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Sammanfattning  
Uppsatsen beskriver hur institutionaliserade standarder uppstår och sprids i det globala 

organisationssmahället. Utifrån ett institutionellt perspektiv analyseras tjänstedesign som en 

institutionaliserad standard med fokus på dess anspråk att hantera ett aktuellt problem i 

samhället, den ökande psykiska ohälsan. 

Syftet är att analysera hur tjänstedesign framställs som meningsbärande i den institutionella 

omgivningen och om tjänstedesign uppfyller de egenskaper som kännetecknar framgångsrika 

institutionaliserade standarder. Vidare är syftet att analysera på vilket sätt tjänstedesign 

framställs som meningsbärande i anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska 

ohälsan. Uppfyller tjänstedesign i detta anspråk de egenskaper som kännetecknar 

framgångsrika institutionaliserade standarder och hur ser tjänstedesignens möjlighet ut till att 

spridas i detta anspråk? 

Tillvägagångssättet för att uppnå syftet är genom att urskilja indikatorer på de egenskaper som 

kännetecknar framgångsrika institutionaliserade standarder. Indikatorerna utgörs av 

tjänstedesignenens möjliga meningsskapande – och meningsbärande centrala betydelser utifrån 

en allmän framställning och utifrån en problemfokuserad framställning.  Sekundärdata i form 

av konceptlitteratur ligger till grund för den allmänna framställningen och primärdata i form av 

semistrukturerade intervjuer fokuserar på det aktuella problemet med den ökande psykiska 

ohälsan.   

Uppsatsens slutsats är att tjänstedesign utifrån en allmän framställning redan uppfyller flertalet 

egenskaper som kännetecknar framgångsrika institutionaliserade standarder och har därmed en 

god möjlighet att institutionaliseras och spridas.  Vidare är slutsatsen att tjänstedesign med 

fokus på problemet med den ökande psykiska ohälsan uppfyller de egenskaper som krävs i 

extern bemärkelse för att institutionaliseras och spridas. Det saknas däremot underlag för att 

avgöra om tjänstedesign med fokus på problemet med den ökande psykiska ohälsan internt 

inom den organisatoriska verksamheten har de egenskaper som krävs som att institutionaliseras 

och spridas i det globala organisationssmahället.  

 

Nyckelord: Organisationer, Institutionell teori, Institutionella standarder, Tjänstedesign, 

Psykisk ohälsa 
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Abstract  
The essay describes how institutionalized standards arise and spreads in the global 

organizational community. From an institutional perspective, service design is analyzed as an 

institutionalized standard focusing on its claims to address a current problem in society, the 

increasing mental health. 

 

The purpose is to analyze how service design is formulated as meaningful in the institutional 

environment and whether service design meets the characteristics that characterize successful 

institutionalized standards. Furthermore, the purpose is to analyze the way in which service 

design is presented as meaningful to address the problem of increasing mental illness. Does 

service design in this regard fulfill the characteristics that characterize successful 

institutionalized standards and how does service design look like spreading in this claim? 

 

The approach to achieving the purpose is by distinguishing indicators of the characteristics 

that characterize successful institutionalized standards. The indicators consist of central 

meanings of service design based on a general presentation and based on a problem focused 

presentation. Secondary data in the form of conceptual literature form the basis of the general 

presentation, and primary data in the form of semistructured interviews focus on the current 

problem of increasing mental illness. 

 

The conclusion is that service design based on a general presentation already fulfills most 

characteristics that characterize successful institutionalized standards and thus has a good 

opportunity to institutionalize and spread. Furthermore, it is concluded that service design 

focusing on the problem of increasing mental health meets the characteristics required in an 

external sense to institutionalize and spread. There is, however, no basis for determining 

whether service design focusing on the problem of increasing mental health internally within 

the organizational activity has the characteristics required to institutionalize and spread in the 

global organizational community. 

 

Keywords: Organizations, Institutional theory, Institutional standards, Service Design, Mental 

Illness 
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1. Bakgrund  

 

1.1. Inledning  
Den moderna organisationen beskrivs ha uppstått kring 1900-talets sekelskifte. I samband med 

organisationernas framväxt tog även organisationsforskningen ett stort kliv framåt.  Idag är 

forskare överens om att antalet organisationer blir allt fler och att vi lever i ett växande 

organisationssamhälle (Forssell & Westerberg 2007, sid. 159–162). 

Utifrån ett institutionellt perspektiv kan organisationerna beskrivas som institutionaliserade i 

en socialt skapad omvärld (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015 sid. 289). Deras framtid beror på 

hur kapabla de är till att bygga in och reflektera över socialt konstruerade föreställningar och 

normer. När nya föreställningar och normer uppkommer förändras synen på hur 

organisationerna ska utforma och styra sin verksamhet för att uppnå legitimitet gentemot 

omgivningen (RØvik, 2000, sid. 35). Som ett svar på detta uppstår och sprids så kallade 

institutionaliserade standarder som ett sätt för organisationerna att hantera den ständigt 

förändrande omgivningen. De institutionaliserade standarderna utgörs av beskrivningar till hur 

organisationerna ska styra och utforma sin verksamhet för att uppfattas som moderna, 

ändamålsenliga och effektiva verktyg av omgivningen (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015 sid. 

308).   

På samma sätt som antalet organisationer har ökat i antal under senare delen av 1900-talet 

skriver RØvik 2000, att antalet institutionaliserade standarder ständigt ökar i antal. Målstyrning, 

projektorganisering och totalt kvalitetsledarskap är alla exempel på institutionaliserade 

standarder som fångat uppmärksamheten av ett stort antal organisationer samtidigt och utlöst 

omfattande reformaktiviteter inom organisationssmahället (a.a., Sid. 11). 

Institutionaliserade standarder benämns av RØvik som organisationsrecept. Utifrån det 

institutionella perspektivet, även kallat symbolperspektivet, kan recepten beskrivas som 

meningsbärande symboler i den institutionaliserade omgivningen (a.a., sid. 13). Recepten 

utgörs utifrån detta perspektiv av tidstypiska problembeskrivningar som hjälper organisationen 

att definiera problem i den institutionella omgivningen samtidigt som recepten uppfattas 

erbjuda en lösning på problemet (a.a., sid. 122).  

Enligt RØvik kan ett flertal av de nya recepten som uppstår kännetecknas av specifika 

egenskaper som ökar receptets möjlighet till att institutionaliseras och spridas (a.a., Sid. 108).  

Recept som uppfyller flertalet av dessa egenskaper benämns som institutionaliserade 
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superstandarder och ökar snabbt i popularitet och adopteras av många organisationer samtidigt. 

De beskrivs även vara oberoende av verksamhetens geografiska placering (a.a., sid. 23).   

Ett specifikt organisationsrecept som uppstått och spridits under senare år är tjänstedesign. 

Tjänstedesign är en vidareutveckling och förgrening av den ursprungliga designdisciplinen 

(Holmlid, 2010, sid. 195). Design som länge enbart associerats till formgivning av varor i det 

moderna, materialistiska konsumtionssamhället har parallellt med den expanderande 

tjänstesektorn medfört att själva begreppet design har skiftat i sin betydelse (Secomandi & 

Snelders, 2011). Design har sammanfattningsvis gått från att enbart vara ett tillvägagångsätt 

inom konstruktion, industri och kommunikation till att uppfattas som ett allmänt 

problemlösande, strategiskt förhållningssätt och angreppssätt till hur problem, centrerade runt 

människor, kan hanteras (Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016). I en intervju med en av designens 

förespråkare Tim Brown säger Brown att design har kapaciteten att lösa komplexa, mänskliga 

problem genom att generera lösningar på samhällsproblem ända från individnivå till 

samhällsnivå (Luebkeman, C. 2015). I en annan artikel skriver Brown att oavsett problem som 

samhället står inför så är det många som endast kan lösas med innovation och att tjänstedesign 

erbjuder ett sådant angreppsätt (Brown, T. 2008).  

På samma sätt som tjänstedesign på många sätt hyllas för sin förmåga till att skapa innovativa 

lösningar finns också kritik riktad mot dess otydliga definition. Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016 

påpekar tjänstedesigns brist på ramar som medför en svårighet att tolka begreppet likväl som 

en svårighet för organisationer att applicera och använda sig av receptet. Syftet med 

tjänstedesign framställs enligt Secomandi & Snelders 2011, som otydligt inom 

konceptlitteraturen med varierande användning av begrepp och formuleringar. Athena K. 

Ramos et al. 2015, skriver vidare att det krävs mer forskning på hur tjänstedesign ska kunna 

appliceras inom den organisatoriska kontexten.  

Med RØviks institutionella teori som utgångspunkt bör tjänstedesign, teoretiskt sätt, kunna 

belysas och analyseras som ett modernt organisationsrecept i samtiden. Frågan är om 

tjänstedesign, trots dess otydliga definition och brist på ramar, har en möjlighet att bli en 

institutionaliserad superstandard i det globala organisationssmahället? 
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1.2. Problemformulering 
Under andra halvan av 1900-talet har den institutionella omgivningen för organisationer 

förändrats. Det moderna samhället har präglats av en modernistisk tilltro på förändring och 

förnyelse till något bättre och framtidsorienterat (RØvik, 2000, sid. 35). Omgivningen beskrivs 

likaså ha präglats av ett ökat fokus på kvalitét, marknadsdynamik och kundorientering 

(Hasselbladh, 2001). Samtidigt som kravet av innovationsarbete tycks ha ökat inom 

organisationerna har kravet på att ta vara på de mänskliga resurserna blivit allt viktigare 

(kramar, 2014). Betydelsen av att ta vara på personalens innovativa och kreativa förmågor 

uppfattas som allt tyngre och något dagens organisationer bör förhålla sig till för att överleva 

(Parker, 2001).   

Det finns vidare en uppfattning om att de anställdas hälsa och välbefinnande är en förutsättning 

för en hållbar utveckling, både internt i organisationerna, men också i samhället (Vinberg Stig 

et al. 2014).  Ett problem för organisationerna är således att den psykiska ohälsan har ökat sedan 

i början av 1990-talet och resulterat i högre sjukfrånvaro från arbetsplatserna (Jensen I, 

Företagshälsans riktlinjegrupp, 2015, sid. 5). Enligt försäkringskassan är psykisk ohälsa ett 

snabbt växande problem och den vanligaste orsaken till sjukskrivning (Försäkringskassan, 

2016). Sammantaget medför den psykiska ohälsan en stor kostnad för det svenska samhället i 

form av bidrag, vårdkostnader och minskad produktivitet (OCED, 2013, sid. 13).  

Design inom tjänster är som tidigare nämnts ett växande forskningsområde och tjänstedesign 

som egen disciplin fortsätter att expandera inom litteraturen (Holmlid, 2010, sid. 195). 

Tjänstedesign tycks ha kommit att inspirerat och influerat många sektorer i samhället, privata 

som offentliga. Inom bland annat hälso – och sjukvården återfinns både tidigare forskning och 

praktiska exempel på hur tjänstedesign använts vid hantering av problem gällande ohälsa och 

sjukdom hos människor.    

Tidskriften American Journal of Preventive Medicine tar upp en studie som undersöker hur 

design har använts i förebyggande syfte vid behandling av kroniska sjukdomar inom hälso – 

och sjukvården (Gordon, O et. al. 2015). Angreppssättet inom design beskrivs i denna artikel 

som ett användbart komplement till nuvarande metoder i det förebyggande arbetet. Design 

anges här kunna öka förståelsen för användarens behov och sammanhang, samt inge en 

förståelse för problemet utifrån individens synvinkel.  

Utöver tidigare forskning återfinns det praktiska exempel på hur tjänstedesign använts inom 

den svenska sjukvården för att utforma vårdtjänsterna för patienterna. Det framgår att 
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vårdtjänsterna har utformats utifrån ett användarcentrerat angreppssätt där man med hjälp av 

tjänstedesign försökt identifiera, förstå och tillfredsställda stora och komplexa mänskliga behov 

som uppstår i vårdsammanhang (SVID, 2013, sid. 3). 

Både utifrån tidigare forskning och utifrån praktiska exempel gör receptet tjänstedesign 

sammanfattningsvis anspråk till att kunna hantera problem inom hälsa - och sjukvården i extern 

bemärkelse. Frågan är om receptet gör anspråk till att kunna hantera hälsorelaterade problem 

internt i den organisatoriska verksamheten och om receptet genom detta uppfattas erbjuda en 

lösning på problemet med den ökande psykiska ohälsan?  

På vilket sätt framställs tjänstedesign som meningsbärande i den institutionella omgivningen 

och gör receptet anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan? Har 

vidare tjänstedesign i detta anspråk de egenskaper som krävs för att bli en institutionaliserad 

superstandard i vårt globala organisationssamhälle?   

1.3. Syfte  
Syftet är att analysera hur tjänstedesign framställs som meningsbärande i den institutionella 

omgivningen och om tjänstedesign uppfyller de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder. Vidare är syftet att analysera på vilket sätt receptet 

framställs som meningsbärande i anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska 

ohälsan. Uppfyller tjänstedesign i detta anspråk de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder och hur ser receptets möjlighet ut till att spridas i detta 

anspråk?  

Frågor att besvara för att uppnå syftet: 

- Hur framställs tjänstedesign som meningsbärande symbol utifrån en allmän 

framställning och uppfyller receptet utifrån denna framställning de egenskaper som 

kännetecknar institutionaliserade superstandarder?  

- Hur framställs tjänstedesign som meningsbärande symbol i anspråk till att hantera 

problemet med den ökande psykiska ohälsan? Kan receptet belysas som en tidstypisk 

problembeskrivning och lösning till problemet med den ökande psykiska ohälsan?  

- Har slutligen tjänstedesign de egenskaper som krävs för att bli en institutionaliserad 

superstandard i anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan och 

hur ser receptets förmåga ut till att spridas i detta anspråk?  

 



10 
 

1.4. Disposition 
I nästkommande kapitel presenteras den teoretiska ansats som kommer att användas för att 

analysera det empiriska materialet. Detta innefattar först en kort presentation två särskiljande 

vetenskapliga perspektiv på organisationer varav det valda institutionella perspektivet beskrivs 

mer ingående. I teorin följer sedan ett avsnitt innehållande tidigare forskning om design, 

designens framväxt och varierande innebörd samt tidigare användning av tjänstedesign inom 

området hälsa och sjukvård. Slutligen presenteras en sammanfattning av RØviks perspektiv på 

organisationer och recept innehållande en teori om de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder. Teorikapitlet avslutas med en kort sammanfattning av den 

teoretiska referensramen. 

I kapitel tre presenteras metod och tillvägagångsätt. 

Kapitel fyra utgörs av en omvärldsanalys av den institutionella omgivningen. Först presenteras 

några av de tendenser och influenser som noterats under senare delen av 1900-talet samt några 

av de recept som institutionaliserats under denna period. Sedan görs en redogörelse av receptets 

utbredning till att användas inom hälsa och sjukvården och dess anspråk till att kunna tillämpas 

vid hantering av det aktuella problemet med den ökande psykiska ohälsan.  

Kapitel fem består av presentation och innehållsanalys av det empiriska materialet. Först 

presenteras konceptlitteraturen följt av de semistrukturerade intervjuerna. Utifrån det empiriska 

materialet görs en innehållsanalys av hur tjänstedesign framställs som meningsbärande symbol 

utifrån en allmän framställning och med fokus på problemet med den ökande psykiska ohälsan. 

I kapitel sex görs den slutgiltiga analysen för att uppnå syftet med hjälp av teorin från RØvik, 

innehållsanalysen av det empiriska materialet, omvärldsanalysen samt tidigare forskning. 

Kapitlet inleds med en kort jämförelse mellan konceptlitteraturen och intervjuerna och fortsätter 

sedan med analys och slutsatser som kan dras av analysen. Kapitlet avslutas med en diskussion 

kring studien.  
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1.5. Definitioner 

Psykisk ohälsa  

Samlad beteckning för mindre och mer allvarliga psykiska besvär. Ingen klar definition finns 

på psykisk ohälsa då gränsen mellan vardagliga påfrestningar och en psykiatrisk diagnos ofta 

är flytande. Internationellt beskrivs ofta psykisk ohälsa som ”Common Mental Disorders” 

CMD, som innefattar besvär som ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom, 

paniksyndrom m.m. (Forte, 2015, sid. 7). 

I uppsatsen kommer endast det aktuella problemet benämnas ”den ökande psykiska ohälsan” 

då den ökande sjukfrånvaron är enbart är konsekvensen för individerna, organisationerna och 

samhället (OCED, 2013, sid. 13). 

 

Tjänstedesign 

I denna studie skildras organisationsreceptet tjänstedesign även i begreppen; design och design 

thinking,  
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2. Teoretisk referensram 
Teorin som presenteras ger en förståelse för hur recept som uppkommer institutionaliseras och 

sprids i organisationssmahället. Teorin ger även en inblick i tidigare forskning om 

tjänstedesign, dess framväxt, innebörd och hur receptet använts inom hälsa – och sjukvård. 

Slutligen presenteras den teoretiska referensram som används för att uppnå syftet i form av en 

ny-institutionell teori från RØvik. 

2.1. Vetenskapliga perspektiv på organisationer 
Hur organisationer förhåller sig till omvärlden och nya recept som uppkommer representeras 

oftast av två särskiljande perspektiv inom samhällsforskningen. Det rationella perspektivet och 

det institutionella perspektivet (RØvik 2000 sid. 30). Det institutionella perspektivet har senare 

vidareutvecklats till ett ny-institutionellt perspektiv (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015, sid. 

292) 

2.1.2. Rationella organisationsperspektivet 

Det rationella perspektivet på organisationer härstammar från den neoklassiska ekonomiska 

traditionen och inspireras av skolor som Scientific Management, Klassisk Administrationslära, 

Contingency-teorin och den Kassiska Byråkratiteorin. Recept är utifrån detta synsätt endast 

ändamålsenliga verktyg som bidrar till den mest effektiva utformningen av organisationen. 

Utifrån en modernistisk tilltro till rationellt förnuft och ständig förbättring i 

samhällsutvecklingen blir organisationer redskap i denna framåtskridande utveckling (RØvik, 

2000, sid. 30–31).  

2.1.3. Institutionell teori 

Det var i början av 1970-talet som den institutionella teorin fick en större utbredning inom 

organisationsforskningen. Perspektivet ifrågasätter bilden av organisationer som rationella, 

utbytbara verktyg för måluppfyllelse och beskriver snarare organisationen som 

institutionaliserad i en socialt skapad omvärld. Verksamheten inom organisationerna styrs av 

interna, informella normer, vanor och konventioner trots att organisationen på ytan uppfattas 

som rationell (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015, sid. 286–289). Organisationerna är 

sammanfattningsvis enligt detta perspektiv källor till institutionaliserade meningsbärande 

värderingar i samhället och organisationernas framtid avgörs av deras förmåga att bevara dessa 

unika värderingar. Nyinstitutionell teori är en vidareutveckling av den tidigare institutionella 

teorin. Skillnaden består främst i att den nyinstitutionella teorin fokuserar på organisationens 

förhållande till omvärlden, den institutionella miljön, och hur organisationerna utvecklas och 

förändras inom denna (a.a., sid. 292). 
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2.2. Tjänstedesign & Tidigare forskning 
Begreppet design har flera innebörder och tycks på senare delen av 1900-talet ha skriftat i sin 

betydelse. En beskrivning av design återfinns av Mozota 2003, som beskriver design som en 

aktivitet som involverar ett brett spektrum av professioner där både produkter, tjänster, grafik, 

interiör och arkitektur ingår:  

“Design is an activity involving a wide spectrum of professions in which products, services, 

graphics, interiors, and architecture all take part” (a.a., 3).  

I takt med att samhället har utvecklats åt att bli ett tjänstesamhälle tycks även den tidigare 

innebörden och behovet av design ha förändrats (Meroni, A. & Sangiorgi, D. 2011. Sid. 2). 

Mikael Holmlid, professor inom interaktions – och tjänstedesign vid Linköpings universitet 

skriver i en publikation att design till en början varit inriktad på arkitektur och formgivning och 

att produktdesignen tidigare varit det mest naturliga valet vid involvering av designkompetens 

(Holmlid, 2010, sid. 195).  Forskningsområdet inom design har under andra halvan av seklet 

expanderat och det beskrivs hur olika former av discipliner inom design vuxit fram (Holmlid, 

2010, sid. 195). I en annan publikation framgår att den senare disciplinen tjänstedesign växte 

fram till att bli ett akademiskt fält under 1990-talet (Holmlid, 2010, sid. 25).   

Tjänstedesign som egen disciplin är vidare ett växande forskningsområde och involverar andra 

discipliner, där ibland marknadsföring, kommunikation, teknik, kognitionsvetenskap och 

antropologi (Holmlid, 2010, sid. 195). Enligt Holmlid & Evenson 2008, beskrivs tjänstedesign 

som ett utifrån- och in perspektiv vid utvecklandet av tjänster. Vidare beskrivs hur en 

designmetodik innehållande olika metoder och principer inom designområdet används vid 

utvecklandet av tjänster där användaren, eller brukaren, ses som utgångpunkten (a.a., sid. 341–

345). Det uppges att forskningen inom tjänstedesign på senare tid kommit att utveckla mer 

teoretiska ramverk för processen vid utövandet av tjänstedesign, inte endast designmetoder 

(Holmlid, 2010, sid. 195).  

En liknande förklarning av tjänstedesign kan hittas av Katzan 2011, som skriver att 

tjänstedesign utgörs av ett ramverk.  Ramverket kan enligt Katzan med fördel användas vid 

större tjänsteprojekt som till exempel vid medicinska procedurer och andra komplexa processer 

där antalet interaktioner är många och tidsspannet långt. Katzan beskriver tjänstedesign som en 

ständigt utvecklande samling av människocentrerade, kreativa aktiviteter riktade mot ett 

ständigt förändrande mål vilket medför att tjänstedesign i sin helhet kan vara svårt att 

sammanfatta.  
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I en studie av Carlgren, Rauth och Elmquist, 2016 presenteras ett annat ramverk för att göra 

design thinking, det förhållningsätt man använder sig av inom tjänstedesign mer förståeligt och 

undersökningsbart. Det beskrivs att tjänstedesign ofta framstår som ett svårbegripligt begrepp 

och svårt att studera då beskrivningen inte överensstämmer mellan de akademiska termerna och 

det som sker i praktiken. Trots att det enligt studien finns mycket forskning på designens 

positiva effekt på innovation finns det mindre forskning på vad som sker när tjänstedesign 

implementeras och utövas i den organisatoriska kontexten. Ramverket som Carlgren, Rauth, 

Elmquist, 2016 presenterar visar hur design thinking kan appliceras genom olika mid-sets, 

praktiska aktiviteterna och tekniker. Det framgår även att det finns ett uppfattat behov av att se 

design som en mindre normativ och statisk modell utan mer som ett flexibelt koncept, ett 

förhållningssätt, en mental inställning, kultur eller en verktygslåda som erbjuder en variation i 

användningsområdena och kan anpassas till sin lokala kontext. Det uppges finnas ett ökat 

intresse för design hos inom organisationer då design gör anspråk till att kunna förnya all form 

av organisatorisk verksamhet (ibid).  

Hälsa – och sjukvården anges vara ett av de snabbaste växande områdena inom tjänstesektorn 

där kvalitét genom service betonas och ses som ett av de viktigaste strategiska områdena för 

hälsoorganisationer. Däremot uppges att det fortfarande saknas forskning om hur tjänstedesign 

kan användas inom vården (Bhandari & Snowdon 2012). Om man ser till tidigare forskning 

som har kunnat hittats om tjänstedesign inom hälsoområdet återfinns exempel på hur 

tjänstedesign framstår som en användbar metod. I studien som nämns i uppsatsens 

problemformulering undersöks bland annat hur design används som ett verktyg i förebyggandet 

av kroniska sjukdomar (Gordon, O et. al. 2015). Design beskrivs i denna studie som ett 

systematiskt angreppssätt som utgår från empati och förståelse för användarens situation och 

behov. Studiens slutsats är att komplexa, mänskliga problem inte bör angripas ”uppifrån och 

ner” – utan snarare ”nerifrån och upp”. Design anses här erbjuda en lösning på problem som 

grundar sig i beteende och livsstil hos människor och framstår som en hållbar och långsiktig 

metod (ibid.). 

I en annan studie som hittats har tjänstedesign använts för att utveckla samhällsbaserade 

hälsoprogram för latinamerikaner i Nebraska. Tjänstedesign användes i detta projekt som 

tankesättet – ”design thinking” -  för att skapa en meningsfull upplevelse av inlärningen 

(Athena K. Ramos et al. 2015). Designprocessen beskrivs av studien som ett 

människocentrerat angreppssätt som kan användas för att förändra tjänster och processer inom 

samhället. De olika parterna som är inblandade är alla delaktiga under hela processen och 
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arbetar tillsammans för att komma fram till lösningar. På samma sätt kan design enligt denna 

studie med fördel användas i kombination med annan samhällsbaserad forskning. I detta fall 

för att utveckla långvariga partnerskap och för att utveckla nya, kreativa idéer för att främja 

folkhälsa samt få fler slutanvändare engagerade (ibid).  

En kritik riktat mot design utifrån Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016 är att dess brist på ramar 

och dess breda tolkning och användbarhet kan göra det svårt för organisationer att applicera 

design inom organisationen. Liknande kritik återfinns också av Secomandi, Dirk 2011 som 

skriver att det finns en brist på klarhet över syftet med tjänstedesign som också förvärras av 

de alternativa begrepp som återfinns i konceptlitteraturen (ibid.). Det nämns också av Athena 

K. Ramos et al. 2015 att det krävs mer forskning på hur design ska kunna appliceras både 

inom offentlig sektor men också inom andra organisatoriska kontexter.  

Trots att Katzan, 2011 anger att vi kan vänta oss en tjänstedesign revolution då 

tjänstesamhället expanderar uppger han samtidigt att det finns en gräns för vad som kan 

uppnås genom tjänstedesign. Han menar att en designad tjänst bör ha att ett syfte och kunna 

identifieras. Han menar att ett beteendemönster, till exempel att gå till jobbet inte är en tjänst 

trots att aktiviteten innehåller många tjänsteelement.  

2.3. RØviks ny-institutionella teori 
I boken ”Moderna organisationer” (RØvik 2012) beskriver RØvik institutionaliserade 

standarder som adopteras av organisationer som organisationsrecept. Recepten beskrivs ha 

legitimerats som en anvisning till hur utformning av delar av organisationen ska se ut och gå 

till. Med institutionaliserade recept menar RØvik att de omtalas av många och gör anspråk på 

att vara moderna, ändamålsenliga och effektiva sätt att organisera sig i samtiden (a.a., sid. 13).  

I boken motsvaras symbolperspektivet och verktygsperspektivet av de två särskiljande 

perspektiven inom samhällsvetenskaperna, det rationella och det institutionella perspektivet 

som tidigare beskrivits (RØvik, 2000, sid. 30). Inom det perspektiv som är i linje med det 

institutionella perspektivet, symbolperspektivet, beskrivs recepten som meningsbärande 

symboler i denna institutionaliserade omgivningen. Organisationernas legitimitet beskrivs i sin 

tur bero på hur kapabla de är till att bygga in och reflektera över de socialt konstruerade 

föreställningarna i omgivningen, vid en viss tidsperiod. Föreställningarna om omgivningen och 

normerna inom den förändras ständigt. Detta gör att synen på hur organisationer ska utformas 

och styras ges nya innebörder allt eftersom tiden fortlöper (a.a., sid. 35). 
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RØvik hänvisar till Meyer (1994) och menar att recepten uppfattas som rationaliserade 

symboler då samhällets aktörer förstår recepten som ändamålsenliga verktyg snarare än 

symboler av mening (RØvik, 2000, sid. 35). Utifrån detta synsätt sprids recepten på grund av 

dess anspråk till att uppfylla många av de modernistiska värdena som anges ha format det 

moderna samhället och dess normer.  Den modernistiska värdegrunden uttalas i termer av 

rationalitet, sunt förnuft, effektivitet, vetenskaplighet och demokrati som alla associeras med 

utveckling och framåtskridande till något bättre (ibid.).  

2.3.1. Receptens problembeskrivningar 

Gemensamt för både symbol – och verktygsperspektivet är att recepten är problembetingande. 

Det betyder att för att ett recept ska institutionaliseras och spridas förutsätts att det finns ett 

problem. Skillnaden mellan perspektiven är problemens härkomst (RØvik, 2000, sid. 141). 

Utifrån symbolperspektivet definieras recepten inte bara som tidstypiska lösningar utan också 

som tidstypiska problemdefinitioner (a.a., sid 23).  Den institutionaliserade omgivningen 

uppfattas erbjuda tidstypiska problemdefinitioner på samma sätt som den uppfattas erbjuda 

tidstypiska recept, och därmed även uppfattade lösningar på problemet (a.a., sid. 122).  

Problembeskrivningarna som förmedlas genom recepten kan enligt RØvik beskrivs med tre 

kännetecken. För det första uppfattas problembeskrivningarna som självklara. Det receptet har 

att erbjuda beskrivs som den mest naturliga lösningen på problemet. För det andra uppfattas 

problembeskrivningarna som universella och något alla organisationer måste hantera och 

förhålla sig till. För det tredje uppfattas problembeskrivningarna som allvarliga och något som 

hotar organisationens överlevnad (RØvik, 2000, sid. 123). 

Liknade problembeskrivningar accepteras av organisationer inom samma tidsperiod då de 

uppfattas gälla för alla, även den enskilda organisationen.  Denna acceptans mot 

problembeskrivningar som förmedlas genom recepten kan vidare enligt RØvik bero på tre 

förhållanden. För det första erbjuder recepten förenklingar på problem som organisationen 

efterfrågar. Beskrivningen som recepten erbjuder uppfattas som trovärdiga förenklingar av en 

verklighet som ses som komplex vilket hjälper organisationens medlemmar att prata om och 

förstå problemet. För det andra förstärker dessa problembeskrivningar föreställningen om att 

alla organisationer är lika och att de inom samma tidsperiod står inför samma problem. För de 

tredje förstärker dessa problembeskrivningar föreställningen om att recepten har en 

vetenskaplig grund då de ofta paketeras i en rationell språkdräkt som ger intrycket av att 

recepten baseras på objektiv, vetenskapliga fakta (RØvik, 2000, sid. 125–129). 
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2.3.2. Institutionaliserade superstandarder 

Baserat på varaktighet som institutionaliserad standard och utbredning över geografiskt område 

urskiljer RØvik en typ av recept som han benämner ”Institutionaliserade Superstandarder”. 

Dessa recept verkar globalt, ofta under en kortare tidsperiod för att sedan försvinna eller 

möjligtvis ta uttryck i nya former. Institutionaliserade superstandarder växer snabbt i 

popularitet, får en stor utbredning då de adopteras av många olika typer av organisationer 

samtidigt. De beskrivs även vara oberoende av verksamhetens geografiska placering. Många 

organisationer idag tycks utformas under inflytandet av sådana recept och de tycks även öka i 

antal. Anledningen till detta föreslås vara den globalisering av organisationssmahället som sker 

vilket skapar utrymme för nya former för organisering. RØvik skriver att institutionaliserade 

superstandarder ofta uppfattas som ett avtryck av den samhällsmässiga moderniseringen och att 

de ofta blir symboler för den moderna tidens utveckling, förnyelse och framsteg (RØvik, 2000, 

sid. 22–23). 

2.4. Egenskaper som kännetecknar Institutionaliserade superstandarder 
Genom en empirisk studie har RØvik utvecklat en teori om vad som kännetecknar de recept 

som kan beskrivas som institutionaliserade superstandarder (RØvik, 2000, sid. 28). Analysen 

av den studerade litteraturen tyder på att argumenten till varför en standard institutionaliseras 

kan härledas utifrån symbolperspektivet. Recepten blir enligt studien framgångsrika för att de 

är bärare av symboler som skapar mening för organisationerna samt definierar och erbjuder 

lösningar på problem i omgivningen. Det är dessa faktorer som enligt RØviks studie är 

avgörande för huruvida ett recept ska institutionaliseras (a.a., sid. 109).  Utifrån studien 

utvecklar RØvik en generell teori med sju antaganden om vad som påverkar organisations 

receptens institutionaliserings – och spridningsförmåga. Dessa presenteras nedan.  

Social Auktorisering 

Sannolikheten för att ett recept ska få stor utbredning ökar om receptet associeras till en eller 

flera centra i samhället som uppfattas som förebilder för grupper av organisationer. 

Auktoriteten kan antingen ha utvecklat receptet, vara förmedlare av receptet eller endast 

associeras med receptet (a.a., sid. 107). 

Teoretiserade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om receptet uttrycks i teoretiska 

termer och därmed förstås av alla och uppfattas som universellt. Receptet uppfattas vara möjligt 

att tillämpa i alla typer av organisationer och de positiva effekterna framställs vara oberoende 

av verksamheten. Det enda kravet är att receptet ”installeras” på rätt sätt i organisationen (ibid.). 
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Produktiverade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om det kan förvandlas till en produkt 

som kan köpas och säljas på en marknad.  Receptet uppfattas som användarvänligt, 

informationen är tillgänglig och budskapet är enkelt formulerat och kommunikationsbart. De 

som överväger att tillämpa receptet speglas av en nyttoeffekt som väger upp för kostnaden att 

ta receptet i bruk (ibid.). 

Tidsmarkerade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om receptet uppfattas att vara ”rätt 

i tiden”, det mest moderna receptet i den förändrande omgivningen. Argumenten som förs är 

att receptet är det bästa, framåtskridande alternativet just nu och att tidigare lösningar inte är de 

bästa lösningarna idag eller i framtiden (a.a., sid. 108). 

Harmoniserade 

Sannolikheten för att ett recept ska få stor utbredning ökar om reformerna som receptet medför 

uppfattas som gynnande för alla grupper inom organisationen. Receptet skapar genom detta en 

harmoni då ingen grupp i organisationen känner sig missgynnad av receptet (ibid.). 

Dramatiserade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om beskrivningarna av receptets 

utveckling och uppslutning är uppseendeväckande med spännande, dramatiska inslag i 

framställningen av ”berättelsen” (ibid.). 

Individualiserade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om det uppfattas erbjuda ett uppdrag 

för varje individ i organisationen. Reformen som receptet medför talar till varje individ och 

framstår som ett erbjudande om utveckling, karriär och eget ansvar för den enskilda 

organisationsmedlemmen (ibid.). 

Faktorerna ovan kan antas samverka i den mån att antalet egenskaper uppfyllda ökar 

proportionerligt receptets chans att spridas. RØviks antagande är vidare att recept som uppfyller 

få, eller inga av ovannämnda egenskaper har mindre chans att institutionaliseras (ibid.). 
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2.5. Sammanfattning av teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med att presentera två samhällsvetenskapliga perspektiv, det rationella och det 

institutionella perspektivet. En mer utförlig redogörelse görs av det perspektiv som är i linje 

med uppsatsens utgångspunkt, det institutionella perspektivet. Det är utifrån detta perspektiv 

analysen genomförs. 

Den tidigare forskningen som presenteras av design ger en förståelse för hur receptet 

tjänstedesign vuxit fram historiskt och hur receptet kan beskrivas och förstås utifrån 

forskningen. Detta ger en vetenskaplig framställning av receptet som kan användas vid analysen 

som en kontrast och komplement till framställningen utifrån konceptlitteraturen och 

intervjuerna. Den tidigare forskningen presenterar även två studier där tjänstedesign använts 

inom hälsa- och sjukvård för att ge en inblick av receptets tidigare tillämpning inom 

hälsosektorn. Detta kan vara till hjälp vid analysen då studierna ger en bild av på vilket sätt 

receptet kan ta form vid en eventuell institutionalisering och spridning. Denna forskning kan 

likaså vara till hjälp för att se vilka formuleringar och argument som används inom forskningen 

om tjänstedesign inom hälsoområdet. 

Kapitlet avslutas med en samanställning av RØviks perspektiv på organisationer och recept.   

Sammanställningen ger en djupare förståelse av hur recept kan beskrivas som meningsbärande 

symboler som sprids genom rationaliserade föreställningar i en omvärld som bärs av 

modernistiska centrala betydelser och värdegrunder. 

Då tjänstedesign undersöks med dess anspråk till att hantera problemet med den ökande 

psykiska ohälsan presenteras en förklaring hur den institutionella omgivningen både uppfattas 

erbjuda tidstypiska problembeskrivningar och lösningar.  

Kapitlet avslutas med en redogörelse av de sju egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder och är den huvudsakliga teoretiska referensram som 

används för att uppnå syftet. 

 

 

 

 

 



20 
 

3. Metod 

3.1. Utgångspunkt & forskningsstrategi 
Utgångspunkten är ett konstruktionistiskt synsätt, en ståndpunkt som innebär ett ifrågasättande 

av att omvärlden är ett resultat av objektiva drivkrafter som kan styras och kontrolleras (Bryman 

& Bell, 2013, sid. 43). Den forskningsstrategi som används är kvalitativ och intar ett tolkande, 

konstruktionistiskt förhållningssätt (a.a., sid. 49). Syftet är att förstå och tolka ett 

organisationsrecept och dess möjlighet till att institutionaliseras snarare än att generalisera en 

normativ ståndpunkt.  

3.2. Datainsamlingsmetod 

3.2.1. Konceptlitteratur 

Utifrån sekundärdata i form av konceptlitteratur besvaras frågan på hur tjänstedesign framställs 

som meningsbärande symbol utifrån en allmän framställning av receptet. Konceptlitteratur har 

använts då den enligt RØvik är ett bra underlag för att undersöka hur recepten framställs och 

på grund av att recepten ofta är tydligast formulerade i textform. Litteraturen ses också som det 

viktigaste mediet för spridning av recept i omgivningen. Därav kan konceptlitteraturen ses som 

en nödvändighet att studera för att uppnå en förståelse av hur ett recepts framställs som 

meningsbärande symbol i den institutionella omgivningen (RØvik, 2000, sid. 62–63).   

3.2.2. Semistrukturerade intervjuer 

Med fokus på problemet med den ökande psykiska ohälsan återfinns ingen konceptlitteratur. 

Därför samlas primärdata in i form av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013, sid. 

475). Intervjuerna besvarar frågan på hur tjänstedesign framställs som meningsbärande symbol 

i anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Valet av att genomföra 

semistrukturerade intervjuer baseras på att intervjuformen gör det möjligt att till viss del vara 

explorativ. Detta kan ses som en nödvändighet då kunskapsfältet inom tjänsteinnovationer, som 

tjänstedesign, är relativt outforskat (Bjurström, A. et al. 2012, sid 14) och framförallt inom 

tjänstedesign och området hälsa (SVID, 2012 sid. 4). En flexibel intervjuform valdes då 

respondenterna skulle få möjlighet framföra det som de anser är relevant och viktigt inom 

området tjänstedesignen, och dess möjliga potential i att hantera problemet med den ökande 

psykiska ohälsan (Bryman & Bell, 2013, sid. 476). Intervjuformen gör det också möjligt att 

samla in respondentens språkbruk inom fältet som undersöks vilket är av betydelse vid en 

innehållsanalys av ett recepts centrala betydelser och meningskällor (Ahrne & Svensson, 2015 

sid 53).  
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3.2.3. Omvärldsanalys  

I kapitel fyra presenteras sekundärdata som används till en omvärldsanalys av den 

institutionella omgivningen och kartläggning av receptets utvidgning till att göra anspråk till att 

hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Omvärldsanalysen syftar främst till att få 

en djupare förståelse för den institutionaliserade omgivningen för att kunna förankra analysen 

om de sju egenskaperna som kännetecknar institutionaliserade superstandarder i en kontext.  

I det första avsnittet presenteras hur den institutionaliserade omvärlden för organisationer idag 

kan uppfattas utifrån studentlitteratur och en artikel skrivna av organisationsforskare. Utifrån 

annan studentlitteratur samt vetenskapliga artiklar presenteras även några redan brett 

institutionaliserade recept.  

För att få en inblick i tjänstedesignens utvidgning till att hantera problem inom 

användningsområdet hälsa, och specifikt den ökande psykiska ohälsan presenteras i andra 

avsnittet hur tjänstedesign har etablerats och använts inom hälsa -och sjukvården. Denna 

sekundärdata om receptets utbredning är i form av skrifter från offentliga myndigheters och 

stiftelsers hemsidor. Underlagen består av skrifter från regeringen, en rapport från Stockholms 

Läns landsting, en idébok från Sveriges kommuner och Landsting och en kunskapsöversikt från 

SVID, Stiftelsen för svensk industridesign.  

3.3. Urval  
Urvalet av sekundärdata i form av konceptlitteratur består av boken ”This is service design 

thinking” som tar formen av en handbok inom tjänstedesign där författarna kartlägger fältet 

och beskriver tjänstedesignens grundkoncept och användningsområden. Boken har totalt 23 

stycken författare där verksamma tjänstedesigners världen över delat med sig av sina 

erfarenheter och kunskap inom området tjänstedesign (Stickdorn & Schneider, 2014). 

Vid urval av primärdata i form av respondenter var första steget att välja ut etablerade 

organisationer som jobbar med tjänstedesign genom att kontakta dem via mejl för att sedan få 

tillgång till respondenter att intervjua (Zetterquvist & Ahrne, 2015, Sid. 40). Urvalet av 

organisationer och respondenter utgörs av ett målstyrt urval där organisationerna väljs ut då de 

är relevanta för att undersöka frågan (Brymn & Bell sid. 452). Ett av kriterierna för urvalet var 

att organisationerna skulle vara etablerade aktörer inom tjänstedesign. Ett annat var att 

organisationerna skulle ha någon slags erfarenhet och - / eller kunskap av att jobba med design 

inom hälsa- och sjukvården. Ett tredje var även att finna någon privat aktör och någon offentlig 

aktör. Organisationerna som kontaktades uppfyllde tillsammans alla ovanstående kriterier. 
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Organisationerna arbetar brett inom olika typer av samhällsfrågor som berör samhällets aktörer 

på olika plan, från privata näringslivet till offentlig kommunal och regional nivå.  

På grund av att området tjänstedesign inom hälsa och framförallt inom psykisk ohälsa är relativt 

outforskat görs till en början en pilotundersökning för att få en första insikt huruvida 

forskningsfrågan, materialet och analystekniken var relevant och kunde hänga ihop (Boréus 

2015 sid. 175).  Här intervjuades Eva-Karin Anderman på designbyrån ”Usify”. Syftet var att 

få en första uppfattning om ämnet utifrån en verksam tjänstedesigners perspektiv.  

Till en början ställs en övergripande och öppen fråga huruvida respondenterna har kännedom 

om hur tjänstedesign har använts vid hantering av ohälsa generellt. Denna fråga ställs för att ge 

en bredare ingång i den avgränsade användningsområdet. Samtliga intervjuerna inleds med 

detta förhållandevis tydliga fokus på det förbestämda ämnet; tjänstedesign inom 

användningsområdet hälsa, då intentionen inte är att undersöka tjänstedesignens breda 

användningsområde, snarare ett avsmalnat, fokuserat användningsområde (Bryman & Bell, 

2013, sid. 474–477). Respondenterna får sedan frågor om deras uppfattning och tankar kring 

att använda tjänstedesign som angreppssätt vid hantering av problemet med den växande 

psykiska ohälsan. Slutligen undersöks, utifrån respondenternas synvinkel, hur tjänstedesign kan 

appliceras och användas internt inom den organisatoriska verksamheten. En mer ingående 

beskrivning av designbyråerna och respondenterna görs i kapitel fem.  

3.4. Analysmetod 

3.4.1. Receptets framställning som meningsbärande symbol   

En kvalitativ innehållsanalys görs av konceptlitteraturen och de semistrukturerade intervjuerna. 

Innehållsanalysen syftar till att hitta indikatorer på de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder och utgörs av bakomliggande teman som söks i materialet 

(Bryman & Bell, 2013 sid. 565). Då recept enligt RØvik blir framgångsrika för att de är bärare 

av symboler är det indikatorer i form av centrala betydelser, formuleringar och satser som 

urskiljs.  Efter att ett antal möjliga meningskällor identifierats görs även en analys av enskilda 

formuleringar och satser från konceptlitteraturen och intervjuerna där ytligare indikatorer kan 

urskiljas för den slutliga analysen. Vid analys av intervjuerna undersöks även om det finns 

några nyanser och skillnader i respondenternas svar och hur de uppfattar tjänstedesign inom 

problemet med den ökande psykiska ohälsan.   

De centrala betydelserna och meningskällorna som urskiljs för tjänstedesign utifrån 

konceptlitteraturen och intervjuerna kommer att jämföras i den slutliga analysen. Finns det 
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någon skillnad i hur receptet framställs som meningsbärande i en allmän framställning av 

receptet utifrån konceptlitteraturen - och vid en fokuserad framställning av receptet, applicerat 

på ett problem? 

3.4.2. Har receptet en möjlighet att bli en institutionaliserad superstandard?   

I den slutliga analysen besvaras frågan på huruvida receptet genom dess allmänna framställning 

och i anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan uppfyller de 

egenskaper som kännetecknar institutionaliserade superstandarder och en bedömning görs av 

receptets förmåga att spridas.   

Den analysmetod som används vid den slutgiltiga analysen tar likaså formen av en kvalitativ 

innehållsanalys. Här söks bakomliggande teman i form av de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder främst utifrån innehållsanalysen (Bryman & Bell, sid. 565). 

Den tidigare forskningen samt omvärldsanalysen används också som hjälpmedel för att kunna 

genomföra analysen.  

Den första frågan att besvara i analysen är huruvida tjänstedesign som meningsbärande symbol 

uppfyller de egenskaper som kännetecknar institutionaliserade superstandarder utifrån 

framställningen av receptet. Den andra frågan består i att göra en bedömning av huruvida 

receptet utgörs av en tidstypisk problembeskrivning och lösning på problemet med den ökande 

psykiska ohälsan. Hur stor är sannolikheten för att denna problembeskrivning kommer att 

accepteras av organisationer? Den tredje frågan att besvara är om de omvärldsfaktorer som 

identifierats kan påverka hur egenskaperna av receptet yttras och tas emot av den 

institutionaliserade omvärlden. Den slutliga frågan blir att sammanfatta huruvida tjänstedesign 

har en möjlighet att institutionaliseras, i allmän bemärkelse och med anspråk till att hantera den 

allt ökande psykiska ohälsan och därefter bedöma receptets förmåga att spridas. 

3.5. Abduktiva och hermeneutiska inslag 
Ansatsen består delvis till en början av en abduktiv ansats som är en kombination mellan 

induktion och deduktion för att sedan övergå mer mot en mer deduktiv ansats (Svensson, 2015 

sid. 219). Induktionen i denna studie innebär att det till en början gjordes generella slutsatser 

utifrån enskilda data och fall. Tjänstedesign började studeras utifrån ett annat perspektiv än det 

slutgiltiga och allt eftersom studien fortlöpte började tjänstedesign förstås mer som en modern 

metod för utformning och organisering. Detta kan ses som ett resultat utifrån den empiri som 

till en början samlades in. De generella slutsatserna som drogs efter de enskilda fallen som 

studerades i form av litteratursökning och intervjuer var att fenomenet tjänstedesign kunde 

belysas som ett ”recept”, alltså utifrån en teori. I ett senare skede av studien så dras slutsatser 
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av fenomenet tjänstedesign utifrån en teori av RØvik och innebar därav ett allt mer deduktivt 

angreppssätt (ibid.). 

Det som till en början studerades var tjänstedesign och dess möjliga anspråk till att hantera det 

identifierade problemet med den ökande psykiska ohälsan. För att komma vidare i forskningen 

om receptet tjänstedesign genomfördes intervjuerna för att få en större klarhet över receptet och 

dess användningsområden. ”När man inte riktigt vet vad man gör som forskare, när man inte 

kommer vidare i sitt material, då måste man ut och göra intervjuer. Det är det enda sättet att 

få insikt i vad vi håller på med.” (Samtal med Rolf Lundin, professor i företagsekonomi, 19 

augusti 2009, Zetterquist & Ahrne, 2015, Sid. 34) Genom att intervjua verksamma 

tjänstedesigners hur de upplever receptet tjänstedesign kunde nödvändiga, kreativa uppslag fås 

till den fortsatta studien (ibid.). 

Analys och bearbetning av det empiriska materialet påbörjas innan all data är inhämtad och de 

olika faserna i forskningsprocessen överlappar varandra (Ahrne & Svensson, 2015, sid. 24). 

Perspektivet på tjänstedesign ändrades efter de genomförda intervjuerna och som ett resultat av 

den abduktiva ansatsen. Tillvägagångsättet av tolkning och förståelse för materialet var till en 

början ganska planlöst det fanns ingen tillgång till någon total helhetsbild över vad som 

studerades. Mindre delar av materialet studerades för att få en uppfattning över helheten. Under 

studiens gång blev helhetsbilden av tjänstedesign mer tydlig och att det var receptets framgång 

till att institutionaliseras som var intressant att undersöka. Enligt Ödman (2007) kan denna 

process förklaras detta som den hermeneutiska cirkeln. 

”När vi pusslar ger oss t.ex. de olika bitarnas färg och teckning föreställningar om begränsade 

fält av pusslet, och med utgångspunkt härifrån försöker vi komma fram till hur de enskilda 

pusselbitarna ska placeras, dvs. deras innebörd i sammanhanget ” (a.a., sid. 98). 

3.6. Metodreflektioner 
Syftet uppnås genom att undersöka hur tjänstedesignen framställs utifrån en riktad bild av 

receptet utifrån aktörer inom tjänstedesign. Då organisationsrecept utifrån ett institutionellt 

perspektiv institutionaliseras av organisationer då de uppfattas som meningsbärande symboler 

så är det specifikt hur receptet framställs som är intressant att undersöka. Den vetenskapliga 

forskningen gav endast en förståelse för hur receptet kan beskrivas, dess framväxt och tidigare 

användning. Konceptlitteraturen och verksamma tjänstedesigners gav däremot en förståelse för 

hur receptet framställs som meningsskapande – och meningsbärande i omgivningen. 

Framförallt framstod denna riktade framställning av tjänstedesign utifrån intervjuerna som 
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nödvändig i dess anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Detta på 

grund av att ingen tidigare forskning eller konceptlitteratur kunde hittas på området.  

Omvärldsanalysen genomfördes för att det under studiens gång framgick att endast receptets 

riktade framställning inte var tillräcklig för att besvara frågan om receptet har en möjlighet att 

institutionaliseras och spridas. Utifrån ett ny-institutionellt perspektiv institutionaliseras recept 

av organisationer som ett sätt att hantera den förändrande omgivningen. Därav förstods 

omgivningen och kontexten på samma sätt som framställningen av receptet som en avgörande 

faktor i om recept har en förmåga att institutionaliseras och spridas (Zetterquist, Kalling, Styhre, 

2015 sid. 292).   

Som ett resultat av den abduktiva ansatsen (Svensson, 2015 sid. 219) var syftet när intervjuerna 

genomfördes ett annat än de slutgiltiga. Teorin som används återfanns efter de att intervjuerna 

var genomförda och frågorna var därav inte utformade efter den slutgiltiga teorin. En nackdel 

med denna ansats kan vara att den medfört svårigheter i att urskilja hur receptet framställs som 

meningsbärande och därmed identifiera de egenskaper som kännetecknar institutionaliserade 

superstandarder. En fördel med ansatsen kan vara att den öppnade upp för teorin om recepten 

som problembeskrivningar.  Genom att analysera data med en avgränsning av tjänstedesignens 

användningsområde och med en tillämpning på ett aktuellt problem sätts receptet i en kontext. 

Detta kan ha lett till fler insikter i analysen än vad som annars hade getts om tjänstedesign som 

recept i endast en allmän framställning hade studerats. 

Tjänstedesign och dess centrala betydelser kunde lika väl studerats utifrån ett annat aktuellt 

problem i samhället. Det kan riktas kritik åt att tjänstedesignen som recept undersöks genom 

ett relativt outforskat kunskapsområde; design och hälsa. Det finns andra användningsområden 

av tjänstedesign där mer kunskap och forskning återfinns. Förslagsvis vid utvecklandet av 

tjänster gentemot externa kunder. Då syftet är att belysa tjänstedesign som ett recept för 

utformning och styrning av den organisatoriska verksamheten kan det däremot vara 

betydelsefullt att knyta an receptet till ett aktuellt problem i samtiden och för att analysera 

tjänstedesignens egenskaper baserade på nutidens institutionaliserade omgivning och 

förväntningar från samhället. 

Om utgångpunkten istället hade varit utifrån ett rationalistiskt perspektiv hade en kvantitativ 

undersökning kunnat genomföras där man undersökt hur receptet fungerat som ändamålsenligt 

verktyg för organisationerna i samtiden. Möjligtvis hade denna utgångpunkt kunnat ge en mer 

trovärdig analys av tjänstedesignens förmåga att adopteras och spridas i det globala 
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organisationssmahället. Då syftet däremot var att uppnå en förståelse för det som undersöks 

utifrån ett institutionellt perspektiv, där verkligheten beskrivs som socialt skapad av människor, 

så var en kvalitativ ansats mer lämplig (Bryman & Bell, 2013, sid. 50) 

3.7. Etiska principer 
Som ett resultat av den abduktiva ansatsen och även som ett resultat av den kvalitativa, 

hermeneutiska forskningsstrategin studerades tjänstedesign till en början utifrån ett annat 

perspektiv en det slutgiltiga. Syftet var i och med detta ett annat vid intervjutillfällena än det 

slutgiltiga. I enlighet med etiska forsknings principer (Bryman & Bell, 2013, sid. 144) kontaktas 

respondenterna innan publicering av uppsatsen för deras godkännande att delta med deras svar 

i ett annat syfte. 
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4. Omvärldsanalys   
Omvärldsanalysen syftar främst till att få en djupare förståelse för den institutionaliserade 

omgivningen som organisationer i dagens organisationssamhälle verkar inom.  Detta för att 

förankra analysen om egenskaperna som kännetecknar institutionaliserade superstandarder i 

en kontext samt kunna analysera hur receptet framställs som meningsbärande. Kapitlet 

beskriver ett par urskilda tendenser och influenser i den institutionella omgivningen. En 

beskrivning görs även av några av de recept som etablerats och vilket sätt de framställs som 

problembeskrivningar och lösningar i denna samtid. Kapitlet avslutas med en kartläggning av 

hur tjänstedesign har utvidgats till att göra anspråk att hantera problemet med den ökande 

psykiska ohälsan. 

4.1. Den institutionella miljön  
Hasselbladh, 2001, gör en jämförelse mellan två managementrörelser som varit inflytelserika i 

många förändringar som skett under 1900-talet. I början av seklet urskiljas en dominerade 

rationalitetsrörelse i samhället som sedan övergått i en kvalitétsrörelse. Under andra halvan av 

1900-talet där en tilltagande kvalitetrörelse influerat samhället har kvalitét och 

marknadsdynamik betonats som centrala betydelser i samhället framför rationalitet och 

effektivitet. Med nya kundorienterade recept som Total Quality Management, TQM, blev 

kvalitéten och kunden den centrala utgångspunkten för organisering av produktionen (ibid).  

 

En annan tendens som tycks ha influerat sättet vi organiserar oss på i dagens samhälle beskrivs 

bland annat vara ett ökat krav på förnyelse - och innovation (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015 

sid. 405–406). Det tycks finnas en institutionaliserad efterfrågan på ett management som kan 

upprätthålla och stärka organisationernas legitimitet genom utveckling av deras 

innovationsförmåga i en omvärld som uppfattas allt mer föränderlig och konkurrensutsatt 

(Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.2012 sid. 34). Organisationer som har svårt med 

innovationsarbete söker hjälp utifrån. Det populära begreppet ”user innovation” betonar 

kundernas och användarnas förmåga att bidra till organisationernas utveckling (Zetterquist, 

Kalling, Styhre, 2015, sid. 411). Management beskrivs inte endast som en beteckning på en 

chefs- eller ledningsposition. Det beskrivs även i termer av ett kunskapsområde innehållande 

teorier, modeller, begrepp, metoder och tekniker som gör anspråk på att leda och utveckla 

företag och organisationer (Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.2012. Sid 22).  

 

Ovanstående krav om att ständigt vidareutvecklas speglas i ett annat välkänt recept som 

uppkommit under andra halvan av 1900-talet och benämns som Lean production. Receptet har 
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haft stor utbredning inom logistik, transport och produktions branschen och betonar betydelsen 

av att ständigt förändras mot det bättre och att vidareutvecklas. Lean som recept betonar även 

värdeskapande genom utbyte av kunskap och erfarenheter och betydelsen av att ta vara på de 

mänskliga resurserna inom organisationerna. Den kontextuella helhetsbilden beskrivs vara 

viktig innan förändringar genomförs på mindre delar av organisationen (Lumsden, 2012, sid. 

286).  

 

Hasselbladh, som undersöker statens roll i de två ovannämnda managementrörelserna menar 

att det även finns en koppling mellan statlig politik och management; 

”I några skeden under 1900-talet har olika former av management kommit att inspirera och 

bli en del av mer grundläggande förändringar av hur samhället styrs” (Hasselbladh 2001). 

 

Liknande tankegångar återfinns i boken ”New Public Management” av Roland, 2006 som 

skriver att den offentliga sektorn har influerats av flertalet olika recept mot slutet av 1900-talet. 

Det framgår att ett skifte har skett inom den offentliga sektorns verksamhet under inflytandet 

av reformer som på senare tid ha kommit att kallas för samlingsbegreppet New Public 

Management. Tendenserna som urskiljs inom offentlig sektor är bland annat en högre grad av 

management med ökade krav på kvalitét och mätbarhet av resultat. Detta anges vara en följd av 

bland annat en starkare individualiseringstrend i samhället och ett marknadsorienterat ideal 

(Roland, 2006, sid. 15–25). Inom den offentliga sektorn har de på senare tid förespråkats en 

mer decentraliserad styrning inom många organisationer och en plattare struktur framför en 

hierarkisk. Främsta argumenten för decentraliseringen handlar om effektivitet och betydelsen 

av individen. Då omvärlden uppfattas som allt mer föränderlig och komplex beskrivs 

decentraliseringen vidare som den mest legitima utformningen av organisationen (a.a., sid. 85–

88).  

Det finns utomstående kritik rörande de effekter många av de nya recepten, och dess betoning 

på kvalitét har medfört. Denna kritik rör bland annat att kvalitén i allt högre utsträckning gjorts 

mätbar för att kunna verifieras och legitimeras. Kritiken handlar delvis om att detta krav på 

mätbarhet gör att verksamheters praktik förväntas kunna standardiseras och bestämmas i syfte 

att redovisa uppnådda resultat. Praktiken i organisationerna bestäms genom detta av 

kontrollkrav som i sin tur är institutionaliserade av omgivningen (Power, M. 1996). 

Ytligare en tendens som urskiljs i den institutionella omgivningen är att organisationer allt mer 

beskrivs söka legitimitet hos omvärlden genom att förstärka bilden om de tar ansvar i termer av 
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hållbarhet, miljö, välgörenhet, etnicitet och jämställdhet. Corporate social responsibility, CSR, 

är ett begrepp som organisationer bland annat använder sig av för att stärka sin legitimitet mot 

omvärlden och för att spegla att de tar ett samhälleligt och mänskligt ansvar (Zetterquist, 

Kalling, Styhre, 2015, sid. 407).  

Det samhälleliga ansvaret samt betydelsen av individen speglas i ett tredje utbrett recept som 

växt sig starkare från 1980-talet och benämns som Human Resource Management. Dagens 

institutionaliserade syn på människan tycks vara att hon är den främsta källan till 

konkurrenskraft. På senare år har synen på människan skiftat från att se människan som främst 

en strategisk resurs till att betona betydelsen av de intellektuella och kreativa resurserna 

personalen besitter (Kramar, 2014). Denna betydelse framstår som allt mer avgörande faktor 

för organisationen att ta vara på och problem definieras allt mer i på vilket sätt man bäst ska 

kunna dra nytta av de mänskliga resurserna (Parker, 2001).  

Det finns en anledning att tro att den senare kvalitétsrörelsen kan ha varit och fortfarande kan 

vara en bidragande faktor till hur recept postulerar och definierar problem från omgivningen. 

Det finns även en anledning att tro att många av de framförallt moderna recepten som urskiljas 

från i slutet av 1900-talet utgörs av en problemdefinition och en lösning för att hantera en del 

av ovanstående institutionaliserade betydelser och krav i omgivningen. 

 

4.2. Tjänstedesign inom hälsa – och sjukvård 
Nedan följer ett avsnitt av hur tjänstedesign har vidareutvecklats till att göra anspråk på att 

hantera problem inom hälsosektorn. Det tycks finnas en institutionaliserad betydelse av att 

utveckla hälsa - och sjukvården centrerat kring människan, eller patienten. Nedan syns en 

utvidgning och en influens av receptet i form av ett liknande språkbruk som inom offentliga 

myndigheter samt en användning av receptet inom hälsa - och sjukvården.    

Patientcentrerad vård är en benämning som används och förespråkas av regeringen i syfte att 

förebygga ohälsa och sjukdom. Regeringskansliets nationella strategi för att förebygga och 

behandla kroniska sjukdomar beskriver bland annat den patientcentrerade vården som ett viktigt 

förbättringsområde. Den patientcentrerade vården anges utgå från en helhetssyn av patienten 

och tar hänsyn till både emotionella, sociala och medicinska aspekter. Det framgår även att 

patienten är den som har tillgång till information om sin egen situation och bör därför vara 

delaktig i den förebyggande behandlingen (S2014.005, sid. 5). 
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I en annan av regeringens skrivelser; ”En folkhälsopolitik med människan i centrum”, framgår 

det att det finns ett behov av att till högre grad människor själva ska ha mer inflytande i sin egen 

hälsa och vård; ”Människor bör få möjlighet att själva definiera sin hälsa, att formulera sina 

eventuella problem och få möjlighet att finna lösningar på dessa” (2011/12:166, sid. 1) 

Den patientcentrerade vården betonas på liknade sätt inom Stockholms läns landsting psykiatri. 

I ett projekt har man satsat på att anställa personal med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, 

”Medarbetare med brukarerfarenhet”, som ska finnas som stöd för patienten och underlätta 

återhämtningstiden av de som drabbats av psykisk ohälsa (Stockholms Läns Landsting, 2017) 

Här anser man att mer fokus bör läggas på det som skapar värde för personerna själva och de 

som de själva anser är viktigt (Steinsaphir, Å, Södra Stockholm och Norra Stockholms 

Psykiatri, 2017, sid. 5). 

Liknande tankegångar som från Regeringen och Stockholms Läns Landsting kan hittas i 

underlag där det dokumenterats hur tjänstedesign explicit har använts inom den svenska hälsa 

– och sjukvården. Sveriges kommuner och landsting, SKL är en arbetsgivare - och 

intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner har publicerat en 

idébok; ”Brukare och patienter som aktiva medskapare – En lönsam historia” (Hansson, L. 

SKL, 6 mars 2017). Ambitionen var att sprida information och kunskap samt visa på exempel 

på hur brukare och patienter kan bli medskapare av tjänsterna inom vården. I underlaget 

presenteras fördelarna av att ta tillvara på människors erfarenheter, kunskaper och engagemang 

(a.a., sid. 3). Ett medel för att uppnå detta är enligt SKL genom bland annat metoder från 

tjänstedesignområdet som kan användas i hela processen för att ta reda vilka behov brukare och 

patienter har (a.a., sid. 23). 

En annan organisation som betonar patientens, eller användarens, deltagande i sin egen hälsa 

och vård som en viktig faktor är Stiftelsen för Svensk Industridesign, SVID. I deras 

kunskapsöversikt publicerad 2013 så beskrivs hur tjänstedesign använts inom vården vid 

utformandet av vårdtjänsterna. Tjänstedesign har använts som metod och har resulterat i 

förbättrad kvalitet av tjänsterna utifrån patienternas perspektiv samt har enligt deras analys lett 

till en mer optimal användning av resurser. I underlaget beskrivs att vårdtjänsterna har utformats 

utifrån ett användarcentrerat angreppssätt och att man genom detta försökt identifiera, förstå 

och tillfredsställda stora och komplexa mänskliga behov som uppstår i vårdsammanhang (SVID 

213, sid. 3). 
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5. Tjänstedesign - en meningsbärande symbol?   
I detta kapitel presenteras resultatet av hur receptet framställs som meningsbärande symbol 

utifrån en allmän framställning och hur receptet framställs som meningsbärande symbol i 

anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Den allmänna 

framställningen utgörs av konceptlitteratur och den problemfokuserade framställningen utgörs 

av intervjuer.  

5.1. Konceptlitteratur – Den allmänna framställningen av receptet  
Tjänstedesign beskrivs som ett dynamiskt problemlösande arbetssätt för alla organisatoriska 

verksamheter, som i sin helhet saknar en tydlig definition (Stickdorn & Schneider 2014, sid. 

35).  I boken ”This is Service Design Thinking” av Stickdorn & Schneider 2014 presenteras 

grunderna, metoder och verktyg som används inom tjänstedesign. Tjänstedesignens 

grundprinciper kan sammanfattas och beskrivas i att metoden är ”User-Centered”, “Co-

Creative”, “Sequencing”, Evidencing” och “Holistic” (a.a., sid. 34). 

User-centered -  Tjänstedesign beskrivs som en användarcentrerad metod som utgår från 

kundens/brukarens/användarens perspektiv.  

Co-creative -  Tjänstedesign beskrivs som deltagande då alla intressenter är delaktiga i 

framtagandet av tjänsten. 

Sequencing - Tjänstedesign bör enligt Stickdorn & Schneider visualiseras som en sekvenserad 

process uppbyggd på integrerade och sammanhängande händelser. 

Evidencing - Tjänstedesign beskrivs kunna förstärka immateriella tjänster så att de kan 

visualiseras som fysiska föremål. 

Holistic - Tjänstedesign beskrivs vara ett holistiskt och övergripande angreppssätt som tar 

hänsyn till hela miljön runt användaren (a.a., sid. 36–45). 

Tjänstedesign som arbetssätt beskrivs som en iterativ process. Under processens gång ska man 

kunna lära sig av sina erfarenheter och ständigt kunna ta ett steg tillbaka, göra om och förbättra. 

Designprocessen ska inte ses som en linjär, steg – för - steg manual utan snarare ett grovt 

ramverk att förhålla sig till. Varje process inför varje tjänst ser annorlunda ut och det är 

konceptet som avgör hur processen tar form. Designprocessen är vidare enligt Stickdorn & 

Schneider en komplex process och ramverket som presenteras erbjuder en förståelse för vad 

som sker. Designprocessen urskiljas av de fyra faser som kan beskrivas som: ”Exploration”, 

”Creation”, ”Reflection och ”Implementation” (a.a., Sid. 125-126). En annan vanligt 
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förekommande modell av processen är ”The Double Diamond” som förklarar samma steg men 

erbjuder en annan terminologi och en visualisering av processen. Här definieras samma faser 

som ”Discover”, ”Define”, ”Deverlope” och ”Deliver” och tankeprocessen definieras som en 

kombination av divergerat och konvergerat tänkande.  

Nedan följer en närmare förklaring av de olika faserna inom tjänstedesignprocessen:  

1. Exploration (Discover): Till en början handlar processen om att få en klar förståelse och 

helhetsbild över situationen och problemet utifrån användarens perspektiv. Här bör ett 

övergripande perspektiv vara närvarande och genom detta utvecklas en förståelse och 

empati för användarens situation, och motivet bakom användarens beteende. Genom att 

visualisera problemet kan det lättare förstås. Fokus ligger här på att identifiera problem, 

inte lösningar (a.a., sid. 128–129). 

 

2. Creation (Define): Efter det att en förståelse och empati för användarens behov och 

situation utvecklats handlar nästa steg om att generera så många idéer och lösningar som 

möjligt utifrån det identifierade problemet.  Detta bör ske genom ”co-creation” - 

tillsammans med användare, intressenter i multidisciplinära team. En viktig del att ha i 

åtanke under designprocessens gång är att misstag och fel inte bör undvikas, snarare bör 

möjliga felsteg begås och upptäckas så tidigt som möjligt (a.a., sid. 130–131). 

 

3. Reflection (Deverlope): Detta steg motsvaras av att utveckla en prototyp av en fysisk 

produkt. Vid en icke-materiell tjänst blir detta steg mer komplext. Grundtanken är att 

testa den bäst identifierade lösningen tillsammans med användaren. Genom att hålla sig 

nära den verkliga kontexten och involvera rätt sinnesstämning och känslor som 

lösningen erbjuder genom bland annat visualisering och rollspel och blir denna fas 

genomförbar. Användaren får genom detta en klar mental bild över den framtida 

tjänsten (a.a., sid.132–133). 

 

4. Implementation (Deliver): För att implementera lösningen krävs en förändring samt 

öppenhet, tydlighet och god kommunikation. Att bibehålla motivation och engagemang 

är viktigt för att genomföra förändringen. På grund av den deltagande framtagningen av 

lösningen så underlättas denna implementering, då alla redan har en klar bild av vad 

förändringen innebär och medför. Utvärdering och uppföljning av den implementerade 
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förändringen kan leda till en ny fas av ”exploration” inleds – vari den iterativa processen 

av Service Design binds ihop (a.a., sid. 134–135). 

5.2. Intervjuer – Den problemfokuserade framställningen av receptet  
Urvalet består i tre designbyråer och fyra respondenter. Designbyråerna presenteras och följs 

sedan av en presentation av varje enskild intervju för respektive byrå. Några av de citat som 

speglar centrala betydelser samt definitioner - och lösningar på problemet har valts ut. 

Komplett transkribering återfinns i bilaga 1.  

USIFY 

Usify är en privat designbyrå och använder sig av tjänstedesign till att utveckla designverktyg 

och lösningar för olika verksamheter inom privat och offentlig sektor. Usify beskriver att de 

utvecklar designverktyg som kan hjälpa en att utforska nya lösningar. Med deras 

spetskompetens inom design kan de hjälpa en att förverkliga dessa lösningar. Usify har bland 

annat jobbat med projekt inom näringslivet och inom den svenska hälsa – och sjukvården (Usify 

u.å). 

Intervju 1: Pilotstudie. Eva-Karin Anderman, designchef, Usify 

Pilotstudien med Eva Karin, designchef på Usify, inleds med att ta upp problemet med den 

ökade psykiska ohälsan på arbetsplatserna. Frågan ställs huruvida Eva Karin tror att design kan 

vara en potentiell metod för att hantera problemet. Därefter fick Eva Karin röra sig fritt mellan 

begreppen ”tjänstedesign”, ”organisationen” och ”psykisk ohälsa”. 

Enligt Eva Karin är kund och medarbetare de två viktigaste delarna på arbetsplatsen och design 

kan ses som en process för att förena dessa. Hon menar att det är lika viktigt för henne som chef 

att förstå kundens behov som att skapa möjligheter för hennes medarbetare att kunna leverera 

de kunderna behöver.  

Eva Karin betonar även hennes roll som chef och hur denna chefsroll kan främjas av att använda 

sig av design som förhållningsätt, då design handlar om att se människor och människors behov. 

Eva Karin menar att hon som chef måste kunna se sina medarbetare som användare av hennes 

chefstjänster.  

”Design handlar om att se människor, människors behov… […] Jag som chef måste ju se mina 

medarbetare som en användare av mina chefstjänster”-  Eva Karin 

Eva Karin nämner att samhället generellt styrs av det hierarkiska tänket snarare än 

processtänket. Samtidigt menar Eva Karin att hela våra liv består av processer och att det därför 
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passar bättre med ett processtänk även på organisationer. Förhållningssättet av att se på 

organisationer som processer är ett helt annat förhållningssätt än vad vi är vana vid och här 

menar Eva Karin att design kan vara användningsbart.  

Medarbetarens välmående kan enligt Eva Karin ses som en förutsättning för att förmedla värde 

till slutkunden. Design kan i denna bemärkelse ses som en process för att skapa en miljö där 

medarbetarna kan vara öppna angående behov och mående. 

Intervju 2: Marius Koppang, Tjänstedesigner, Usify 

Marius, tjänstedesigner på Usify, blir tillfrågad om han har kännedom om hur design använts 

inom användningsområdet hälsa – och sjukvård och om han ser någon potential i att använda 

sig av design inom det avgränsade området psykisk ohälsa inom organisationerna. Det framgick 

att Marius hade mer kännedom i hur man använder sig av design externt mot kunden inom 

vården för att förbättra tjänsterna och inte i hur man använder sig av design internt för att 

förebygga psykisk ohälsa. Däremot såg Marius potential i att använda sig av design i 

förebyggandet av psykisk ohälsa även internt.  

”På sättet man använder design, att man samskapar och att alla ska vara med – så kan man 

väl också rent hypotetiskt designa sin interna kultur för att motverka psykisk ohälsa”- Marius 

Koppang 

Han tillägger att det däremot att kan vara en kulturutmaning att ändra hur man arbetar. 

Marius menar att med hjälp av design kan alla inom organisationen få sin röst hörd då man 

börjar med medmänniskorna. I och med att man börjar med medmänniskorna är det inte bara 

chefen som bestämmer hur policyn ser ut.  

Marius beskriver att det kan vara bra för organisationer att ständigt vidareutvecklas. Detta 

kräver däremot att man går från det statiska sättet att se saker på till att det är okej att saker och 

ting förändras. 

”Din livssituation förändras hela tiden, och många av de verktyg man ser internt i en 

organisation, dom är statiska” - Marius Koppang 

Han menar däremot inte att allt i en organisation bör förändras hela tiden – för då lär man bli 

tokig. Vissa saker menar Marius behöver vara konstanta medan andra saker kan 

vidareutvecklas, utan att störa hela flödet.  
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Ett problem i organisationer framställs utifrån Marius som bristande kommunikation och att 

människor inte vågar öppna upp sig om sina behov och problem. Detta leder till bristande 

kommunikation både med sina närmaste kollegor och uppåt i hierarkin. Det finns enligt Marius 

en risk med att dialog ersätts av styrningsdokument och policys. Han beskriver vidare att denna 

dialog för hur man mår och vill arbeta internt är något som borde kunna förbättras med hjälp 

av design som arbetssätt. Genom att använda sig av design menar Marius att man nästan kan 

skapa sin interna process för hur man jobbar preventivt mot ohälsa.  

Genom att använda sig av desginverktyg menar Marius att man bör kunna facilitetera dialogen 

mellan människor, för att främja diskussion och ge möjlighet för medarbetarna att kunna 

framföra de som är viktigt för dom.  Marius beskriver att genom att få in denna mer öppna 

kommunikation kan man börja idégenerera bättre lösningar tillsammans. 

Jag frågade hur Marius skulle förklara design. Som en process, ett tankesätt, ett förhållningssätt 

eller mer som en verktygslåda. 

”I början blir det väl mer som en verktygslåda, När man kanske börjar använda och applicera 

den så blir det lite mer ett förhållningssätt.” - Marius Koppang 

SVID 

SVID, Stiftelsen för svensk industridesign är en oberoende stiftelse som jobbar för att design 

ska användas i allt innovations – och förändringsarbete. SVID sprider kunskap om design i både 

privat som offentlig sektor. De anger sig arbeta i gränslandet mellan företag och offentlig 

verksamhet samt inom forskning. De inleder samarbeten med olika samhällsaktörer och sprider 

kunskap och stärker möjligheter för samhällets aktörer att utvecklas med hjälp av 

designmetodik och samverkan (SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign u.å.). 

Respondent intervju 3: Jonas Gumbel, tidigare programansvarig för ”Design och Hälsa”, SVID, 

Svensk Industridesign 

Intervju 3: Jonas Gumbel, tidigare programansvarig för ”Design och Hälsa”, SVID, stiftelsen för svensk 

industridesign. 

Efter att ha presenterat problemet om ökad psykisk ohälsa och sjukfrånvaro inom 

organisationerna för Jonas så nämner han att han har kännedom om flera projekt inom design 

och hälsa - inom bland annat psykiatrin. Här menar Jonas att man varit bra på att involvera 

patienten. Han pekar på att Stockholm Läns landsting har börjat anställa personer med egen 

erfarenhet och att detta är ett sätt att gifta in annan kompetens. 
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Jonas berättar vidare om sin syn på design som arbetssätt och som metod inom detta 

användningsområde. 

”Min erfarenhet är att grunden med design är att man utgår från den det berör och samskapar 

lösningar tillsammans med den som det berör och med andra aktörer” – Jonas Gumbel 

Vidare beskriver Jonas att man involverar de som man vill göra det bättre för i alla steg i 

designprocessen.  Jonas beskriver att design kan vara en användbart när man som aktör i 

samhället ska förstå vad som kan göras för att förebygga psykisk ohälsa hos individen, då man 

med hjälp av design kan förstå dennas perspektiv.  Jonas beskriver fördelarna med att ha 

människan som utgångspunkt. Istället för att se på situationen från verksamheters perspektiv 

kan man med hjälp av design se det utifrån individens verklighet. Då menar Jonas att man för 

en helt annan förståelse för situationen 

”…man får som en professionell empati för den man vill göra det bra för. Inte tycka synd om – 

utan snarare förstå hur människor lever sina liv”. – Jonas Gumbel 

Jonas ser det som ett grundproblem att människan och hennes problem ofta är komplexa och 

kan inte avhjälpas med enkelriktade lösningar. Samhällets resurser är inte organiserade för att 

möta komplexa problem hos individen och här kan design vara användbart. Jonas förklarar att 

den bristande av samordningen mellan olika aktörer vidare är ett stort problem. Då en persons 

problem påverkar olika domäner i ens liv så krävs det enligt Jonas en samverkan i samhället för 

att det ska fungera.  

Jonas har försökt få in en förståelse för värdet av design som förhållningsätt inom hälsa och 

sjukvård. Han menar att bara att man använder sig av ordet ”patient” när man går en 

vårdutbildning så kan det vara ett problem. Genom detta är man endast en patient utifrån 

medicinklinikens perspektiv medan man utifrån sig själv är en människa. En människa som har 

kontakter, ett hemmaliv och ett liv på jobbet som allt hör ihop. Denna helhet menar Jonas att 

man inte förstår om man endast blir sedd som en patient.  

På frågan om Jonas skulle beskriva tjänstedesign som metod eller ett förhållningssätt svarar han 

att det finns en uppsättning verktyg som man har tagit från olika vetenskapliga områden för att 

sedan paketerat det snyggt i denna designvärld. Jonas menar att för att förstå en persons 

perspektiv så är design en bra metod – och att det här finns handfasta verktyg. Jonas avslutar 

med att det är svårt att säga någon verksamhet som inte skulle må bra av något slags designtänk.  
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Experio Lab 

Experio Lab är en del av landstingen i Värmland som använder sig av design för att förbättra 

vårdtjänsterna inom vården. De involverar personal, patienter och närstående i utformandet av 

vårdtjänsterna. Experio Lab jobbar för att skapa förutsättningar för en mer användarcentrerad 

vård i samverkan med andra landsting och aktörer för att stödja hälso- och sjukvården och möta 

de behov omsorgssektorn står inför (Experio Lab u.å.) 

Intervju 4: Olga Sabirova Höjerström, Tjänstedesigner, Experio Lab 

På frågan om Olga tror att tjänstedesign kan vara en bra metod inom det aktuella 

användningsområdet hälsa, och specifikt inom psykisk ohälsa svarar hon att hon tror det, i varje 

fall att använda sig av design som förhållningssätt: 

”Ta redan på behov som befolkningen, om det är en patient, eller anhörig eller vem det nu är 

har först – och sen utifrån behoven så jobbar man på olika sätt, med olika metoder för att 

tillgodose det behovet”. - Olga Sabirova Höjerström. 

Utifrån detta perspektiv skulle design kunna vara användbart menar Olga. 

Jag frågar om design skulle kunna användas internt i organisationen. Hon menar att design 

egentligen borde kunna användas som förhållningsätt i de flesta lägena.  Det handlar enligt Olga 

om att ta reda på användarens behov. Som chef skulle man kunna se den anställda som 

användare och genom detta ta reda på vad den anställda har för behov och hur dessa behov 

skulle kunna tillgodoses.  På frågan på hur man kan applicera design internt, om det blir ett 

förhållningsätt eller som en extern metod svarar Olga att man borde kunna använda sig av 

design som förhållningssätt i de flesta verksamheter, men hon är osäker på exakt hur det kan 

användas inom problemet med psykisk ohälsa.  

Ett problem som Olga ser det är att vi människor i vår natur är för lösningsorienterade – och 

snabbt vill hitta en lösning. Olga beskriver detta: 

”En annan utmaning som jag ser det är att vi ofta är väldigt lösningsfokuserade […] Jag tror 

att vi är skolade så, vi som människor – att har man ett problem ska man lösa det. Man ska 

hitta en lösning. Medans i det här läget, i design, så handlar det mycket att förstå problemet – 

och varför det faktiskt är ett problem, vilket hindrar att ta fram en lösning snabbt”. – Olga 

Sabirova Höjerström. 

Olga beskriver en av utmaningarna med sättet man jobbar med tjänstedesign är att man tvingas 

”grotta ner sig” i problemet. I den stunden menar Olga att detta kan vara en ganska smärtsam 

process, att försöka landa i – och klura ut insikterna och behoven.  
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5.3. Innehållsanalys av konceptlitteratur & Intervjuer  
Innehållsanalysen syftar till att hitta indikatorer på de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder utifrån en allmän och en problemfokuserad framställning 

av receptet. Teman som söks i konceptlitteraturen och intervjuerna är centrala betydelser och 

formuleringar som kan tänkas vara meningsbärande för receptet.  Slutligen följer en analys av 

vilka nyanser och skillnader som kan urskiljas från respondenterna gällande användningen av 

tjänstedesign vid hantering av problemet med den ökande psykiska ohälsan. 

5.3.1. Konceptlitteratur  

Centrala betydelser och meningskällor 

Centrala betydelser som identifierats i konceptlitteraturen är bland annat ett dynamiskt 

arbetssätt, processer, iteration, förändringar och lösningar. Utifrån dessa centrala betydelser 

kan en möjlig källa till mening utgöras av förnyelse, förändring och vidareutveckling.   

Utifrån de centrala betydelserna av användarcentrering, empati och förståelse kan ytligare en 

meningskälla urskiljas i människan och individen. De centrala betydelserna av deltagande, 

kommunikation, helhetsbild, visualisering, prototyp indikerar på att förändringarna bör ske 

med hjälp av – och genom människor.   

Sammanfattningsvis framstår tjänstedesign utifrån konceptlitteraturen som ett recept centrerat 

kring människan. Det är människan som tycks vara den centrala utgångspunkten för både mål 

och medel. Målet är förändring anpassat för människan. Genom förståelse och empati centreras 

tjänstedesign kring individen snare än människor som grupp. Guppen är endast ett medel för att 

finns en lösning för individen. Metoderna och verktygen handlar om människors erfarenheter 

och egenskaper som här uttrycks i termer av kommunikation och deltagande. Vidare är det 

människor som har förmågan att visualisera och skapa prototyper genom en helhetsbild av 

situationen. Centrala källor av mening utifrån konceptlitteraturen kan sammanfattningsvis 

formuleras i; ”Människan/Individen som mål och medel för förändring” 

Utifrån konceptlitteraturen saknar tjänstedesign en klar definition och ska inte ses som en ”steg 

för steg manual” utan som ett ”ramverk att förhålla sig till”. Vidare är ”konceptet avgörande 

för processen”. Dessa formuleringar gör att receptet framstår som tillämpbart på många typer 

av problem. Denna framställning förstärks även av en bristande information om vilka problem 

som kan hanteras. ”Generera så många idéer och lösningar som möjligt utifrån det 

identifierade problemet”, ”Identifiera problem och inte lösningar ”. Problemet kan utifrån dessa 

formuleringar avse vad som helst. 
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Formuleringar som ”Divergerat och konvergerat tänkande”, ”Multidisciplinära team”, 

”Sekvenserad process”, ”Holistiskt” gör att receptet framstår som teoretiskt och akademiskt. 

Denna framställning av receptet som teoretiskt kan även förstärkas av den presentation som 

görs av alla steg i tjänstedesign processen. Trots att det finns en stark betoning på att 

designprocessen är komplex kan ändå en utformning av processens steg urskiljas som vidare är 

uppsatta i en logisk ordning. 

5.3.2. Intervjuer   

Centrala betydelser och meningskällor 

Utifrån centrala betydelser och satser från intervjuerna har fyra olika möjliga källor till mening 

kunnat urskiljas. 

1.  

Centrala betydelser & satser Meningskällor 

Användaren, Människan, Individen, 

Medmänniskor 

Behov, Förståelse, Empati 

Förstå användarens behov och perspektiv 

Se människor 

Utbyte av kunskap och erfarenheter 

Kommunikation, dialog 

Samverkan, Samskapande, 

Problem hos människor är komplexa 

Människan 

Individen & Gruppen 

Makten hos individen 

 

Utifrån centrala betydelser och satser som urskiljs från intervjuerna kan människan ses som 

central. Utgångspunkten är individen och hennes behov. Det är individens erfarenheter som 

används för att tillfredsställa hennes behov och hon är den som har makten över sin egen 

situation. Gruppens kunskaper och egenskaper betonas som ett medel för att hitta lösningar för 

individen.  
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2. 

Centrala betydelser & satser Meningskällor 

Förändring och vidareutveckling 

Process 

Iterativ 

Förändra förhållningssättet 

Hitta lösningar 

Pröva sig fram 

Idégenerera lösningar tillsammans 

Värdeskapande 

Förändring, förnyelse & vidareutveckling  

 

Meningsbärande källor urskiljs utifrån betydelsen av att genom iterativa processer finna nya 

lösningar. Det nuvarande ska utifrån dessa betydelser utvecklas till något nytt vilket betonar 

förändring, förnyelse och vidareutveckling.  

3. 

Centrala betydelser & satser Meningskällor 

Involvering av alla inblandande aktörer 

Samverkan 

Främja samarbete och dialog mellan parter 

Chef, ledning, medarbetare, användaren, 

kund och övriga intressenter. 

Alla får sin röst hörd 

Demokrati 

 

Alla, oavsett position i organisation och i samhället involveras. Meningsbärande källor kan vara 

demokrati då alla genom dessa betydelser får sin röst hörd och har en möjlighet att påverka. 

Även en form av makt ges åt olika aktörer i samhället då alla involveras i arbetet.  
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4.  

Centrala betydelser & satser Meningskällor 

Processynsätt på organisationer och 

samhälle snarare än ett hierarkiskt synsätt, 

Öppenhet mellan människor,  

Dialog & kommunikation, nerifrån och upp. 

Vrida perspektivet  

Decentralisering 

Centrala betydelser är kommunikation och dialog, nerifrån – och upp genom en skiftning av 

perspektivet. Organisationen ses som en process snarare än en hierarkisk struktur. Det finns 

även en betoning på att detta gäller för alla aktörer i samhället då dialog mellan olika 

organisationer uppmuntras och främjas genom användning av receptet. Det kan uppfattas som 

att receptet i och med detta förespråkar en mer decentraliserad styrning inom organisationen 

likväl som i samhället.  

Andra centrala betydelser av intervjuerna är ”Metoder och Verktyg”, ”Förstå problemet innan 

lösning tas fram” och ”Inte vara för lösningsorienterad”.   

En annan central betydelse som kan urskiljas är ”att alla verksamheter kan använda sig av 

design”. Om man ser den centrala utgångspunkten av receptet som människan förstärks denna 

skildring då alla organisationer består av människor. Då alla verksamheter beskrivs kunna 

använda sig av design och att design vidare främjar dialog och samverkan mellan parter kan 

betydelsen av förändring uppfattas gälla för både organisationen, organisationer i mellan, och 

samhället i stort. 

Likheter mellan svaren från alla respondenter var inslag av centrala betydelser i att förstå 

behoven hos användaren, människan och individen. Andra likheter var betydelsen av 

kommunikation, samskapande och samverkan. Samtliga respondenter betonade även 

betydelsen av att använda sig av design som förhållningssätt gentemot olika typer av situationer 

och i olika sammanhang. Design är enligt respondenterna mer än bara verktyg och tekniker.  

De tre senare intervjuerna, efter pilotintervjun var genomförd, berörde även hur design kan 

appliceras inom organisationer. Här var respondenterna överens om att införandet av design 

ofta sker successivt. Ofta med att föra in något designverktyg i arbetssättet eller genomföra ett 

projekt med design som huvudsakligt arbetssätt. Efter detta successiva införande finns det en 

möjlighet att organisationen i fråga ser värdet av att arbete med design. Genom denna ingång 

kan design komma att bli mer ett förhållningsätt och en kultur, inom sättet man arbetar på.  
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Detta sätt att arbeta lägger tonvikten på, enligt respondenterna, en miljö där man samskapar och 

kan vara öppen om sig själv och sina behov. Det betonas även att arbetssättet innebär att pröva 

många olika lösningar till problemen. Arbetssättet blir en process att jobba efter där ingen del 

är konstant, där allt kan förändras och förbättras då nya lösningar kan hittas och ersätta gamla.  

Alla respondenter såg potential i att använda design för att hantera problemet med den ökande 

psykiska ohälsan. Potentialen kunde härledas främst i hur design har använts inom vården. På 

ett liknande sätt borde man, enligt respondenterna, kunna använda sig av design internt för att 

hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. De tre första respondenterna gav exempel 

på hur det skulle kunna vara möjligt att använda design i hanterandet av problemet. Dessa 

exempel bestod i ökad kommunikation och samverkan. I den sista intervjun fanns det en 

osäkerhet kring hur design skulle kunna användas i detta syfte.  Trots detta fanns ändå en tro på 

att design är något man borde kunna använda sig av i de flesta lägena.  

Huvudproblemet gällande den ökande psykiska ohälsan var alla respondenter överens om. Det 

rörde sig främst om kommunikation inom organisationen och samverkan utanför 

organisationen mellan olika parter i samhället. De två respondenter som kom från en offentlig 

organisation, Jonas och Olga, betonade framförallt samverkan mellan olika parter i samhället 

som ett sätt där design kunde vara användbart. Eva Karin och Marius, som jobbar inom en 

privat byrå, betonade mer kommunikationen inom organisationen som ett sätt att bemöta och 

hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Här kunde design vara användbart för att 

skapa en miljö på arbetsplatsen som öppnar upp för - och bjuder in till kommunikation, dialog 

och samskapande.  

De flesta såg även utmaningar i hur design skulle kunna introduceras internt inom 

organisationer i syftet att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Det finns en 

enligt respondenterna en utmaning med att få människor att förstå värdet av design som 

förhållningssätt och metod. Det finns också, som Marius påpekade, en svårighet att förändra 

något inom en organisation och att denna infallsvinkel av design skulle kunna bli en 

kulturutmaning. Sammanfattningsvis såg respondenterna en möjlig potential i att använda sig 

av design vid hantering av problemet med den ökande psykiska ohälsan även fast det fanns en 

osäkerhet kring exakt hur detta skulle ske. På samma sätt som man inom sjukvården använder 

sig av design för att förbättra vårdtjänsterna för patienterna så skulle det enligt respondenterna 

finnas en möjlighet av att använda sig av design även internt i organisationerna – och mellan 

organisationerna - för att förebygga och hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan 
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6.  Tjänstedesign – en institutionaliserad superstandard?  
Analys av hur tjänstedesign framställs som meningsbärande symbol i den institutionella 

omgivningen och om tjänstedesign uppfyller de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder. Analysen innefattar hur receptet framställs som 

meningsbärande symbol utifrån dess allmänna framställning och i anspråk till att hantera 

problemet med den ökande psykiska ohälsan. En bedömning görs om receptet kan belysas som 

en tidstypisk problembeskrivning och lösning till problemet med den ökande psykiska ohälsan 

och en bedömning görs även av receptets förmåga att spridas i detta anspråk.  Analysen sker 

med hjälp av de indikatorer som urskilts i innehållsanalyserna, dels genom tidigare forskning 

och även genom den omvärldsanalys som gjorts. 

6.1. Konceptlitteratur & Intervjuer  
Konceptlitteraturen (Stickdorn & Schneider 2014) där receptets grundkoncept beskrivs avser 

inte att behandla inte ett specifikt problem för organisationerna eller i samhället. Denna 

litteratur ger en annan, något mer innehållslös, framställning av receptet än den primärdata som 

samlats in i form av intervjuer. Centrala betydelser och meningskällor av receptet utifrån 

intervjuerna kan till stor del speglas i konceptlitteraturen och vice versa. En del idéer och 

tankegångar från intervjuerna återspeglas däremot inte av litteraturen på samma sätt som inte 

intervjuerna fångar upp allt det som återspeglas i konceptlitteraturen. 

Det som återfinns i konceptlitteraturen och som inte speglas av intervjuerna är teoretiska 

formuleringar och begrepp. Till exempel formuleringar som ”sekvenserad process”,  

”divergerat och konvergerat tänkande” och begrepp som ”holistisk” och ”multidisciplinära 

team”.  Även benämningar som ”visualisera” och ”prototyp” återfinns i konceptlitteraturen 

och framgår inte i intervjuerna med undantag för en gång där man nämner prototyp (se bilaga 

1). Konceptlitteraturen kan utifrån denna analys framstå mer som en teoretiskt och akademisk 

framställning av receptet. Utifrån Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016, framgår det att 

beskrivningen av design thinking inte överensstämmer mellan de akademiska termerna och på 

det som sker i praktiken. Detta motsvaras möjligtvis även av hur skildringen av receptet ser ut 

i konceptlitteraturen och vid praktiska intervjuer om tjänstedesign. 

De som återfinns av intervjuerna som inte speglas av konceptlitteraturen är begrepp som 

”dialog”, ”samarbete”, ”samverkan” och ”förhållningssätt”. 

Detta kan bero på att receptet sattes i ett sammanhang vid intervjuerna, i en organisatorisk 

kontext för att hantera ett problem. Problemet med den ökande psykiska ohälsan kan utifrån 
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intervjuerna avhjälpas med samarbete och samverkan mellan aktörer i samhället. Denna 

samverkan kan enligt intervjuerna förverkligas med hjälp av design. Problemet ses även kunna 

avhjälpas mer utifrån ett förändrat förhållningssätt än utifrån den specifika process som skildras 

av konceptlitteraturen.  

Då alla aktörer framställs kunna vara med inom tjänstedesignprocessen kan begrepp som 

”medarbetare”, ”chef”, ”medmänniskor” och ”individer” som återfinns i intervjuerna 

motsvaras av begrepp som ”co-creative” eller ” deltagande” i konceptlitteraturen. 

Gemensamt för både framställningen av receptet från konceptlitteraturen och utifrån 

intervjuerna är den centrala betydelsen och meningskällan ”människan”. Det är människan som 

uppfattas som den centrala utgångspunkten oavsett problem som receptet avser att hantera. 

Sammanfattningsvis ger konceptlitteraturen en något mer teoretisk och formell framställning 

av receptet. Framställningen av receptet utifrån intervjuerna operationaliseras mer i ett 

vardagsspråk och sammanhang som troligtvis framförallt beror på att det är människor som 

intervjuas och att receptet sätts i en kontext när det appliceras på ett specifikt problem.  

6.2. Tjänstedesign, receptets egenskaper  
Tjänstedesign används av olika aktörer i samhället, antingen som central verksamhet eller 

genom att ta in delar av receptet i utformandet av tjänster. Därav bör receptet kunna belysas 

enligt RØviks beskrivning av recept, som en legitimerad anvisning till hur delar av 

organisationen ska utformas och gå till (RØvik, 2000, sid. 13).  

Tidigare forskning och sekundärdata i omvärldsanalysen påvisar hur receptet använts vid 

utformning av tjänster inom bland annat vården. Frågan ligger snarare i om receptets 

legitimerats som en anvisning till att utforma den organisatoriska verksamheten även internt i 

den utsträckning som motsvarar institutionaliserade superstandarder? Då recept beskrivs som 

meningsbärande symboler i den institutionaliserade omvärlden (a,a. sid. 109) så återstår 

därmed frågan om receptet framställs som tillräckligt meningsskapande och meningsbärande i 

termer av att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan internt i den 

organisatoriska verksamheten. För att besvara detta följer en analys av hur tjänstedesign 

uppfyller de egenskaper som RØvik menar kännetecknar institutionaliserade superstandarder, 

både utifrån en allmän framställning av receptet och utifrån receptets anspråk till att hantera 

problemet med den ökande psykiska ohälsan.  
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6.2.1. Social Auktorisering 

Sannolikheten för att ett recept ska få stor utbredning ökar om receptet associeras till en eller 

flera centra i samhället som uppfattas som förebilder för grupper av organisationer. 

Auktoriteten kan antingen ha utvecklat receptet, vara förmedlare av receptet eller endast 

associeras med receptet (RØvik, 2000, sid. 107).   

Offentliga myndigheter som den svenska hälsa – och sjukvården har använt sig av tjänstedesign 

för att förbättra vårdtjänsterna för patienterna. Där ibland aktörer som Stockholms Läns 

Landsting och Sveriges Kommuner och landsting. Samtliga organisationer i urvalet har även 

genomfört projekt inom den svenska hälsa – och sjukvården. En av organisationerna i urvalet 

är en stiftelse och en annan är en del av ett landsting varav alla har design som central 

verksamhet. Utifrån den tidigare forskningen har tjänstedesign använts som metod i 

förebyggandet av kroniska sjukdomar (Gordon, O et. al 2015) samt vid utvecklandet av 

folkhälsoprogram (Athena K. Ramos et al. 2015). 

I detta fall blir offentliga myndigheter både användare och förmedlare av receptet. Om 

offentliga myndigheter uppfattas som förebilder av grupper av organisationer så kan denna 

användning av receptet inom hälsa – och sjukvården öka sannolikheten för att denna egenskap 

uppfylls av receptet. Om man ser till de skifte skett inom offentlig sektor baserat på ett ökat 

fokus på kvalitét, management och en stark individualiseringstrend i samhället så kan det 

påvisas ett ökat intresse för management metoder (Roland 2006 sid. 15–16). Om det finns, som 

Hasselbladh, 2001 påpekar, en koppling mellan statlig politik och management så kan detta 

innebära att tjänstedesign som managementmetod haft en inverkan inom den statliga sektorn 

och därmed även den privata sektorn då management kommit att inspirera grundläggande 

förändringar av hur samhället styrs (ibid). 

De skrifter som publicerats av regeringen (2011/12:166, sid. 1), (S2014.005, sid. 5) kan ses som 

ett bevis på att detta redan har skett då en liknade språkbruk används av receptet och av 

regeringen i formuleringarna om patientcentrerad vård. Inom skrifterna betonas, som utav 

receptet, ”människan i centrum”, ”en helhetssyn på patienten” och att patienten, människan 

själv ska vara delaktig under processen. 

Den vetenskapliga forskningen kan även uppfattas som en förebild för grupper av 

organisationer i samhället. Genom att det finns tidigare forskning av hur receptet har använts 

inom hälsa – och sjukvård pekar det på en potential och motivering till vidare forskning om 

receptet inom området.  
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6.2.2. Teoretiserade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om receptet uttrycks i teoretiska 

termer och därmed förstås av alla och uppfattas som universellt. Receptet uppfattas vara 

möjligt att tillämpa i alla typer av organisationer och de positiva effekterna framställs vara 

oberoende av verksamheten. Det enda kravet är att receptet ”installeras” på rätt sätt i 

organisationen (RØvik, 2000, sid. 107).   

För och - mot argument kan urskiljas för att receptet ska uppfylla denna egenskap om 

teoretisering.  

Utifrån den tidigare forskningen framgår det att tjänstedesign involverar ett flertal av olika 

discipliner (Holmlid, 2010, sid. 195). Genom att receptet används och forskas på inom olika 

typer av discipliner som marknadsföring, kommunikation, teknik, kognitionsvetenskap och 

anroplogi uppfattas receptet vara möjligt att tillämpa i olika typer av branscher och därmed 

olika typer av organisationer, vilket stärker denna egenskap om teoretisering.  

Två av studierna utifrån den tidigare forskningen beskriver receptet som ett ramverk (Katzan 

2011), (Carlgren, Rauth och Elmquist, 2016). Beskrivningen av receptet som ett ramverk gör 

att det framställs som universellt då denna beskrivning inte hänvisar till specifika standarder 

utan snarare riktlinjer. Beskrivningen av tjänstedesign utifrån Katzan, 2011 som en ständigt 

utvecklande samling av människocentrerade, kreativa aktiviteter förstärker likaså bilden av 

receptet som universellt.   

Tjänstedesign beskrivs vidare kunna anta många former och anpassas till den specifika 

organisationen. Ramverket som presenteras av Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016, visar hur 

design kan appliceras genom olika mid-sets, praktiska aktiviteterna och tekniker. Forskningen 

tar även upp att finns ett uppfattat behov av att se design mer som ett mer flexibelt koncept, ett 

förhållningssätt, en mental inställning, kultur eller en verktygslåda som kan anpassas till sin 

lokala kontext (Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016). Att receptet uppfattas som universellt kan 

även härledas utifrån intervjuerna där även förhållningssätt, kultur, metoder och verktyg lyfts 

fram som alternativa former att använda sig av design. Det betonas även explicit utifrån 

intervjuerna att alla verksamheter borde kunna använda sig av design på ett eller annat sätt. 

 

” Jag tror egentligen att design som förhållningsätt kan man nog använda i de flesta lägena 

[…] det handlar mycket om att ta reda på användarens behov, och om man sätter användaren 

som din anställd och ta reda på vad din anställda har för behov när man är som chef – och hur 

man då kan tillgodose det” - Olga Sabirova Höjerström 
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En annan faktor till att receptet kan uppfattas verksamhetsneutralt är utifrån innehållsanalysen 

av konceptlitteraturen och intervjuerna där människan framstår som en central utgångspunkt. 

Om både mål och medel uppfattas vara centrerade kring människan framstår även receptet som 

användbart inom alla organisationer, i och med att alla organisationer består av människor. 

En tredje faktor till att receptet kan uppfattas som universellt är att receptet inte endast framställs 

som ett recept för att tillfredsställa kunden. Receptet gör anspråk till att kunna tillfredsställa alla 

aktörers behov. Begreppet kund har förkroppsligats i den centrala betydelsen användaren som 

speglas både av forskningen, konceptlitteraturen och intervjuerna. Användaren kan i sin tur ses 

överallt, inte bara i form av en extern kund. 

Användandet och förkroppsligandet av begreppet kund till användaren där alla aktörers behov 

bör uppfyllas liknar inte hur den institutionaliserade omgivningen beskrivs i 

omvärldsanalysen.  Här beskrivs snarare hur ett marknadsorienterat ideal med krav på kvalitét 

för kunden präglat omgivningen med recept som Total Quality Management, TQM 

(Hasselbladh, 2001). Betydelsen av kunden inom receptet verkar finnas kvar, däremot med en 

betoning på användaren vilket gör att alla kan ses som kunder, även aktörerna internt inom 

organisationerna. Det uppfattade avståndet som tas från kund-begreppet kan analyseras som 

en motreaktion på det absoluta kundfokus som präglat senare delen av 1900-talet. Avståndet 

kan också ses som en följd av den uppfattade betydelsen för dagens organisationer att ta till 

vara på de mänskliga resurserna internt inom organisationerna, inte endast uppfylla behoven 

hos slutkunden (Kramar, 2014). Under intervjun med Eva Karin lyfts bland annat fram hur 

medarbetarens välmående kan ses som en förutsättning för att förmedla värde till slutkunden.  

 Det kan lämnas till spekulation om detta utbyte av kund begreppet mot användaren är gynnsamt 

för receptets möjlighet till att institutionaliseras och spridas. Däremot om man ser till 

egenskapen om teoretisering kan utbytet av begreppet kund till användare medföra svårigheter 

för förståelsen då det möjligen inte är ett lika vedertaget begrepp att nyttja som begreppet kund. 

Tjänstedesign framställs vidare utifrån intervjuerna som ett recept där de positiva effekterna 

framställs vara oberoende av verksamheten. 

”Det är svårt att säga någon verksamhet som inte skulle må bra av något slags designtänk” – 

Jonas Gumbel 

Enligt denna egenskap om teoretisering framgår det att det positiva effekterna av receptet kan 

uppnås så länge receptet ”installeras” på rätt sätt. Enligt konceptlitteraturen finns en uppsättning 
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steg som speglar processen i hur man använder sig av och applicerar tjänstedesign, vilket å ena 

sidan kan främja denna egenskap (Stickdorn & Schneider 2014, Sid.126–135). Å andra sidan 

kan egenskapen om teoretisering i denna bemärkelse även hämmas av en bristande definition 

av tjänstedesign. Den bristande definitionen kan medföra svårigheter i att förstå hur receptet tar 

form, och därmed även hur det ska installeras inom organisationen. En kritik som riktats mot 

design är just dess brist på ramar och att dess breda tolkning och användbarhet kan göra det 

svårt för organisationer att applicera design inom organisationen (Carlgren, Rauth, Elmquist, 

2016). Stickdorn & Schneider 2014 nämner också att tjänstedesign i sin helhet saknar en tydlig 

definition (ibid. sid. 35). För att denna egenskap om teoretisering helt ska uppfyllas bör det 

möjligtvis framgå en tydligare definition av vad ”paketet” innehåller och hur receptet ska 

”installeras” rätt inom organisationen.  

Respondenterna var däremot överens om att införandet av design ofta sker successivt. Ofta med 

att föra in något designverktyg i arbetssättet eller genomföra ett projekt med design som 

arbetssätt. Efter detta successiva införande finns det en möjlighet att organisationen i fråga ser 

värdet av att arbete med design och på så sätt kan det installeras. Med denna förklaring som 

bakgrund uppfattas den otydliga definitionen samt bristen på ramarna inte längre som faktor 

som hämmar egenskapen om teoretisering.  

6.2.3. Produktiverade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om receptet kan förvandlas till en 

produkt som kan köpas och säljas på en ”marknad”.  Receptet uppfattas som användarvänligt, 

informationen är tillgänglig och budskapet är enkelt formulerat och kommunikationsbart. De 

som överväger att tillämpa receptet speglas av en nyttoeffekt som väger upp för kostnaden att 

ta receptet i bruk (RØvik, 2000, sid. 107). 

För och - mot argument kan urskiljas för att receptet ska uppfylla denna egenskap om 

Produktivering. 

Något som med största sannolikhet kan säljas, i form av utlärning, är den uppsättning av steg 

som återfinns i konceptlitteraturen och som beskriver tjänstedesignprocessen (Stickdorn & 

Schneider 2014, sid. 126). I konceptlitteraturen beskrivs även en av grundprinciperna av 

tjänstedesign som ”Evidencing” där receptet beskrivs kunna förstärka immateriella tjänster så 

att de kan visualiseras som fysiska föremål (a.a., sid. 34). Denna beskrivning stärker egenskapen 

om att receptet kan förvandas till en produkt, trots att det är centrerat kring tjänster. Förutom 
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framställningen av receptet utifrån konceptlitteraturen är litteraturen i sig även en produkt som 

köps – och säljs på en marknad vilket i sig stärker egenskaper om produktivering.  

Något som likaså förstärker denna egenskap om produktivering är att receptet inte framställs 

vara kostsam att ta i bruk då det framgår att resurserna som skapar värde innefattar människors 

egna erfarenheter och kunskaper. Detta speglar en nyttoeffekt av att ta receptet i bruk.   

Användarvänligheten av receptet kan speglas av det centrala begreppet användaren.  Däremot 

innebär brukandet av detta begrepp inte att receptet uppfattas som användarvänligt. 

Användarvänligheten speglas snarare i att det finns handfasta metoder och verktyg att tillgå 

inom tjänstedesign. Begreppet verktyg i sin enkelhet signalerar användarvänlighet. Att endast 

nämna att det finns verktyg att tillgå utan en mer ingående förklaring av vad verktygen kan 

medföra att dessa verktyg, i sin icke konkreta form kan uppfattas som användarvänliga. 

Trots att användarvänligheten speglas av receptet framgår det däremot som mer oklart huruvida 

budskapet om receptet är lätt kommunicerbart. Då budskapet är centrerat kring begreppet 

användaren kan det innebära att en del personer kan ha svårt att uppfatta vem denna 

”användare” avser och därmed blir budskapet i sin enkelhet svårt att tolka och förstå. Det 

centrala budskapet kring användaren kan därmed hämma att egenskapen om produktivering 

uppfylls, främst om mottagaren inte har den kunskap som krävs för att förstå detta begrepp.  

Däremot om en förståelse för begreppet användare finns så uppfattas troligtvis budskapet som 

enkelt och tydligt att förstå. 

Att budskapet bör vara enkelt formulerat och kommunikationsbart motsätts även av kritiken 

som återfinns av Secomandi, Dirk 2011 som skriver att det finns en brist på klarhet över syftet 

med tjänstedesign. Enligt forskningen förvärras även denna brist av de alternativa begrepp som 

återfinns i konceptlitteraturen (ibid.). Denna framställning medför att tjänstedesign kan bli svårt 

att sammanfatta vilket möjligen kan hämma denna egenskap om produktivering. Denna punkt 

om hur lätt kommunicerbart budskapet är avgörs troligtvis därför av de erfarenheter och 

kunskaper man som mottagare har från början av receptet.  

Att receptet ska ses som en produkt för att säljas på en marknad kan även motsättas av att 

produkten inte har en tydlig framställning. Paketeringen av receptet till en produkt kan försvåras 

då frågor som uppstår är hur receptet tar formen då den appliceras inom organisationerna. Som 

ett verktyg eller ett förhållningssätt? Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016, påpekar att det kan vara 

svårt att förstå vad som sker när design appliceras inom den organisatoriska kontexten. Det kan 

därmed vara svårt att föreställa sig de effekter och resultat som receptets tillämpning, eller 
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”paketet”, kommer medföra på förhand. Denna svårighet förstärkas av att 

tjänstedesignprocessen är iterativ och att slutresultatet av ett problem inte på förhand kan 

beräknas. Aspekten av att inte kunna förutse utgången av receptets resultat motsätter den 

institutionaliserade trenden av tilltro på mätning av resultat som kan urskiljas i samhället 

(Power, M. 1996). Denna faktor kan stärka uppfattningen om att nyttoeffekterna som framställs 

av receptet hämmas i och med att resultatet av receptet, eller paketet, är svåra att förutse. 

6.2.4. Tidsmarkerade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om receptet uppfattas att vara ”rätt 

i tiden”, det mest moderna receptet i den förändrande omgivningen. Argumenten som förs är 

att receptet är det bästa, framåtskridande alternativet just nu och att tidigare lösningar inte är 

de bästa lösningarna idag eller i framtiden (RØvik, 2000, sid. 108). 

För och - mot argument kan urskiljas för att receptet ska uppfylla denna egenskap om 

tidsmarkering. 

Då recepten beskrivs vara problembetingade kan ett aktuellt problem i samtiden betraktas som 

en förutsättning för att ett recept ska institutionaliseras (RØvik, 2000, sid. 141). Intervjuerna 

har i denna studie behandlat problemet med den ökande psykiska ohälsan som är ett aktuellt 

problem för organisationer och en av de främsta orsakerna till sjukskrivning från arbetet 

(Försäkringskassan, 2016). Framställs tjänstedesign kunna erbjuda en lösning på problemet 

med den ökande psykiska ohälsan och framstår det som rätt i tiden?  

Utifrån respondenterna framgår att det finns en potential i att använda tjänstedesign vid 

hantering av problemet med den ökande psykiska ohälsan. Däremot så framstår potential inte 

som en självklarhet, snarare som ett anspråk. En respondent var osäker på hur tjänstedesign 

skulle kunna användas i just det specifika problemet med psykisk ohälsa och en annan 

respondent såg utmaningar i hur tjänstedesign skulle kunna användas internt i organisationerna 

i detta syfte. Det framgick att problem rörande människors hälsa i form av utvecklandet av 

vårdtjänster var tydligare att förespråka och förklara. Både den tidigare forskningen och 

respondenterna framhäver tjänstedesignens användning främst utifrån skapandet av tjänster 

gentemot externa användare. Utifrån denna aspekt framställs receptet vara rätt i tiden och 

erbjuda en lösning till att hantera problem rörande människor och hälsa, inom hälsosektorn och 

i extern bemärkelse.  Däremot är det oklart huruvida tjänstedesign framställs kunna erbjuda en 

lösning på det aktuella problemet med den ökande psykiska ohälsan då problemet i denna 

bemärkelse även ligger internt inom organisationerna.  
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Utifrån ovanstående analys är det oklart huruvida tjänstedesign framställs som rätt i tiden i 

anspråk att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Utöver den problemfokuserad 

framställningen av receptet kan övriga faktorer däremot urskiljas som gör att receptet framställs 

som rätt i tiden.  

Det kan ses som en stor betydelse att receptet framställs beröra en del av de konstruerade 

föreställningarna i dagens samhälle. Detta på grund av att organisationernas legitimitet beskrivs 

bero på hur kapabla de är till att bygga in och reflektera över socialt konstruerade föreställningar 

i omgivningen, vid en viss tidsperiod (RØvik, 2000, sid. 35). 

Det framgår att samhället utvecklats till att gå emot ett tjänstesamhälle och att behovet av design 

därmed har förändrats (Meroni, A. & Sangiorgi, D. 2011. Sid. 2).  Då tjänster tycks vara en 

central del i samhället kan den ursprungliga designens vidareutveckling till tjänstedesign ses 

om ett naturligt steg i rätt riktning. Framställningen av receptet som meningsbärande inom 

tjänster kan genom denna utveckling ses som en styrka i vår allt mer tjänstefokuserade 

omgivning. Denna utveckling bidrar med stor sannolikhet till att receptet har en god möjlighet 

till att uppfylla denna egenskap om tidsmarkering.  

Utifrån innehållsanalysen urskiljs en central betydelse och meningskälla för receptet i 

förändring, förnyelse och vidareutveckling. Drivkraften att ständigt förnyas och moderniseras 

kan vidare ses som en institutionaliserad betydelse utifrån omvärldsanalysen då 

organisationernas omgivning uppfattas som allt mer konkurrensutsatt och föränderlig 

(Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.2012 sid. 34). 

Synen på människan inom organisationen har förändrats till att det idag finns en 

institutionaliserad betydelse av att ta vara på människans kreativa och intellektuella resurser 

(Parker, 2001). Tidstypiska problemdefinitioner i den institutionella omgivningen kan utifrån 

Human Resources Management rörelsen definieras i på vilket sätt man bäst ska kunna dra nytta 

av det mänskliga resurserna inom organisationen. En liknade problemdefinition kan tolkas i 

receptets framställning av problemet av att inte förstå individens behov då människan är 

komplex och individuell. 

”Det är ju något slags grundproblem, att om jag har komplexa problem så är inte samhället 

och resurserna runt mig organiserade på det sättet– och det kan vara ett sätt där design 

verkligen kan hjälpa till”. – Jonas Gumbel 
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Receptets centrala betydelse utgörs även i empati och förståelse för individen och utbyte av 

kunskap och erfarenheter. Genom detta ges individen betydelse och makten över situationen 

vilket enligt den institutionaliserade betydelsen av människan framstå som rätt i tiden. De 

centrala betydelserna av förståelse och empati för individens behov kan även förstärka 

framställningen om att ta ansvar i termer av bland annat hållbarhet som enligt CSR är en viktig 

faktor att ta hänsyn till, och därmed kan uppfattas som ett institutionaliserat krav från 

omgivningen (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015 sid. 407). 

Om man utifrån denna analys återkopplar tillbaka till problemet med den ökande psykiska 

ohälsan så framställs receptet kunna hantera problem centrerade kring människor då den utgår 

från människan och hennes behov. Möjligen kan den centrala betydelsen kring människan 

förstärka framställningen av att receptet erbjuder en lösning på problemet med den ökande 

psykiska ohälsan.  

En annan konstruerad föreställning i omgivningen urskiljs vara innovation. Begreppet ”user 

innovation” betonar kundernas och användarnas förmåga att bidra till organisationernas 

utveckling (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015 sid. 411). Denna retorik har fångats upp av 

receptet i benämningar som användarcentrering och i centrala betydelser kring samskapande 

där användare är med i skapandet av lösningen.  

 

Ytligare en faktor till att tjänstedesign kan uppfattas som rätt i tiden är på grund av att receptet 

uppfattas förespråka en plattare, mindre hierarkisk struktur av organisationen. Detta är i linje 

med retoriken om decentralisering som förs inom många offentliga organisationer idag (Roland 

2006, sid. 85) Retoriken som förespråkar decentralisering handlar främst om betydelsen av 

individen och om effektivitet (Roland 2006, sid.88). Denna skildring av decentralisering 

förstärks även av några av de centrala betydelserna som utgörs av ”öppenhet mellan människor” 

och ”dialog & kommunikation, nerifrån och upp”.  

 

Ett sista argument för denna egenskap om tidsmarkering har en god möjlighet till att uppfyllas 

är identifierade likheter med tidigare institutionaliserade recept. Receptet har bland annat stora 

likheter med receptet Lean Production. Lean betonar liksom design att ständigt förändras mot 

det bättre och att vidareutvecklas samt värdeskapande genom utbyte av kunskap och 

erfarenheter och även betydelsen av att ta vara på de mänskliga resurserna inom 

organisationerna. Inom Lean betonas även den kontextuella helhetsbilden som viktig innan 

förändringar genomförs (Lumsden 2012, sid. 286) vilket kan liknas med beskrivningen utifrån 
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konceptlitteraturen om tjänstedesign (Stickdorn & Schneider 2014, sid. 128–129). Då Lean 

tycks vara ett omtalat, modernt recept för utformning och styrning av den organisatoriska 

verksamheten kan likheterna med detta recept tolkas som att receptet är rätt i tiden. 

6.2.5. Harmoniserade 

Sannolikheten för att ett recept ska få stor utbredning ökar om reformerna som receptet medför 

uppfattas som gynnande för alla grupper inom organisationen. Receptet skapar genom detta 

en harmoni då ingen grupp i organisationen känner sig missgynnad av receptet (108). 

 För och - mot argument kan urskiljas för att receptet ska uppfylla denna egenskap om 

harmonisering. 

Beskrivningen av design utifrån Mozota, 2003 som en aktivitet inom vilket ett brett spektrum 

av professioner kan involveras stärker uppfattningen av att alla får vara med vid utövandet av 

receptet (ibid. sid. 3). Beskrivningen av Holmlid 2010, stärker likaså denna uppfattning då han 

skriver att tjänstedesign involverar flertalet andra discipliner (ibid. sid. 195). Då design 

framställs kunna involvera många olika typer av professioner och discipliner kan denna 

egenskap om harmonisering stärkas. Det finns ingen grupp inom en organisation som utifrån 

denna framställning skulle missgynnas av receptet.  

Utifrån tidigare forskning visar studier hur tjänstedesign används i kombination med andra 

kunskapsområden som inom den medicinska forskningen. Studien av Gordon, O et. al. 2015 

framställer kombinationen av evidensbaserad kunskap och människocentrerad design som en 

framgångsfaktor. Även i studien av Athena K. Ramos et al. 2015 framgår det att kombination 

av design med samhällsbaserad forskning kan vara användbart för att utveckla långvariga 

partnerskap. Om receptet kan användas som komplement, och i kombination med andra 

metoder så framställs receptet kunna verka i harmoni med nuvarande recept. Innehållsanalysen 

skildrar även att receptet kan ta olika former. Den ofta förekommande beskrivningen av design 

som ett förhållningssätt uppfattas inte innebära ett specifikt, standardiserat arbetssätt utan ger 

utrymme för användning av andra recept samtidigt.  

Trots att förändring är ett uppfattat krav från den institutionaliserade omgivningen så kan stora 

förändringar möjligtvis skapa oro och irritation. Som Marius vid ett tillfälle nämner, så är det 

nästan ibland en kulturutmaning att förändra sätt att arbeta i en organisation. Han nämner också 

att mindre förändringar kan göras utan att störa hela flödet. Införandet av ett recept som smälter 

in i nuvarande arbetsmiljö kan främja harmoni då det å ena sidan öppnar upp för förnyelse, som 

ses som ett uppfattat krav – å andra sidan inte ändrar på befintlig miljö i större utsträckning. 
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Förutom harmonisering inom organisationen kan även både innehållsanalysen av intervjuerna 

samt tidigare forskning (Athena K. Ramos et al. 2015) hänvisa till förbättrat samarbete och 

samverkan mellan organisationer i samhället. Receptet uppfattas möjligtvis genom denna 

framställning främja harmoni mellan olika parter i samhället. Förbättrad samverkan kan 

uppfattas som något positivt i organisationssmahället som tycks bli allt mer globaliserat 

(RØvik, 2000, sid. 23). 

Ytligare en av de meningskällor som identifierats från innehållsanalysen kan möjligtvis stärka 

egenskapen av harmonisering med fokus på samhällets olika organisationer.  Tjänstedesign 

framhäver involvering av alla inblandande aktörer som en central betydelse, där alla får sin röst 

hörd.  Involvering av alla aktörer kan förgrenas till en av de centrala värdegrunderna i 

västvärlden i termer av demokrati (a.a., sid. 35). Egenskapen om harmonisering kan även 

stärkas av de centrala betydelserna ”dialog”, ”kommunikation”, ”samverkan”, 

”samskapande”, ”involvering”, ”samarbete”, och ”medmänniskor”. Dessa begrepp 

framkallar likaså en känsla av harmoni.  

Samtidigt som tjänstedesignens centrala betydelser utgår från ”individen”, ”människan” och 

”användaren” så är en av receptets grundprinciper att man tillsamman, i grupp arbetar fram 

den bästa lösningen för användaren (Stickdorn & Schneider, 2014. Sid. 38–39) Här ska alla 

aktörer involveras i processen En analys av detta å ena sidan användarfokus – å andra sidan 

gruppfokus är att receptet framställs kunna skapa en harmoni i gruppen då alla får känna att de 

får sin röst hörd och vara med i arbetet.  

Genom ett plattare synsätt på organisationen och genom synen av organisationen som en 

process så kan egenskapen om harmonisering både främjas och motverkas. Enligt tidigare 

forskning (Gordon, O et. al. 2015) så finns det en betydelse av att angripa mänskliga problem 

”nerifrån och upp” snarare än ”uppifrån och ner”. Utifrån innehållsanalysen betonas att 

kommunikationen och dialogen ska komma i båda riktningar inom organisationsstrukturen. 

”Fokus på individen utifrån riktlinjerna kan vara om det finns något designverktyg som kan 

facilitetera den här dialogen mellan människor, för att de ska kunna diskutera vad som är 

viktigt för dom, och vad dom ska lägga fokus på…” – Marius Koppang 

I och med att receptet framställs förespråka ett plattare synsätt på organisationen kan en källa 

till mening utifrån tidigare forskning och innehållsanalysen urskiljas i decentralisering. Att 

kommunikationen ska komma från olika riktningar i en organisatorisk struktur kan möjligtvis 

för en del grupper i organisationen främja harmoni och för andra grupper möjligtvis motverka 
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harmoni. Om denna aspekt motverkar eller främjar denna egenskap om harmonisering kan bero 

på hur tidigare strukturer och kommunikationsvägar sett ut i organisationen. Däremot om man 

ser till andra recept som institutionaliserats inom bland annat offentlig sektor förespråkas även 

här en mer decentraliserad styrning (Roland 2006, sid. 88). Synsättet på organisationen som en 

process snarare är en hierarki kan i och med denna bakgrund snarare uppfattas som främjande 

av harmoni då den följer en redan institutionaliserad retorik i samhället. 

6.2.6. Dramatiserade 

Sannolikheten för att ett recept ska få stor utbredning ökar om beskrivningarna av receptets 

utveckling och uppslutning är uppseendeväckande med spännande, dramatiska inslag i 

framställningen av ”berättelsen” (RØvik, 2000, sid. 108).  

Det finns en svårighet med att finna denna egenskap utifrån endast innehållsanalysen av 

intervjuerna och konceptlitteraturen.  

Ett inslag som kan uppfattas som dramatiskt om inte annars som uppseendeväckande utifrån 

innehållsanalysen är det faktum att receptet betonar ett icke-lösningsorienterat förhållningsätt 

till problem. De centrala begreppen och tankarna utifrån innehållsanalysen betonar vikten av 

att först förstå problemet för att sedan utforska så många lösningar som möjligt innan man 

bestämmer sig för en lösning. Lösningen som bestäms ses inte heller som konstant eller 

vedertagen, utan kan i den iterativa processen förändras fort. Detta icke-lösningsorienterade 

förhållningssätt kan vara uppseendeväckande, möjligtvis en provocerande tanke, då 

förhållningssättet motsätter sig trenden av tilltro till rationellt förnuft som gett effekter av en 

ökad mätning av resultat och prestation i organisationerna (Power, M. 1996). 

Förutom ovanstående analys är det svårt att urskilja andra dramatiska inslag av 

innehållsanalysen av intervjuerna och konceptlitteraturen. Däremot urskiljs mer dramatiska 

inslag om mar ser till beskrivningar som kommer från receptets förespråkare Tim Brown som 

menar att design har kapaciteten att lösa komplexa, mänskliga problem genom att generera 

lösningar på samhällsproblem från individnivå till samhällsnivå (Luebkeman, C. 2015).  

Enligt artikeln Carlgren, Rauth, Elmquist, 2016 gör design vidare anspråk till att kunna förnya 

all form av organisatorisk verksamhet vilket också kan ses som en dramatisk beskrivning av 

receptet.  

En dramatisk framställning av receptet återfinns snarare mer av den tidigare användningen av 

receptet som beskrivs inom den tidigare forskningen. Användandet av tjänstedesign utifrån 
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studien av Gordon, O et. al. 2015 där design används som ett verktyg i förebyggandet av 

kroniska sjukdomar kan framstå som ett dramatiserande exempel.  

Utöver framställningen utifrån den tidigare forskningen och tjänstedesignens förespråkare är 

det sammanfattningsvis svårt att urskilja hur receptets framställs som dramatiserande utifrån 

konceptlitteraturen och intervjuerna.  

6.2.7. Individualiserade 

Sannolikheten för att ett recept ska så stor utbredning ökar om den uppfattas erbjuda ett 

uppdrag för varje individ i organisationen. Reformen som receptet medför talar till varje 

individ och framstår som ett erbjudande om utveckling, karriär och eget ansvar för den enskilda 

organisationsmedlemmen (RØvik, 2000, sid. 108).  

Det finns även för denna egenskap om individualisering för – och mot argument för att 

egenskapen ska uppfyllas. 

Utifrån innehållsanalysen innefattar tjänstedesignens centrala betydelser delvis av ”individen”, 

”människan”, ”Empati” och att alla ska få sin röst hörd. Personen inom organisationen kan 

visserligen uppfatta dessa centrala betydelser som att det finns utrymme för personens 

individuella egenskaper att ta plats. Receptet betonar även vikten av utveckling. Dessa centrala 

betydelser om förståelse för individen och utveckling uppfattas möjligtvis inte innefatta den 

personliga utvecklingen och självförverkligandet inom organisationen. Framställningen av 

receptet pekar på att det å ena sidan finns ett uppdrag för varje person då alla ska involveras i 

processen att hitta en bättre lösning för användaren. Å andra sidan framställs uppdraget vara 

ämnat för alla i gruppen och det framstår inte finnas ett unikt uppdrag för individen som 

framstår som avvikande från de andras. Det finns en risk att denna aspekt gör att receptet inte 

uppfattas erbjuda utveckling, karriär och eget ansvar. Inom tjänstedesign tycks, enligt analysen, 

alla dela på ansvaret sinns i mellan. 

En annan aspekt som kan tala både för och emot att denna egenskap om individualisering 

uppfylls kan vara synsättet på organisationen som en process snarare än en hierarki.  

Processtänket som finns på organisationer-  att kommunikationen och riktlinjerna ska komma 

både uppifrån och ner -  kan uppfattas gynnande för många individer. Däremot kan detta plattare 

organisationssynsätt möjligtvis också uppfattas som missgynnande för andra individer inom 

organisationen. Genom att alla i organisationen kan få sin röst hörd och att alla får möjlighet 

att vara delaktiga i en plattare organisation så kan känslan av ansvar och mening förstärkas hos 

individen. Däremot kan det också i en hierarkisk kedja vara tydligare vari ens karriärsmöjligeter 
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ligger. Om alla anställda ses som på ”samma nivå” kan känslan av att göra karriär och klättra 

uppåt avta. 

Ett slutligt resonemang kring denna egenskap om individualisering kan härledas från det skiftet 

som skett inom offentlig sektor och som verkar ha lett till en retorik som betonar en mer 

decentraliserad styrning inom många organisationer. Ett av de främsta argumenten för 

decentraliseringen tycks handla om betydelsen av individen (Roland 2006, sid. 88). Då tidigare 

recept som förespråkar individen har institutionaliserats kan den centrala betydelsen av 

individen inom tjänstedesign göra att denna egenskap om individualisering uppfylls. 

6.3. Omvärlden & receptets problembeskrivning  
Nedan följer en diskussion om hur omvärldsfaktorer kan påverka hur egenskaperna som 

kännetecknar institutionaliserade superstandarder kan analyseras och bedömas. Det görs även 

en analys om hur receptet kan belysas som en tidstypisk problembeskrivning till problemet med 

den ökande psykiska ohälsan och en bedömning görs huruvida denna problembeskrivning har 

en möjlighet att accepteras av organisationer.  

6.3.1. Omvärldsfaktorer 

Om man ser till de egenskaper som kännetecknar institutionaliserade superstandarder så kan 

både för- och emot argument hittas för fem av sju egenskaper.  Inom egenskapen social 

auktorisering kunde endast argument för att egenskapen uppfylls urskiljas. I egenskapen av 

dramatisering var det oklart om varken för – eller emot argument kunde hittas. 

En analys av att både för- och emot argument kan urskiljas för de flesta egenskaper är att det 

helt eller delvis beror på i vilken institutionaliserad omgivning och kontext egenskaperna 

förankras i. Detta kan härledas till beskrivningen om att uppfattningen till hur organisationer 

bör utformas och styras ständigt förändras allt eftersom att normerna och föreställningarna i 

omgivningen förändras (RØvik, 2000, sid. 35). En annan analys av att egenskaperna helt – eller 

delvis uppfylls beroende på kontext är att nivån av kännedom, kunskap och erfarenheter 

människor och organisationer har om design kan ha en inverkan på hur mycket mening receptet 

tillskrivs.  

Kontextuella omvärldsfaktorer har mestadels presenteras i analysen för varje egenskap. Nedan 

följer några avslutande kommentarer om omvärldsfaktorer som kan ha en inverkan på receptets 

möjlighet till att institutionaliseras. 

Tjänstedesignen gör avsteg från kund-begreppet, ger en icke explicit hänvisning till förväntade 

resultat och ger för vissa till synes oklara riktlinjer och ramar om budskap och användning av 
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receptet. Dessa faktorer parallellt med RØviks beskrivning av att recepten sprids på grund av 

dess anspråk till att uppfylla många av de rationella värdena som finns i modern tid som uttalas 

i termer av det sunda förnuftet, effektivitet och vetenskaplighet (a.a., sid. 35) kan ge intryck av 

att receptet har brister i dess egenskaper att uppfylla institutionaliserade superstandarder. Trots 

detta kan det ändå finnas argument för att dessa faktorer inte påverkar receptets förmåga att 

spridas i högre grad. Anledningen kan vara att institutionaliserade superstandarder, enligt 

RØvik, ofta uppfattas som ett avtryck av den samhällsmässiga moderniseringen. Dessa recept 

kan bli symboler för den moderna tidens utveckling, förnyelse och framsteg (a.a., Sid. 24). 

Därav kan dessa avskiljande faktorer från samhälleliga trender ses som något nytt och 

framtidsorienterat. Något som bryter av dom kanske snart gamla trenderna om mätning, 

kontrollkrav (Power, M. 1996) och absoluta kundfokus (Hasselbladh, 2001) Den framtida 

kunden ligger möjligtvis någon annanstans? 

Möter vidare tjänstedesign den institutionaliserade efterfrågan på ett management som genom 

utveckling av organisationernas innovationsförmåga kan upprätthålla organisationernas 

legitimitet? (Bruzelius, L.H. & Skärvad, P. 2012 sid. 34).   

Tjänstedesign, enligt innehållsanalysen, innehåller centrala betydelser i form av verktyg och 

tekniker som kan användas av alla inom organisationen. Från chef och ledning där receptet 

faller inom termerna av styrning, till medarbetare som kan använda receptet som ett arbetssätt 

för utveckling av organisationen.  

”Kund och medarbetare – det är de två viktigaste delarna. Design är processen att faktiskt 

koppla ihop dom här två.” För mig som chef är det lika viktigt att förstå kundens behov som att 

skapa möjligheter för medarbetarna att leverera de kunderna behöver” – Eva Karin 

Denna beskrivning av tjänstedesign liknar beskrivningen av ett management som både en chef 

– och ledningsposition samt ett kunskapsområde innehållande metoder och tekniker för att leda 

och utveckla företag och organisationer (Bruzelius, L.H. & Skärvad, P. 2012 sid. 22).   

Vidareutveckling och förändring är vidare några av de centrala betydelser som är tydligt 

representerade i innehållsanalysen av tjänstedesign och förstärker framställningen av att 

receptet kan upprätthålla organisationernas utvecklings – och innovationsförmåga.  

Sammanfattningsvis finns det belägg för att receptet gör anspråk till att kunna användas till 

utformning av verksamheten och kan beskrivas som ett recept som möter den 

institutionaliserade efterfrågan av ett management. 
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Frågan återstår om receptet framställs som meningsskapande och meningsbärande i termer att 

hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan. Då ett problem beskrivs som en 

förutsättning för att ett recept ska institutionaliseras så avgörs svaret på denna fråga delvis av 

hur receptet kan belysas som en tidstypisk problembeskrivning till ett problem i den 

institutionella omgivningen (RØvik, 2000, sid. 122). 

6.3.2. Receptet som problembeskrivning 

Problembeskrivningen av receptet gällande den ökande psykiska ohälsan kan utifrån 

intervjuerna formuleras i bristande förståelse för individens behov. Det är enligt 

innehållsanalysen individen själv som har den främsta erfarenheten och kunskapen om hennes 

eget välmående. Denna problembeskrivning av receptet kan uppfattas som självklar, vilket är 

ett kännetecken som beskrivs vara framträdande i recepts problembeskrivningar. 

Då problemet framställs av receptet som bristande förståelse för människors behov så förstärks 

även ett annat kännetecken där problemet ofta uppfattas vara något universellt och något alla 

organisationer måste hantera och förhålla sig till (RØvik, 2000, sid. 123). Alla organisationer 

består av människor med individuella behov. Receptet beskriver problemet även utifrån bristen 

av samverkan och samarbete mellan aktörer i samhället. Denna formulering stärker även 

uppfattningen om att problemet är universellt och gäller alla organisationer i samhället. 

Då formuleringen av problemet utgörs av bristande förståelse för människors behov kan det 

även uppfattas som allvarligt (a.a., sid. 125).  Människans erfarenheter och kunskaper beskrivs 

vara den främsta källan till nya, förbättrade lösningar. Avsaknaden av dessa lösningar framstår 

kunna medföra en svårighet för organisationen att utvecklas.  Det är människorna inom 

organisationen som enligt innehållsanalysen framåtskrider utvecklingen – vilket även uppfattas 

som en institutionaliserad betydelse i omvärlden (Parker, 2001). 

Enligt RØvik kan tre förhållanden urskiljas som ökar problembeskrivningarnas möjlighet att 

accepteras av organisationerna (RØvik, 2000, sid. 125). Bland annat beror denna acceptans på 

att receptet erbjuder förenklingar på problemet som organisationen efterfrågar. Människans 

problem beskrivs som komplexa. Detta framstår både utifrån tidigare forskning och av 

intervjuerna. Nyckeln till att lösa komplexa, mänskliga problem enligt Gordon, O et. al. 2015, 

beskrivs inte vara att angripa dem ”uppifrån och ner” – utan snarare ”nerifrån och upp”. Dessa 

tankegångar och beskrivningar reflekteras även i intervjuerna. Förenklingen av ett komplext 

problem blir enligt receptet att människan är komplex som individ. 
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Ett annat förhållande som förstärker denna acceptans till problembeskrivningar är 

föreställningen om att alla organisationer är lika och att de inom samma tidsperiod står inför 

samma problem (RØvik, 2000, sid. 127). De meningsbärande källorna i form av förändring och 

förnyelse speglas av de institutionaliserade krav som ställs på organisationer idag. Att förändas 

och att vidareutvecklas kan därmed uppfattas vara ett problem alla organisationer står inför. Ett 

annat problem som även det kan uppfattas vara lika för organisationer är att inte ta till vara på 

människans kunskaper och erfarenheter (Parker, 2001) vilket även framstår vara ett problem 

utifrån receptets framställning.  

Problembeskrivningarna beskrivs även kunna förstärka föreställningen om att recepten har en 

vetenskaplig grund då de ofta paketeras i en rationell språkdräkt som ger intrycket av att 

recepten baseras på objektiv, vetenskapliga fakta (RØvik, 2000, sid. 129).  Utifrån 

konceptlitteraturen används formuleringar som ”Divergerat och konvergerat tänkande”, 

”Multidisciplinära team”, ”Sekvenserad process” och ”Holistiskt”. Det finns utöver dessa 

formuleringar brister i detta förhållande om uppfattad vetenskaplig grund. 

Sammanfattningsvis framställs problemet till den ökande psykiska ohälsan handla om bristande 

förståelse för individens behov och om bristen av samverkan mellan samhällets aktörer. 

Receptet kan därav belysas som en tidstypisk problembeskrivning och har utifrån denna analys 

en stor sannolikhet att accepteras av organisationer.  

6.4. Sammanfattning analys 
Fram till denna punkt i analysen har de egenskaper som kännetecknar institutionaliserade 

superstandarder analyserats. Utöver denna analys urskiljs det belägg för att receptet kan 

uppfattas vara en symbol för något nytt och framtidsorienterat. Det urskiljs även belägg för att 

receptet gör anspråk till att kunna användas till utformning av verksamheten i termer av 

management. Det urskiljs likaså belägg för att receptet kan belysas som en tidstypisk 

problembeskrivning som med stor sannolikhet har en möjlighet att accepteras av organisationer. 

Hur framställs tjänstedesign som meningsbärande symbol utifrån en allmän framställning och 

uppfyller receptet utifrån denna framställning de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder? 

Tjänstedesign och dess grundkoncept, utifrån den allmänna framställningen av 

konceptlitteraturen kan redan ses som en institutionaliserad superstandard. För det första 

uppfyller receptet i denna allmänna bemärkelse flertalet av de egenskaper som kännetecknar 

institutionaliserade superstandarder och har därmed förmågan att spridas. För det andra 
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framställs receptet utifrån den tidigare forskningen ha vuxit i popularitet, fått en bred utbredning 

då det har adopterats inom många olika typer av verksamheter, privata som offentliga, och 

framställs även vara oberoende av den geografiska placeringen (RØvik, 2000, sid 22). 

Tjänstedesign och dess anspråk till att hantera problem gällande hälsa och även psykisk ohälsa 

(Stockholms Läns Landsting, 2017) kan också ses som en institutionaliserad superstandard, i 

extern bemärkelse. Utanför den organisatoriska kontexten. För det första används redan receptet 

utbrett i detta syfte vid utvecklandet av vårdtjänsterna inom hälsa – och sjukvården. Receptet 

används för det andra också i kombination med evidensbaserad forskning inom medicin och 

samhälle (Gordon, O et. al 2015), (Athena K. Ramos et al. 2015). För det tredje kan receptet 

belysas som en tidstypisk problembeskrivning till problemet med den ökande psykiska ohälsan, 

på ett sätt som med stor sannolikhet accepteras av organisationer. 

Om man däremot ser till problemet med den ökande psykiska ohälsan i samhället så ligger 

problemet internt inom organisationerna. Det är inom den organisatoriska verksamheten som 

den psykiska ohälsan uppstår – och det är härifrån som människor i allt högre grad sjukskrivs 

(Försäkringskassan 2016). Receptet gör här endast ett anspråk till att kunna hantera problemet 

internt inom organisationerna. Det kan urskiljas för- och ett emot argument till att receptet 

framställs som tillräckligt meningsbärande för att i denna bemärkelse kunna bli en 

institutionaliserad superstandard i det globala organisationssmahället. 

Utifrån tidigare forsknings samt intervjuerna så hanteras problemet bland annat genom ökad 

samverkan mellan olika parter i samhället. Om den centrala betydelsen av samverkan uppfattas 

som en central meningskälla i samhället så kan receptet ha en möjlighet att bli en 

institutionaliserad superstandard i bemärkelse av styrning av den organisatoriska verksamheten 

- till att bättre samverkan med andra organisationer. Om denna centrala betydelse om 

samverkan utgörs av en meningskälla i form av demokrati kan receptet även associeras med en 

av de centrala värdegrunderna i västvärlden och därmed möjligtvis ses som något 

framåtskridande och utvecklande (RØvik, 2000, sid. 35). 

Om man även ser till föregående analys kring hur receptet framställs kunna hantera problem 

centrerade kring människor då arbetssättet innebär att utgå från individens behov, så kan 

möjligen den centrala betydelsen kring människan förstärka framställningen av att receptet 

erbjuder en lösning på problemet med den ökande psykiska ohälsan.  
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Utifrån detta argument - om samverkan, människan och receptets problembeskrivning – så kan 

tjänstedesign med dess anspråk till att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan bli 

en institutionaliserad superstandard och spridas. 

Om man däremot bortser från denna betydelse av samverkan och människan saknas det 

tillräckligt med underlag för att säga att tjänstedesign med fokus på dess anspråk att hantera 

problemet med den ökande psykiska ohälsan har möjlighet att bli en institutionaliserad 

superstandard i det globala organisationssmahället. 

6.5. Slutsats 
Om utgångspunkten är det institutionella perspektivet där recepten institutionaliseras och sprids 

i det globala organisationssmahället på grund av att de är meningsbärande symboler - så 

uppfyller tjänstedesign flertalet av de egenskaper som kännetecknar institutionaliserade 

superstandarder och har därmed en god möjlighet att institutionaliseras och spridas. 

Om utgångspunkten även är tjänstedesign och dess anspråk till att hantera problemet med den 

ökande psykiska ohälsan externt, utanför den organisatoriska kontexten - så uppfyller receptet 

även här flertalet av de egenskaper som kännetecknar institutionaliserade superstandarder. 

Receptet utgörs likaså av en tidstypisk problembeskrivning och lösning till problemet med den 

ökande psykiska ohälsan på ett sätt som med stor sannolikhet accepteras, och har i denna 

bemärkelse en förmåga att institutionaliseras och spridas. 

Om utgångspunkten däremot är tjänstedesign med dess fokus på problemet med den ökande 

psykiska ohälsan internt inom den organisatoriska verksamheten - så finns det inte nog med 

underlag för att avgöra om receptet uppfyller de egenskaper som krävs för att bli en 

institutionaliserad superstandard i det globala organisationssmahället.  

Med detta sagt, och trots att respondenterna såg det som en utmaning och relativt oklart hur 

design skulle kunna används för att hantera problemet med den ökande psykiska ohälsan internt 

- så skulle receptets framställning som meningsbärande symbol i den institutionella 

omgivningen kunna vara tillräcklig för att receptet skulle kunna institutionaliseras och spridas 

även i detta anspråk.  

6.6. Diskussion  
Tjänstedesign, ett recept, en administrativ reform eller en institutionaliserad standard.  Oavsett 

benämning så adopteras tjänstedesign av organisationer i dagens organisationssamhälle. I syfte 

att studera ett recept och dess möjlighet till att uppnå bred popularitet och spridas i det globala 

organisationssmahället finns det självfallet olika perspektiv och teorier att använda sig av. Den 
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ny institutionella teorin som utvecklats av RØvik och används i denna studie är endast en av 

flertalet institutionella teorier. Det kan visserligen vara så att en faktor i receptets möjlighet till 

att institutionaliseras och spridas är dess meningsskapande – och meningsbärande egenskaper. 

Däremot kan det finnas övriga egenskaper som är av betydelse än de egenskaper RØvik 

presenterar. För de andra kan det, utifrån ett institutionellt perspektiv, finnas andra förklaringar 

än ett recepts meningsskapande – och meningsbärande egenskaper för dess förmåga att spridas. 

Enligt den institutionella teorin är visserligen organisationerna källor till institutionaliserade 

meningsbärande värderingar i samhället (Zetterquist, Kalling, Styhre, 2015, sid. 292). Dessa 

meningsbärande källor kan däremot ta uttryck i annat än enbart institutionaliserade standarders 

egenskaper.  

Formuleringen av studiens syfte gör det enbart möjligt att studera utifrån ett institutionellt 

perspektiv. Att däremot undersöka ett recepts förmåga att spridas i det globala 

organisationssmahället kan lika gärna ha studerats utifrån ett rationalistiskt perspektiv där 

recept adopteras på grund av att dess nyttomaximerande effekter för organisationen.  Möjligtvis 

hade här en kvantitativ ansats varit mer lämplig.  

För att exemplifiera det rationalistiska perspektivets synsätt i förhållande till tjänstedesign kan 

den tidigare forskningen användas. Bhandari & Snowdon 2012, uppger att hälsa – och 

sjukvården är ett av de snabbaste växande områdena inom tjänstesektorn där kvalitét genom 

service betonas och ses som ett av de viktigaste strategiska områdena för hälsoorganisationer. 

Utifrån ett rationalistiskt synsätt adopteras tjänstedesign i detta exempel då receptet visat sig 

vara ett strategiskt verktyg för att uppnå bättre service och kvalitet inom externa vårdtjänster. 

Utifrån ett institutionellt perspektiv, uppsatsens utgångspunkt, så kan detta istället förklaras 

med att det finns en institutionaliserad betydelse av kvalitét och att kvalitén utgör en 

meningskälla inom den institutionella miljön. Då tjänstedesign handlar om att utveckla tjänster 

– även om det främst handlar om tjänster mot externa kunder – framställs receptet här som ett 

användbart verktyg för att uppnå bättre service och öka kvalitén inom sjukvården. Detta 

exempel kan liknas med hänvisningen till Meyer (1994) där recept beskrivs som rationaliserade 

symboler där samhällets aktörer förstår recepten som ändamålsenliga verktyg snarare än 

symboler av mening (RØvik, 2000, sid. 35).  

På samma sätt som det finns olika förklaringar till varför receptets adopteras av organisationer 

så återfinns det rationalistiska argument som motsätter sig att tjänstedesign har en möjlighet till 

att adopteras av organisationer för att hantera problemet med psykisk ohälsa. Katzan 2011, 

skriver bland annat att det finns en gräns för vad som kan uppnås genom tjänstedesign. 
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Möjligtvis går denna gräns någonstans mellan den externa verksamheten och den interna 

verksamheten hos organisationer. Om en designad tjänst bör ha ett syfte och kunna identifieras 

finns det en svårighet i att kunna använda sig av receptet internt i organisationerna. En slutsats 

som kan dras av forskningen av Katzans 2011 är att beteendemönster eller välmående på 

arbetsplatsen inte kan räknas som en tjänst. Utifrån detta argument, och utifrån ett rationalistiskt 

perspektiv, har tjänstedesign ingen möjlighet att adopteras av och spridas mellan organisationer 

vid hantering av problemet med den ökande psykiska ohälsan.   

Ovanstående observation eller fastställande har möjligtvis ingen påverkan på receptets förmåga 

att spridas utifrån ett institutionellt perspektiv. Om receptet framställs som tillräckligt 

meningsbärande i anspråk till att hantera problemet i den institutionella miljön, så kan möjligen 

tjänstedesign adopteras och spridas i anspråk att hantera problemet med den ökande psykiska 

ohälsan. Om ett recept sammanfattningsvis är tillräckligt meningsskapande – och 

meningsbärande samt uppfyller ovanstående egenskaper så framgår rationella faktorer och 

argumnet inte har någon större betydelse.  

Om man tar denna diskussion något längre kan däremot de modernistiska värden som influerat 

samhället under senaste decenniet så blir ändå recepten i dagens samhälle symboler för logik 

och rationalitet.  Ovanstående argumentation av Katzan, 2011 skulle genom de modernistiska 

värdegrunderna ändå kunna godtas och därmed kunna stjälpa receptets möjlighet till att 

institutionaliseras inom samhällets olika sektorer och framförallt internt i organisationerna.  

Den institutionella miljön kan utifrån ett institutionellt perspektiv ses som viktig att ta hänsyn 

till vid en analys av ett recepts förmåga att adopteras av organisationer. Det kan däremot riktas 

kritik åt att omvärldsanalysen som gjorts endast täcker upp en bråkdel av den institutionella 

miljön och det finns självfallet ett flertal andra influenser och tendenser som påverkat vilka 

institutionaliserade standarder som uppstått och spridits.  

Efter denna diskussion kan ytligare en slutsats dras. Svaret på uppsatsens fråga kan variera 

beroende på vilket perspektiv och vilken utgångspunkt man som forskare intar. Svaret kan 

också variera beroende på vilka värdegrunder som är av betydelse i omvärlden samt den miljö 

organisationerna verkar inom.  

Det framgår att det krävs mer forskning på hur design ska kunna appliceras inom bland annat 

den organisatoriska kontexten (Athena K. Ramos et al. 2015) och dess potentiella 

användningsområden kommer troligtvis undersökas närmare och utvecklas i framtiden. Om 

man ser till att forskningen inom tjänstedesign expanderar och involverar allt fler, något vitt 
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skilda, discipliner så är det möjligtvis endast en tidsfråga innan vi ser mer av tjänstedesign inom 

hälsosektorn, där ibland den psykiatriska vården. Om man ser till designdisciplinens 

vidareutveckling och förgrening så är det inte förvånande att receptet kan ha utvecklats till att 

bli en institutionaliserad superstandard. Däremot så är titeln av att vara en ”Institutionaliserad 

Superstandard” möjligtvis endast stämplad på externa de användningsområdena inom 

tjänstedesign – och inte i intern bemärkelse - och framförallt inte inom psykiskt välbefinnande. 
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Bilaga 1.  Transkriberande intervjuer  
 

När tjänstedesign som fält började att studeras ställdes frågor gällde tjänstedesignen som 

metod och hur användningsområdet inom hälsa och primärt inom användningsområdet 

psykisk ohälsa.  

Pilotstudien, Eva Karin Andermann  

Enligt Eva Karin är det viktigt att man på samhällsnivå kommunicerar, att det är arbetsgivarna 

som har ansvaret. Hon menar att om hennes kollegor inte mår bra, då har de inte något 

företag. En viktig del här är enligt Eva Karin är att skapa tillit så man vågar prata med 

varandra. Tillit menar hon, är inget som bara finns där utan något man måste skapa.  

Eva karin betonar vikten på tillit på arbetplatsen: ”Det kan man inte bara säga, att nu har vi 

tillit. Det är något man måste skapa” Hon har flera exempel där det både ligger på 

medarbetaren och på chefen att berätta om man inte mår bra. Chefen ska skapa en miljö där 

medarbetarna ska känna att de våga berätta detta. Och att hon som chef ska möjliggör för 

människor att faktiskt leva – eftersom dom har ett liv utanför jobbet.  

Jag förklarar att jag fått hem mycket tidningar som rapporterar om ökad psykisk ohälsa. 

Enligt Eva Karin kunde en koppling påvisas mellan design som metod och hanteringen av 

psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  

Eva Karin belyste att inom tjänsteverksamheter så är kund och medarbetare, de två viktigaste 

delarna. Vidare belystes Eva Karin chefens ansvar till att möjliggöra värdeskapande mellan 

medarbetare inom organisationen och organisationens kunder. Medarbetarens välmående 

kunde enligt Eva Karin ses som en förutsättning för att förmedla värde till slutkunden. Design 

kunde i denna bemärkelse ses som en process för att skapa en miljö där medarbetaren kan 

vara öppen angående behov och mående.  

”Kund och medarbetare – det är de två viktigaste delarna. Design är processen att faktiskt 

koppla ihop dom här två.” För mig som chef är det lika viktigt att förstå kundens behov som 

att skapa möjligheter för medarbetarna att leverera de kunderna behöver”  

”Design är processen att faktiskt koppla ihop dessa två. För mig som chef är det lika viktigt 

att förstå kundens behov som att skapa möjligheter för medarbetaren att faktiskt leverera det 

kunden behöver” […]”Om personen inte är balans så kan vi inte leverera värde”.   
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Jag frågar om Eva Karin har kännedom om hur design har använts inom vården. Det har hon 

god kännedom om. Det finns bland annat en stor rörelse inom psykiatrin just nu där man 

börjar trycka på vikten av att ta till vara på personers egna erfarenheter.  

Hon berättar att det kommit en lagstiftning om preventivt arbetsmiljöarbete och nämner 

tidningen och organisationen ”Prevent”. Hon ser en koppling mellan att jobba med design 

som preventiv metod mot psykisk ohälsa.  

På frågan om vilket sätt design kan användas inom detta användningsområde svarar Eva 

Karin:  

”Design handlar om att se människor, människors behov. Och användarens behov är ju om 

man utvecklar en tjänst mot en kund. Jag som chef måste ju se mina medarbetare som en 

användare av mina chefstjänster”  

Jag undrar om hon kan se potential i att använda design inom andra organisatoriska 

verksamheter än inom vården. Det gör hon. Vidare betonar Eva Karin ett processtänk på 

organisationer snarare än det hierarkiska tänket. Processtänket som innebär att man ser 

organisationen som en process, som utvecklas och där människor kliver in och ut på långt sikt 

skapar värde till företagen och för samhället. Man öppnar genom detta tänk upp en plattform 

där utbyte av kunskap och erfarenheter möjliggörs. Hon menar att denna process inte är 

statisk och förändras hela tiden.  

Jag undrar hur detta process tänkt skulle underlätta för företag i en föränderlig omvärld. Hon 

menar att det statiska tänket på organisationer inte följer med utvecklingen.  

Eva Karin menar att hon som chef skapar ett golv där människor kan kliva in och ut – och 

”meanwhile händer livet”. Alla kommer in i processen med olika erfarenheter. Inom en 

tjänsteverksamhet finns det fördelar att tänka såhär – och då menar hon att design är en bra 

metod.     

Eva Karin menar att i denna fråga att kommunikationen mellan medarbetare och chef är 

jätteviktig på arbetsplatsen. Det kan finnas situationer där den anställda inte ser vilka behov 

den anställda har. Då kan det behövas någon som kan lägga märke till detta och där kanske en 

chef ska använda sin auktoritet och hjälpa den anställda.  

Hon menar att samhället styrs av det hierarkiska tänker snarare än processtänket. Att bara för 

en person kommer in på en arbetsplats så ska man stanna där. Men hela våra liv består av 

processer – och detta är ett helt annat förhållningssätt att se på organisationer.  
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Eva Karin beskriver att hennes arbetsdag handlar om att göra det möjligt för hennes 

medarbetare att skapa värde. Och i det ingår välmående.  

Intervju 1, Marius Koppang 

Det framgick att Marius hade mer kännedom i hur man använder sig av design externt mot 

kunden inom vården för att förbättra tjänsterna och inte i hur man använder sig av design 

internt för att förebygga psykisk ohälsa. Däremot såg Marius potential i att använda sig av 

design i förebyggandet av psykisk ohälsa även internt.  

”På sättet man använder design, att man samskapar och att alla ska vara med – så kan man 

väl också rent hypotetiskt designa sin interna kultur för att motverka psykisk ohälsa” Marius 

menar däremot att det kan vara en kulturutmaning att ändra hur man arbetar.   

”Idag finns det ingen dialog om det, det är bara – såhär är vår policy […] mår du inte bra, 

prata med din chef”. 

”Hur vill vi att vi ska arbeta internt om att ta hand om varandra och vad gör vi när vi ser att 

något inte är okej, här kan man nästan använda design till att skapa sin interna process – för 

hur man jobbar preventivt mot ohälsa”  

Man kan se mycket som poppar upp, men man gör ingenting. Marius menar att det krävs en 

dialog internt i hur vi man vill arbeta, hur vi ska ta hand om varandra och hur vi ska agera 

något inte känns okej. Idag kanske denna dialog ersätts mer av en policy, om du mår dåligt så 

får du prata med din chef om det. Han menar att man nästan skulle kunna designa sin interna 

process i hur man jobbar preventivt mot ohälsa. Däremot finns det en risk att man som 

anställd ser saker som skulle kunna förbättras, men man gör inget åt det på grund av att det 

ligger utanför ens arbete och ämbete. Sedan finns det även en risk att man pratar med sin chef, 

men ingenting händer. Denna process kanske man skulle kunna samskapas bättre med hjälp 

av design. ”Använda design för att samskapa den processen” Inom design kan alla få sin röst 

hörd och det är inte bara chefen som bestämmer hur policyn ser ut. Genom design så börjar 

man med medmänniskorna.  

”Med design, alla kan få sin röst hörd, i och med, hur vill vi att det ska vara, inte bara att det 

är en chef som bestämmer – såhär ser policyn ut – utan att man faktiskt börjar med 

medmänniskorna”  

Jag frågade hur Marius skulle förklara design i denna bemärkelse. Som en process, ett 

tankesätt, ett förhållningssätt eller mer som en verktygslåda.  
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”I början blir det väl mer som en verktygslåda, När man kanske börjar använda och 

applicera den så blir det lite mer ett förhållningssätt.”. Han menar att genom att vara iterativ, 

prova sig fram och att det är okej att inte ha alla svaren – bara att man känner till utmaningen. 

Genom att börja visa potential med design verktygen och ha en dialog, vara med och 

prototypa nya tjänster och processer så blir det tillslut så att förhållningssättet ändras lite. 

Min följdfråga på detta blev om det kan finnas en idé i att börja införa metoder internt i 

organisationen för att på längre sikt kunna ändra förhållningssättet och sättet att arbeta. 

Marius menar att en abstrakt teori kan vara svår att relatera till, då kan det vara enklare att 

börja med små delar. Och kanske visa på hur något i vardagen kan förenklas med hjälp av en 

designmetod.  

Marius menar att en stor del av designprocessen för honom är att man är öppen och ger 

feedback till varandra. Marius beskriver att detta inte alltid kanske fungerar i dynamiken men 

genom att få in denna öppna kommunikation kan man börja idégenerera bättre lösningar. 

”En stor del av design, som jag tycker är en stor del i hela designprocessen är ju hela sättet i 

att man är öppen och ger feedback, eller kritik, Det handlar om att berätta något gott, något 

dåligt och något som kan förbättras. Sedan kanske det inte alltid funkar i dynamiken”  

Han betonar även att sättet vi pratar med varandra är viktigt och att vi visar respekt mot 

varandra.  

Jag nämner strukturerna i organisationerna och undrar vad han har att säga om design som 

användningsområde inom dessa strukturer och om design är tillämpar inom dessa. Jag nämner 

att Eva Karin pratat om hierarkier och vad han har att säga om detta.  

Marius menar att strukturen inom organisationer ofta är uppsatt för att leverera något. Och hur 

man mäter det man levererar är inte alltid att evaluera och mäta i hur människor mår och den 

personliga utvecklingen kanske inte är uppsatt för att mätas. Marius menar att strukturen ofta 

är uppsatt för att leverera någonting annat. Han nämner ”Performance Review” och menar att 

värdet i hur man mår kanske inte mäts som något man bör leverera internt. Där man ser att det 

lyckas är där varje enhet blir lite mer autonoma. Det är de olika avdelningarna som vet bäst 

vad som fungerar i deras arbete - eftersom de ha olika behov. Ett angreppssätt som alla ska 

arbete efter behöver inte alltid fungera i vardagen. 
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Han nämner att kulturen bör främja en öppen dialog och uppmuntra till att göra förändringar 

mot det bättre. Han beskriver att man i grupp ska våga testa nya saker och evaluera det man 

gör.  

Jag förklarar att design ofta ses som en process och vad han har att säga om processtänket och 

på organisationen.  

Han menar att ens livssituation ofta varierar men att verktygen man ser internt i en 

organisation ofta är statiska.  

”Din livssituation förändras hela tiden, och många av de verktyg man ser internt i en 

organisation, dom är statiska” Han menar att det kan vara bra att försöka vidareutveckla sig 

hela tiden.  Detta kräver att man går från det statiska sättet att se saker på till att det är okej att 

saker och ting ändrar sig. Han menar däremot inte att allt ska förändras hela tiden – för då lär 

man bli tokig. Vissa saker behöver vara konstanta medan andra saker kanske kan 

vidareutvecklas – utan att störa hela flödet.  

”En god organisation har tagit med det – att vi ändrar lite, och vi justerar”  

Han menar att det kan en uppstå en oro när man vill göra eller förändra något i en 

organisation, att detta ska gå igenom hela hierarkin. Han beskriver vidare att många av de 

åtgärder man kan göra ofta handlar om kommunikation eller tid av kommunikation, eller hur 

man strukturerar det som händer reglerbundet. Utan att behöva skriva paragrafer varje gång 

man ska ändra något.  Marius menar att många av de förändringar man kan göra kan handla 

om små förändringar, som bättre kommunikation eller hur man strukturerar de som händer 

regelbundet. Han tar också upp den fysiska kontexten och hur den underlättar eller gör vår 

vardag mer besvärlig.  

”Vad har vi runt oss i den fysiska kontexten som kanske kan göra vår varda lättare eller lite 

mera besvärlig”  

Han tar ett exempel om fruktskålar och godisskålar som ställs ut. Om fruktskålar ställs ut så 

äter vi frukt, om godis sätts ut så äter vi godis. Han menar att den fysiska miljön kanske inte 

har en direkt påverkan på den psykiska ohälsan men att den ändå kan ha en påverkan till hur 

man gör saker. Han nämner att man kanske kan göra små förändringar för att sedan mäta om 

det går åt rätt eller fel håll.  

”synliggöra och visa på värdet av att angripa det här problemet på ett annat sätt, göra små 

ändringar nu som har stora konsekvenser sen”  
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Det som kan vara styrkan i detta sätt att angripa problemet på är att man inte postulerar att 

saker och ting ska bli gjorda på ett visst sätt, men att man kan ge verktyg åt olika enheter, 

avdelningar och företag för att komma fram till hur man kan hantera problemet.  

”Man kan ge verktyg åt olika enheter, avdelningar och företag för att börja skapa ”vad är de 

preventiva sakerna som vi som medmänniskor tycker är viktiga för oss..”   

Jag nämner att jag har svårighet att veta om jag ska definiera design i denna bemärkelse som 

ett angreppssätt – som metoder, eller mer som ett förhållningssätt – eller som en kultur.  

Han menar att dom två kanske hänger lite ihop. Verktyg i form av metoder kan ge 

dominoeffekt på andra delar av livet. Om träning är ett verktyg, ett angreppssätt för att vara 

mer hälsosam -  så kan värdet av att lägga ner tid på andra hälsosamma aktiviteter förstärkas. 

En del i att förändra ett förhållningssätt kan vara verktygen och metoden man angriper ett 

problem med. Det gör att designen inte bara blir en verktygslåda utan att på lång sikt, genom 

små förändringar, kan komma in mer i kulturen. Marius nämner att våra vanor och små 

förändringar har en effekt på hur vi skapar vår kultur på lång sikt.  

”Om man lyckas med att få in lite metoder samtidigt som man hela tiden linkar tillbaka till 

angreppssättet, då knyter man dom två ihop så det inte bara är en verktygslåda”.  

”Fokus på individen utifrån riktlinjerna kan vara om det finns något designverktyg som kan 

facilitetera den här dialogen mellan människor, för att de ska kunna diskutera vad som är 

viktigt för dom, och vad dom ska lägga fokus på…” Man möjliggör att riktlinjerna ska kunna 

bli en dialog. Han nämner att personalen ska få äga kulturförändringen inte ett 

styrningsdokument, eller ledningen.  

Intervju 2: Jonas Gumbel  

Efter att ha presenterat det definierade problemet om ökad psykisk ohälsa för Jonas så 

förklarar han om flera projekt om detta inom psykiatrin där man varit bra på att involvera 

patienten. Han pekar på att Stockholm Läns landsting har börjat anställa personer med egen 

erfarenhet och att detta är ett sätt att gifta in annan kompetens. 

Han nämner att psykiatrin som verksamhet är bra på att involvera patienten. Han nämner att 

det finns en hel del initiativ där man försökt göra detta, om t.ex. Stockholms län som börjar 

anställa personal med egen erfarenhet.  

”Det är ett sätt att försöka gifta in annan kompetens”  



77 
 

”Min erfarenhet är att grunden med design är att man utgår från den det berör och 

samskapar lösningar tillsammans med den som det berör och med andra aktörer”.   

”För mig är det en central bit att man samskapar, man sitter och försöker komma på idéer 

med dem som man försöker hitta en lösning för – och sen testar man.  

En central del av design är enligt Jonas att man samskapar och försöker förstå användaren – 

till exempel på arbetsplatsen- och kommer på idéerna tillsammans med de som det är till för. 

Sedan kan man testa lösningen på kanske andra grupper för att se vad som är bra, dåligt, vad 

man kan förbättra och om det finns några andra lösningar. 

 ”Man involverar dom som man vill göra det bättre för i alla steg av designprocessen” 

Bristen på samordning är ett problem, mellan olika aktörer […] när ens problem påverkar 

olika domäner i ens liv så krävs det samverkan i samhället för att det ska funka bra”  

Detta har man gjort ett arbete kring – han nämner sommardesignkontoret och berättar hur man 

där jobbade med hur man kunde förebygga psykisk ohälsa med hjälp av design som arbetssätt. 

Han berättar om projektet.  

På frågan om Jonas trodde att tjänstedesignens användning inom vården skulle kunna 

appliceras inom andra organisatoriska verksamheter – och om han såg någon koppling mellan 

design och hälsa, varpå han fick prata fritt så berättade han till en början att man skulle 

behöva backa lite för att få en förståelse för hälso- och sjukvården.  

Han pekar på att under medeltiden så fanns det ett begränsat antal metoder för att hantera 

problem rörande hälsa och att individen själv hade vetskap om vad man behövde. Jonas 

berättar att medicin har kommit att bli ett forskningstungt område som allt mer nischad inom 

olika kunskapsområden, men undergrupperingar och experter inom sitt område. Han menar att 

psykisk ohälsa eller ohälsa generellt är komplexa tillstånd som kan påverka varandra (oro, 

smärta)  

”Kropp och knopp sitter ju ihop väldigt mycket, och om då dessa nischade verksamheter med 

massa experter ska möta mig som individ – så blir det ofta problem”  

”Det är ju något slags grundproblem, att om jag har komplexa problem så är inte samhället 

och resurserna runt mig organiserade på det sättet– och det kan vara ett sätt där design 

verkligen kan hjälpa till”.  
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Man menar att det krävs att man förstår hur en människa lever sitt liv och med det som 

utgångspunkt kan man lättare att organisera de olika aktörerna runt personen.  

”Om man frågar en person; Hur lever du ditt liv? Och hur funkar det från morgon till kväll 

för dig? – och med det som utgångspunkt så är det lättare att organisera..”  

Jonas menar att med människan som utgångspunkt och hur personen lever sitt liv så kan man 

lättare organisera de olika aktörerna. Här menar Jonas att design kan vara en viktig del.  

”Här har design en viktig del, att vända på perspektivet” Han menar att alla aktörer gör sitt 

bästa utifrån sina organisatoriska utgångspunkter. Men vänder man på det – så kanske det är 

något annat de olika aktörerna bör göra.  

Jonas berättar att om man går in på vad varje aktör i samhället ska göra för personen med 

psykisk ohälsa så kan man ju i bästa fall förebygga att personen drabbas psykisk ohälsa. För 

att förstå vad man som aktör ska göra för att förebygga detta tillstånd säger Jonas:  

”För att förstå det så tror jag att man behöver förstå individen, arbetstagaren eller chefen 

eller vem det nu är som man vill förebygga ohälsa hos. För att förstå denna personens  

perspektiv så är design perfekt” ”där finns det handfasta verktyg för att förstå ditt perspektiv 

som medarbetare eller chef”   

Jonas har försökt få in denna förståelse inom hälsa och sjukvård. Han menar att bara att man 

använder sig av ordet ”patient” när man går en vårdutbildning så är ett problem. Han 

beskriver detta: 

”Utifrån mitt perspektiv på medicinkliniken så är du en patient, men utifrån ditt perspektiv så 

är du en människa, som har kontakter med massa andra människor och du har ett hemmaliv, 

du har ett liv på jobbet – och allt det där hör ju ihop för dig.” Det förstår man inte om man 

ser dig på patient på medicinkliniken.  

”Istället för att se det från verksamhetens perspektiv ska man försöka se det utifrån 

verklighetens perspektiv, din verklighets perspektiv” Då förstår man på ett annat sätt, ”man 

får som en professionell empati för den man vill göra det bra för. Inte tycka synd om – utan 

snarare förstå hur människor lever sina liv”.  

”Om man förstår hur människor lever sina liv, och vad som funkar bra för dem, så öppnar 

det upp för olika sorters lösningar”.   



79 
 

Jonas menar att för att förstå en persons perspektiv så är design en bra metod – och att det här 

finns handfasta verktyg. Jag frågar om han såg potential i design som arbetssätt i detta 

specifika syfte och det kunde han. Han menar att design kan hjälpa aktörer inom hälsa att 

arbeta tillsammans för att skapa bättre lösningar för individen.  

Jonas menar att genom att få en professionell empati för det man göra det bra för, inte för att 

tycka synd om dem – utan snarare mer förstå hur människor lever sina liv. Detta kan design 

som metod hjälpa till med och genom att vrida perspektivet till individen arbeta fram nya 

lösningar.  

Jonas nämner experio lab och deras case. Och nämner att det finns massa exempel på hur man 

använder design inom vården.  

Jag frågar huruvida man kan se design som en metod eller ett förhållningssätt.  

”Det är svårt att säga någon verksamhet som inte skulle må bra av något slags designtänk” 

Utifrån Jonas och deras perspektiv är design både ett förhållningssätt och en uppsättning 

verktyg och metoder. ”Det är egentligen ett hopplock av olika metoder från olika 

vetenskapliga områden som man sedan paketerats snyggt i denna designvärld” 

Detta i sin tur kräver träning och kompetens. Man måste vara inspirerad att vilja pröva och 

träna på sättet att tänka. Han nämner skarpa projekt och designtrappan.  

Intervju 3: Olga Sabirova Höjerström 

Jag berättar om problemet med psykisk ohälsa och frågar hur Olga ser på 

användningsområdet av hälsa inom tjänstedesign.  

Olga tänker att det handlar mycket om individen, och hur individen ska ta hand om sig själv 

och sin hälsa. Men då är det också upp till oss som organisation att påvisa hur man kan göra 

det. Vi heter ju ändå ”hälsa – och sjukvård”. Hälsa är ju inte bara vård av sjuka människor, det 

är ju mer än så menar Olga. Det berättar Olga att de har tänkt på detta mer på landstinget. Att 

de borde jobba mer med hälsofrämjande insatser för befolkningen.  

Det är svårt att jobba förebyggande när man går på knäna och när det är svårt att ta hand om 

de sjuka. De sjuka blir ju fler och fler, och något äldre. Förebyggande insatser idag kommer 

sjukvården gynnas på lång sikt.  
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På frågan om Olga tror att att tjänstedesign kan vara en bra metod inom det aktuella 

användningsområdet svarar hon att hon tror det, i varje fall att använda sig av design som 

förhållningssätt och:  

”Ta redan på behov som befolkningen, om det är en patient, eller anhörig eller vem det nu är 

har först – och sen utifrån behoven så jobbar man på olika sätt, med olika metoder för att 

tillgodose det behovet”.  Utifrån detta perspektiv skulle design kunna vara användbart menar 

Olga. 

Olga berättar om projektet ”samverkan för att minska psykisk ohälsa”  

Där utgick de från ett designförhållningsätt men använde sig också av designmetoder. Och då 

kanske man undrar om design är en metod eller ett förhållningssätt. Det kan man enligt Olga 

problematisera. I projektet intervjuades ett tjugotal kvinnor med djupintervjuades för att sedan 

skapa en ”persona” som hette Anna. Denna visualiserade genomsnittliga användare användes 

senare för att förstå en persons resa från att kämpa med sin omgivning tills det man går in i 

väggen och processen till att bli frisk.  ”Annas” resa presenterades genom workshops med 

några av de aktörer i samhället som inblandade under rehabiliteringsprocessen för att främja 

till samverkande samarbete mellan parterna.  ”Vem det är som tar hand om detta bakom 

kulisserna spelar ingen roll för Anna”. I rummet blir det: ”Hur kan vi jobba tillsammans för 

att hjälpa henne”  

”Syftet med projektet det var ju hur man kan samverka..”  

Jag frågar om design skulle kunna användas internt i organisationen. Kan man som 

arbetsgivare se den anställda som användare?  

Olga trodde att design som förhållningsätt egentligen borde kunna användas i de flesta lägena 

och att det handlar om att ta reda på användarens behov.  

” Jag tror egentligen att design som förhållningsätt kan man nog använda i de flesta lägena 

[…] det handlar mycket om att ta reda på användarens behov, och om man sätter användaren 

som din anställd och ta reda på vad din anställda har för behov när man är som chef – och 

hur man då kan tillgodose det”  

Hur kan man applicera design internt, blir det ett förhållningsätt eller som en extern metod?  

Olga menar att man borde kunna använda sig av design som förhållningssätt i de flesta 

verksamheter, men hon är osäker på hur det kan användas inom just psykisk ohälsa.  
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Enligt Olga kan design beskrivas som ”medveten utformning” av något. Och utmaningen 

många gånger när man som tjänstedesigner ska använda sig av metoden i en organisation är 

att få denna förståelse för att design mer handlar om hur man genom sitt förhållningssätt 

medvetet utformar något snarare än att bara sätta upp nya gardiner. Det kan vidare ta en stund 

att skifta detta ”mind-set”.   

”Det är väl en utmaning – att beskriva vad design är, att det är ett förhållningssätt och något 

man medvetet utformar. Det är ju det de betyder, medveten utformning.” Om det är en 

produkt, kläder, en bil eller en tjänst – det spelar ingen roll.  

Olga menar att språkbrukar kan vara lite skrämmande av design, fast när man förklarar det 

närmare så tycker inte människor det är konstigt. Det tar en stund. 

En utmaning ser Olga som att vi människor är skolade och lärda till att vara 

lösningsorienterade. ”En annan utmaning som jag ser det är att vi ofta är väldigt 

lösningsfokuserade. Det ser jag inte bara som ett problem inom vården utan snarare – jag 

tror att vi är skolade så, vi som människor – att har man ett problem ska man lösa det. Man 

ska hitta en lösning. Medans i det här läget, i design, så handlar det mycket att förstå 

problemet – och varför det faktiskt är ett problem, vilket hindrar att ta fram en lösning 

snabbt”.  

”Grotta sig ner i problemet, det är också en utmaning, att vara i den stunden, det kan vara en 

ganska smärtsam process egentligen, i att landa och försöka klura ut vad är insikterna och 

vad är behoven”.  

 I design handlar det mer om att först förstå problemet vilket hindrar en från att kanske hitta 

en snabb lösning. Det kan handla om en längre tid där man endast ”grottar” ner sig i 

problemet och det kan i stunden vara en ganska smärtsam process att klura ut vad insikterna 

och behoven än. 

 


