartlade Esbo stad med sina partner företagens önskemål om
evenemang och utbildningar och lade grunden för ett närmare
samarbete mellan evenemangsarrangörerna. Försöket fortsat
te fram till juni 2021 som en del av projektet 6Aika Kesy.
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1.4.17 Försök med organisationsuppgifter på
servicekartan
I försöket med organisationsuppgifter på servicekartan lade
basuppgifterna och verksamhetsinformationen för organisatio
nerna i Alberga ut på huvudstadsregionens servicekarta för hu
vudstadsregionen som finns på adressen palvelukartta.espoo.fi.
Syftet med försöket var att göra det lättare att hitta organisa
tionernas uppgifter genom visualitet.
Försöket med organisationsuppgifter på servicekartan ba
serades på huvudstadsregionens servicekarta som är ge
mensam för kommuner och på uppgifterna på webbtjänsten
Uusimaalaiset.fi. Verksamhetsinformationen för 35 organi
sationer som är verksamma i Alberga överfördes med hjälp
av registret över verksamhetsställen från webbplatsen
Uusimaalaiset.fi till servicekarttjänsten. Klienter som sökte ef
ter information fick studera närmare områdets organisationers
verksamhetsinformation, organisationens verksamhetsområde
och till exempel information om evenemangens plats.

Servicekarttjänsten är en webbläsarbaserad webbtjänst som
fungerar på öppna gränssnitt och kan användas på alla smarta
enheter. Syftet med försöket var att testa funktionaliteten och
användbarheten hos denna typ av lösning, i synnerhet för or
ganisationer, kommunbor och Esbo stad.
Försöket visade att servicekarttjänsten fungerar som ett bra al
ternativ för att informera om organisationers verksamhet, och
det var till nytta för kommunbor, klienter, organisationer och
stadens personal. Under försöket utreddes automatiseringen
av att föra vidare organisationsuppgifter, och det bevisades att
det är tekniskt möjligt att automatiskt föra information från
webbplatsen Uusimaalaiset.fi in i servicekarttjänsten.
Feedback samlades in under försöket. Cirka 80 procent av de
svarande skulle rekommendera tjänsten till dem som söker
information, såsom kommunbor, organisationer och klienter.
Försöket genomfördes i januari–december 2020 i samarbete
mellan Esbo stad, samarbetsorganet för organisationer i Esbo
EJY ry, ungefär 20 organisationer i Alberga och administratö
rerna för Helsingfors stads servicekarttjänst.
Som ett resultat av försöket främjar Esbo införandet av verk
samhetsinformationen för organisationer i huvudstadsregionen
och speciellt i Esbo i servicekartan.

Bild 21:
Under försöket lades verksamhetsinformationen för organisationerna i Alberga i Esbo på servicekartan.
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1.4.18 Försök med VR-innehåll i småbarnspedagogik
och undervisning
Försöket med virtuell verklighet, det vill säga VR-innehåll (VR,
virtual reality) genomfördes med både småbarnspedagogiken
och undervisningen i Esbo.
Syftet med försöket var att utvärdera fördelarna med den
VR-lösning som skulle testas inom småbarnspedagogiken och
gymnasieundervisningen.
Tillsammans med daghem inom småbarnspedagogiken bildad
es ett material som VR-innehåll som presenterar småbarns
pedagogiken i Esbo och daghemmens vardag för föräldrar och
barn. I försöket deltog personalen inom småbarnspedagogiken
aktivt i att skapa innehåll. Försöket med småbarnspedagogiken
omfattade barn och vuxna, sammanlagt cirka 100 deltagare.

Bild 22:
Ett VR-innehåll om skola och miljö i Esbo producerat med gymnasister.

Studerandena i gymnasieskolorna Otaniemen lukio och Ete
lä-Tapiolan lukio skapade VR-innehåll som en del av sina stu
dier. Samtidigt utnyttjade deras lärare en VR-plattform i under
visningen. Gymnasisterna fick skapa VR-innehåll själv samtidigt
som de utvecklade sina digitala färdigheter. Esbo stadsmuse
um deltog i samarbetet med gymnasisterna.
VR-alstret producerat av gymnasister innehöll 360 bilder, vi
deo, ljud och beskrivande text. Studerandena skapade innehåll
i tre läroämnen: historia, geografi och bildkonst.
Material som skapats i försöket kan enkelt spridas och utnytt
jas av tusentals nya elever och studerande. Fyra lärare och
cirka 100 gymnasister deltog i försöket.

Bild 23:
VR-innehåll producerat med småbarnspedagogik som presenterar småbarnspedagogiken i daghemmens vardag i Esbo.
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Försöket som genomförts med gymnasister utvecklade stu
derandenas digitala färdigheter och arbetslivskompetens även
i distansundervisning under coronatiden. I försöket konstate
rades att en mer avskalad VR-plattform fungerar bättre i un
dervisningen. Dessutom upptäckte man att sammanställning
en av VR-innehåll kräver fungerande verktyg, dataförbindelser,
exempel och instruktioner.
Försöket med småbarnspedagogiken visade att skapandet av
ett VR-alster kräver kännedom om temat och resurser. Försöket
utvecklade kompetensen hos stadens personal och tjänste
leverantören. Materialet kan enkelt spridas och utnyttjas av
tusentals nya kunder.
Ett digitalt material fungerar också under ett undantags
tillstånd, såsom under coronatiden och distansundervisning.
Försöket genomfördes stegvist i januari–augusti 2020 i sam
arbete av Esbo stads bildningsväsende och Vreal Oy som var
företagssamarbetspartnern för VR-lösningen.
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1.4.19 Försök med kreativ programmering i
undervisningen
Esbo stad vill utveckla lärarnas och elevernas digitala färdighe
ter samt användningen av digitala lösningar i undervisningen.
För att uppnå detta mål genomförde Esbo stad ett försök med
kreativ programmering i samarbete med Mehackit Oy i januari–
december 2020.
Syftet med försöket var att främja lärarnas och elevernas digi
tala färdigheter och användningen av digitala lösningar i under
visningen, särskilt i enlighet med målen för programmering
i läroplanen. Goda digitala färdigheter behövs i framtidens
arbetsliv och i användningen av tjänster. Dessutom ville man
samla in användarupplevelser och bestämma funktionaliteten
och användbarheten hos denna typ av inlärningslösning.
Det testades ett inlärningsmaterial om kreativ programmering
och lösningen för nätverksinlärning Mehackit som inkluderar en
webbläsarbaserad inlärningsmiljö, ett inlärningsmaterial som
stöder målen i läroplanen och Mehackit Maker Kit-verktygs
lådor för deltagande skolor och klasser. En del av lärarna kände
till den lösning som skulle testas och tillämpade den i under
visningen.
Lärarna fick möjlighet att testa en inlärningsmiljö som var ny
för dem samt verktyg i sin undervisning och därmed hittade
nya sätt att genomföra undervisningen i programmering i åtta
skolor.
Webbtjänsten Mehackit och det fysiska materialet om pro
grammerbar elektronik som utformats som utformats för att
stödja den testades på en kurs i programmering och elektronik
i läroämnena fysik, kemi, slöjd, bildkonst och musik.

Bild 24:
Ett möte hölls i skolan Vanttilan koulu, där lärarna fick anvisningar för hur man använder den digitala webbinlärningsmiljön
och programmeringsverktygen, den fysiska verktygslådan och
olika programmeringskomponenter i försöket.
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Ursprungligen var försöket avsett för att genomföras som en
del av klassrumsundervisningen. Coronasituationen ledde till
förändringar och lärarna och eleverna utnyttjade inlärnings
miljön och verktygen huvudsakligen i distansundervisningen.
Lösningen visade sig vara besvärlig i distansundervisningen om
utrustningen var ny för lärare och elever. För att verktygen ska
fungera i distansundervisning måste materialet vara bekant
och provarna ha förståelse för programmering.
Omkring 500 elever och 17 lärare deltog i försöket. Under
distansundervisningen våren 2020 lärde sig elever som del
tog i försöket nya färdigheter i både programmering och själv
reglerat lärande i en webbaserad inlärningsmiljö. Lärarna fann
materialet direkt användbart. Det finskspråkiga materialet an
sågs vara nyttig vid sidan av materialet på engelska.
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1.4.20 Försök med en applikation för översättning
och tolkning i sysselsättnings- och
e-tjänsterna
Esbo stad testade en översättningsapplikation för att avgöra
om lösningen kan effektivera kundservicen och ge kostnads
effektivitet i servicesituationer som ofta upprepas på stadsnivå.
Resultaten av försöket var lovande och ger en bra grund för att
utvidga språkutbudet vid Esbo stads kundservice i fortsätt
ningen. I framtiden skulle en översättningsapplikation kunna
möjliggöra en flerspråkig kundservice i staden.

Bild 25:
Esbo stads personal simulerar
en kundservicesituation i teknikoch miljösektorns kundtjänst.

Situationen med coronaviruset gjorde det svårare att tes
ta översättningsapplikationen med kunder. Några kundtester
lyckades med Esbo stads sysselsättningstjänster men inte alls
med e-tjänster.
Erfarenheterna av appen var goda. Appen kunde på ett till
räckligt bra sätt översätta till text och tolka till tal från finska
till engelska, ryska och arabiska. Eftersom kundtestningen var
mindre än planerat, testades applikationen även från finska till
turkiska och spanska, till skillnad från de preliminära planerna.
Det visade sig vara svårare att lära appen arabiska än ryska
på grund av sättet att skriva från höger till vänster och andra
särdrag hos det arabiska språket.
Vid taltolkning visade sig ljudkvaliteten vara en viktig faktor för
applikationens funktionalitet. Ju närmare talarna var mikrofo
nen och ju tydligare artikulationen var, desto bättre tolkades
appen. När applikationen testades under coronatiden försäm
rades kvaliteten på tolkning av masker och skyddsplexiglas.

Bild 26:
Exempel på hur appens användargränssnitt ser ut för användaren under försöket.
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Applikationen för översättning och tolkning används på perso
nalens arbetsdator. Ljudkvaliteten är av stor betydelse i tolk
ningssituationer. På bilden till höger två exempel på applika
tionens användargränssnitt, där appen översätter från ryska till
finska och från finska till engelska.
Appen lärdes att tolka och översätta de mest typiska frågorna
som uppstår i kundservicesituationer relaterade till HRT-re
sekort, färdtjänster och tjänster inom småbarnspedagogiken.
Inom sysselsättningstjänsterna betonades lärandet i ett speci
alordförråd med anknytning till arbetshandledning.
En viktig del av försöket var att personalen förband sig att lära
appen och modersmålstalare kontrollerade översättningarnas
kvalitet.

På grundval av försöket verkar en sådan applikation att vara
särskilt lämplig för att ge allmän rådgivning och digitalt stöd
ansikte mot ansikte eller på distans. Detta skulle kunna vara
ett sätt att i framtiden sänka tröskeln för klienter på olika språk
att få tillgång till stadens tjänster genom att tillhandahålla mer
tillgängliga och kostnadseffektiva tjänster.
Försöket genomfördes mellan juni 2020 och mars 2021 i sam
arbete mellan Esbo stads sysselsättnings- och e-tjänster,
Gofore Oy och Microsoft Oy. I försöket testades applikationen
på Esbo stads personals arbetsdatorer och smarttelefoner.
Erfarenheter och lärdomar från försöket utnyttjas i Esbo stads
framtida översättnings- och tolkningslösningar.

Drömmen är att i framtiden ha en applikation för översätt
ning och tolkning som skulle kunna stödja ärendehantering,
rådgivning och vardagliga situationer i såväl daghem, skolor,
rådgivningsbyråer, bibliotek som inom sysselsättnings- och
e-tjänsterna.
Det är viktigt att de tjänster som erbjuds för att stödja syssel
sättningen är tillgängliga för alla stadsbor. Försöket som precis
genomförts visade att vi i fortsättningen får bra stöd för dessa
flerspråkiga kundservicesituationer genom att använda över
sättnings- och tolkningsapplikationer.
Med kundtjänst är det viktigt att klienten blir förstådd och även
förstår de svar och instruktioner som hen får. En applikation
för översättning och tolkning i realtid som fungerar på flera
smarta enheter gör servicesituationen enklare för både klien
ten och personalen.
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2 Programmets resultat
Programmet Den digitala agendan kan ses som ett av verkty
gen för att förnya och förändra Esbo stad. Lägre investeringar,
jämfört med traditionellt genomförda projekt har bidragit till
att identifiera den funktionella och tekniska lösningens poten
tial, lämplighet och aktualitet, eller att den inte fungerar.
I försöken varierade antalet deltagare mellan 20 till flera hund
ra.
Nyckeltal i programmet för den digitala agendan:
• drygt 150 försöksförslag
• 20 genomförda försök
• drygt 6 000 invånare och klienter deltog i försöken
• drygt 70 företag, samfund och samarbetspartner deltog i
genomförandet av försöken
• cirka 400 anställda vid Esbo har deltagit i planeringen
och/eller genomförandet av försöken
• 80–300 deltagare vid olika kampanjevenemang gällande
försöksförslag
• I tematiska presentationsmöten deltog 50–100 personer

Fördelar med experimenterande utveckling
• Lärdomarna har utnyttjats i utvecklingen av egen verk
samhet; pedagogik, arbetsledning, relation med klienter
na.
• Försöken har påverkat tjänsteproduktionen, processer
na, arbetsförloppet, kompetensutvecklingen, till exempel
utvecklingen av digitala färdigheter.
• Försöket kan utnyttjas vid stadens upphandlingar och när
man konkurrensutsätter upphandlingar.
• Organiseringen av försök på stadsnivå har främjat syner
gin och samverkan mellan olika tjänster och funktioner.
• Koordination på stadsnivå, systematisk metodiskhet och
budget har ansetts vara mycket användbara sätt att orga
nisera försök.
• Försöken främjar företagens tjänste- och produkt
utveckling samt ökar förståelsen för stadens verksamhet
och behov.
• Flera företag som deltog i försöket har dragit nytta av
Esbo som referens och fått internationell uppmärksam
het, vilket främjar exportambitionerna.
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Förändringar och avvikelser under programmet
• Under programperioden avbröts ett försök, försöket med
hemvårdens mobilitetstjänster, 2018, då utredningen och
simuleringen visade att informationssystemens arkitektur
i Esbo, interoperabiliteten, först måste utvecklas för att
kunna optimera och förbättra mobiliteten och logistiken
för personer och varor inom hemvården.
• På grund av tekniska problem ändrades tidtabellen och
genomförandesättet för två försök 2018–2019.
• Till exempel coronan (Covid-19) orsakade ändringar i tid
tabellen genomförandesättet för fem försök 2020.

Vid upphandlingen av försök, externa experttjänster, utnyttja
des befintliga kontrakt och kriterier direktupphandling.
När försöken slutade kunde lösningar som man ville vidareut
veckla, pilottesta eller ta i bruk:
a) konkurrensutsättas som öppet förfarande enligt upp
handlingslagen (tidsbestämd upphandling, ramavtal,
dynamisk eller innovativ upphandling) eller
b) användas enligt befintliga upphandlingskanaler eller upp
handlingskontrakt.
Efter genomförandet av försöken har några av de lösningar som
använts i dem (till exempel inlärningsmiljöer och plattformar
som används i undervisning och småbarnspedagogik) riktats
mot att erbjudas via nationella upphandlingskanaler, såsom
Tiera Representation, för användning av Esbo och andra orga
nisationer.
De kvalitativa resultaten bedöms i det tredje stycket i slut
rapporten.
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3 Slutsatser om programmets framgång och centrala lärdomar
Tjugo försök har genomförts inom ramen för Den digitala agen
dan. De flesta försök har påverkat organisationens verksamhet
och de tjänster som erbjuds klienterna även efter försöket har
tagit slut.
Dessutom genomfördes två utredningar inom ramen för pro
grammet: en utredning om alternativen för att optimera mo
bilitetstjänsterna inom hemvården och en utredning om kon
ceptet för samåkning i Esbo i framtiden. Utöver dessa har
samarbetet med Aalto-universitetet gett upphov till ”en fall
studie över det första skedet av försöket för mobilitetstjänster
inom hemvården” samt ett separat examensarbete ”forskning
i digital potential inom småbarnspedagogiken”.

Programmet för Den digitala agendan har:
• lärt ut vikten av att involvera invånare och klienter redan
när man börjar komma med idéer och planera ett försök
• utvecklat organisationens samverkan, personalens kun
nande och digitala färdigheter.
• stött samarbetspartners produkt- och tjänsteutveckling
samt förståelse för stadens verksamhet
• utvecklat och systematiserat försöksprocessen, hur
man kommer med idéer till ett försök, planeringen och
genomförandet av försök
• främjat de operativa förändringarna, utvecklingen av
arbetssätt och processer
• erbjudit nya metoder, verktyg och digitala innehåll
• utvecklat delningen av information och kunskap inom
Esbo stads organisation
• utvecklat samarbetet med externa aktörer och
intressentgrupper.
En smidig och experimentell verksamhet kräver målmedve
tenhet, engagemang, gemensam prioritering, etablerad expe
rimentell process och lösningsorientering, utan att glömma
personalresurser och budget.
Personalen som deltog i försöket har betraktat programmet
och försöken på stadsnivå som en bra inlärningsstig som ut
vecklar förståelse, färdigheter, eget kunnande, verksamhets
sätt och samarbete.
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Den systematiska utvärderingsmetoden och utvärderingen av
effekten har ansetts vara goda vidareutvecklas i andra projekt.

I försöken skapas bland annat följande dokument, mallar och
arbetssätt:

Försöksprogrammet på stadsnivå, ”matchmaking” med dess
process, budget och utsedda ansvariga, har uppfattats som
ett bra sätt med låg tröskel förnya och utveckla funktioner och
tjänster.

• Beslut om upphandlingen av försök och avtalsmallar jäm
te bilagor

För närvarande anses processen för att utvärdera och förbe
reda försök som alltför jobbig och långsam. Att genomföra en
process kräver mycket samordning och arbete.
Företag som deltog i försöket anser att processen för att be
skriva dataskydd och datasäkerhet i samband med behand
ling av personuppgifter, inklusive riskbedömning, är jobbig. Om
man behandlar personuppgifter i försök bör processen och
förfarandet utvecklas så att den blir smidigare och snabbare.
Denna process, handledningen och kunnandet, har utvecklats
och utvecklas kontinuerligt i staden.
Verktyg på stadsnivå stöder inte helt experimentell utveck
ling från början till slut. Det krävs ett verktyg för att stödja
insamlingen och förädlingen av idéer, utvärderingsprocessen
av försöksförslag, förhandlings- och avtalsprocessen digitalt.
Detta skulle minska arbetsbelastningen och kommunikationen.
Staden håller på att utveckla insamlingen och förädlingen av
idéer och har bland annat testat en idéportfölj.

Vad kan utnyttjas?
Det finns gott om dokumentation av försökens förberedelse-,
planerings-, genomförande- och bedömningsskeden. Doku
mentation kan återanvändas och utnyttjas.

• Planer för försök
• Bedömningsmall för försök
» Referensram för bedömning av försök
» Process för insamling av respons och mallar för
responsenkät
» Beskrivning av fortsatta vägar
• Slutrapporter av försök
• Sammanfattningar av försök
• Meddelanden om försök på webbplatsen Esbo.fi
• Sammanfattningsinformation om försök på webbplatsen
Esbo.fi
• Information om försök i projektportföljsystemet
Försökens karaktär innebär att en del av försöken misslyckas
och/eller till och med måste avbrytas. I försöken måste man
tåla osäkerhet, ofullständighet och oförutsebara variabler. Det
ta kräver tolerans för förändring och snabb problemlösning av
alla deltagare samt förmåga att sluta, lära sig och gå vidare.
”Hemligheten” bakom försökens framgång kan ses vara ba
serad på förtroende, engagemang, aktualitet och en lämplig
sammansättning av genomförare. Idén med försöket måste
kopplas till de olika parternas riktiga behov och vilja att ut
veckla tjänster och produkter.
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4 Framtidsutsikter och utvecklingsidéer
Beslut har inte fattats om att förlänga programmet Den digita
la agendan eller ett likadant program på stadsnivå under den
kommande fullmäktigeperioden i Esbo.
Esboborna och klienterna förväntar sig funktionella digitala
stadstjänster och de flesta skulle gärna använda olika appar.
Klienternas förtroende för den offentliga sektorns tjänster är
högt och högre än för den privata sektorns tjänster.
Invånare har gett positiv feedback, till exempel ”Jag har alltid
sagt att Esbo är en föregångare men jag kunde inte ge något
exempel, men nu har vi detta försök med samåkning. Det är ett
bra exempel som jag kan berätta om.”
Även i samband med försöket med en applikation för förstärkt
verklighet svarade klienterna i Hagalunds centrum att ”Det är
trevligt att höra att staden utvecklar tjänsterna, bland annat
med hjälp av appar och att staden är intresserad av vad invå
narna och klienterna tycker om sin livsmiljö”.
Majoriteten av de anställda som deltog i försöken stöder en
fortsättning av programmet på stadsnivå. Facilitering av och
konsulterande stöd för planering, genomförande och be
dömning av försök har ansetts vara bra. Dessutom tycks det
vara nödvändigt att avsätta en budget på stadsnivå för nästa
fullmäktigeperiod för att säkerställa både försök och vidare
utveckling av lyckade försök.

till dessa. Behoven och kraven samt verksamhetsmiljön och
marknadssituationen förändras. Genomförandet av försök, i
synnerhet snabba försök, kräver utmärkt samarbete, fungeran
de verktyg, engagerade försöksägare och koordinatorer samt
tillräckliga resurser från både de tjänster som deltar i försöket
och stödtjänsterna.
Utvecklingsarbete har utförts tillsammans med grupp för hel
hetsarkitektur i Esbo och försök har presenterats i KA-gruppen
för att bedöma effekter, risker och bundenheter. Detta har bi
dragit till att förstå synergifördelar mellan olika funktioner och
tjänster samt att förutse eventuella framtida behov i stadens
uppgifter, processer, verktyg, metoder, kompetens och upp
handlingar.
Kraven i dataskyddsdirektivet, direktivet om nät- och infor
mationssäkerhet och tillgänglighetsdirektivet har ställt ytter
ligare krav på försök. Försöken med programmet Den digitala
agendan har varit ”spjutspetsar” och gett en bra plattform för
att testa försök förknippade med utveckling av tjänster och
eventuella nya öppningar med hänsyn till de olika frågorna om
dataskydd och informationssäkerhet. Programmet har utveck
lat denna kompetens i organisationen och på genomförande
partners sida.

Genomförandet av programmet har visat att det är omöjligt att
planera ett par år i förväg vilka försök som kommer att genom
föras om ett par år och att rikta exakta budgetreservationer
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Viktiga utvecklingsområden:
• Engagering av invånare och klienter i försöken ännu mer
än idag
• Systematisering av insamling av respons
• Automatisering av processen för att bedöma försök
• Utveckling av urvalet av försök
• Tillräcklig reservering och fördelning av resurser
• Påskyndning av försökens planerings- och avtalsfas
• Beaktande av tillgängligheten i framtida lösningar
• Informering om lärdomar av försök
• Vidareutveckling av metoder och verktyg
• Utveckling av programmets kommunikation
• Reservering av tillräckliga resurser
• Utnyttjande av extern finansiering i försök

marnas marginalisering, samtidigt som de ökade kännedomen
om företagstjänsterna och organisationsverksamheten. Under
den svåra perioden lyckades försök genomföras även på dis
tans. Detta motiverade och uppmuntrade experter och partner
som arbetar med försök för att hitta nya kreativa lösningar.
Esbos rykte som föregångare och aktör som främjar försöks
kulturen kräver konkreta exempel på tjänster som gör vardagen
smidigare. Esbo stads roll som möjliggörare, orkestratör och
samordnare av gemensamma intressen kräver åtgärder även i
fortsättningen.
Organisationsförändringen och den nya fullmäktigeperioden i
Esbo kan utgöra en bra grund för ett nätverk av utvecklare som
skulle kunna bestå av olika interna och externa experter. Denna
expertgrupp skulle erbjuda konsultation och facilitera försök
på stadsnivå och pilotprojekt som bygger på dem, samtidigt
som den skulle utveckla organisationens kunnande och tjäns
ter på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt.

• Uppföljning av andra kommuners och referensobjekts
utvecklingsstigar och säkerställande av dialogens konti
nuitet
• Utveckling av bedömningen av försökens effektivitet
• Pilottestning eller utnyttjande av lyckade försök i utveck
lingen av tjänster
Coronan har påverkat människornas umgänge och arbetssätt
från och med våren 2020. Under denna undantagstid betonas
innovativ verksamhet och vikt av funktionella digitala tjäns
ter för en fungerande vardag. Programmets olika försök med
onlinetjänster och chattbot stödde många av stadens funktio
ner, såsom distansundervisning och förebyggande av ungdo
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5 Bifogad ordlista
Beskrivs nedan för att förtydliga de begrepp som används i
slutrapporten i alfabetisk ordning.
Chattbot
Chattbot är ett datorprogram som samtalar med till exem
pel webbplatsbesökare. Chattbot kallas också bot. Med bot
avses alla datorprogram som utför automatiserade uppgifter.
Chattbotten utför uppgifter på olika chattplattformar och dess
uppgift är att simulera samtal mellan människor. I affärsverk
samheten är chattbottens roll vanligtvis att fungera som en
virtuell kundrådgivare som kan betjäna dygnet runt. En chatt
bot fungerar som bäst när den får lösa rutinuppgifter som
inte kräver slutledning eller tolkning. Sådana uppgifter är till
exempel behandling av beställningsuppgifter, hjälp till att in
föra kostnadsfria demor och försök, insamling av olika bak
grundsuppgifter och kommunicering av företagets öppettider,
adresser och kontaktuppgifter.
Digitalisering
Med digitalisering avses systemisk, betydande, stor, radikal,
fullständig och total förändring av affärs- och verksamhetsmo
deller, transformation, baserad på nya teknologier, i synnerhet
storskalig digitalisering.

Med digitalisering av tjänster avses utveckling av tjänster och
processer i anslutning till dem eller diversifiering av tjänste
kanaler och e-tjänster genom digitalisering av tjänstelösningar
inom ramen för befintliga verksamhets- och affärsmodeller.
Försök
Syftet med ett försök är att samla erfarenheter, lärdomar och
information för att stödja utvecklandets val. Med försök strävar
man efter att hitta svar på frågor som: Var finns den största
potentialen och fördelarna? Vilken lösning är bäst för invånar
na och klienterna? Vad kräver den nya lösningen av staden och
dess samarbetspartner för att fungera?
Det finns olika slags försök. I försöken kan man testa en helt ny
idé i ett tidigt skede, göra en prototyp eller testa en redan fär
dig lösning tillsammans med slutanvändare eller till exempel
i en helt ny verksamhetsmiljö. Försöken varierar i omfattning,
varaktighet och genomförandesätt. I dem måste utvecklings
behovet dock alltid identifieras och vad man vill lära sig av
försöket. Försöken kan vara mot eller utan vederlag, då en liten
ersättning betalas till företaget eller samfundet. Försöken mot
vederlag startas alltid genom upphandling.
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Pilotprojekt
Ett pilotprojekt är ofta ett projicerat testförfarande med en
början och ett slut, där en utvald begränsad grupp testar en
produkt eller tjänst. Med pilotprojekt förknippas ofta termen
POC (Proof of Concept) som innebär att konceptet bevisas
fungerande. Syftet med ett pilotprojekt är att säkerställa att
konceptet och den utvecklade produkten eller tjänsten funge
rar eller används på önskat sätt och att produkten eller tjäns
ten kan tas i bruk i den omfattning som anges.
Robot
Med robot avses vanligtvis en mekanisk anordning eller maskin
som kan agera på något sätt i den fysiska världen. Numera, när
arbetet flyttas till informationssystem, kallas den programvara,
som ersätter det arbete som utförs av en människa, en bot.
Robotteknik
Robotteknik är en mekanisk anordning eller maskin som kan
agera på något sätt i den fysiska världen. Med robotteknik för
knippas automation, och den kan dra nytta av artificiell intel
ligens, neurodatalogi, digitala plattformar, artificiell syn, mät
teknik, signalbehandling och simulering. Robotteknik är inte ett
entydigt utan multitekniskt begrepp.
Robottekniken utnyttjar ofta andra teknologier, och mångsidiga
teknologier måste absolut ses som en styrka och nödvändig
het och inte som kategoriserande. Den senaste strömningen
inom ICT inkluderar sakernas internet, industriell internet, Big
Data, molntjänst, Software-as-a-Service och cybersäkerhet.
Dessa stora delområden inom digitalisering är också viktiga
för robotisering och automation som är de mest krävande til�
lämpningsobjekten av modern digitalisering.
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