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Abstract
Service  Design  is  a  relatively  new,  unexplored  and  exciting  phenomenon  that 

through an interdisciplinary work methodology designs services. A discussion has 

been going on for a long time regarding whether there is  a difference between 

products and services. Services are often classified as immaterial, heterogeneous, 

non-storable and inseparable in relation to products.  A question that arises is if 

something  specific  characterises  the  work  methodology  used  regarding  service 

design. The aim with this paper is thus to explain the work methodology when 

working with service design.  To find out the differential  and describe the work 

methodology regarding service design a method is used which includes a case of 

product design. The work methodology regarding three design cases developed by 

two different design firms is studied, one of which is a product design case and the 

other two are service design cases. After that parallels are drawn to chosen theories 

from the fields Service Management, Design Management and Rational/ Irrational 

work processes. Some of the conclusions that this paper has generated are that there 

is a strong user focus in both service design and product design. Another conclusion 

that has been made is that when working with service design it is important to be 

conscious  about  the  time-  and  space  aspect  to  gain  a  total  perspective  and  a 

thorough user focus.
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Sammanfattning
Tjänstedesign är ett relativt nytt, outforskat och spännande fenomen som genom en 

tvärvetenskaplig arbetsmetodik designar tjänster. Det har länge pågått en diskussion 

huruvida det är skillnad på tjänster och produkter. Tjänster klassificeras ofta som 

immateriella, heterogena, icke-lagringsbara och oskiljaktiga i relation till produkter. 

En  fråga  som  då  kan  ställas  är  huruvida  arbetmetodiken  som  används  vid 

tjänstedesign utmärker sig på något sätt. Syftet med denna uppsats är således att 

beskriva och förklara arbetsmetodiker inom tjänstedesign. Arbetsmetodiken vid tre 

fall utförda av två olika designbyråer studeras, varav ett är produktdesign och två är 

tjänstedesign.  Sedan  dras  paralleller  mot  valda  teorier  från  områdena  Service 

Management,  Design  Management  och  Rationella/  Irrationella  arbetsprocesser. 

Några  slutsatser  som  uppsatsen  har  genererat  är  att  det  finns  ett  starkt 

användarfokus  i  såväl  produktdesign  som tjänstedesign.  En  annan  slutsats  som 

dragits är att inom tjänstedesign är det viktigt att ta hänsyn till tid-och rumsaspekten 

för att få ett helhetsperspektiv och ett ingående användarfokus. 
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1. Inledning

1.1 Uppsatsens definitioner av begrepp

Många begrepp i denna uppsats är specifika för området och för att underlätta för  

läsaren  har  definitioner  av  dessa  begrepp  inledningsvis  valts  att  presenteras.  

Många av begreppen kan tolkas på olika sätt men definitionerna presenterade här  

visar hur begreppen kommer användas i denna uppsats. Utförligare redogörelser  

av de mer centrala begreppen kommer längre fram i uppsatsen. Begreppen Service 

Management, Design Management och många begrepp av dess underkategorier är 

svåra att översätta till svenska, då innebörden till viss del går förlorad.

Tjänstedesign

Tjänstedesign  eller  Service  Design  är  ett  tvärvetenskapligt  område  som hämtar 

input från många olika områden. Med tjänstedesign kan det menas att  en tjänst 

skapas och designas helt från grunden, men det innebär också rekonstruktion av de 

processer som skapar en redan befintlig tjänst. Det sistnämnda kallas även Service 

Re-design. Målet med Service Re-design är att förbättra tjänsten och göra den mer 

användbar och effektiv för både konsument och företag. 

Produktdesign

Produktdesign  syftar  till  en  produkts  tekniska,  funktionella,  ergonomiska, 

ekologiska, ekonomiska, etiska och estetiska utformning. 

Service Management

Service Management är en gren inom marknadsföring som började etableras under 

1970-talet. Området refererar till samordning och ledning av tjänster och utveckling 

av  kärn-,  bi-  och  stödtjänster.  Service  Management  innefattar  bland  annat 

tjänstemarknadsföring. Service Management är även en uppfattning om att ledning 

av  serviceföretag  och  utformningen  av  effektiva  servicesystem skiljer  sig  ifrån 

produktproducerande  företag1.  Vi  är  medvetna  om Service  Managements  totala 

innebörd men väljer att i denna uppsats använda begreppet Service Management 

synonymt med tjänstemarknadsföring. 

1 Normann(2000) s. 9-10
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Design Management

Design Management uppkom enligt Design Management forskaren Brigitte Borja 

De Mozota under 1960-talet i Storbritannien.2 Området refererar till sättet på vilket 

företag tar beslut rörande design. Mestadels handlar behandlar Design Management 

produktdesign.  Design  Management  innefattar  även  arbete  för  effektiva  och 

lönsamma designprocesser och samordning av strategier  för att  utnyttja fördelar 

gentemot konkurrenter. 

Arbetsmetodik

I denna uppsats syftar begreppet arbetsmetodik till de metodiker och processer som 

praktiker eller aktörer som skapar och designar tjänsten eller produkten använder 

för att nå sitt mål. Det kan vara medvetet eller omedvetet, strukturerat eller mer av 

en  trial  and  error  process  där  test  leder  fram  till  lärdomar  och  erfarenheter. 

Sammanfattningsvis  går  det  att  säga  att  vi  med  arbetsmetodik  menar  sättet 

aktörerna arbetar på. 

Fall

I denna uppsats definieras ett fall som ett designuppdrag som en designbyrå tar sig 

an. I denna uppsats används begreppet fall i kombination med antingen tjänste- eller 

produktdesign.

Dikotomi

Dikotomi innebär en uppdelning av något i två av varandra uteslutande delar. Inom 

företagsekonomi figurerar ofta dikotoma begrepp som positivistiskt eller normativt, 

om någonting är  eller  bör.  Ett  till  exempel  på  uppdelning  är  att  fenomen  kan 

studeras utifrån ett makro eller mikro perspektiv, det vill säga i ett större perspektiv 

eller i ett mindre3. Att dela upp ett fenomen och studera det från två perspektiv kan 

ha så väl fördelar som nackdelar. Det finns en möjlighet att viktig information kan 

gå förlorad om ett perspektiv utesluts.

2 Borja de Mozota (2003) s. 68
3 Hunt ( 2002) s. 13-18
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Iterativ

En projektprocess som är iterativ växelverkar mellan olika delprocesser. Det kan ses som 

att  pröva  sig  fram och  byta  mellan  olika  arbetsuppgifter.  En  projektprocess  behöver 

nödvändigtvis inte följa en kronologisk ordning. 

1.2 Bakgrund

En tjänst beskrivs vanligen i en stor del av Service Managementlitteraturen med ett 

antal  egenskaper  som  sägs  skilja  tjänster  från  produkter.  Dessa  egenskaper 

presenterar traditionellt tjänster som bland annat:

Abstrakta
Med  detta  menas  att  tjänster  både  ur  producentens  och  kundens  perspektiv  är 

svårförklarade.

Immateriella
Tjänster är ogripbara och icke materiella skapelser som inte går att röra på samma 

sätt som produkter.

Oskiljaktiga

Produktion,  konsumtion  och  leverans sker  i  nästan  samma  ögonblick  i  en 

tjänsteprocess. Konsumenten har en stor del i skapandet och resultatet. Således kan 

tjänst och konsument ses som oskiljaktiga.

Heterogena
Tjänster kan ses som heterogena och icke standardiserade vilket gör att resultatet 

kan  variera  vid  olika  tillfällen.  Med detta  menas  exempelvis  att  ett  besök  hos 

frisören kan variera från en dag till en annan.

Icke lagringsbara
Tjänster anses inte kunna lagras, de anses heller inte kunna säljas vidare4. Detta 

medan  en  produkt  brukar  karaktäriseras  som  ett  materiellt  resultat  av  en 

produktionsprocess och därför kan säljas vidare. 

I kontrast till åsikten om denna klassifciering av tjänster står en mängd forskare 

vars åsikter presenteras i bland annat artikeln ”The four service marketing myths; 

remnants of a goods based, manufacturing model” av Stephen L. Vargo och Robert 

4 Arnerud-Cooper, Edvardsson ( 1998) s.15
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F. Lusch, vilka hävdar att det är en myt att karaktärisera tjänster som abstrakta, 

heterogena, oseparerbara och icke-lagringsbara med mera. I artikeln hävdar Swartz, 

Bowen och Brown att de flesta tjänster har någon form av konkret representation, 

vilket gör att det inte går att tala om absolut abstraktion. Tjänsten ”flygresa” måste 

inkludera  någon form av  farkost  för  att  förflyttningen skall  kunna genomföras. 

Farkosten  är  en  produkt  kopplad  till  tjänsten.  I  artikeln  presenteras  också 

Gummesson och Lovelocks åsikter där de påpekar att inte alla tjänster kan ses som 

heterogena. McDonalds tjänster är standardiserade världen över oavsett om kunden 

beställer en hamburgare i New York, Peking eller i Oslo. 

Även  inom andra  områden  i  tjänstesektorn  kan  tjänsterna  ses  som homogena, 

exempelvis information från databaser eller bankomat- och banktjänster. Vargo och 

Lusch för även fram Lovelock, Beaven och Scottis åsikter om att tjänster kan ses 

som oseparerbara.  Författarna  menar  på att  underhållning  som musik,  film och 

television är tjänster och att dessa inte behöver konsumeras i samma sekund som 

produktion sker. Andra exempel är informations-, börs- och finansieringstjänster. 

Artikeln  presenterar  även  Gummessons  åsikt  om  att  tjänster  bör  ses  som 

lagringsbara  genom att  tjänster  kan  lagras  i  människor,  system,  fastigheter  och 

maskiner som exempelvis kunskap och informationsbanker.5

Följaktligen går det att utvinna olika åsikter om tjänsters natur ur denna diskussion. 

Många forskare som hävdar att det är skillnad på tjänster och produkter är ändå 

beredda att erkänna att gränsen dem emellan är flytande. 

I dikotomin av produkter och tjänster associeras vanligen ett produktföretag med 

materiella  produkter  som  går  att  ”ta  på”  medan  tjänsteföretag  associeras  med 

upplevelser såsom exempelvis ett restaurangbesök. Ett problem med uppdelningen 

av  produkter  och  tjänster  i  två  skilda  dikotomier  är  att  det  ger  en  generell 

uppfattning att tjänsten kan existera utan inverkan från en produkt och vice versa. 

Verkligheten ser dock mer komplex ut där de flesta produkter och tjänster existerar 

med någon form av inverkan från den andra parten. Produkter och tjänster bör som 

ovan nämnts ses som bestående av en flytande gräns med många uttryckssätt och 

former.  Denna  problematisering  av  dikotomibegreppen  sträcker  sig  bortom 

5 Vargo, Lusch (2004) s 324-332
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produkter och tjänster till de andra delarna av uppsatsens områden, det vill säga 

Design  Management  och  Service  Management  och  således  produktdesign  och 

tjänstedesign. En fråga som kan ställas är varför det ska behöva fastställas så klara 

distinktioner  mellan  begreppen  när  det  i  själva  verket  rör  sig  om  flytande 

uppfattningar som rör sig inom respektive områden.

Figurerna 1 och 2 nedanför illustrerar olika grader av samspel mellan tjänster och 

produkter.  Dessa kan också tolkas  som olika åsikter  gällande både tjänster  och 

produkters egenskaper.

Figur.1.  Egen visualisering av Produkter/Tjänster

I fig.1. skiljs produkter och tjänster åt. De är i detta fall oberoende av varandra. 

Figur.2.  Egen visualisering av  Produkter/Tjänster integrerade

I fig.2. är skillnaderna mellan produkter och tjänster mer flytande. Här kan en tjänst 

levereras  med produkter  som stöd  eller  tvärtom.  Ett  exempel  på  denna  typ  av 

produkt är företaget Apples bärbara mp3-spelare Ipod som i sig är en produkt, men 

måste användas tillsammans med datorprogrammet Itunes för att kunna samspela 

med  musiken.  Itunes  är  följaktligen  en  stödtjänst  till  Ipod.  Detta  medan  det 

omvända fallet kan handla om en biluthyrningstjänst som kräver en produkt i form 

av en bil för att kunna fungera.

Utgångspunkten för tjänstedesign är dock i nuläget ofta att tjänster och produkter är 

olika och att de därför också kräver olika arbetsmetodiker och processer vid design. 

Vid produktdesign har det i stor utsträckning varit industridesigner, konstruktörer 

 

Produkt Tjänst

Stödtjänst

Stödtjänst

Produkt

Stödprodukt

Stödprodukt

Tjänst
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och ingenjörer som agerat formgivare. Det finns ett stort antal designbyråer både i 

Sverige och i resten av världen som är specialiserade på produktdesign. Det finns 

också  ett  stort  antal  aktiva  konsulter  och  så  kallade  inhouse  designer  som är 

anställda direkt på ett företag och där arbetar med företagets design. I Sverige finns 

det väldigt  få aktörer som arbetar med tjänstedesign och inga designbyråer som 

enbart inriktar sig på området. De aktörer som tagit sig an uppdraget att designa 

tjänster är designbyråerna som tidigare designat produkter.

1.2 Problem

Ordet design associeras ofta med design av produkter vilket gör att det relativt nya 

och  outforskade  området  tjänstedesign  ger  upphov  till  definitionsproblem. 

Arbetsmetodiken kring produktdesign har utvecklats till  ett vetenskapligt område 

med olika strategier och modeller över hur effektivitet och lönsamhet bäst uppnås. 

Aktörerna som arbetar med produktdesign vet vad de kan erbjuda och konsumenten 

eller  beställaren  efterfrågar  ofta  en  praktisk,  lönsam  och  estetiskt  tilltalande 

produkt. Teorierna och modellerna inom produktdesign kommer främst från den 

traditionella Design Managementlitteraturen med författare såsom Birgitte Borja de 

Mozota i spetsen. Denna litteratur kan på många punkter anses lämna mycket att 

önska när det kommer till tjänstedesign. 

När  det  kommer  till  tjänstedesign  specifikt  finns  det  inte  en  lika  omfattande 

teoribildning med strategier för arbetsmetodikens steg och utformning. Detta gör att 

många praktiker som arbetar med design av tjänster inte har någon beprövad modell 

att arbeta efter. G. Lynn Shostack menar att design av tjänster ofta karaktäriseras av 

”trial  and  error”  där  en  subjektiv  förklaring  av  ett  behov  översätts  till  ett 

operationellt koncept som ofta inte liknar originalidén. Det finns en avsaknad av 

systematisk  kvantifiering  av  processen  och  test  för  att  säkra  att  tjänsten  är 

fulländad, rationell och uppfyller originalbehovet6. 

Perspektivet på tjänster som Design Managementlitteraturen saknar, beaktar dock 

Service Management. Inom Service Management finns en omfattande teoribildning 

som behandlar  hantering av tjänster  ur ett  företagsekonomiskt  perspektiv.  Detta 

område  saknar  dock  designaspekten  då  det  mestadels  behandlar 

6 Shostack (1984)
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tjänstemarknadsföring  och  tjänsteutveckling.  De  båda  områdena  Design 

Management och Service Management snuddar således vid tjänstedesign men vid 

två olika ändar.

Uppdelningen av tjänster och produkter är tydlig inom Design Management och 

Service  Management  eftersom det  sistnämnda  som tidigare  nämnts  presenterar 

speciella sätt att hantera tjänster baserat på dess egenskaper. Faktumet att Service 

Management och Design Management presenterar olika sätt att hantera produkter 

och tjänster,  gör  att  det  går  att  ställa  frågan om samma dikotomi bör gälla  för 

tjänstedesign och produktdesign. Följaktligen också om de nuvarande modeller för 

arbetsmetodiken vid produktdesign kan direkt appliceras på tjänster, eller om det 

krävs en hel- eller delrevidering av arbetsmetodiken.

En  fråga  som bör  ställas  i  detta  skede  är  om  tjänstedesign  kan  likställas  med 

tjänstekonstruktion  och  tjänsteutveckling.  Tjänstedesign  innebär  som  tidigare 

nämnts att aktivt arbeta med designmetodik vid utvecklandet av nya tjänster och vid 

revidering av redan befintliga. Systematiseringen finns med från början och målet 

är att genom design uppnå effektivitet  och lönsamhet. Vid den tjänsteutveckling 

som används inom marknadsföring tas dock inte designaspekten i beaktande från 

början.  Det  går  med  detta  i  beaktande  att  på  många  punkter  nästan  likställa 

tjänstedesign med tjänsteutveckling.  Med detta i  åtanke går det även att  spå en 

framtida  trend  där  aktörer  inom produktdesign  som oftast  är  designbyråer  och 

konsulter  är  de  som  fortsätter  ta  sig  an  tjänstedesign  mer  än  traditionella 

marknadsförare.  I  framtiden  kommer  vi  kanske  att  se  designbyråer  som 

affärsutvecklare.

1. 3 Syfte

Syftet med denna uppsats är beskriva och förklara arbetsmetodiker och processer 

inom det relativt outforskade området tjänstedesign. För att få fram det särskiljande 

och att förklara arbetsmetodiken kring tjänstedesign används en metod där ett fall 

av  arbetsmetodik  kring  produktdesign  inkluderas  till  undersökningens  två 

tjänstedesign-fall.  Huvudfokus  ligger  dock  inte  i  att  jämföra  tjänstedesign  och 

produktdesign  utan  att  beskriva  arbetsmetodiken  vid  specifikt  tjänstedesign. 

Paralleller  kommer  även  att  dras  mellan  Design  Management  och  Service 
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Management  för  att  försöka  få  förståelse  för  uppdelningen  av  produkter  och 

tjänster. Såväl rationella som irrationella arbetsmetodiker kommer behandlas för att 

skapa  en  förståelse  för  hur  arbetsmetodik  ser  ut  i  verkligheten  och  se  om det 

förekommer  rationella  eller  irrationella  indikatorer.  Förhoppningen är  att  denna 

studie kan ses som en slags grundforskning för att få en förståelse för arbetsmetodik 

kring tjänstedesign.

1.4 Frågeställning 

Då  syftet  med  denna  uppsats  är  att  ta  reda  på  vad  som  karaktäriserar 

arbetsmetodiken  kring  tjänstedesign  med  hjälp  av  en  jämförelse  med 

arbetsmetodiken kring produktdesign, formuleras frågeställningen som sådan för att 

få med både det deskriptiva och till viss del det komparativa.

Vad  karaktäriserar  arbetsmetodiken  kring  tjänstedesign  i  jämförelse  med 

arbetsmetodiken som används vid produktdesign?

Trots att forskningsfrågan belyser ett visst jämförande element ligger fokus dock på 

tjänstedesign och uppsatsen kommer endast behandla ett produktdesign-fall för att 

stödja framställningen av arbetsmetodiken kring tjänstedesign. 

1.5 Avgränsningar

Uppsatsens  huvudfokus och  perspektiv  ligger  på designbyråer  som arbetar  med 

tjänste- och produktdesign. Beställaren och slutanvändaren behandlas endast för att 

utvinna viktiga aspekter att beakta vid tjänstedesign. Valet av perspektiv är för att 

det är ofta en designbyrå som får uppdraget att designa en produkt eller tjänst.  En 

annan anledning är också för att det är designbyråer som tagit sig an och börjat 

arbeta  med  just  tjänstedesign.  Endast  tjänste-  och  produktdesign-fall  i  Sverige 

kommer behandlas.

Uppsatsen behandlar arbetsmetodiken kring tre olika fall. Avgränsningen har gjorts 

till  ett fall  av produktdesign och två fall  av tjänstedesign. På grund av tid- och 

resursbrist  har inte möjligheten att  redogöra för en större mängd olika typer av 

arbetsmetodiker eller aktörer funnits. Istället har djupare fokus lagts på de befintliga 

fallen,  dock utan att  kalla  det för en fallstudie.  Hade mer resurser funnits hade 
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resultatet förmodligen varit en studie med en högre grad av generaliserbarhet. Dock 

har  detta  beaktats  från  början  då  målet  med denna uppsats  inte  är  att  hitta  en 

generell modell över bästa sättet att arbeta på utan att visa hur utvalda aktörer i 

Sverige, en relativt ny marknad för tjänstedesign arbetar med fenomenet 2008. 

2. Metod

2.1 Tillvägagångssätt

Denna  uppsats  har  en  deskriptiv  utgångspunkt  där  huvudfokus  är  att  studera 

arbetsmetodiken inom området tjänstedesign. Dock finns det en komparativ del i 

uppsatsen, vilket består av ett produktdesign-fall, som används för att stödja och 

föra fram det säregna i tjänstedesign. Produktdesign-fallet är följaktligen, trots att 

det är en del av frågeställningen, inte fokus i denna uppsats.

För att i uppsatsens inledande skede angripa och försöka förstå forskningsproblemet 

har vi funderat över vad som faktiskt är och vad som karaktäriserar en tjänst och 

genom att göra detta har vi, gång på gång, kommit över den klassiska indelningen 

av  tjänsters  egenskaper.  Denna  indelning  är  väldigt  utbredd  men  funderingar 

väcktes huruvida det faktiskt är skillnad på tjänster och produkter. Vidare kom vi 

efter brainstorming in på hur arbetsmetodik, processer och framför allt design av 

tjänster  bedrivs  och  bestämde  slutligen  att  detta  skulle  vara  forskningsfrågans 

fokus.

Inledningsvis var tanken endast att göra en deskriptiv studie över arbetsmetodiken 

kring tjänstedesign.  Detta skulle  göras  genom en kvalitativ  ansats  där  vi  skulle 

kontakta ett antal aktörer som arbetar med fenomenet för att studera deras projekt. 

Vi  stämde  en  inspirationsträff  med  vår  tidigare  föreläsare,  design-  och 

varumärkesstrategen Robert Bau, som gav oss kontaktuppgifter till Malin Orebäck 

på Ergonomidesign, en designbyrå som arbetar med produkt- och tjänstedesign. 

Vi  träffade  Orebäck  över  en  lunch  den  11  mars  i  Ergonomidesigns  lokaler  i 

Bromma. Under lunchen diskuterades ett eventuellt upplägg för uppsatsen och vad 

vi ville få ut av Ergonomidesign. Under lunchen presenterades vi även för Jakob 

Boije och Ulrika Ewerman och alla verkade väldigt entusiastiska över fenomenet 
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tjänstedesign.  Orebäck,  Boije  och  Ewerman  är  samtliga  industridesigner  och 

designstrateger. 

Under  vår  diskussion  vid lunchen kom vi  fram till  att  tjänstedesign  är  ett  mer 

outforskat ämne i jämförelse med produktdesign. Därför fann vi att vi kanske skulle 

kunna förklara fenomenet bättre genom att även inkludera en jämförelse med ett 

produktdesign-fall för att få fram det som karaktäriserar tjänstedesign. Det har även 

visat sig att det är svårt att undvika att vid beskrivning av tjänster inte inkludera 

produkter i resonemanget överhuvudtaget.

Arbetet  inleddes  med  att  vi  läste  in  oss  på  ämnet  vilket  delvis  varit  svårt  då 

teoribildningen kring tjänstedesign är minimal i jämförelse med teorin som finns 

inom produktdesign. Detta har krävt att vi behövt söka i källor från många olika fält 

och plocka ut det som vi ansett vara relevant. Det har även gjort att vi förlitat oss 

mycket på våra muntliga källor med erfarenhet från området. 

Ett intervjutillfälle bokades till den 14 april tillsammans med Boije och Orebäck, 

ännu  en  gång  i  Ergonomidesigns  lokaler.  Under  intervjun  fick  vi  ta  del  av 

arbetsmetodiken  kring  tjänstedesign-fallet  SAS.  Intervjun  spelades  in  och 

transkriberades efteråt för att materialet enklare skulle kunna studeras.

Ytterligare ett fall av tjänstedesign har studerats. Kontakt togs vid ett senare tillfälle 

med designingenjören Hans Frisk,  som tidigare  arbetat  på SVID (Stiftelsen  för 

Svensk Industridesign) men numera arbetar för designbyrån Struktur Design. Frisk 

berättade  bland annat  om arbetsmetodikerna  vid  Tillit/Karina-fallet.  Vi  höll  två 

telefonintervjuer med Frisk, den 22: a och 25: e april, även dessa spelades in och 

transkriberades efteråt.

När det kommer till den erhållna empirin behandlas ett fall av arbetsmetodik kring 

produktdesign.  Detta  exempel  är  Bahco,  ett  företag  som  producerar  verktyg. 

Informationen  kring  Bahco  har  endast  inhämtats  genom  sekundärdata  som  vi 

erhållit av designbyrån Ergonomidesign. Till Tjänstedesign-fall 1, SAS har det inte 

funnits  någon skriftlig  data att  tillgå  och därav är empirin  helt  intervjubaserad. 

Tjänstedesign-fall 2, Tillit/Karina-fallet är en blandning av sekundärdata erhållet av 
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designbyrån Struktur Design och primärdata i  form av två intervjuer med Hans 

Frisk på Struktur Design.

Som tidigare nämnts har det varit svårt att hitta och pussla ihop den litteratur som 

använts i uppsatsen. Litteraturen har vi funnit genom efterforskningar. Det föll sig, 

som tidigare framgått relativt naturligt att vända sig till Service Management och 

Design Managementlitteraturen för att få perspektiv på hanteringen av tjänster och 

produkter. Att försöka koppla arbetsmetodiken kring tjänstedesign till rationella och 

irrationella processer är något vi, efter att ha läst olika åsikter, kom fram till var en 

bra idé att inkludera i undersökningen. Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar 

i artikeldatabaser som Jstor och Emerald och där hittat mycket användbart material i 

vetenskapliga tidskrifter som exempelvis ”Journal of Service Research”. Efter att 

empirin  var  insamlad  genomfördes  en  analys  med  valda  teorier  och  tidigare 

forskning.  Vi  fann  att  de  studerade  fallen  genererade  mycket  ny  kunskap  och 

information. Vi har valt  att presentera våra slutsatser gällande arbetsmetodik för 

tjänstedesign i en modell. 

2.3 Val av metod och undersökningsobjekt

Valet av metod grundar sig i forskningsfrågan: Vad karaktäriserar arbetsmetodiken 

kring  tjänstedesign  i  jämförelse  med  arbetsmetodiken  som  används  vid  

produktdesign? Valet av tjänstedesign-fall till studien har skett med utgångspunkt i 

att det inte finns så många dokumenterade fall av tjänstedesign i Sverige och att de 

utvalda anses som nyskapande inom området. Produktdesign-fallet har valts som 

stöd  och  därför  har  ett  exempel  med  element  av  klassisk  Design  Management 

metodik valts.

Intervjuerna har hållits  på ett  inledningsvis semistrukturerat  sätt,  men har sedan 

övergått mot ett mer öppet sätt. Vi har inlett intervjuerna med att ställa en fråga om 

tjänstedesign  och  arbetsmetodiken i  stort.  Detta  har  sedan följts  av frågor  som 

antingen varit  en del av en intervjuguide eller  dykt upp under intervjun. Denna 

metod  att  hålla  intervjuerna  öppna  har  passat  för  undersökningens  syfte  då 

kunskapen om fallen samt tjänstedesign i allmänhet inte varit så stor.
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2.6 Användning av tidigare kunskaper

Under vår utbildning Ekonomi, Teknik och Design har vi fått en förförståelse för 

ämnet  design.  Designelementen  i  utbildningen  har  gett  oss  en  inblick  i  de 

arbetsmetodiker  och  processer  som  designer  använder.  Vi  har  även  genom 

föreläsaren och designstrategen Robert Bau fått en inblick i tjänstedesignområdet 

och utvecklat intresset som lett till valet att skriva vår kandidatuppsats om detta 

ämne. Vi har även haft användning av tvärvetenskapligheten i vår utbildning när det 

kommer till definitioner och förståelse för många begrepp som används i uppsatsen. 

En person som endast  är  inriktad på företagsekonomi kanske har  förståelse  för 

begreppet Service Management medan Design Management är helt främmande för 

personen i fråga.

2.7 Kritisk granskning av metod och källor

Det är alltid viktigt att kritiskt granska metoden och de källor som används. Vi har, 

som tidigare nämnts, valt att undersöka ett relativt outforskat område, vilket gör att 

det  för  tillfället  inte  finns  mycket  litteratur  att  tillgå  som  just  behandlar 

arbetsmetodiken kring tjänstedesign. Vi har främst valt att använda oss av litteratur 

inom Service  Management  och  Design  Management.  Litteraturen  är  skriven  av 

väletablerade forskare inom sina områden, men det kan tänkas att litteraturen inte 

helt  fyller  sitt  syfte  i  denna  uppsats  då  de  behandlar  andra  områden  än  just 

tjänstedesign. I en kombination är dock de två områdena en bra utgångspunkt för en 

beskrivning  av  fenomenet  tjänstedesign.  Den  litteratur  vi  hittat  som  behandlat 

tjänstedesign har vi valt att analysera kritiskt då majoriteten lutar åt den så kallade 

”konsultfällan” med mycket anvisningar om hur saker och ting ska och bör göras 

för  att  uppnå  bästa  resultat.  Vi  har  även  använt  oss  av  artiklar  från  olika 

vetenskapliga  tidskrifter  såsom  ”Journal  of  Service  Research”  och  ”Journal  of 

Marketing”.  Det är genom de vetenskapliga tidskrifterna som många tankar och 

forskning om tjänster och tjänstedesign vuxit fram genom åren. 

Eftersom dokumentationen kring arbetsmetodiker inom tjänstedesign är liten har 

aktörer  som  faktiskt  arbetar  med  tjänstedesign  och  produktdesign  varit  en 

nödvändig tillgång för uppsatsen. Kunskapen dessa aktörer besitter har utvunnits 

genom semistrukturerade  kvalitativa  intervjuer  där  aktören  inledande  öppet  fått 

redogöra för arbetsmetodiken kring tjänstedesign. Detta har varit ett effektivt sätt att 
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strukturera  intervjuerna då vår  kunskap om arbetsmetodiken kring tjänstedesign 

inledningsvis  varit  liten.  Vi  följde  upp  redogörelsen  med  frågorna  i 

intervjuformuläret vi utformat men fyllde också på med nya tankar som väcktes 

under intervjun. Endast frågor relevanta för undersökningen rörande arbetsmetodik 

har  behandlats.  Sedan har  respondenterna i  sin  fria  redogörelse  rört  vid många 

andra intressanta aspekter att beakta.  

Hade mer tid och resurser funnits hade en intensiv fallstudie kunnat göras där ett 

specifikt  fall  av tjänstedesign skulle  följas från det att  kunden kommer med ett 

förslag fram till färdigt resultat och likaså med ett produktfall. Detta skulle ge en 

djupare förståelse för fenomenet som studeras och en djupare behandling av den 

kvalitativa ansatsen.

Kritik kan även riktas mot vårt sätt att angripa problemet tjänstedesign genom att 

använda produktdesign. Vi har valt den vägen då tjänster är väldigt komplexa och 

den klassiska uppdelningen av tjänsters egenskaper beskriver tjänster i relation till 

produkter. Skulle försök göras att karaktärisera tjänster fristående (ej i relation till 

produkter)  blir  fenomenet  än  mer  komplext.  En  djupare  och  mer  långtgående 

undersökning  och  analys  skulle  kunna  studera  tjänstedesign  som  självständigt 

fenomen i sin helhet.

2.8. Analysförfarande

I analysen försöker vi knyta an teoriavsnittet till bland annat Design Management, 

Service  Management  och  rationella/irrationella  processer  till  den  insamlade 

empirin. Vi analyserar härigenom de undersökta fallen för att på så vis komma fram 

till  egenskaperna  gällande  arbetsmetodik  vid  tjänstedesign.   Den  empiriska 

undersökningen väger tungt i analysen då det är där vi fått fram resultatet gällande 

arbetsmetodiken.  Resultatet  av  analysen  kommer  sedan  att  ligga  till  grund  för 

slutsatser och diskussion. 
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3. Undersökningsområde

3.1 Tjänstedesign

Organisationen SVID som arbetar för att öka medvetenheten om design definierar 

tjänstedesign som: 

”Arbetet med att utforma ett tjänstekoncept, dess struktur och särskilt de delar som  

en  användare  uppfattar.  Målet  är  att  utformningen  ska  spegla  tjänstens  syfte,  

funktion och profil samt att den är lätt att använda och attraktiv för användare i  

målgruppen” 7.

Rohit  Ramaswamy,  forskare  och  författare  till  boken  Design  Management  of  

Service processes menar att tjänstedesign refererar till konstruktion och planering 

av element i en tjänst. Det kan handla om finesser, miljön i vilken tjänsten erbjuds, 

eller processerna kring leveransen av tjänsten8. Han menar också på att kvaliteten 

på tjänsten i grunden bygger på de två beståndsdelarna Service Design och Service 

Delivery där  det  sistnämnda  refererar  till  sättet  på  vilket  tjänsten  erbjuds  till 

kunden9. I  Service  Delivery skapas  även  kvaliteten  på  tjänsten.  Produktkvalitet 

definieras  ofta  genom  tekniska  specifikationer  och  estetik.  Enligt  Service 

Management  forskaren  Christian  Grönroos  skapar  dock  tjänsters  immateriella 

karaktär  en  stor  komplexitet  när  kvaliteten  ska  bedömas.  Eftersom  kunden  är 

medproducent i skapandet av tjänsten kommer dess uppfattning av tjänstens kvalitet 

att  spela  en  stor  roll10.  Det  som avgör  kundens  uppfattning och utvärdering av 

tjänstekvaliteten  är  vad  kunden  tar  emot  och  på  vilket  sätt  genom  Service 

Delivery11.

Enligt  Ramaswamy består  Service  Design av de fyra  relaterade  komponenterna 

Service product design, Service facility design, Service operations process design  

och Customer Service process design. Den första komponenten  Service product  

design  består av de fysiska attributen av en tjänst,  där ett  exempel kan vara en 

måltid  som serveras  på en restaurang.  Designprocessen i  detta skede liknas vid 

7 http://www.svid.se/Om-SVID/Vad-design-ar/Designordlista/#T  2008-05-08
8 Ramaswamy (1996) s. 13 
9 Ramaswamy(1996)  s. 13
10 Grönroos (2000) s. 26
11 Ramaswamy(1996)  s. 13
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produktdesign.  Komponenten  Service facility  design refererar  till  design av den 

fysiska layouten av faciliteterna i vilka tjänsten levereras. En kunds upplevelse av 

tjänstens kvalitet kan exempelvis påverkas av attribut såsom renlighet i lokalerna. 

Service operations process design syftar till de steg och aktiviteter som krävs för att 

leverera  eller  underhålla  en  tjänst.  Den  sista  komponenten  Customer  service 

processes design  handlar om interaktionen mellan kunden och tjänsteleverantören 

det vill säga en person som levererar tjänsten. 

Ramaswamy skriver att det inte är ofta som nya tjänster designas från grunden utan 

att  det  ofta  handlar  om  att  redesigna  befintliga  tjänster  för  att  förbättra  eller 

aktualisera dem. Behovet av redesign är en kombination av att tjänsten måste hänga 

med i förändringar och att inte tillräckligt med uppmärksamhet lagts på en planerad 

och systematisk design av tjänsten.

4. Teori

Teoriavsnittet  i  denna uppsats  behandlar  teorier  och  modeller  inom områdena 

Service  Management,  Design  Management,  och  rationell  samt  irrationell  

arbetsmetodik. 

4.1 Teoretisk referensram och motiv till val av teorier

Valda  teorier,  perspektiv  och  begrepp  bildar  vår  teoretiska  referensram.  Denna 

uppsats  har  en  deduktiv  utgångspunkt då  vi  utgår  från  existerande  teorier  och 

undersöker verkligheten. Därefter har vi möjlighet att tillföra nya perspektiv och 

tankesätt.12 Design Management har valt att inkluderas då det behandlar design ur 

en  mängd  perspektiv.  Under  rubrik  4.3  presenteras  Brigitte  Borja  De  Mozotas 

presentation av designprocessen. Borja De Mozotas modell har valts då författaren 

är en av de mest framstående inom området. Gällande Service Management finns 

det  många framstående forskare  men fokus  har  lagts  på den svenske forskaren 

Richard  Normann  och  Service  Management  systemet.  Service  Management 

systemet  refererar  inte  direkt  till  arbetsmetodik  men  vi  anser  att  de  ingående 

komponenterna  i  systemet  beskriver  utgångspunkter  som  är  viktiga  att  beakta 

angående  arbetsmetodiken  vid  tjänstedesign.  Gällande  rationellt  och  irrationellt 

12 Johannessen, Tufte (2003) s. 35
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beslutsfattande är det intressant att studera om det föreligger likheter eller skillnader 

mellan de teorier som presenteras och verkligheten arbetssätt.  

4.2  Design/Management

Forskaren  Brigitte  Borja  De  Mozota  presenterar  i  boken  Design  Management: 

Using  Design  to  Build  Brand  Value  and  Corporate  Innovation en  jämförande 

approach mellan ett Design- och Managementkoncept. 

Designkoncept                                                             Managementkoncept

1. Design som problemlösning                                      1. Idémanagement och innovation

2. Design som kreativ aktivitet                                     2. Affärssystem och information

3. Design som koordinationsaktivitet                             3. Kommunikation och struktur

4. Design som en kulturell- och                                     4. Konsumentpreferenser,

konstnärlig aktivitet                                                         organisationskultur och identitet.

Figur.3. Design vs Managementkonceptet 

Figur .3 kan tolkas som att författaren vill påvisa likheterna mellan designkoncept 

och  managementkoncept.  Författaren  vill  med denna likhet  visa  att  design  som 

vetenskap har likheter med företagsekonomi i allmänhet och organisationsteori och 

marknadsföring i synnerhet. Det kan också tolkas som att författaren menar att de 

båda vetenskaperna kan kombineras  på ett  fruktsamt sätt.  Författaren menar  att 

innovationsbegreppet  är  synonymt  med  problemlösning  och  idéskapande.  Med 

kreativ aktivitet  menar författaren ett  sätt  att  utveckla  och skapa nya processer, 

produkter eller system. Kulturell och konstnärlig aktivitet kan stå för ett företags 

identitet eller image. 13

4.3 Designprocessen

Designprocessen inom Design Management fokuserar främst på produkter och kan 

se ut på många olika sätt men följer ändå samma mönster. Enligt Borja De Mozota 

består designprocessen av följande iterativa steg:

13 Borja de Mozota (2003) s. 68-74
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1. Undersöka:

I denna inledande fas undersöks och identifieras möjligheter och potentiella behov. 

Idéer genereras för att se om det specifika behovet kan lösas eller tillfredställas 

genom ett designkoncept. Fas 1 resulterar ofta i en designbrief.

2. Research

I den andra fasen ges en diagnos av projektet men här fastställs också ett visuellt 

koncept.  Det  är  viktigt  att  analysera omvärlden och därmed fastställa  projektets 

förutsättningar. Fasen resulterar ofta i en visuell konceptualisering.

3. Upptäcka

 Efter att ha klargjort problemet är det tid att samordna de kreativa resurser som 

designbyrån eller designteamet innehar. Ofta innebär denna fas brainstorming och 

enklare skisser som ska resultera i ett val av stil eller att två eller tre olika lösningar 

presenteras  för  beställaren.  Lösningarna  ska  även  innehålla  svar  på  eventuella 

funktionella, tekniska eller estetiska applikationer.

4. Utveckla

Under denna fas utvecklas  ofta  3-D prototyper och en eller  flera  modeller  kan 

utvecklas i fullskala. Modellen eller modellerna kan också användas vid eventuella 

marknadstest  för  att  avgöra  vem/vilken  som  ger  upphov  till  störst  efterfråga. 

Resultatet av denna fas är att en modell  väljs ut och att den kreativa processen 

avslutas.

5. Realisering

För  att  tillverkningen  av  produkten  ska  kunna  starta  utvecklas  en 

produktspecifikation  för  att  fastställa  materialval  med  mera.  Detta  är  ofta  en 

tidskrävande  fas  då  den  ska  väva  samman  såväl  tillverkningsresurser  som 

återförsäljare i ett nätverk.

6. Utvärdering

Under den sista fasen utvärderas teknisk kontroll, och teknisk operation såväl som 

marknadens reaktion på produkten14. 

14 Borja de Mozota (2003) s.14-17
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4.4 Service Managementsystemet

Richard Normanns Service Managementsystem består av de fem komponenterna 

Service,  Marknadssegment,  Kultur  och  filosofi,  Leveranssystem och  Image.  Dessa 

olika områden är enligt Normann viktiga i tjänsteprocessen.

Figur.415 Service Management systemet

1. Marknadssegment

Marknadssegmentet handlar om de kundgrupper och behov som identifierats och 

för vilka servicesystemet utformas. Vid definiering av marknadssegmentet måste 

särskilda egenskaper beaktas då samspelet mellan producenten och konsumenten i 

allmänhet är starkare. Marknadssegmenteringen måste grunda sig i kundens behov, 

då  denne  är  med  och  skapar  tjänsten.  Men  segmenteringen  bör  också  ha  sin 

utgångspunkt  i  ”vederbörandes  villighet  och  kompetens  att  delta  och  

deltagarstil”16. Med detta menas att det finns olika typer av segment som tycker om 

att delta i tjänsten på olika sätt, där ett segment kanske uppskattar automatisering 

medan ett annat uppskattar interaktion med en annan människa. Detta i sin tur är 

beroende  av  bland  annat  kundens  kunskapsnivå.  Målet  med 

marknadssegmenteringen  är  att  förstå  segmentet  på  djupet  då  de  är  med  och 

producerar tjänsten.

2. Servicekoncept

Servicekonceptet utgörs av de fördelar som erbjuds kunden genom tjänsten. Dessa 

kan upplevas fysiskt, psykologiskt och/eller emotionellt. Dessa är inte heller alltid 

så enkla att demonstrera för kunden innan köp men tekniker som att använda en 

15 Normann (2000) s.60
16 Normann(2000)s. 121
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produkt  som metafor  eller  utförligt  beskriva de olika  kontaktytorna där kunden 

kommer i kontakt med tjänstens fysiska attribut. Det byggs på detta vis upp en 

tjänsteprocess som i sin tur kommer att bestå av kärn- och stödtjänster. I många 

branscher läggs stor vikt vid att konkurrera genom kringtjänsterna, då förändring 

och vidareutveckling av kärntjänsten bland annat anses för kostsamt. Här kommer 

också kundens förväntningar om vad denne ska erbjudas av tjänsten. Betalas ett lågt 

pris för till exempel en transport förväntas endast kärntjänsten ”transport”. Betalas 

dock  ett  högre  pris  kanske  förväntningarna  om  kringtjänster  är  högre  och 

förhoppningar om att serveras en måltid eller att bli underhållen17.

3. Leveranssystem

Serviceleveranssystemet  är  tjänsters  motsvarighet  till  produktions-  och 

distrubitionssystemen i ett produktföretag, men är dock annorlunda på många sätt. 

Leveranssystemet  visar  på vilket  sätt  tjänsten levereras.  Det  består  av personal, 

kund och teknologisk och fysisk support.  Gällande personal kan det  handla om 

personalutveckling från utbildning i allt från ekonomi till karriärutveckling. Då det 

är personalen som levererar  tjänsten är det viktigt  att  se dem som en strategisk 

resurs. Kunden är som tidigare nämnts med och producerar tjänsten och här är det 

viktigt att även kunden får utbildning och medvetenhet i hur tjänsteleveransen går 

tillväga. Det är även viktigt att kunden inte känner belastning och vet hur delaktig 

denne bör vara för att uppnå effektivitet. Den teknologiska och fysiska supporten i 

ett servicesystem är inte helt annorlunda från den vid produkt producerande system. 

Tjänster bygger dock väldigt  mycket på personal,  samtidigt som de kräver stort 

kapital. Dagens teknologiska utveckling påverkar tjänster och tjänsteleveransen.

4. Kultur och filosofi

Kultur och filosofi är de normer och principer som bygger upp den process som 

leder  till  tjänsteleveransen.  Kulturen är  inbäddad i  hela  företaget  och håller  sig 

oftast relativt stabil trots att ändringar kan ske. Kulturen uppkommer ur bland annat 

företagets  omgivning  där  bland  annat  branschens  traditioner  och  teknologisk 

påverkan bidrar till inverkan på kulturen18.

17 Normann(2000)s. 75
18 Normann(2000) s. 194
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5. Image

Image är enligt  Norrman företagets  sätt  att  påverka personal,  kunder och andra 

resursbärare  som  anses  ha  viktiga  uppfattningar  för  företagets 

marknadspositionering och kostnadseffektivitet. Det är också den bild som företaget 

projicerar  ut  och  hur  det  uppfattas  av  olika  aktörer.  Imagen  riktas  ofta  mot 

marknaden och  mot  företagets  nuvarande  och  framtida  kunder,  men kan  också 

riktas mot personalen och aktieägare19. Imagen är inte heller alltid önskvärd och 

ibland  strävar  företaget  efter  en  annan.  Normann  presenterar  vidare  ett  antal 

bestämmande  faktorer  för  ett  företags  image  som  är  kultur,  organisation  och 

människor,  produkter/tjänster,  marknadssegment  och  särskilda  imagepåverkande 

aktiviteter.  Normann menar på att  ovan presenterade faktorer i det  långa loppet 

nästintill ensamma kommer att avgöra företagets image.

4.5 Rationellt beslutsfattande

En  rationell  arbetsmetodik  eller  typ  av  beslutsfattande  återfinns  ofta  inom 

traditionell litteratur som en idealmodell för hur ett effektivt projekt eller strategiska 

resurser  bäst  samordnas  för  att  uppnå  angivna  mål.  Det  så  kallade  rationella 

beslutsfattandet  förespråkar  en  logisk  följd  av  aktiviteter  som  genomförs  i  en 

kronologisk ordning med olika beslutsalternativ20.

4.6 Irrationellt beslutsfattande

En rad olika  teoretiker  som exempelvis  Shostack i  artikeln  Breaking free from 

product marketing från 1977 samt Mats Engwall i boken  Jakten på det effektiva 

projektet från 1995 förespråkar ett irrationellt beslutsfattande. Engwall hävdar att 

verkligheten  ofta  består  av  så  väl  operationell  (osäkerhet  inom projektet)  som 

kontextuell osäkerhet (osäkerhet i omvärlden) och att ett rationellt beslutsfattande 

inte alltid fungerar i praktiken som litteraturen ofta vill framhålla. Den irrationella 

modellen används av praktiker i så väl offentlig som privat sektor och utgår från att 

projekt- och beslutsprocesser i praktiken inte är ett val mellan olika alternativ, utan 

snarare  är  ett  sätt  för  att  skapa  organisatorisk  handling.  En  irrationell  process 

19Normann (2000)  s. 141
20 Engwall(1995) s.169-173
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experimenterar, prövar sig fram och använder kreativitet, vilket annars kan anses 

som svårt i en rationell process21.

4.7  Modeller  över  produkt-  och  tjänsteutveckling 

sammanställda av Arnerud- Cooper/Edvardsson

Figur.5 Fem modeller över produktutvecklingsprocessen

Modellerna  ovan  beskriver  förloppet  över  produktutvecklingsprocessen  av  olika 

författare.  Samtliga  modeller  är  sekventiella  och  rationella.  Utvecklings-

processerna har en likande uppbyggnad och kan delas upp i ett antal delprocesser. 

Skillnaden  i  antal  delprocesser  visar  hur  detaljerat  processen  är  beskriven. 

Övergripande  inleds  processerna  med  en  initieringsfas  som  kan  bestå  av  att 

marknadsmöjligheter identifieras eller att en strategi fastställs. Därefter sker en fas 

av idégenerering, produktutveckling och marknadstest. Efter detta sker en fas av 

uppföljning och utvärdering.22

21 Engwall(1995) s. 169-173
22 Arnerud- Cooper, Edvardsson(1998) s. 190-191
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4.7.1  Arnerud-  Cooper/Edvardssons  iterativa  modell  över 
produktutveckling 

1. Företagets strategi för utveckling av nya produkter.

2. Idégenerering och idévärdering.

3. Utveckling och testning av produktkonceptet.

4. fortsatt  produktutveckling,  främst  med avseende på tekniska lösningar, 

och via marknadstest av ”verklig produkt”.

5. Kommersiell lansering på marknaden.

6. Uppföljning, utvärdering och marknadsutveckling.23

Arnerud-  Cooper  och  Edvardssons  iterativa  modell  har  i  stort  sett  samma 

uppbyggnad som de ovan redovisade produktutvecklingsmodellerna. Det finns en 

initieringsfas  där  strategiska  beslut  fattas  som  följs  av  en  idégenerings-  och 

produktutvecklingsfas Därefter presenteras en lanserings och utvärderingsfas. Enda 

skillnaden är att Arnerud- Cooper och Edvardsson påpekar att denna modell är av 

iterativ  karaktär  och  att  de  olika  delprocesserna  överlappar  varandra  i  en 

växelverkande process. 

23 Arnerud- Cooper, Edvardsson, (1998) s. 190-191
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Tre modeller över tjänsteutvecklingsprocessen
Fig.6  

I figur 6.  presenteras tre modeller  över tjänsteutvecklingsprocessen.  Även dessa 

modeller  delas  upp  i  sekventiella  och  rationella  steg.  Likt  produktutvecklings-

processerna  går  det  att  dela  upp  utvecklingsprocessen  i  ett  antal  delprocesser. 

Övergripande  inleds  processen  med  att  formulera  eller  utveckla  en  strategi  för 

tjänsteutvecklingsprocessen.  Därefter  genomförs  en  idégenerings-  eller  en 

utforskande fas som fortsätter med en analysfas. Därefter sker en utvecklings- och 

testfas som följs av en introduktionsfas. 

4.7.2 Arnerud- Cooper/Edvardssons iterativa modell över 
tjänsteutveckling

1. Idégenerering och idévärderingsfasen

2. Projektbildningsfasen

3. Tjänsteutformning

4. Implementering, det vill säga marknadslansering och kommersialisering.24

24 Arnerud- Cooper, Edvardsson (1998) s.190
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Arnerud- Cooper och Edvardssons iterativa modell över tjänsteutveckling liknar de 

tre ovan presenterade modellerna, men den är av iterativ karaktär och förespråkar en 

växelverkande process mellan olika faser. Att tillägga är även att denna modell kan 

ses  som  odetaljerad  i  relation  till  de  ovan  presenterade  modellerna  då  färre 

delprocesser är redovisade. 

Sandholm (som refereras till i Arnerud- Cooper och Edvardsson) framhåller att det 

är vanligt att specialister kontaktas och får ansvara för ett specifikt område. Dessa 

specialister utför sedan sitt arbete i en följd där den ena följer den andra och de 

arbetar  således  inte växelverkande.  Sandholm påpekar  att  de olika  funktionerna 

måste samarbeta i ett strukturerat team och att projektfasens olika faser överlappar 

varandra. Sandholm anger fem steg i en iterativ utvecklingsprocess för tjänster där 

samtliga berörda funktioner samspelar med varandra:

1. Ange inriktning för projektet, exempelvis typ av tjänst, konkurrens och värde i 

förhållande till kostnaden

2. Identifiera kunderna

3. Bestämma kundens behov

4. Utveckla tjänsten

5. Utveckla utförandeprocessen, det vill säga den serie aktiviteter genom vilken 

tjänsten kommer till.25

Även denna tjänsteutvecklingsprocess har likheter med de ovan presenterade. ”Att 

ange inriktning för projektet” kan tolkas som att fastställa ett strategiskt beslut.  I 

denna process har kunderna ett stort fokus.26

25 Sandholm i Arnerud- Cooper Edvardsson (1998) s 194
26 Sandholm i Arnerud- Cooper Edvardsson(1998) s 194
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Normativ modell över tjänsteutvecklingsprocessen

           Fig. 7 

Modellen  beskriver  arbetsprocessen  vid  tjänsteutveckling.  Processen  består  av 

femton  olika  faser  som  inkluderar  strategiformulering,  budgetutveckling, 

konceptutveckling och marknadstest.  Det  finns en kundfokusering i  ett  antal  av 

delprocesserna exempelvis vid testning och implementering. Modellen kan ses som 

mycket detaljerad och då den är av normativ karaktär beskriver den hur en process 

bör genomföras och inte hur en process är. 27

4.8 Tidigare Forskning

Tidigare  forskning  gällande  tjänstedesign  innefattar  bland  annat  uppsatsen 

Servicedesign från  2006,  Där  Elizabeth  Hunt  och  Camilla  Jonsson  behandlar 

tjänstedesign i innovations- och utvecklingsprocesser hos tjänsteföretag. Hunt och 

Jonsson genomförde en studie av transportföretagen SJ, Swebus Express och SAS. 

Författarna  ville  se  om  företagen  använde  sig  av  servicedesign  i  sin 

tjänsteutveckling. SAS till skillnad från de två andra företagen var det företag som 

kommit  längst  med att  medvetet  arbeta  med tjänstedesign för tjänsteutveckling. 

Författarna genomförde även en mycket genomgående litteraturstudie för att kunna 

27 Scheuing och Johnson i Arnerud- Cooper, Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik (1998) s.191
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generera  en  ”Best  Practice”28 tillämpning på  transportföretagens  tillämpning  av 

tjänstedesign. 29

Författarna till uppsatsen  Vad är design av tjänster?  från 2003, Ebba Nettelbladt 

och  Martin  Renström  genomförde  en  deskriptiv  studie  av  tjänstedesign.  De 

analyserade även ett antal svenska företags sätt att utveckla tjänster. Författarnas 

observationer ledde till  att  de utvecklade en egen modell  för tjänstedesign. Den 

första fasen kallar de för problemidentifiering där ett företags behov identifieras och 

som skulle kunna lösas av en ny tjänst. Den andra fasen är projektbildning och 

klargörande  av  uppgift  där  en  interdisciplinär  projektgrupp  bildas  och  där 

klargörande  av  problem,  målsättning  och  tidsramar  sker.  Den  tredje  fasen  är 

utformning  av  tjänsten  där  projektgruppen  ska  utforma  tjänstekoncept, 

tjänsteprocess  och  tjänstesystem.  Vilket  görs  under  de  tre  faserna 

informationsinsamling och analys, idéskissning och bearbetning av idéerna. Under 

den nästkommande fasen testning bör tjänsten testas innan den implementeras för 

att  mäta  kundernas  mottagande av  den  nya  tjänsten.  Författarna  hävdar  att  vid 

testning av en standardiserad tjänst är det möjligt att använda sig av fokusgrupper, 

och vid testning av en individuellt  anpassad tjänst  har tjänsteleverantören oftast 

beställaren att diskutera med. Nästa fas är implementering. Innan tjänsten lanseras 

måste personalen som levererar tjänsten vara införstådda med förändringen. Om 

någonting missades under de tidigare faserna får tjänsten chansen att utvecklas åt ett 

visst håll under den sista fasen utvärdering och vidareutveckling.30

 
5. Empiri

5.1. Fall 1; Produktdesign Bahco-fallet

Designbyrån Ergonomidesign har designat företaget Bahcos verktyg och har varit 

med  och  utvecklat  företagets  designprocess.  Bahcos  vision  har  alltid  varit  att 

leverera  de  bästa  möjliga  verktygen.  Företagets  ”Bahco  Ergo  Development 

program” har resulterat i ett flertal framgångsrika ergonomiska verktyg. Bahco har 

valt att märka de produkter som företaget utvecklat genom programmet med sin 

28 Med ”Best Practice” menas det mest effektiva och därmed det bästa sättet att abeta på. 
29 Hunt, Jonsson (2006) s. 3
30 Nettelbladt, Renström (2003) s. 22-24
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ergo®  logga.  Hittills  har  över  400  verktyg  utvecklats  genom  ”Bahco  Ergo 

Development Program”.31 Nedan presenteras arbetsmetodiken:

Fas A Observation:

• Undersökning av såväl konkurrenter som ergonomiska förutsättningar. 

• Slutsatser av fas A. Rapport till styrgrupp och därefter beslut om att fortsätta 

till fas B.32

Syftet med fas A är att:

• Forma en solid grund för affärsbeslut. 

• Uppskatta möjligheterna på marknaden för ett nytt ergo® verktyg

• Bilda en grund för den ergonomiska produktutvecklingen.33

Det  första  steget,  förutom  att  de  normala  rutinerna  för  hur  en 

marknadsundersökning  genomförs,  är  att  utföra  en  undersökning  av 

konkurrenternas  verktyg.  Därefter  genomförs  intervjuer  med  distributörer  och 

kunder som frekvent använder verktyg, oavsett om dessa anses som ergonomiska 

eller inte. Anledningen till intervjuerna är att få fram slutanvändarens preferenser 

och kritik mot ett visst verktyg.  Det är viktigt att identifiera det vanligaste valet av 

verktyg  på  marknaden  samt  att  kartlägga  de  största  konkurrenterna  gällande 

teknologi,  innovation  och ergonomi på marknaden.  Som inledning ställs  en rad 

olika  frågor  som måste  besvaras  som till  exempel:  Vilka  är  de  mest  populära 

verktygen? Varför väljer användarna just dessa? Hur marknadsförs dessa verktyg? 

Hur mycket kostar de? Och påstås de vara av ergonomisk karaktär?34

Efter marknadsundersökningen genomförs den ergonomiska undersökningen. Att 

utforma ett ergonomiskt verktyg kräver detaljerad information och inblick i kunden 

eller slutanvändarens uppgift och hur denne använder verktyget. Detta inbegriper 

även  att  kartlägga  målgruppen  av  användare  det  vill  säga  att  kartlägga  så  väl 

handstorlekar,  kroppsstyrka,  olika  hållningar  och  användningsområden.  Denna 

information erhålls genom att genomföra intervjuer med yrkesmän och specialister 

31 Bahco Ergo Process s. 5
32 Bahco Ergo Process 13-14
33 Bahco Ergo Process s.13-14
34 Bahco Ergo Process s. 14
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på deras respektive arbetsplatser för att se hur dessa agerar vid olika situationer där 

verktyget används. Metoden för att erhålla så mycket information som möjligt vid 

intervjutillfället  är  att  observera  och  eventuellt  spela  in  arbetssituationer  där 

verktyget  används.  Vilka  hållningar  och  arbetsställningar  används  verktyget  i? 

Intervjuaren måste fokusera på vem slutanvändaren är i just det här specifika fallet? 

Är det en professionell eller en amatör? Hur förvaras och transporteras verktygen? 

Förvaras de inomhus eller utomhus och hur interagerar dessa med eventuell extrem 

kyla eller värme? För att upptäcka både vanliga och ovanliga användningsområdena 

bör  undersökningen  täcka  en  mängd  olika  användare  i  olika  industrier  och 

arbetsområden. Slutfrågan i fas A är: Kommer ett nytt Bahco ergo® verktyg att ha 

större  fördelar  än  sina  nuvarande  konkurrenter  och  existerande  Bahco  ergo® 

verktyg? Samt vilka är de troliga fördelarna med det nya verktyget?35

Fas B Experiment
• Utveckling av prototyp

• Användartest nr. 1

• Analys av användartest nr. 1

• Utveckling av nya prototypserier

• Användartest nr. 2

• Analys av användartest nr. 2

• Slutsatser av fas B. Rapport till styrgrupp och därefter beslut om att fortsätta 

till fas C.36

Syftet med fas B är att:

• Skapa förståelse för efterfrågan angående produktionen. 

• Producera  ett  antal  olika  serier  av  prototyper  som  ska  användas  i  den 

ergonomiska undersökningen.

• Genomföra  åtminstone  två  användartest  med  ovan  nämnda  prototyper  i 

olika grader av förfinande av produkten.37 

35 Bahco Ergo Process s. 15-17
36 Bahco Ergo Process s. 13
37 Bahco Ergo Process s. 20
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Det första steget i fas B är att utveckla en mängd olika prototyper. Dessa utvecklas 

med  den  information  som  framkommit  i  fas  A.  Kreativ  input  genereras  från 

brainstorming,  snabba  workshopexperiment  med tekniska  lösningar  och  skisser. 

Efter  detta  väljs  ett  antal  idéer  ut  och  utvecklas  till  experimentprototyper.  I 

användartest  nr.  1  ligger  fokus  på  kvantitet  och  variation  och  sammantaget 

tillverkas mellan fem och tio olika prototyper för testet. Efter urvalet är det viktigt 

att prototyperna testas i en mängd olika miljöer och marknader. Testpersonen består 

av en yrkesman som ska använda verktyget i sin arbetsmiljö. Prestationen av varje 

prototyp  dokumenteras  genom  videoinspelning,  fotografering  och  intervju. 

Testpersonen  har  möjlighet  att  gradera  och  betygsätta  prototypen  och  konkret 

påpeka fördelar och nackdelar. Detta kan ses som den mest använda metoden för att 

fastställa  vilken  prototyp  som  är  bäst  lämpad  för  en  viss  arbetsuppgift  eller 

situation. Efter denna del av fas B sker en analys av användartestet som kombineras 

med den information som genererats från marknads- och ergonomiundersökningen. 

Efter detta startar den andra kreativa fasen där ett visst antal prototyper väljs ut för 

att förbättras och finjusteras för att genomgå ett slutgiltigt andra användartest. Vid 

detta  användartest  är  testpersonerna  fler  och  inkluderar  flera  internationella 

marknader. Som under det första användartestet används även här videoinspelning, 

fotografering och intervju. Testpersonen har även här möjlighet till  att utvärdera 

verktyget genom gradering och betygsättning. Resultatet av detta utvärderas genom 

statistiska metoder som korrelations- och regressionsanalys för att finna samband. 

Det är viktigt att den prototyp som väljs ut måste möta så väl de ergonomiska som 

de marknadsmässiga kraven och då avslutas fas B med samma fråga som fas A: 

Kommer ett  nytt  Bahco  ergo® verktyg att  ha större fördelar  än sina nuvarande 

konkurrenter och även över ett existerande Bahco ergo® verktyg? Samt vilka är de 

troliga fördelarna med det nya verktyget?38

 

Fas C fastställd produkt
• Slutgiltigt designförslag

• Specifikationer

• Förberedelse inför lansering och rapport till styrgrupp.39

38 Bahco Ergo Process s. 20-27
39 Bahco Ergo Process s. 13

 36



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

Syftet med fas C är att:

• Generera ett slutgiltigt designverktyg som uttrycker Bahco i samstämmighet 

med ”Bahco Product Design Guide”

• Producera  ergonomi-  och  design  relaterade  produkt-  och 

tillverkningsspecifikationer för det ergonomiska verktyget.

• Skapa  en  lista  av  unika  ”försäljnings  punkter”  samt  ge  förslag  på 

förpackningar och demonstrationsverktyg.40   

Det  slutgiltiga  designförslaget  baseras  på  resultat  från  fas  B  och  de 

rekommendationer  som presenteras  i  ”Bahco  Product  Design  Guide”.  Material, 

färger och grafik definieras i en virtuell modell.  Slutligen presenteras en verklig 

modell som är förberedd för tillverkning och lansering.41 

5.2 Fall 2; Tjänstedesign SAS-fallet

Källan för tjänstedesign-fallet  är hämtad från en intervju med Jakob Boije och 

Malin  Orebäck,  från  designbyrån  Ergonomidesign  som  genomfört  SAS-fallet.  

Intervjuns syfte är att redogöra för byråns arbetsmetodik gällande tjänstedesign 

och i synnerhet arbetsmetodiken kring SAS-fallet.  Uppdraget var av immateriell  

karaktär, med undantag för den snabb- incheckningsdisk som konstruerades för 

tjänsten.  Målet  med  SAS-fallet  var  att  skapa  en  tjänst  som  skulle  underlätta 

flygresan för målgruppen affärsresenärer. Första delen av intervjun genomfördes 

med endast Jakob Boije, sedan anslöt Malin Orebäck.

Boije inledde intervjun med att berätta att den största skillnaden mellan produkter 

och tjänster var att tjänster konsumeras i den tid de förbrukas. Vilket i sin tur gör att 

den största skillnaden mellan produkt- och tjänstedesign är att inom tjänstedesign 

måste designern tänka mer över tid och rum än vid produktdesign. Vidare påpekade 

Boije att tid- och rumsaspekten är något som interaktionsdesigner42 har erfarenhet 

av och därför kan bidra med till tjänstedesignområdet. Genom att arbeta med olika 

gränssnitt,  förenkla  och  förtydliga  leder  detta  fram till  en  serviceprocess.   En 

servicekedja  består  av  en  massa  olika  touchpoints  eller  kontaktytor  som  ska 

40 Bahco Ergo Process s. 28
41 Bahco Ergo Process s. 28-29
42 Interaktionsdesign handlar om att designa två- och tredimensionella produkter med fokus på hur de ska 
användas 

 37



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

interagera med varandra och oftast på enklast möjliga vis eller att det på något sätt 

ska vara spännande eller engagerande. 

Boije har en bakgrund som produkt- och interaktionsdesigner och har sedan enligt 

honom själv intresserat sig för de uppdrag där det finns möjlighet att arbeta med 

produktdesign, men i ett serviceflöde. 

Boije förtsätter berätta att i ett av fallen dök det upp en rad frågor när de startade 

upp som exempelvis  ”Gör  den  här  produkten?”  då  ställs  lite  frågor  som till 

exempel ”vilka är användare?”,  ”Hur ofta sker användningen?”,  ”Vad finns det 

för  andra  stakeholders43?”,  ”Ska  den  servas44?” och  ”hur  ska  den  fungera  i  

kontexten?”  Och detta leds sedan vidare till att den kanske ska vara optimerad för 

en viss typ av användare. Boije berättar sedan att i SAS affärsstrategi ska fokus 

ligga på affärsresenärer då de utgör 80 procent av SAS totala antal kunder. Vilket 

innebär att 80 procent av kunderna reser utan att behöva checka in sitt bagage. Detta 

gör att flödet kan styras så det blir optimerat för just denna målgrupp. Formgivaren 

måste ta reda på brukarkravet och förutsättningar för produktutveckling, men Boije 

påpekar att det är minst lika viktigt att göra det i ett tjänstedesign-fall. För att kunna 

optimera  tjänsten  måste  formgivaren  i  det  här  fallet  utgå  från  produkterna  och 

sträcka sig utåt såväl rumsligt som tidsmässigt.  

I SAS-fallet rörde det sig om att utveckla ett mobilt incheckningssystem, en portal 

för att möta användare och snabb- incheckningssystemet som är fokuserat på den 

utvalda  målgruppen.  Utifrån  detta  skapades  en  förförståelse  för  de  olika 

kontaktytorna45 vilket ledde till att Boije och en kollega blev tillfrågade att arbeta 

rent  strategiskt  med  att  utveckla  en  tjänst  för  SAS.  Resultatet  blev  att  de 

visualiserade ett framtida tjänsteerbjudande vilket förklaras längre fram.

Boije berättar sedan varför det skulle kunna tänkas vara viktigt för SAS att satsa 

mer på design av sina tjänster. Då SAS verkar på en tuff marknad kan ett möjligt 

hot mot vara snabbtågen som utvecklas i Europa. Idag är restiden tre timmar mellan 

Stockholm och Göteborg med X2000. Det är nästan lika lång restid som med flyg, 

43 Med stakeholder menar Boije vilka andra konsumenter eller investerare som påverkas av produkten.
44 Med servas menas om den kräver skötsel.
45 Olika stationer/platser på vilka kunden får kontakt med tjänsteprocessen
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räknat  från dörr  till  dörr.  På  ett  tåg  kan personen boka en  tyst  kupé,  använda 

Internet  och  arbeta  i  tre  timmar,  vilket  är  svårare  på  ett  flyg.  Andra  hot  är 

miljöhänseendet och faktumet att flygtrafik ifrågasätts i en allt större utsträckning. 

Boije menar att det är viktigt att ifrågasätta tjänstens värde. SAS konkurrerar inom 

mellansegmentet. De har inte en lågprisstrategi likt Ryan Air och de säljer heller 

inte  lyxresor  likt  Singapore  Airlines.  Dessutom agerar  de  även  på  en  nationell 

marknad. Med detta menar Boije att SAS kunder måste ställa sig frågan vad det är 

för värde som denne får och även vad SAS vill förmedla med sitt varumärke. 

Vidare berättar Boije att det i transportbranschen talas om transparens. Med detta 

menas bland annat att det är viktigt att vara tydlig mot kunden och visa vad kunden 

får  och  inte  får  och  vad  som  erbjuds  och  inte  erbjuds.  ”Antingen  är  resan 

jättebillig, men ganska strulig, men det är okej för vi förväntade oss inte mer. Eller  

så är resan svindyr och jättebra för vi hade höga förväntningar” säger Boije. 

SAS  som varumärke  hamnar  följaktligen  på  mitten  av  skalan  och  kan  varken 

konkurrera  med vare  sig  hög-  eller  lågprisflygbolag.  Boije  kopplar  tillbaka  till 

diskussionen om värdeskapande och vidhåller att det är viktigt att bygga relationer 

över  tiden  och  att  ett  sätt  är  att  ta  fram  lojalitetsprogram,  bonuskort  och  att 

samarbeta med kortbolag. 

Boije  menar  att  det  inom  tjänstedesign  måste  fästas  större  fokus  på  just 

värdeskapande.  Han ger exemplet  ”Om jag köper ett hus så ökar huset i värde,  

men  om  jag  köper  en  tjänst,  vad  händer  med  tjänsten  om  tio  år?” Denna 

problematik anses som ny för en produktdesigner och det är ofta är skillnad mellan 

produkt- och tjänstedesign på denna punkt. Detta måste beaktas i designprocessen 

eftersom  det  är  en  så  grundläggande  del  i  tjänstekonstruktionen.  En 

tjänstedesignprocess kan också sträcka sig bortom till andra kanaler och exempelvis 

framstå som helt emotionell. Det kan också kopplas till värdeskapande och varför 

något  görs  och  vad  det  har  för  värde  för  individen. Detta  finns  också  inom 

produktdesign, men det skiljer sig lite i formatet hävdar Boije.

För att gå över till SAS-fallet specifikt berättar Boije hur uppdraget började. Han 

och  en  kollega  drev interaktionsdesignbyrån Peekaboo innan de förvärvades  av 
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Ergonomidesign år 2004. SAS produktutvecklingsavdelning blev intresserade och 

undrade  om  företaget  kunde  skapa  början  till  en  innovationsprocess.  SAS  var 

intresserad av hur organiseringen skulle kunna bli effektivare och om nya framtida 

scenarion kunde visualiseras. Peekaboo gjorde ett projekt där de analyserade SAS 

viktigaste områden att arbeta med i framtiden, ur ett tjänsteperspektiv. Boije och 

hans kollega definierade ett antal målgrupper eller personas46 tilltänkta det framtida 

scenariot. Målgruppen visade sig vara en person som vill resa och som vuxit upp 

och arbetar med digitala kanaler. Personen känner sig bekväm och ser det som en 

fördel att  ta sig igenom ett  system snabbare med hjälp av teknik.  Utifrån detta 

identifierades ett antal strategiska områden och det är bland annat här som snabb- 

incheckningssystemet uppkom vilket i princip utesluter de personer som inte känner 

sig bekväma med att använda ny teknik. Dock kommer det manuella serviceflödet 

att finnas kvar, men nu finns det ett alternativ för de kunder som vill kunna styra 

flödet till sin egen fördel. Tjänsten går ut på att förenkla resandet för kunden. När 

väl kunden kommer till resepunkten ska allt krångel vara borta. Allt som går att 

automatisera  och  hanteras  innan  kunden  når  resepunkten  ska  följaktligen  vara 

omhändertaget. 

För att kunna genomföra en prototyp av tjänsten var det viktigt  att  bygga olika 

scenarion. Detta menar Boije är mycket viktigt vid ett tjänstedesign- fall. Om inte 

beställaren  tydligt  förstår  konceptet  kan  det  bli  missförstånd  med  följd  att 

beställaren slutligen väljer att dra sig ur. Den som formger måste beskriva flödet 

genom  visualisering  och  scenariobyggande.  I  SAS-fallet  stod  snabb- 

incheckningsssystemet dock som en fysisk produkt i serviceflödet vilket gjorde det 

lättare att konkretisera tjänsten. Boije påpekar att det är viktigt att visualisera en 

produkt i ett produktdesign-fall, men att det blir mer komplext i ett tjänstedesign-

fall.  Just i SAS- fallet  var det viktigt  att beskriva olika scenarion och hur olika 

personer reagerar  på tjänsten beroende på individuell  bakgrund.  Reaktionen på 

tjänsten i just den specifika situationen, huruvida personen är stressad, glad eller 

irriterad.  Men också hur detta i sin tur påverkar serviceflödet och varje persons 

enskilda uppfattning av tjänsten.

46 Personas är ett sätt att illustrera en specifik målgrupp.
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Boije förklarar hur viktigt  det är att ett designteam i ett tjänstedesign-fall måste 

kunna övertyga beställaren eller styrgruppen om vikten av att investera och faktiskt 

förverkliga fallet.  Boije talar om hur viktigt  det  är att  bevisa att projektet  är av 

realistisk karaktär och kommer att generera effekt. Formgivaren får börja med en 

valideringsfas och därefter försöka ”räkna hem”47 hur mycket effektiviseringen kan 

spara i maskinkostnader, personal, reparationer och stärka beställarens varumärke 

eller  identitet.  I  SAS fall  påpekar  Boije  att  det  inte  bara  var  viktigt  att  se  på 

inköpskostnaden för den nya maskinen, utan även de sänkta kostnaderna gällande 

reparationer och brukartid hos en maskin som inte fungerar eller fungerar dåligt. 

Boije  berättar  att  den  sämre  maskinen  kasserades  efter  att  den  nya  maskinen 

implementerats, vilket gjort att SAS kunnat spara ett stort antal kronor och kunnat 

investera i nya maskiner. För att få fram riktig fakta angående de äldre maskinerna 

insamlades information gällande antal  havereringar,  tider då maskinen användes 

som mest respektive minst. All data sammanställdes i dataanalysverktyget Arena 

och presenterades för beställaren SAS. Efter detta valde beställaren att realisera och 

implementera projektet. Boije påpekar att det är viktigt att räkna hem kostnader i 

produktdesign- fall också, men att det är ännu viktigare i tjänstedesign-fall. Det är 

viktigt  att  konkretisera  med siffror om kostnadseffektivisering ska uppnås,  men 

kanske inte fullt så viktigt vid ett andra typer av tjänstebyggande. Om beställaren 

har en speciell önskan för sitt varumärke och önskar att få en annan identitet eller 

image är det möjligt att genomföra olika typer av rollspel för att konkretisera och 

visualisera. 

◊  Hur ser själva undersökningsfasen ut? 

Boije svarar att det i SAS- fallet fanns en ganska god grund att arbeta efter. SAS 

hade sedan tidigare olika system för att mäta kundnöjdhet och förväntningar genom 

till  exempel  Gap-analys (se bilaga.  7). Detta ligger  i  sin  tur grund för ett  antal 

rapporter som publiceras kvartalsvis. Inom det material som framkommer går det 

att utröna vad som skulle behöva förbättras och vad som är tillfredställande och det 

i sin tur påverkar idégenereringsfasen. Inom produktdesign ligger huvudfokus inte 

47 Med räkna hem menar Boije att räkna ut hur mycket det specifika fallet kommer generera/spara för till 
exempel ett företag

 41



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

på kundnöjdhet utan på försäljningssiffror och utveckling på markanden. Det är 

samma approach, men med olika verktyg förtydligar Boije.

Därefter berättar Boije att han egentligen skulle önskat göra undersökningsfasen 

mer ingående om han hade styrt över den själv. Han säger själv att det var tråkigt att 

inte  kunna göra  en  ”by  the  book” kundresa.  Designteamet  har  med sina  egna 

erfarenheter och har tillsammans med den kundinformation som SAS tillhandahöll 

visualiserat problem och möjliga lösningar. 

Boije påpekar även att det bedrevs observation ”på golvet” men att han själv anser 

att det inte gjordes i tillräckligt stor omfattning. Vidare tar han upp problematiken 

med att den ledning som agerar styrgrupp åt projektet oftast inte ser de problem 

som uppstår på golvet. De har oftast en annan bild av sin tjänst när de själva ”har 

Eurobonus Guld och går in i loungen och inte behöver vara på flygplatsen två  

timmar innan…”. Dessa personer missar perspektivet som den vanlige kunden har. 

Det är enligt  Boije viktigt  att finna så kallade ”guldkorn” vilket kan vara att en 

person  uttalar  sig  om  ett  visst  område  eller  en  företeelse  som  sedan  kan  ge 

inspiration till framtida idéer.  Han ger ett exempel ”Nej, men här skulle jag nog 

vilja att mitt barn också skulle kunna ta sig igenom utan pass eller någonting så  

där” om påståendet  sedan  sätts  i  ett  sammanhang  och  det  går  att  utröna  fler 

liknande mönster kan det vara en viktig input till en framtida idé. Det är viktigt att i 

verkligheten kartlägga fenomen som kunnat förväntas, men även fenomen som inte 

förväntats och detta kräver att formgivaren eller designteamet bör vara på plats för 

att observara och sedan kunna rapportera till styrgruppen. 

◊ Menar du med detta att  det  är  bättre med någon typ av alternativ undersökning 

istället för enkäter?

”Ja, absolut. Enkäter är också bra, men om enkäten utformas av en annan part kan 

det finnas mycket information som kan gå förlorad”  svarar Boije. Det finns inte 

samma påverkan att styra över utformningen av innehållet. Det är viktigt att ha en 

bra kombination av så väl primär- som sekundärdata. De båda kan ge två olika 

bilder som måste tolkas. Det blir bättre slutresultat om undersökaren använder sig 

av olika verktyg berättar Boije. 
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Boije  förtydligar  att  i  SAS-fallet  så  var  det  SAS  själva  ansvarade  för  hela 

undersökningen, men att designteamet var på plats och observerade. Boije förklarar 

att  problemet  har  varit  att  SAS  inte  haft  ambition  att  sträcka  sig  över  hela 

resekedjan  utan  istället  bedrivit  en  “släcka  bränder  strategi”  där  ledningen 

koncentrerat sig på att fort lösa de konkreta problem som fanns utan att reflektera i 

ett bredare perspektiv.  Det viktiga inom tjänstedesign är som tidigare nämnts att se 

saker i  ett  bredare perspektiv,  såväl  tidsmässigt  som rumsligt.  Boije tar  upp ett 

exempel  där  den  amerikanska  Tjänstedesignbyrån  IDEO  upplyser  om  tid-  och 

rumsaspekten.  Byrån  kontaktas  av  ett  sjukhus  för  att  lösa  problemet  varför 

patienterna på en viss avdelning alltid är var trötta. En kamera monteras upp på 

väggen  på  avdelningen  och  efter  en  vecka  plockas  den  ner.  En  person  från 

designteamet observerar vad som hänt specifikt under veckan genom att trycka ihop 

materialet så att en veckas inspelningstid spelas upp under fem minuter. Det som 

kommer fram är att sjuksköterskorna på nattpasset går igenom avdelningen flera 

gånger per natt och smäller  i dörren, vilket gör att patienterna störs i sin sömn. 

Detta menar Boije är ett konkret exempel på vilken metod en tjänstedesigner måste 

använda sig av. Det var inte sekunden i sig som var problemet. Servicen var inte 

dålig från personalen och sjukhussängen var inte heller problemet. Designteamet 

måste låta sig sträcka sig ut  i  tiden,  genom hela resekedjan för att  kunna finna 

problemen. Annars, menar Boije att det enbart blir det en operation för att ”släcka 

bränder”.

◊ Du har pratat om visualisering och prototypning. Skulle du vilja prata lite mer om 

just prototypning och just i relationen prototypning av produkter och prototypning 

av tjänster. I SAS- fallet  så kan ju snabb incheckningsmaskinen ses som väldigt 

konkret. Men berätta gärna om prototypningen av tjänsten i sin helhet.

Boije svarar att prototypning av en tjänst är mycket svårare än prototyning av en 

produkt. Produkten är låst till tid och rum men det är inte en tjänst vidhåller Boije. 

Det är viktigt att skapa en känsla över rummet. Vid tjänsteprototypning förändrar 

sig  situationer  över  tiden.  I  SAS-fallet  så  var  det  möjligt  att  prototypa  olika 

scenarion för målgruppen. Om en person är lugn och avslappnad i ena situationen 

har personen inget  problem med att  ta sig igenom systemet,  men vid en annan 
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tidpunkt kanske samma person befinner sig i ett stressat tillstånd och har då mycket 

svårt för att ta sig igenom systemet. Det är viktigt att förstå målgruppens bakgrund. 

I SAS-fallet fanns det enligt Boije fem olika utvecklade målgrupper och det var 

viktigt att kartlägga deras respektive behov av sätt att beställa, bli bemötta, få feed-

back och interagera med tjänsten. Det var sedan möjligt att vid olika kontaktytor 

visa hur respektive målgrupp skulle kunna agera. Utöver detta var det viktigt att 

upptäcka var någonstans i systemet det kunde uppkomma konflikter och hur dessa 

skulle lösas. 

Boije menar vidare att detta är en del i att bygga varumärket SAS. Han vidhåller att 

SAS har kunder som förväntar sig en hög manuell servicenivå och därför har valt 

att  differentiera  sitt  serviceutbud i  en skala  med de tre kategorierna:  ”Service”, 

”Your Service” och ”At Your Service”. ”Service” är det lägsta tjänstealternativet, 

medan ”Your Service” går att jämföra med ett mellanalternativ, där kunden kan 

addera till tjänster och ta egen kontroll och i ”At Your Service” som är den absolut 

högsta servicenivån står SAS för konstant uppassning av kunden. Boije menar att 

SAS har valt en komplex strategi för att kunna tillgodose så många önskemål som 

möjligt. Han drar paralleller till andra flygbolag där han själv anser att aktörerna har 

en tydligare strategitillämpning exempelvis  ”Ryan Air har valt att fokusera på ett  

segment  och  flyga  lågprisklass  vilket  gör  att  det  är  lättare  att  hantera  hela  

kundspannet”. 

◊ Pitchar▲ ni de olika prototypidéerna för någon styrgrupp som sedan tar ett slutgiltigt 

beslut om vilken prototyp som ska lanseras? 

Boije  säger  att  det  är  ett  drömscenario.  Oftast  fastställs  ett  antal  urvalskriterier 

innan projektet startar och dessa arbetar designteamet efter för att kunna göra ett 

urval som ska stämma överens med varumärket. Efter detta visualiseras ett antal 

trovärdiga  scenarion  och  utifrån  det  väljs  ett  alternativ  att  gå  vidare  med  i 

processen.

 

◊ Gällande samspelet mellan produkter och tjänster. Är tjänsteprocessen beroende av 

produkter?

▲ En presentation av ett förslag
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Boije svarar att det nödvändigtvis inte behöver vara det, men att det är få tjänster 

idag  som  inte  någonstans  har  en  koppling  till  en  produkt.  Alla  former  av 

kommunikationskanaler och tjänsteleveranssystem är beroende av någon form av 

produkt. ”Om en person ger en annan person massage på en öde ö, utan vare sig  

olja  eller  andra  verktyg  går  det  att  säga att  just  den tjänsten  inte  har  någon  

koppling till en specifik produkt”. 

En annan viktig skillnad mot produktdesign menar Boije är att det är enklare att 

styra  över  innehållet  i  produktdesign.  Om  ett  uppdrag  är  att  designa  ett  nytt 

tvättmedel, inkluderar det oftast att designa om själva tvättmedlet, förpackningen 

och var det ska säljas. Det finns en stor makt att styra över produktens alla delar. 

Ofta anses det som orimligt att spara och återanvända delar av den gamla grafiken 

eller förpackningen då syftet är att skapa ett nytt värde. Genom att börja från noll 

skapas ett nyhetsvärde i produkten. I tjänstedesign ges den möjligheten mer sällan. 

Det är en mer komplex verklighet där olika aktörer ska samspela.

◊ Det är alltså vanligare att re-designa en tjänst?

”Ja, det skulle jag säga. Det är till exempel inte i grunden ekonomiskt försvarbart  

att från början designa om ett stöldskyddssytem”. 

◊ Har ni fått något erbjudande från en beställare att designa nåt från grunden?

”Ja, vi arbetar med ett sånt projekt just idag. Det är dock inom en specifik bransch  

där förändringen sker väldigt fort och där det förväntas att vi designar om från 

grunden”.

Boije tar upp ett annat exempel. Om de fick förfrågan på att designa om Retail & 

Brands  NK-butiker,  så  skulle  de självklart  inte göra  ett  nytt  operativsystem för 

entrén.  De  kanske  skulle  fokusera  mer  på  vänligt  bemötande  i  butiken  och  en 

tilltalande inredning. Men, om de tidigt i processen får veta att kraven för framtida 

entrésystem kommer att skilja sig från dagens, då kanske de har en större möjlighet 
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att påverka processen. Boije tillägger att ” allas stora dröm är ju att få designa från 

grunden, du har möjlighet att kontollera alla kontaktytor och all information”. 

Malin Orebäck ansluter till intervjun. Hädanefter används referenserna Boije  

och Orebäck.

◊ Det var bra synpunkter gällande att tjänster skiljer sig i tid och rum från produkter. 

Vi har inte observerat det tidigare. Vill ni utveckla resonemanget?

Orebäck  berättar  att  tidsaspekten  är  en  jättestor  skillnad  mellan  produkter  och 

tjänster. Sen är det givetvis den individuella aspekten som är viktig att ta hänsyn 

till. Det vill säga att tjänsten ofta levereras av en person som inte går att skräddarsy 

eller standardisera för mycket. Ett exempel är Virgin Airlines där kabinpersonalen 

alltid säger ”Hello boys and girls...” för att det ska passa in på Virgins klämchecka 

profil.  Det  är  ett  exempel  på  när  en  tjänst  har  blivit  så  standardiserad  att  den 

uppfattas som töntig, tillgjord och inte alls personlig berättar Orebäck. 

◊ Skulle ni kunna gå igenom själva arbetsprocessen på ett mer övergripande plan?

Boije säger att eftersom branschen än så länge är så ung finns det inga modeller 

eller strukturer över hur en process går till, men det är något som han definitivt kan 

tänka sig att det finns inom ett antal år. 

Orebäck säger att i stora drag följer tjänstedesign samma process och arbetsmetodik 

som  produktdesign.  Det  finns  en  undersökningsfas  där  information  samlas, 

materialet analyseras och därefter arbetar designteamet kreativt för att få fram olika 

lösningar och prototyper. I tjänstedesign kan det dock vara viktigare att arbeta med 

rollspel och scenarioanalys för att förstå olika problem i olika situationer.

Boije säger att skillnaden mellan produkt- och tjänstedesign är att inputdatan skiljer 

sig åt och att kundundersökningarna skiljer sig eftersom designern måste sträcka sig 

genom tid och rum. Detta är möjligt att göra med en produkt också, men det är 

viktigare vid tjänstedesign.
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Orebäck säger att det visserligen blir viktigare och viktigare inom produktdesign att 

processen involverar olika människor i organisationen och att en produkt utvecklas 

interagerat. Det finns ett behov av inputdata från så väl marknad, som produktion.  I 

ett  tjänstedesign-fall  måste  det  finnas  en  relation  till  i  stort  sett  alla  som  är 

involverade  i  tjänsten  för  att  kunna  förändra  och  skapa  en  bättre  tjänst.  Från 

personalen som står på golvet till högsta ledningen eller till och med politiker. Vilka 

förändringar är ekonomiskt genomförbara och vilka är det inte frågor som måste 

ställas.  Tjänstedesign involverar oerhört mycket politiskt  arbete till  skillnad från 

produktdesign. Om fler personer och aktörer är involverade i processen i ett tidigt 

skede  bör  implementeringsprocessen  bli  lättare.  För  ju  fler  personer  som  är 

införstådda med förändringen desto enklare är det att förankra den nya tjänsten. 

Boije säger att i produktutveckling är det enklare att sälja in en idé. Det är kanske 

en produktchef som tar ett beslut om att beställa ett jobb. En företagsledning är 

oftast inte inblandad i ett nytt litet handtag på en kniv. Det är också lättare att halka 

in  på  sidospår.  Han  ger  exemplet  ”Om  ett  designteam  finner  att  guldiga 

mobiltelefoner är läckert, kanske det produceras, för om det inte säljer så är det  

inte hela världen för mobilbranschen utvecklas ändå med en så hög hastighet”. 

Tjänstedesign medför ofta en högre risk och alla inblandade måste kontaktas. 

Orebäck påpekar att en annan viktig aspekt är hur det går till att ”räkna hem” ett 

tjänstedesign-fall  och  att  det  hänger  även  ihop  med  införsäljningsfasen.  Hon 

berättar om ett exempel där en brittisk designbyrå gjorde ett tjänstedesign-fall med 

långtidsarbetslösa.  De  fann  under  undersökningsfasen  att  de  långtidsarbetslösa 

tyckte att det var rörigt och problematiskt då det var så många aktörer att vända sig 

till för att kunna få hjälp. Efter detta skapades det en handbok för långtidsarbetslösa 

där alla kontaktnummer samlades med olika steg för att kunna gå ut i arbetslivet. 

Byrån  designade  helt  enkelt  tjänsten  för  att  få  ut  långtidsarbetslösa  snabbare  i 

arbetslivet. Det som designbyrån gjorde var att de räknade hem kostnaden för att 

producera tjänsten. Om två av de långtidsarbetslösa kom ut i arbete efter att ha 

använt  tjänsten  så  skulle  detta  täcka  kostnaderna  för  att  driva  projektet. 

Målsättningen var också att  hundra långtidsarbetslösa skulle  komma ut i  arbete. 

”Det är en intressant sätt att angripa problem med hjälp av designtänkande” säger 

Orebäck. Det är viktigt att kunna övertyga en ledning om hur mycket pengar som 
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sparas eller hur effektiv en tjänst kommer att kunna bli genom att utföra och driva 

igenom projektet.

◊ Det måste vara jättesvårt att räkna ut? Hur gör ni?

Boije säger att de nog borde ”räkna hem” mot vissa branscher. De är inte där än, 

men de måste titta på det. Vidare säger han att om det gäller ett lyxprojekt kanske 

det finns obegränsat med pengar i budgeten, men att de definitivt måste räkna hem 

projekt när målsättningen är att effektivisera. Den stora utmaningen är enligt Boije 

att designa en tjänst där den kritiska punkten går mellan att spara pengar och tid, 

men  ändå  är  tillräckligt  bra  för  att  kunden  ska  vara  nöjd.  Vi  är  tillbaka  i 

diskussionen om värden och vad kunden får ut av tjänsten.

◊ Hur skiljer sig kreativiteten och strategier mellan tjänste- och produktdesign-fall?

Orebäck  säger  att  de  kreativa  metoderna  och  förutsättningarna  egentligen  inte 

skiljer sig så mycket åt. För att kunna arbeta kreativt är det viktigt att ha input från 

olika källor,  och som produktdesigner är det viktigt att kunna öppna ögonen för 

andra former av kreativt tänkande. 

Boije säger att om målet är att få en god bild över en konkurrents produktsortiment 

så  kan  vi  fylla  hela  det  här  rummet  med  prylar  och  plasmaskärmar  med 

internetsökning, men det är till exempel svårt att fånga Virgins Atlantic flyg i det 

här  rummet.  Den  informationen  måste  genereras  på  andra  sätt,  antingen  via 

intervjuer, filminspelningar eller egna observationer. 

Orebäck säger att om de till exempel skulle arbeta med en konkurrent till Virgin 

och skapa ett tjänstekoncept till dem kanske det nödvändigtvis inte är flygindustrin 

som ska stå för inspirationen. ”Vi kanske ska gå och observera hur konduktörerna 

på tvärbanan agerar, eller så kanske vi ska hämta input från någonstans utanför  

transportbranschen” säger  Orebäck.  Detta  gör  i  sin  tur  att  blandningen  av 

kompetenser i ett designteam bör vara  mycket bred. 

◊ Kan ni ge exempel på dessa kompetenser?
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Boije säger  att  det  är  viktigt  att  ha med personer med varumärkeskunskap som 

förstår vad varumärket vill förmedla och vad det har för potential. 

Orebäck säger att om det handlar om exempelvis flygindustrin kan det vara bra med 

en person som besitter kunskap om fordon, en arkitekt som kan tänka rymd och hur 

olika  miljöer  kan  röra  sig  tillsammans,  en  produktdesigner  som  är  insatt  i 

tillverkning och en person som är insatt i tjänsteleveransen. Även en antropolog 

eller beteendevetare som kan förklara hur folk beter sig i olika situationer. 

Boije säger ”Absolut, och framför allt i stressade situationer. Det är väldigt mycket  

mer av den kompetensen som behövs vid just tjänstedesign.”

◊ Kan ni förklara om strategitillämpningen ser annorlunda ut i ett tjänstedesign-fall?

Boije säger att han tror att det är viktigare att arbeta efter en tydlig strategi och att 

riktigt följa strategin i ett tjänstedesign-fall. Han säger att ”En produkt kan i princip 

dödas över en natt. Det finns en möjlighet att börja om från grunden som inte finns  

i tjänstedesign. Det är väldigt svårt att ändra på ett helt serviceflöde”. 

Orebäck påpekar att  det  dessutom är väldigt  trögt att  förändra en tjänst.  Det är 

otroligt många olika parametrar involverade i en tjänst. Om inte alla bitar är med i 

strategin kan någonting falla ur och då blir hela projektet väldigt ömtåligt. Strategin 

är följaktligen mycket viktigare i tjänstedesign än produktdesign. 

Boije säger att  ”Ja, det går att ta ut svängarna mer i produktdesign, men inte i  

tjänstedesign.  Nu  säger  ju  även  vi  som  strategiska  produktdesigner  emot  oss  

själva”. 

Orebäck säger att  ”Nej, det går ju att definiera strategi på andra sätt också. En 

strategi kan till exempel vara att använda sig av vissa specifika formgivare eller att  

ha ett sammanhållet sortiment eller olika identiteter”.  
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Boije  ger  tjänstedesignexemplet  Google,  som erbjuder  en rad olika minitjänster 

förutom den stora sökmotortjänsten.  ”Google väljer ofta att flytta runt ikonerna 

och ibland ta bort dem. De är ett intressant exempel på en tjänstedesignprototyp  

som aldrig blir färdig” säger Boije. I det här fallet är en del av strategin att testa 

olika möjligheter och utformningar. 

Boije vidhåller att det självklart är mycket enklare att ändra om ett gränssnitt eller 

att ändra andra format på en webbtjänst, men att det inte är lika enkelt med andra 

tjänster.  I  Googles  fall  har  det  blivit  en  del  av  varumärket  att  ständigt  stå  för 

förändring och ny input, och att detta i sig är deras strategitillämpning.  

Boije avslutar med att påpeka att det är intressant att fokusera på vilka tjänster som 

är  helt  virtuella  och  vilka  tjänster  som inbegriper  någon form av produkt.”  Är 

virtuella  tjänster  enklare  att  ändra  på  och  erfordrar  de  därmed  andra  

strategitillämpningar,  och  bör  andra  strategitillämpningar  användas  vid  mer  

komplexa fall av tjänstedesign” säger Boije.

 50



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

5.3 Fall 3; Tjänstedesign Tillit/Karina- fallet

Den psykiskt funktionshindrades väg genom vården, en vision.

År  2002  började  ett  samarbetsprojekt  mellan  SVID,  Tillit  Kommunikation  och 

Struktur Design för att generera en ny vårdmodell där den enskildes behov helt har  

fått  styra  strukturen  på  vårdkedjan.  Tillit  kommunikation  är  ett  projekt  som 

startade 2001 mellan Umeå Kommun,  Konftel  Technology  och  Umeå sjukvård.  

Syftet var att skapa en obruten vårdkedja genom förbättrat samarbete mellan Umeå 

kommun och Landstinget. Detta skulle leda till att öka tryggheten och livskvalitén 

för den enskilde patienten genom tydliga roller och kommunikation. Detta skulle  

stödjas  med  hjälp  av  olika  telemedicinska  tillämpningar,  IT-lösningar  och 

videokonferenser. Struktur Design är en design byrå som startades i Umeå 1994.  

Byrån  arbetar  i  huvudsakligen  med  produktutveckling,  vilket  innefattar  så  väl  

fysiska som virtuella produkter. Målet med ”Den psykiskt funktionshindrades väg  

genom vården – en vision” är att ge en ökad trygghet för patienter med insatser  

från  både  kommun  och  landsting,  genom  en  sammanhållen  vårdkedja.  

Tillit/Karina-fallet är ett så kallat koncept som inte har realiserats i verkligheten.  

Nedan presenteras arbetsmetodiken för projektet  och därefter följer en intervju  

med Hans Frisk, Designingenjör, på Struktur Design. 

Designmetodiken  för  projektet  kan  delas  upp  i  fyra  övergripande  faser: 

Problemformulering,  analys,  kreativ  fas  samt  konkretisering/resultat.  En  viktig 

parameter  inom arbetsmetodiken  är  att  alltid  utgå  från  användarens  behov  och 

aldrig  att  utgå  från  projektmedlemmarnas  egna  lösningsförslag.  Dock  ska 

uppdelningen mellan två huvudmannaskap, det vill säga kommun och landsting ses 

som ett enskilt lösningsförslag. Utöver detta har det varit viktigt att försöka bortse 

från  andra  organisationer  och  strukturer  för  att  kunna  skapa  en  vision  om en 

behovsstyrd vårdkedja. 

Problemformuleringsfas:

Det  konkreta  problemet  är  att  kommunikationen mellan  de olika  huvudmännen 

inom  vård  och  omsorg  ofta  uppfattas  som  undermålig  och  inte  tillräckligt 

tillfredställande. I de flesta patientfall finns inga utarbetade rutiner för samarbete 
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mellan de olika aktörerna. Detta ger i sin tur att systemet blir individberoende och 

skört.  Aktörerna  har  dålig  insikt  i  varandras  respektive  verksamheter. 

Beslutsansvaret  innehar oftast  inte den person som har störst  insikt  i  patientens 

behov.  Detta  leder  i  sin  tur  till  ineffektivt  utnyttjande  av  resurser,  utdragna 

beslutsprocesser, otrygghet för patienten och en ej sammanhållen vårdkedja. Det är 

svårt att få en tydlig överblick över systemet med de två aktörerna  (se bilaga 3).

Analysfas: 

Första steget är att kartlägga vårdkedjan till den psykiskt funktionshindrade och att 

identifiera speciella problemområden. För att inhämta kunskap om slutanvändarens 

behov har information från alla inblandade aktörer tagits i beaktning samt att en 

kravspecifikation för en god vårdstruktur upprättats. Exempel på vad som menas 

med en god struktur är:

• Insatserna kring en psykiskt funktionshindrad bör vara stora så väl initialt 

som anpassade till individen som flexibla.

• Individens egen delaktighet är viktig.

• Behovet av socialt stöd, relationer och mänsklig närhet är efterfrågat. 

• Individens kontaktytor bör vara så få som möjligt.

• Endast ett team och inte fler bör vara huvudansvariga för individen. 

• Det  har  visat  sig  effektivt  att  arbeta  med  multidisciplinära  team  där 

kompetenserna är blandade. 

Kreativ fas: 

Det första momentet i den kreativa fasen var att genomföra en brainstorming, där 

olika förslag togs fram. Därefter utvärderades förslagen utifrån hur väl de stämde 

överens  med  den  upprättade  kravspecifikationen.  I  detta  stadium  hade  ingen 

uppdelning av de två huvudmännens områden beslutats då detta enbart begränsar 

idégenereringen och dessutom inte var intressant ur slutanvändarens perspektiv. 

Konkretisering/Resutat:

Resultatet av studien mynnade ut i två flödesscheman. Det första som ska illustrera 

hur  flödet  sker  i  nutid  för  att  kunna  få  ett  grepp  om  situationen.  Det  andra 
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flödesschemat visar en vision om hur vårdstrukturen skulle kunna se ut om den 

skapades utifrån patientens behov. 

Tillit/Karina-fallet är som tidigare nämnts ett konceptprojekt som ska förmedla en 

vision där olika lösningar hittas för att optimera en samverkande vårdplanering med 

slutanvändaren i fokus. För att konkretisera hur tjänsten ”vårdkedja” ser ut valde 

projektgruppen att skapa en persona, Karina som är psykiskt sjuk. Genom att följa 

Karina och hennes väg genom vården är det enklare att få en bild av hur tjänsten ser 

ut och hur den skulle kunna optimeras. 

För  att  visualisera  hur  den  befintliga  tjänsten  uppfattas  gjordes  en  scenario-

beskrivning.  Därefter  visualiserades  visionen av  den  nya tjänsten genom en ny 

scenariobeskrivning.48

Scenariobeskrivning 1, Nuläget (Se bilaga 3)

”Karina har under en längre tid mått dåligt. Hon har tappat greppet om verkligheten 

och känner sig ständigt förföljd. Hennes närstående är oroliga för henne och tar till 

slut kontakt med akutmottagningen på lasarettet. Där hänvisas Karina vidare till det 

mobila teamet som fungerar som akut psykiatrisk mottagning. Det mobila teamet i 

sin  tur  anser  att  Karina  är  så  pass  sjuk  att  hon  bör  läggas  in  på  den  akut- 

psykiatriska  avdelningen. Psykiatrikern på  den  akut-  psykiatriska  avdelningen 

konstaterar att Karina lider av en psykos med paranoida inslag. Efter ett par veckor 

anser sjukvården att Karina är medicinskt färdigbehandlad och hon skrivs ut. Innan 

hon lämnar sjukhuset har hon fått träffa sin kontaktperson, även kallad  KANS på 

Team Rehab. Väl hemma träffar Karina igen sin  kontaktperson  på Team Rehab. 

Karina känner att  hon fortfarande mår mycket  dåligt  och hennes  kontaktperson 

förbereder henne att  ta emot hjälp för att  hon ska klara vardagen. Tillsammans 

skickar  de en  ansökan om särskilt  stöd  i  hemmet hos  handikappskonsulenten i 

kommunen. Handikappkonsulenten träffar Karina och hennes  kontaktperson i ett 

möte för att kunna bedöma Karinas behov av stöd. Handikappskonsulenten berättar 

även vilket stöd Karina kan erbjudas av  kommunen. Karina blir beviljad särskilt 

stöd  i  hemmet  och  handikapps-konsulenten lämnar  över  ett  uppdrag  till 

enhetschefen för  ett  stödboende som hon tror  är  lämpligt  för  Karina.  (Den här 

48 Tillit/Karina Fallet (2002) s.1-5
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processen är ofta lång och kan i värsta fall ta flera år.) Karina får först göra ett 

studiebesök på gruppboendet för att se om hon tror sig trivas. Därefter bestämmer 

sig  Karina  för  att  flytta  in  på  stödboendet.  Utifrån  uppdraget  som 

handikappskonsulenten  lämnat  till  boendet  gör  Karina  tillsammans  med 

boendehandledarna och  enhetschefen  upp en  plan för hur hennes stöd ska se ut. 

Med jämna mellanrum besöker Karina  distriktsjuksköterskan på  vårdcentralen för 

att  få  de mediciner  som  läkaren på den akutpsykiatriska  avdelningen ordinerat. 

Tillsammans  med  boendehandledarna  sköter  Karina  inköp  och  andra 

vardagsgöromål i hemmet. Tråkigt nog försämras Karinas tillstånd trots hjälpen i 

hemmet. Hon åker in akut till det mobila teamet på lasarettet. På det mobila teamet 

tas  beslutet  att  Karina  bör  läggas  in  på  den  akut  psykiatriska  avdelningen  för 

observation. Karinas kontaktperson kommer och besöker henne och diskuterar det 

förändrade läget. Efter ett par dagar skrivs Karina ut och hon kommer tillbaka till 

stödboendet.  (Kommunikationen  mellan  boendehandledare,  stödboende,  mobila 

teamet och akut psykiatriska avdelningen är ofta inte tillräcklig och fungerar dåligt.) 

Förutom  boendehandledare, distriktssjuksköterska, KANS och  mobila teamet har 

Karina en  God man som hjälper henne med kontakterna med  socialtjänsten och 

försäkringskassan. Det sociala stödteamet finns dessutom till hands om hon skulle 

vilja ha stöd under natten. Det är många olika personer och organisationer som är 

involverade  i  Karinas  vård.  Karina  själv  uppfattar  det  som  svårt  att  hantera 

kontakten med alla inblandade.” 

Scenariobeskrivning 2, En vision (Se bilaga 2)
”Karina har under en längre tid mått dåligt. Hon har tappat greppet om verkligheten 

och  känner  sig  ständigt  förföljd.  Hennes  närstående är  oroliga  för  henne  och 

kontaktar  mobila  teamet på  lasarettet.  Där hänvisas hon till  mobila  teamet som 

fungerar som akut psykiatrisk mottagning. På det  mobila teamet anser personalen 

att Karina är så sjuk att hon behöver skrivas in på  akutpsykiatriska avdelningen. 

Psykiatrikern på  den  akutpsykiatriska  avdelningen anser  att  Karina  lider  av  en 

psykos med paranoida inslag. På grund av den allvarliga situationen tillkallas en 

kontaktperson från ett närbeläget  gruppboende. När Karina skrivs ut efter ett par 

veckor är hennes kontakt redan etablerad med kontaktpersonen. Kontaktpersonen i 

sin tur kommer hem till Karina ett par gånger veckan för att bilda sig en uppfattning 

om hennes situation.  Kontaktpersonen tror att  Karina kommer få det bra på ett 

 54



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

stödboende och kontaktar ett i närheten. Karina åker dit på studiebesök och beslutar 

sig för att flytta in. En vårdplan upprättas tillsammans med Karinas närstående och 

nyckelpersoner ur det tvärdisciplinära teamet på  gruppboendet. På  gruppboendet 

har Karina en egen  kontaktperson och all  nödvändig expertis  finns tillgänglig  i 

anslutning till boendet. Beroende på hur Karinas  vårdplan ser ut har hon kontakt 

med ett begränsat antal professionella som ger henne stöd i vardagen.”

5.3.1 Intervju Hans Frisk, Struktur Design

Designbyrån  Struktur  Design  var  delaktig  i  att  utveckla  Tillit/Karina-fallet  och 

Frisk talar inledningsvis om att olika scenarion visualiserades genom att använda 

sig  av  en  persona,  Karina.  Bilderna  eller  scenariona  presenteras  i  ett 

organisationsschema  där  betraktaren  tydligt  ser  vart  det  brister  i  vården  och 

kommunikationen mellan de olika aktörerna. Frisk påpekar att detta var ett nytt sätt 

att  presentera  ett  problem  inom  vårdsektorn.  Frisk  berättar  att  intervjuer  och 

problemdiskussioner med alla inblandade parter i vårdkedjan, genererade kunskap 

till fallet.

◊ Kan du förklara ytterliggare hur ni satte er in i användarperspektivet?

Frisk  betonar  att  det  egentligen  inte  skiljer  sig  så  mycket  från 

produktdesignmetodik. Han säger att han har frågat tio andra designers som arbetar 

med tjänstedesignmetodik och att  samtliga svarat  att ”Nej,  tjänstedesignmetodik 

skiljer sig inte egentligen inte från produktdesignmetodik”. Visserligen byggs inte 

en fysisk modell i tjänstedesign, som kanske skulle ha gjorts i ett produktdesign-

fall.  Däremot  kräver  tjänstedesign-fall  att  formgivaren  måste  kunna  visualisera 

komplexa sammanhang i form av skiss och visualiseringsteknik, samt att kunna ta 

användarens roll. Vid formgivning av en produkt som ska användas av en människa 

så gör den en tjänst om det hårddras till sin spets anser Frisk. Det Frisk tycker varit 

mest intressant att arbeta med inom tjänstedesign är industriföretagen SABA och 

AGA. Dessa företag har under en lång tid trott att de arbetar med och levererar 

produkter. Men i själva verket är produktionen bara ett par procent av omsättningen 

medan resten är tjänster. Medvetenheten om detta har negligerats bort då företaget 

inte haft redskap att rationalisera och öka sin konkurrenskraft. 
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◊ Är det svårt att övertyga ledningen i dessa typer av industriföretag att de ska arbeta 

mer strukturerat med sina tjänster?

Frisk svarar att så är egentligen inte fallet. Frisk påpekar att han brukar använda sig 

av en sko som visualiserar vad en konsument betalar för, och då visar det sig att en 

halv procent är produktion och resten är tjänster (Se bilaga 1). 

Frisk  påpekar  att  det  i  princip  inte  är  någon  större  skillnad  mellan 

tjänstedesignmetodik och produktdesignmetodik.  Det  har passat  bra att  utveckla 

tjänster  med designmetodik  för  det  har  inneburit  ett  stort  användarfokus.  Frisk 

berättar att han mött många som anser ”Vadå tjänst, hur ska man designa en sån?” 

Frisk vidhåller att det inte bara är att sitta på ett kontor och hitta på tjänster, utan att 

det är viktigt att vara ute i verkligheten för att upptäcka problem och möjligheter. 

Det är viktigt att upptäcka mervärdet, vad som fungerar bra respektive vad som 

fungerar mindre bra. Just i Tillit/Karina- fallet gjordes en beskrivning av nuläget 

och därefter en vision över hur det skulle kunna vara bättre. 

Frisk berättar att i produktdesign-fall är det ofta så att uppdragsgivaren inte vill eller 

har  råd  att  genomföra  utförliga  användar-  och  brukarstudier.  Frisk  citerar  en 

kommentar han ibland får: ”Ni vet ju hur en sån maskin ser ut så det är väl bara att  

rita en som är bättre” Det är vanligt att företagen inte budgeterar eller inser nyttan 

med att genomföra användarundersökningar.

◊ Är det många gånger så att företagen vill ha hårddata såsom enkätundersökningar 

och faktisk statistik medan det finns andra sätt att observera kundens situation och 

agerande, till exempel att använda någon form av kundresa eller att agera rollspel? 

Vad brukar ni använda er av?

Frisk berättar  att  Struktur Design framförallt  använder  sig av intervjuer.  Vidare 

menar Frisk att  enkäter och marknadsundersökningar ger  svar på ställda frågor. 

Men det som egentligen är intressant är att hitta svar på de frågor som aldrig hade 

tänkt ställas för att finna problem som formgivaren inte visste fanns. Där är Karina 

ett bra exempel. Det finns många som har hävdat att psykvården får för lite resurser. 

Struktur Designs svar som de kom fram till är att de resurser som finns används fel. 
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Det är för många personer och aktörer inblandade i en patient. Det ska i stället vara 

färre personer, men med ett mycket större ansvar för den enskilda patienten. Detta 

blir  nödvändigtvis  inte  bättre  av  organisationsegoistiska  skäl  eller  för  att  spara 

pengar, utan för att det är bättre för patienten eller vårdtagaren. Det är bättre att ha 

ett  fåtal  personer  med bred  kompetens  och  stort  ansvar  runt  sig  än  att  slussas 

omkring i en jätteapparat. Frisk påpekar att de genomförde Tillit/Karina-fallet för 

vårdtagarens skull. 

◊ Är det  skillnad på att  designa en tjänst  för vården eller  ett  företag som är  mer 

vinstdrivande och ute efter lönsamhet?

Jo, säger Frisk. Han återkopplar till AGA- fallet och berättar att han ställde frågan:

”Om ni visste hur ert kundföretag skulle kunna använda hälften så mycket gas,  

skulle  ni  tala om det? Och i  sådana fall  hur skulle  ni  kunna ta betalt  för den 

kunskapen?” Efter  detta  beslutade  AGA  att  inom  ett  år  framåt  i  tiden  skulle 

faktureringen av gas sänkas från 90 procent till 50 procent av omsättningen. Den 

andra halvan ska bara vara tjänster. Men att AGA säljer den kunskap de besitter. 

Det är bara miljöbelastande att producera gas som försvinner ut i luften. 

Frisk har även arbetat inom metallindustrin och berättar att där är det vanligt att 

räkna framgång i hur många ton försäljningen är per år, istället för att räkna på vad 

företaget tjänar i pengar. 

◊ Eftersom  du  inte  tycker  det  är  så  stor  skillnad  på  arbetsmetodikern  kring 

produktdesign och tjänstedesign. Tycker du det är någon skillnad på produkter och 

tjänster i sig?

Frisk berättar att han bland annat arbetade med IT-kommissionen och berättar att de 

under två år försökte definiera vad en tjänst är. Detta anser han att Struktur Design 

varken har tid, råd eller lust att göra. Han framhåller också att till skillnad från en 

del andra aktörer inom IT sektorn som anser att en tjänst kan vara en funktion i en 

mobiltelefon så anser Frisk och hans medarbetare att en tjänst är någonting som 

utförs av människor.
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Frisk refererar till  skon (se bilaga 1) och vidhåller att exempelvis Nike är mer ett 

tjänsteföretag än ett produktföretag. Frisk påpekar också att det finns ett behov av 

att systematiskt utveckla tjänster för att kunna behålla arbeten i Sverige då allt fler 

så  väl  tjänster  som  produktion  förläggs  utomlands.  Frisk  efterlyser  även  en 

utbildning för tjänsteutvecklare. Han påpekar att när de inledde Tillit/Karina-fallet 

undrade  han  om  det  fanns  någon  skola  som  utbildade  tjänsteutvecklare  och 

upptäckte till sin förfäran att det inte fanns. Frisk anser att:  ”Man tycker att i ett  

tjänstesamhälle borde det finnas tjänsteutvecklare” 

En designer har ett mycket större fokus på användaren än vad en marknadsförare 

oftast har och det är bland annat därför som Frisk tror att det är lyckat att arbeta 

med designmetodik för att utveckla tjänster. Som i Tillit/Karina-fallet där det gäller 

att hitta och visualisera problemen på ett begripligt sätt. Det handlar inte bara om att 

ställa frågor formgivaren redan känner till utan även att studera hela situationen. 

Det är viktigt att designern vågar konfrontera brukaren istället för att sitta vid sitt 

skrivbord och anta vissa saker. 

◊ Vi har också uppfattat att marknadsförare i allmänhet inte går ut på fältet och skaffar 

sig den erfarenhet som slutanvändaren har. 

Frisk  anser  att  det  är  svårt  att  komma  åt  problemet  genom  att  ha  förtryckta 

svarsalternativ som finns i många enkätundersökningar.

◊ Går  det  att  se  flödesschemat  i  Tillit/Karina-fallet  som tjänstedesignens  svar  på 

prototyp/visualisering?

Frisk säger ja och förtydligar med att den första är snarare en visualisering. Det är 

ett scenario om hur det ser ut. Medan det andra flödesschemat är en vision över hur 

det borde se ut. Vid det senare schemat är kommun och landsting borttaget och 

antalet personer och aktörer som är involverade i vårdtagarens situation är mycket 

färre, men de har större ansvar. Problemet med psykvården är att det finns så många 

aktörer  som inte  tar  sitt  ansvar  utan  skjuter  över  det  på  någon  annan  part.  I 

Tillit/Karina-fallet kunde Struktur Design visa upp att trots att Karina är sjuk kan 

det dröja flera år innan hon får effektiv vård.  
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◊ Hur gör ni för att sälja in idén? Har ni räknat på om det är möjligt att spara pengar 

eller vad visionen kan generera för så väl samhället som den enskilda individen?

Frisk berättar att de inte har räknat kronor och ören. Det skulle bli ett helt projekt i 

sig och Frisk påpekar att Struktur Design kanske inte är lämpliga att utföra just 

dessa uträkningar. Men i fallet med industriföretagen så har Frisk fått dem att tänka 

i kronor och ören istället för ton.

◊ Har ni stött på några direkta motgångar?

Frisk berättar att de inte har stött på några motgångar i projekten, men däremot har 

de stött på bristande förståelse. Inom produktdesign är det vanligt att ”stripa om 

produkter”, det vill säga att göra en ytlig förändring och så går den lättare att sälja. 

Det  är  inte  samma  sak  inom  tjänstedesign.  Det  handlar  inte  om  att  skicka 

personalen på charmkurs. Att arbeta med tjänstedesign handlar om att verkligen 

kunna göra reella förändringar som är bättre för användaren säger Frisk. 

◊Kan det anses som svårt att förmedla fördelarna med tjänstedesign då det inte är ett 

allmänt vedertaget begrepp? Och kan det i sin tur göra det svårt att sälja in en idé?

Frisk svarar att ja det kan det. Det som är viktigt att tänka på är att företaget eller 

organisationen som ska köpa idén måste ha ett öppet tankesätt. Det är viktigt att de 

inte  intar  någon  försvarsposition  då  en  designer  kanske  påpekar  problem eller 

brister. Men det kräver också av designern att kunna känna av läget. Frisks egen 

erfarenhet har varit att de flesta kunder har varit öppna och inte gått in i någon 

försvarsposition. Men, påpekar Frisk, ”det är jätteviktigt att designern är medveten 

om att denne praktiskt taget klampar in i en organisation och att detta är känsligt”. 

7. Analys

Här  analyseras  utifrån  de  undersökta  fallen  huruvida  arbetsmetodiken  som 

används vid tjänstedesign har några särskiljande drag. Här kommer även Service  

Management,  Design  Management  och  rationella/irrationella  arbetsprocesser 

komma in och kopplas samman med den erhållna empirin. Service Management 
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systemet  kommer  att  appliceras  på  alla  tre  fallen.  Dock  kan  det  uppkomma 

svårigheter  med  att  analysera  samtliga  delar  lika  ingående  på  grund  av  att  

information  inte  funnits  att  tillgå.  Vidare  är  målet  med  analysen  av  Service  

Management systemet att utvinna viktiga punkter som kan användas och utnyttjas 

vid arbetet med att designa eller re-designa en tjänst. Här nedanför presenteras 

även en Chi-två analys.

7.1 Chi-två analys

Anledningen till varför det är intressant att genomföra en chi-två analys är att se om det 

finns fler irrationella indikatorer/värden i tjänstedesign än i produktdesign. 

Hypotes:  irrationella  värden  är  vanligare  inom  tjänstedesignmetodik  än  i 

produktdesignmetodik.

Nollhypotes: irrationella värden är inte vanligare inom tjänstedesignmetodik än i 

produktdesignmetodik.

(värdena presenteras i bilaga 6)

I  analysen  ingår  ett  produktdesign-fall  och  två  tjänstedesign-fall.  Om analysen 

skulle göras med samtliga fall skulle resultatet bli missvisande då tjänstedesign- 

fallen är fler till antal. Därför valdes enbart två fall och båda fallen är hämtade från 

samma byrå, för att inte särskilja olika byråers arbetsmetodik, då det är vanligt med 

skillnader byråerna emellan. 

I  denna uppsats  har begreppet  rationella  metoder  utvecklas för att  inte  enbart  

inbegripa  en  sekventiellt  och  kronologiskt  följd  process  utan  innebär  även 

statistiska metoder, enkätundersökning och konkurrentundersökning med mera. (Se 

bilaga  6) Det  irrationella  begreppet  innebär  således  även  att  scenarioanalys,  

observationer på plats och videoinspelningar med mera räknas som irrationella 

eftersom de består av en mer experimentell karaktär.
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Produktfallet Tjänstefallet

Rationell

arbets-

metodik

Irrationell

arbets-

metodik

Figur. 8 

I tjänstedesign-fallet observerades fem värden på att processen var rationell och fem 

värden på att processen var irrationell. Materialet för observationen är hämtat från 

intervjun med Jakob Boije och Malin Orebäck, Ergonomidesign. 

I produktdesign-fallet observerades sex värden på att processen var rationell och 

fyra värden att processen var irrationell. Materialet för observationen är hämtat från 

Bahco Ergo Process guide. 
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Produktfallet Tjänstefallet

Rationell    6 (10*11/20) = 5,5    5 (10*11/20) =5,5

arbetsmetodik

Irrationell 4 (10*9/20) = 4,5 5 (10*9/20) = 4,5

arbetsmetodik

1. (6-5,5)2/5,5 =0,045

2. (4-4,5)2/4,5 = 0,055

3. (5-5,5)2/5,5 = 0,045

4. (5-4,5)2/4,5 = 0,055

Chi två = 0,2
Frihetsgrad = (r-1) * (k-1)

= (2-1) * (2-1)

= 1*1 = 1

Frihetsgraden 1 på fem procents signifikansnivå ger värdet 3,84

Då Chi två var 0,2 och således inte överstiger 3,84 på femprocents signifikansnivå 

måste hypotesen förkastas och nollhypotesen accepteras. Det finns inget signifikant 

samband  mellan  att  irrationella  värden  är  vanligare  i  tjänstedesign-fall  än  i 

produktdesign-fall. 

7.2 Analys av Bahco

Analys av Designprocessen
Samtliga faser i designprocessen går att återfinna i Bahcos designprocess, som dock 

är  mer  ingående  och  detaljerade  än  designprocessen.  Men  i  jämförelse  med 

produktutvecklingsprocesserna i figur 5 kan designprocessen ses som mer ingående 

och detaljerad över processens olika faser. Dessutom påpekar författaren Borja De 

Mozota  att  designprocessen  kan  ses  som  iterativ,  vilket  inte  är  fallet  med 

produktutvecklingsprocesserna. Det finns en tydlig undersökningsdel i Bahco- fallet 
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där såväl marknaden som ergonomiska förutsättningar undersöks. Kreativ input för 

att  kunna  utföra  experiment  återfinns  under  research-  och  upptäckafasen. 

Utveckling av prototyper återfinns under utvecklingsfasen och realiseringen sker i 

fastställandet av produkten.  

Analys av Service Managementsystemet

Marknadssegmentet
Gällande marknadssegmentet i Bahco-fallet handlar det om att tillgodose två typer 

av  segment.  Ett  som antingen  efterfrågar  och  använder  ergonomiskt  utformade 

verktyg och ett som inte har så stor kunskap om nyttan med denna typ av verktyg. 

Verktygen har olika prisklasser och slutanvändaren kan antingen vara en yrkesman 

som använder verktyget i sitt dagliga arbete eller en amatör som använder verktyget 

hemma två gånger om året. När det kommer till att utveckla ett nytt Bahco verktyg 

består  den  inledande  processen  av  en  observationsfas  med  målet  att  utvinna 

eventuell kritik mot tidigare design och preferenser hos segmentet. Detta görs också 

för att förstå marknaden och vad den efterfrågar. 

Servicekonceptet
Här nedanför bryts Servicekonceptet ner till de delar som erbjuds kunden eller det  

marknadssegment som valts att inriktas på. 

I Bahcos fall består Servicekonceptet och det levererade erbjudandet av en fysisk 

produkt  som kärna.  En av  fördelarna  som erbjuds  kunden är  den  ergonomiska 

designen, då företagets vision är att leverera de bästa verktygen med ergonomiska 

förutsättningar.  Ergonomin  avseende  ett  verktyg  kan  uppfattas  som  viktig  för 

exempelvis en yrkesman som hanterar detta verktyg dagligen. Risken att få problem 

med kroppen är större om verktyget inte är designat på ett korrekt sätt. Det finns en 

möjlighet att påstå att en yrkesman med ett ergonomiskt utformat verktyg eventuellt 

kommer att göra ett bättre arbete och leverera ett bättre slutresultat.
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Leveranssystemet

Leveranssystemet  visar  på  vilket  sätt  tjänsten  levereras.  Det  handlar  om 

distributionssystemet som sköter leveransen. Detta distributionssystem kan delas 

upp i de tre delarna personal, kund och teknologi och fysisk support.

Utifrån förutsättningarna för produktdesign-fallet Bahco är det svårt att applicera 

leveranssystemet,  men  då  leverenssystemet  kan  ses  som  motsvarigheten  till 

produktions- och distrubitionssystemet i ett produktproducerande företag går det att 

applicera  tankesättet  på  Bahco.  Verktygen  går  igenom  hela  produktions-  och 

distrubitionsprocessen  från idé  till  färdig  produkt  med bland annat  design,  test, 

ändringar och tillverkning där de tre beståndsdelarna i leveranssystemet personal, 

kund och teknologisk och fysisk support oundvikligen inverkar.  

Kultur och Filosofi

Bahcos har en lång historia som präglar dess kultur och filosofi i dagsläget. Deras 

kärnvärden är enligt de själva att skapa ergonomiska verktyg och detta genomsyrar 

organisationen.

Image
Bahcos image kretsar kring att de vill producera de bästa möjliga verktygen. Deras 

fokus på ergonomiska verktyg visar på att de vill påverka sin image genom sina 

produkter. 

Analys av rationell och irrationell arbetsmetodik
Processen beskrivs som rationell där faserna följer en kronologisk ordning. För att 

fas B ska kunna påbörjas måste fas A vara helt  avslutad och beslut  fattas från 

styrgruppen huruvida det fortsatta arbetet får fortskrida. Om processen är rationell 

kanske  det  kan  uppfattas  som  om  den  inte  skulle  kunna  vara  iterativ,  men  i 

projektgruppen  kanske  den  kreativa  fasen  börjar  innan  experimentfasen. 

Idégenereringen  kan  börja  i  projektmedlemmarnas  huvuden  redan  innan 

experimentfasen påbörjats. Därför kan det inte fastslås att processen inte är iterativ. 

I arbetsmetodiken ingår dock icke traditionella verktyg för att generera information 

och kreativitet,  det  vill  säga användandet av videoinspelningar,  fotografering av 

brukarens olika hållningar med olika verktyg samt att det finns ett starkt fokus på 

användaren. 
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Analys av produktutvecklingsprocesserna i figur 5
De modeller som presenteras i figur 5 har alla likheter med arbetsmetodiken för 

Bahcoverktygen. Urband och Hauser talar om att identifiera marknadsmöjligheter. 

Crawford  talar  om  produktkoncept  och  Seheuing  talar  om  uppföljning  och 

utvärdering. Seheuing talar även om att identifiera behov efter möjlighet och Booz, 

Allen och Hamilton talar om idégenerering, men ingen av författarna nämner några 

metoder  för  att  utföra  fasen.  Modellerna  presenteras  som  rationella  och  icke 

iterativa. Bahcoprocessen kan ses som rationell och styrd, men kan dock tolkas som 

iterativ till  en viss del.  Ingen av de fem modellerna talar  om användarkrav och 

värde, vilket hade en stark fokus i Bahco processen. 

Analys av Arnerud- Cooper och Edvardssons modell över 
produktutveckling
Denna modell är i stort sett utformad som de övriga presenterade ovan, men den är 

iterativ och kan därför bättre stämma in på Bahcos process. Men den kan likt de 

andra modellerna uppfattas som att den bara beskriver rubriker över en process eller 

arbetsmetodik. Den går inte in på hur det är möjligt  att  generera idéer och hur 

utvecklingen av ett produktkoncept går till väga. 

7.3 Analys av SAS

Analys av Designprocessen
I SAS-fallet presenterades inga konkreta faser och processen kan ses som mycket 

irrationell  och iterativ.  Dock går det att  hitta beståndsdelar av samtliga faser av 

designprocessen  i  SAS-fallet.  Undersöknings-  och researchfasen går  att  jämföra 

med att SAS dels delgav designteamet information om interna undersökningar och 

de  intervjuer  som  genomfördes.  För  att  kunna  upptäcka  problem,  behov  och 

möjligheter utarbetades olika personas, vilket i sin tur kommer in under samtliga av 

de fyra första faserna.  För den immateriella  delen av tjänsten utvecklades olika 

framtida  scenarion  för  målgruppspersonen  att  ta  sig  igenom.  Snabb 

incheckningsdisken som var av materiell karaktär kunde dock visualiseras genom 

en 3-D prototyp.
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Analys av Service Managementsystem

Marknadssegmentet
I  SAS-fallet  går  det  att  urskilja  en  tydlig  uppdelning  av  marknaden  där 

koncentrationen valts att riktas på just affärsresenärer. Det är här behovet av ett 

snabbare incheckningssystem identifierats. Servicesystemet som i detta fall är just 

den  utformade  tjänsten  och  produkterna  i  form av  snabb  incheckningsdiskarna 

riktar sig främst till resenärer som reser ofta och med lite eller inget bagage. Då 

affärsresenärer utgör 80% av SAS totala kundkrets ligger det i SAS intresse att rikta 

in sig på detta segment för att effektivisera och öka lönsamheten. 

Det går att se det som att hoten från exempelvis tågtrafiken, där en affärsresenär har 

större möjlighet att utföra mer arbete ombord än på ett flyg gör att kraven höjs på 

att optimera tjänsten flygresa så att den genomförs på ett smidigare och snabbare 

sätt. 

Servicekonceptet
Här nedanför bryts konceptet ner till de delar som kunden erbjuds eller det  

marknadssegment som valts att inriktas på. 

I SAS-fallet är fördelarna stora för framförallt affärsresenärerna. Detta för att hela 

servicesystemet i form av tjänsten och snabb-incheckningsdiskarna optimerats till 

segmentets  fördel.  För  målgruppen  som är  familjär  och  bekväm med  tekniska 

lösningar är fördelarna stora medan det blir mer problematiskt för kunder som står 

utanför segmentet  som valts att tillgodoses.  Det är på grund av detta som det i 

dagsläget ej går att ta bort det gamla incheckningssystemet då det skulle skapa ett 

obehag och en ovilja att flyga med SAS för ett antal resenärer. Detta är en del av 

den komplexitet som förknippas med design av tjänster. Tid- och rumsaspeketen 

spelar även en stor roll då det kanske om 30 år ser helt annorlunda ut. Då kanske 

alla resenärer kan känna sig bekväma med att checka in på detta sätt. Kärntjänsten 

flygresan  kanske  inte  heller  genomförs  på  samma sätt  vilket  skapar  ytterligare 

komplexitet. 

För att  återgå till  de fördelar som affärsresenärerna får ut ur servicesystemet är 

fördelarna i detta fall att vinna tid- och effektivitet, men med alla tjänster spelar 

kundens eget agerande en stor roll för hur tjänsten uppfattas. 
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I SAS-fallet är som tidigare nämnts transporten från punkt A till punkt B, i detta fall 

i form av flygtransport, företagets kärntjänst. Kärntjänsten är oundvikligen viktigare 

än kring- och stödtjänsterna men även dessa spelar en stor roll när det kommer till 

hur helheten uppfattas. Snabb-incheckningssystemet är en del av kringtjänsten att 

checka in.    

Leveranssystemet
Serviceleveranssystemet  visar  på vilket  sätt  tjänsten levereras.  Det  handlar  om  

distributionssystemet som sköter leveransen. Detta distributionssystem kan delas 

upp i de tre delarna personal, kund och teknologi och fysisk support.

I  SAS-fallet  är  personalen  en  viktig  del  av  kärntjänsten  flygresan  såsom i  alla 

tjänster. Dock går servicesystemet med dess snabb-incheckningssystem mer mot ett 

självbetjäning där det kommer att bli personalens roll att utbilda resenärerna om hur 

tekniken fungerar vilket gör att deras arbetsuppgifter i framtiden kan komma att 

ändras.

Det  är  viktigt  att  kunden har  förståelse  och  kunskap om systemet  och  hur  det 

hanteras för att effektivitetsvinsten bäst ska gagna dem själv. Detta eftersom kunden 

är  delaktig  i  skapandet  av  tjänsten.  Ännu en  gång  kommer  här  ledningen  och 

utbildningen av kunden in i bilden.    

SAS-fallet  är ett  tjänstedesign-fall  som har varit  beroende av produkter.  Detta i 

form av snabb-incheckningsdiskarna vars tekniska funktion är avgörande för hela 

servicesystemets funktion.

Kultur och Filosofi
I SAS fall finns det en vision om att tillgodose många önskemål gällande service. 

Detta tar form i de tre olika servicekoncepten Service, Your Service och at your 

Service. 
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Image
SAS arbetar som Boije nämnt i intervjun i ett mellansegment när det gäller service 

vid flygtransport.  De är varken billiga eller  dyra utan ett  mellanting och måste 

därför ha en tydligare profil angående vad de vill kommunicera genom tjänsten. 

SAS vill med tjänsten snabb-checkinsystem att det ska bli enklare och smidigare för 

målgruppen affärsresenärer att resa. 

Analys av rationell och irrationell arbetsmetodik

I SAS- fallet fanns ingen kronologisk ordning av arbetsmetodikens faser. De olika 

faserna växte fram växelvärkande och processen kan därmed ses som iterativ och 

irrationell. Det fanns en övergripande strategi där målet var att bygga en tjänst som 

ska efterfrågas av företagets huvudmålgrupp, det vill säga affärsresenärer. Det fanns 

ett  starkt  fokus  på  slutanvändaren.  För  att  kunna  sätta  sig  in  i  användarens 

perspektiv  genomfördes  intervjuer,  scenariobeskrivningar  och  analyser.  För  att 

konkretisera målgruppen användes personas. 

7. 4 Analys av Tillit/Karina-fallet

Analys av Designprocessen
I  Tillit/Karina-  fallet  fanns  tydliga  faser  av  iterativ  art  vilket  designprocessen 

förespråkar.  Fallet  inleds  med  en  problemformuleringsfas,  vilket  inte  finns  i 

designprocessen.  Dock  kommer  problemidentifiering  in  under upptäcktsfasen. 

Analysfasen  kan  ses  som  överskridande  mellan  research  och  upptäcka  fasen. 

Analysfasen, där  kravspecifikationen  upprättas,  kan  ses  som att  falla  in  under 

undersökningsfasen,  som ska resultera  i  en designbrief.  Den kreativa fasen kan 

likställas med utvecklingsfasen och konkretisering/resultat kan ses som realisering. 

Under utveckla fasen utarbetas inga 3D-modeller utan konceptet visualiseras genom 

ett flödesschema. Det är också svårt att genomföra marknadstest av en så komplex 

tjänst.  Under  fasen  upptäcka  poängteras  samordning  av  de  kreativa  resurserna 

genom brainstorming och enklare skisser som ska resultera i en eller två lösningar 

för  beställaren.  I  Tillit/Karina-  fallet  fanns inte  möjligheten  att  presentera  olika 

prototyper utan designteamet fick utgå från den upprättade kravspecifikationen för 

att skapa en hållbar vision som var möjlig att realisera för alla parter.
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Analys av Service Managementsystemet
Marknadssegmentet
I Tillit/Karina-fallet  är marknadssegmentet som valts att inriktas på inte styrt av 

lönsamhetsoptimerande  drivkrafter.  Här  ligger  istället  fokus  på  att  förbättra 

situationen för den enskilde vårdtagaren i vårdkedjan. Tjänsten som avses i detta 

specifika fall är psykvården som skapar obehag och behöver re-designas på grund 

av de många leden och att  det  finns ”stolar  att  falla  emellan” som Hans Frisk 

beskriver det.

Servicekonceptet 
Här nedanför bryts konceptet ner till de delar som erbjuds kunden/patienten eller  

det marknadssegment som valts att inriktas på. 

I Tillit/Karina-fallet är fördelarna till gagn för den enskilda vårdtagaren. Målet har 

varit att öka tryggheten och livskvaliteten för patienten. Med ett minskat antal steg 

för att nå fram till en tryggare tillvaro kommer säkerheten för vårdtagaren öka och 

möjligtvis  att  tillfrisknandet  ska gå fortare.  Att  bli  slussad från handläggare  till 

handläggare och så vidare är aldrig bra och mycket viktig information förloras ofta 

på vägen. 

I Tillit/Karina-fallet  byggdes det som tidigare nämnts upp en persona vid namn 

Karina upp för att visualisera det aktuella problemet. Karinas upplevelser av att vara 

sjuk och den behandling hon fick beskrevs väldigt noggrant. Detta är ett exempel på 

att  bygga  upp ett  scenario  över  vem som faktiskt  drar  fördelar  av att  förbättra 

tjänsten. Det Karina vill uppnå är att bli frisk samt att slippa all kringadministration 

som bara förlänger tiden att nå målet. 

Leveranssystemet
Serviceleveranssystemet  visar  på vilket  sätt  tjänsten levereras.  Det  handlar  om  

distributionssystemet som sköter leveransen. Detta distributionssystem kan delas 

upp i de tre delarna personal, kund och teknologi och fysisk support.

Tjänster är som tidigare nämnts personlighetsintensiva och i Tillit/Karina-fallet har 

detta varit just ett av problemen. Det har funnits för många inblandade personer i 

tjänsten och behovet  har varit  att  banta ner  antalet  till  färre  personer  med mer 
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ansvar på varje aktör. Detta kräver att varje aktör vet vad som befinner sig inom 

dess område så att det inte uppkommer situationer där något händer och ingen vet 

vem som är ansvarig. Patienten eller vårdtagaren är i detta fall Karina som slussas 

runt och aldrig får ro. I detta specifika fall går det att hävda att vårdtagarens egen 

interaktion i tjänsten inte skapar servicesystemet på samma sätt som i till exempel 

SAS-fallet. Hade Karina varit mer deltagande i serviceprocessen hade antagligen 

önskemål om en klarare definiering dykt upp.

Kultur och Filosofi
I  Tillit/Karina-fallet  handlar  det  om att  utveckla  ett  koncept  till  kommun  och 

landsting.  Inom sjukvård i allmänhet finns det ett  mål att lindra och hjälpa alla 

patienter. Tillit/Karina-fallet ska göra vårdtagaren eller patientens kontakt med den 

offentliga sektorn så enkel och positiv som möjligt enligt vårdetiska principer.

Image
Här handlar det inte om ett specifikt företag vars image avses utan det handlar om 

ett projekt och det går att se det som att den image som avses är vårdens. Faktorer 

som i detta fall påverkar vårdens image är organisationen och personalen samt hur 

de beter sig i servicesystemet. 

Analys av rationell och irrationell arbetsmetodik
I Tillit/Karina fallet presenteras arbetsmetodiken i fyra faser. Detta kan uppfattas 

som kronologiskt, men eftersom projektgruppen inte styrdes från en lednings- eller 

styrgrupp som fattade beslut om projektets fortskridande kan arbetsmetodiken ses 

som irrationell och iterativ. Ett exempel skulle kunna vara att den kreativa fasen då 

projektmedlemmarna  får  konkreta  idéer  faktiskt  förekommer  även under  så  väl 

problemfasen som under analysfasen. För att kunna förstå användarens perspektiv 

genomförs  intervjuer,  scenariobeskrivningar  och  analyser.  Även  här  används 

personas för att kunna konkretisera den valda målgruppen. 
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7.5 Analys av tjänsteutvecklingsmodellerna och jämförelse 

mellan tjänstedesign-fallen

SAS  och  Tillit/Karina  kommer  att  analyseras  tillsammans  under 

tjänsteutvecklingsmodellerna och tidigare forskning för att enklare kunna särskilja  

skillnader och likheter mellan de båda tjänstedesign-fallen. 

Analys av tjänsteutvecklingsprocesserna i figur 6

Samtliga av de tre modellerna av tjänsteutvecklingsprocesser är rationella och inte 

iterativa. Johnson, Scheuing och Gaida har inte med någon undersökningsfas, vilket 

är en stor del av arbetsmetodiken för att kunna utveckla tjänster. Alla tre modeller 

förespråkar en testfas och därefter introduktion på marknaden. Men i så väl SAS- 

fallet  som Tillit/Karina-  fallet  är  det  svårt  att  konkret  genomföra  en  testperiod 

eftersom så många olika funktioner är inblandade. Även utvärdering och ändring är 

svårt på grund av detta. Det finns inget användarfokus i modellerna, inget behov av 

multidisciplinära designteam och inget fokus på värdeskapande vilket både SAS- 

och Tillit/Karina-fallet visat. SAS-fallet visade även på vikten av att ta hänsyn till 

tid och rum vid utvecklandet av en tjänst. Samtliga modeller i figur 9 börjar med en 

strategifas vilket kan ses som intressant då Jakob Boije under intervjun gällande 

SAS- fallet påpekade att tjänstedesign har ett större behov av strategitillämpning än 

produktdesign. 

Analys av Arnerud- Cooper och Edvardssons modell över
tjänsteutveckling
Denna modell  är  även den utformad som de andra tjänsteutvecklingsmodellerna 

men den är iterativ,  vilket gör att  den liknar de båda tjänstedesign-fallen.  Även 

denna modell kan uppfattas som inkomplett då det inte finns någon problem- eller 

undersökningsfas.  Det  finns  inget  som  indikerar  att  tjänstedesign  eller 

tjänsteutveckling bör se till användarens behov, värdeskapande eller komplexiteten 

mellan tid och rum. 

Analys av Sandholms utvecklingsprocess för tjänster
Sandholm vidhåller  fördelarna  med  att  arbeta  i  interdisciplinära  projekt,  vilket 

stämmer överens med så väl SAS som Tillit/Karina-fallet. Sandholm tar även upp 

”identifiera kunderna” som fas två och ”bestämma kundens behov” som fas tre. Det 
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finns således  ett  visst  användarperspektiv,  vilket  saknas  i  de ovan presenterade 

modellerna. Processen har även ett iterativt förhållningssätt. 

Analys av Normativ modell över tjänsteutvecklingsprocessen,
Figur. 7
Likt  Sandholms  modell  finns  det  ett  användarperspektiv  även  i  denna  modell. 

Perspektivet kommer dock in sent i processen, men det uppmärksammas och det 

kan därmed kopplas till  tjänstedesign-fallen. Modellen är normativ vilket förklarar 

hur ett fenomen bör bete sig. 

7.6 Jämförelse Bahco – SAS – Tillit/Karina 

Samtliga fall, så väl produkt- som tjänstedesign-fall förespråkar ett starkt fokus på 

användaren och att tjänsten eller produkten byggs utifrån användarens preferenser. 

Fokus  på  användaren  nämns  kort  i  enbart  två  tjänsteutvecklingsmodeller 

(Sandholms  utvecklingsprocess  för  tjänster  och  Normativ  modell  över 

tjänsteutveckling.)  I  tjänstedesign-fallen  finns  också  en  stor  fokus  på 

värdeskapande, multidisciplinära projektgrupper och att tjänsten är beroende av tid 

och rum. Detta tas inte upp i någon modell, förutom att Nettelbladt och Renström 

nämner multidisciplinära projektgrupper i sin uppsats. I båda tjänstedesign-fallen 

finns en stor komplexitet.  Det är flera olika aktörer, system, processer och även 

lagar och etiska aspekter som på något sätt är involverade eller sammankopplade 

med  tjänsten.  I  SAS-fallet  rör  det  sig  i  allt  ifrån  olika  operativsystem, 

säkerhetsaspekter  kring  flygplan  och  flygplatser  till  personlig  integritet.  I 

Tillit/Karina-fallet kan det röra sig om samordningsresurser mellan olika enheter till 

politiska och vårdetiska aspekter. Detta gör att tjänstedesign blir mer komplext än 

produktdesign.  Därför  är  det  svårt  att  realisera  en  tjänst  utan  att  alla  parter  i 

processen är med och införstådda med vad respektive aktör, system eller process 

har för uppgift i tjänsten. 

Tidigare forskning
Nettelbladt  och  Renströms  modell  för  tjänstedesign  är  även  den  lik  de  övriga 

modellerna  för  tjänsteutveckling.  Den  är  rationell  och  inte  iterativ.  Författarna 

framhåller dock vikten av att använda interdisciplinära projektteam vilket stämmer 

överens med SAS- och Tillit/Karina-fallen. 
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8. Slutsatser och Diskussion

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara arbetsmetodiker och processer 

inom  området  tjänstedesign  genom  en  jämförelse  med  området  produktdesign. 

Detta  för  att  få  fram de  eventuella  skillnader  eller  likheter  som karaktäriserar 

tjänstedesign.  Huvudfokus  ligger  dock  på  att  generera  kunskap  om 

arbetsmetodikerna vid tjänstedesign. För att förstå observerade skillnader/likheter 

har det krävts förståelse för både tjänster och produkters natur och detta har gjorts 

genom att  dra  paralleller  mellan  Service  Management-  inriktat  på  tjänster  och 

Design Management- inriktat på produkter. Uppsatsen har även behandlat rationella 

och irrationella arbetsmetoder. 

Inom så väl produkt-  som tjänstedesign finns ett  stort  fokus på slutanvändaren. 

Detta  uppmärksammas  varken  inom  designprocessen,  produktutvecklings-

processerna eller  tjänsteutvecklingsprocesserna.  Tjänstedesign-fallen har även ett 

större fokus på värdeaspekten än produktdesign-fallet.

En produkt kan öka eller minska i värde över tiden, men vad händer med tjänsten 

om den förbrukas i ögonblicket då den konsumeras? I ett av tjänstedesign-fallen 

påtalas  att  den största  skillnaden mellan  produkt-  och tjänstedesign  är  att  inom 

tjänstedesign måste fokusen vara större på rums-  och tidsaspekten.  En designer 

måste se till hela förloppet i tjänsten, vid olika situationer och tillfällen. 

Det  är  viktigt  inom  tjänstedesign  att  förhållandet  mellan  tjänst  och  produkt 

definieras  i  ett  tidigt  skede.  Tjänstedesign  beskrivs  som  mer  komplext  än 

produktdesign då det är vanligt  (men inte alltid) att tjänstedesign involverar fler 

parametrar i form av aktörer, personer och system som är kopplade till tjänsten. 

Därför anser en aktör att  ju mer komplex en tjänsteutvecklingsprocess  är  desto 

viktigare är strategitillämpningen. 

Inom  tjänstedesign  är  det  viktigt  att  samtliga  aktörer  är  involverade  i 

designprocessen för att konceptet ska vara lättare att realisera och implementera i 

verkligheten. 
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För  att  hitta  problem  med  en  befintlig  produkt  är  det  möjligt  att  testa  eller 

undersöka produkten i sig. För att finna problem med en tjänst (förutom de problem 

som  redan  är  upptäckta)  går  det  att  använda  scenariobeskrivningar  med  olika 

målgruppspersoner, så kallade personas. Scenariobeskrivningen kan avslutas med 

en  vision  eller  en  situationsbeskrivning  som  kan  vara  i  motsvarighet  till 

produktdesignens prototypfas. Ingår det en stöd- eller biprodukt till tjänsten är det 

möjligt att prototypa den materiella delen av tjänsten.

Inom såväl produkt-  och tjänstedesign används även intervjuer för att  kartlägga 

problem och möjligheter. 

En aktör i ett av tjänstedesign-fallen påpekar vikten av att kunna räkna hem och 

uppskatta effekten av ett tjänstedesignkoncept. Detta för att tjänstedesign-fall i vissa 

fall kan vara kostsamma då de involverar en mängd olika parametrar och är mer 

komplexa än ett produktdesign-fall. 

Inom tjänstedesign är det viktigt att använda interdisciplinära projektteam för att 

skapa förståelse för ett problem och generera lösningar.

En  tanke  som  uppkom  under  uppsatsens  slutskede  är  varför  produktdesign-

litteraturen  inte  behandlar  relationen  mellan  tjänster  och  produkter  i  en  större 

utsträckning. Vilken inverkan har tjänster på produkter och varför presenteras inte 

denna aspekt i produktutvecklingsmodellerna? I verkligheten finns det ofta en tjänst 

inkopplad  då  en  produkt  designas.  Detta  gäller  även  modellerna  över 

tjänsteutvecklig där det inte finns någon koppling till relationen med produkter. Vi 

har i figur 9 utvecklat en modell där vi tagit hänsyn till relationen mellan produkter 

och tjänster som måste beaktas vid tjänstedesign.

För  att  sammanfatta  slutsatserna  har  vi  valt  att  visualisera  en  modell  för 

arbetsmetodik vid tjänstedesign. Denna modell har inte för avsikt att förklara hur 

alla arbetsmetodiker inom tjänstedesign ser ut, men den förklarar de slutsatser som 
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vi genererat genom denna uppsats. Och vi hoppas att modellen ska kunna användas 

som vägledning i framtida tjänstedesign-fall. 
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8.1 Borg och Mpumwires iterativa modell för Tjänstedesign © 

Figur. 9
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Interdisciplinärt projektteam

Problemidentifikation genom intervjuer, scenarioanalyser, rollspel och 
kundresor. 

Val av strategi genom kartläggning av existerade problem, tjänstens 
relation till produkter och vilka aktörer som berörs i processen. 

Inkluderar processen politiskt arbete, etiska ställningstaganden eller 
andra komplexa aspekter?

Idégenerering genom olika inputdata bland annat från 
problemidentifikationsfasen och scenariobygganden men även från andra 

källor som inte är relaterade till det specifika området

Konkretisering i en tjänsteprototyp som kan ta form av en vision, ett 
flödesschema eller ett scenario som alternativt kopplas samman med 
eventuella produkter som existerar inom tjänsten. Involverade aktörer 
(personal, ledning, kunder, leverantörer, politiker etc.) ska ha möjlighet 

att utvärdera prototypen innan realisering.

Beslut om att realisera tjänst fattas av styrgrupp

Det interdisciplinära projektteamet är närvarande vid implementeringen.

Uppföljning och utvärdering.
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Förklaring av figur 9. 

Initiering  kan  ske  av  så  väl  styrgrupp,  det  vill  säga  beställaren  som  från  ett 

designteam som arbetar på konsultbasis. 

Det är det interdisciplinära projektteamet som arbetar med uppdraget, men det kan 

finnas behov av att utöka teamet med fler kompetenser allt efter processens gång. 

Relationen mellan tjänster och produkter måste definieras tidigt i projektet för att 

kunna kopplas till tid och rumsaspekten som ständigt måste vara i beaktande vid 

design av tjänster.

Det måste finnas en fundamental förståelse för slutanvändaren av alla inblandade i 

tjänstedesign-fallet. 

Ju fler aktörer (kan vara så väl företagsledning, politiker som diverse personal inom 

olika områden) som är involverade i tjänstedesignprocessen, det vill säga ju fler 

som är engagerade, införstådda med uppgiften och vad det innebär för förändring 

desto lättare är det att implementera och realisera ett projekt.

Det  interdisciplinära  projektteamet  är  närvarande  vid  implementeringen  för  att 

tjänsten ska realiseras på ett effektivt och säkert sätt. 

Det kan ses som svårt  i  komplexa tjänstedesign-fall  att  realisera  ett  projekt och 

sedan därefter  vänta och se hur den nya tjänsten upplevs eller  motas av så väl 

personal som kunder. Ju mer komplext desto svårare att göra om eller korrigera 

vissa misstag som uppkommit.

Det  är  viktigt  att  beakta  att  ett  tjänstedesign-fall  kan  ha  så  väl  rationella  som 

irrationella  indikatorer.  Det  kan  finnas  ett  hårt  kontrollerat  styre  från  en 

ledningsgrupp  samtidigt  som  olika  faser  kan  överlappa  varandra  och  verka 

växelverkande om det finns möjlighet. Rationella och irrationella indikatorer bör 

således  inte  ses  som två  dikotomibegrepp,  utan  de  kan  figurera  samtidigt  i  en 

projektprocess. 
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9. Förslag till fortsatt forskning

Tjänstedesign är ett nytt spännande område som växer fram som en tvärdisciplinär 

vetenskap.  Den  har  rötter  från  industridesign,  men  växer  sig  starkare  inom 

företagsekonomi där  den  kan  involvera  så  väl  marknadsföring,  organisationsteori 

som investering och finansiering. Om det finns ett större observationsunderlag att 

studera skulle  det  vara  intressant  att  koncentrera  sig  på en  viss  delprocess  inom 

tjänstedesign,  exempelvis  prototypning/visualisering,  idégenering  eller 

implementering.  Ett  annat område som är intressant att  koppla ihop tjänstedesign 

med är så kallad ”Poverty Design”. Begreppet har ingen svensk översättning men kan 

förklaras  som  en  förgrening  ur  designvetenskapen  som  koncentrerar  sig  på  att 

utveckla produkter och tjänster för människor med knappa ekonomiska resurser och/

eller  befinner  sig  i  krig  eller  svältområden.   Det  är  även  intressant  att  studera 

huruvida olika tjänstedesign-fall skiljer sig i avseende på strategitillämpning och i 

vilken grad beställaren är involverad i utvecklingsprocessen. Den här uppsatsen har 

haft ett konsultperspektiv, men det skulle vara intressant att studera tjänstedesign-fall 

utifrån  beställarens,  konsumentens  eller  ett  eventuellt  politiskt  eller 

samhällsekonomisktperspektiv.  Ett  annat  intressant  område  som  angränsar  till 

tjänstedesign  är  design  av  upplevelser.  En  upplevelse  kan  bestå  en  konkret 

representation  i  form av  en  produkt,  exempelvis  en  sportbil.  Men  även  som en 

abstrakt representation i form av en emotionell upplevelse, till exempel känslan av att 

köra en snabb sportbil. Kan tjänstedesign ta lärdomar från design av upplevelser eller 

vice  versa.  Den  här  uppsatsen  behandlar  bland  annat  teorier  gällande 

tjänstemarknadsföring, men det skulle vara intressant att genomföra en undersökning 

som behandlar organisationsteorier då det är ett angränsande område. För att återgå 

till  problematiseringen  av  produkter  och  tjänster  i  två  dikotomier  är  detta  ett 

intressant  undersökningsområde  att  studera  för  så  väl  produktdesign,  design  av 

upplevelser  som  tjänstedesign.  Men  även  för  ingenjörsvetenskapen  och 

företagsekonomiska områden som marknadsföring och organisationsteori. Vilken roll 

spelar teknologi och företagsekonomi i tjänstedesign? 
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Bilaga 4. Transkribering Jakob Boije och Mailn Orebäck
Hur ska vi börja?..ja i kontexten till att vi ska titta på skillnaden mellan produkt och 
servicedesign, kan vi ha ett utgångsläge så att säga och försöka highlighta vad som 
skiljer service och produktdesign. Ni vet ju att tjänster oftast är något man förbrukar 
i  samma  tidpunkt  som  man  konsumerar  det.  Den  stora  skillnaden  mellan 
produktdesign och servicedesign är att inom servicedesign måste man tänka mer 
över tid och det är något som interaktionsdesignskolorna tänker mer på och det 
finns väl inget så här service design utbildningar, mig veterligen. Utan det här är nåt 
som  har  växt  fram ur  ett  intresse  att  kunna  jobba  med  interaktionsdesign  för 
serviceföretag  och  så  har  vi  kommit  in  på  det  här  också.  Jag  har  jobbat  med 
interaktionsdesign  för olika organisationer och då har man framför allt  tittat  på 
gränssnitt och försökt förenkla och förtydliga ett typiskt gränssnitt, det är det man 
gör med interaktionsdesign och det har lett fram till att i en serviceprocess så finns 
det en massa olika
Är det ok om vi stänger här?….

I en servicekedja så finns det en massa olika touchpoints eller kontaktytor som man 
ska interagera med och oftast på enklast möjliga sätt eller att det ska vara spännande 
eller engagerande eller nånting, så det är så vi har kommit in på det. Jag har en 
bakgrund som produktdesigner och interaktionsdesigner och har sedan intresserat 
mig  för  de  kunder  där  vi  har  jobbat  traditionellt  sätt  med  produktdesign  i  ett 
serviceflöde och de är väl ett av de casen där vi kommer fram till också att man 
startar och får förfrågan ”gör den här produkten?”  okey, och då ställer man lite 
vettiga frågor som vilka användare? Hur ofta ska de använda? Vad finns det för 
andra stakeholders? Ska den servas och vad ska den fungera i kontexten? Och det 
leds sedan till vidare till att ok den kanske ska vara optimerad för en viss typ av 
användare för att vi ser att vår affärsstrategi bygger på att i SAS fall då att vi ska 
fokusera  på att  80% av våra  resenärer  är  affärsresenärer  utan  bagage.  Utan  de 
behöver ju inte checka in nåt bagage alltså kan man styra flödet så det blir optimerat 
för just den målgruppen. Och det är ju ingenting som skiljer sig från produktdesign 
där man också tar reda på brukarkrav och hur produkten ska utvecklas och så…jag 
skulle väl säga att det är minst lika viktigt att göra det här…om inte ännu viktigare. 
Därför att just kunna optimera hur servicen så att säga utformas då så att gå från de 
här produkterna och sträcker oss utåt och liksom försöker ta hand om mer och mer 
och just i det här fallet så handlar det just om att om man har jobbat med ett annat 
olika produkter i det här.. vi har jobbat med mobil check-in system, gränssnitt för 
mobil …eller en portal för att möta användare och det här snabbcheck-in systemet 
som är fokuserat mot just den här målgruppen som vi pratar om, affärsresenärer och 
lite andra saker i den här servicekedjan då, en taromatmaskin så där. Och då har vi 
fått en bra förståelse för de olika kontaktytorna och på så sätt blivit tillfrågade att 
även titta lite större på hur, hur man rent strategiskt som företag kan erbjuda en 
tjänst, då har vi som företag visualiserat framtida tjänsteerbjudande kan man väl 
säga. Så det är väl en kort summary om hur vi har kommit in i det. Och sanningen 
är ju den att de kämpar mycket för att få lönsamhet i den här affären…det är en rätt 
liten marknad för SAS. Lufthansa och några till flyger internationellt mycket mer, 
och tjänar ganska mycket på de. Lokala marknader är ganska svåra. Det här vet jag 
inte om ni ska skriva, men det stora hotet är antagligen från snabbtåg som också 
utvecklas mycket mer nere i Europa och detta kanske kommer till Sverige också. 
Dom pratar ju om Stockholm Göteborg och så där. Me idag tar det tre timmar med 
X2000 från Stockholm till Göteborg och det gör det i princip med flyg också om 
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man räknar in från dörr till dörr, inte riktigt men nästan och på X2000 får du fri 
Internet och boka en tyst kupé och gå omkring och så där. Och faktiskt jobba. Och 
det kan du i princip inte göra på ett flyg. Och detta är i princip det största hotet och 
framför allt de senaste åren i nån sorts miljöhänseende och att det ifrågasätts då. 
Just den här typen av resor. Men det är inte så ja, hm, så kan man säga. Vad kan 
man säga mer om de rå? Hm… Jo men konsten är ju just det, att i och med att det är 
en tjänst som det e man tar sig igenom så… och det här är ju lite kopplat till just 
SAS och deras lojalitetsprogram, eurobonusprogram och det här e ju nåt…å det här 
e ju nåt…om du köper en produkt. Du får ju behålla produkten och i bästa fall ökar 
den i  värde…om du köper en tomt eller  ett  hus eller  nåt.  Om du köper en bil 
kommer den minska i värde, men frågan är hur blir det med tjänsten? Det kan man 
fundera på. Känner jag att jag fått någonting för den? Vad e det för värde som jag 
får? Hm… eller kan det snarare..man måste börja tänka lite..tänka ett steg till vad 
får man ut för värde av det här? Ja, självklart ska vi resa snabbt och enkelt och man 
har någon slags grundidé att eller varumärket måste givetvis uttrycka vad dom vill. 
Man pratar om transparens i den här branschen. Man måste vara väldigt tydlig mot 
kunden. ”Det här erbjuder vi, det här erbjuder vi inte”. Antingen är det jättebilligt 
eller ganska struligt,  men det är okey för då förväntar man sig inte mycket mer. 
Eller så är det svindyrt och jättebra liksom och det det är ungefär det ytligheter som 
finns. SAS som varumärke har hamnat någonstans lite mitt i mellan. De kämpar på 
den  absolut  tuffaste  marknaden,  vilket  e  mellansegmentet.  Dom  är  inte 
superdunderlyx, dom är liksom inte Singapore Airlines. Dom har inte hur mycket 
pengar som helst, det går liksom inte. Det finns ett övre tak, och de kan inte heller 
prispressa heller ner mot Ryanair och de andra. Så dom hamnar i mellansegmentet 
där det är jättesvårt. Men tillbaks då till det här värdet då som resenären få..eller 
man  vill  bygga  nåt  över  tiden  och  då  jobbar  dom  med  dom  här 
lojalitetsprogrammen. ”om du reser mer med oss, om du konsumerar vår tjänst då 
får du nånting” du får gratisresor nånstans. Eller köpa billigare. Dom teamar ihop 
med kortbolagen  är  väl  inte  helt  ovanligt  heller.  Att  de  gör  dealar  med  andra 
bonusprogram, visa eller  Eurocard eller  så där.  Och de e ju nåt  som man som 
produktdesigner inte är så hemma på banan med utan det är ju nåt som är ganska 
direkt annorlunda med tjänstedesign. För man måste tänka in, för det är kopplat till 
det här värdet. vad är det man faktiskt konsumerar och vad känner man som kund? 
vad får man på nå sätt? Vad får man sen? Jag köper nånting nu. vad får jag ut av de 
sen? De e ett lite intressant fenomen som man måste tänka in i designprocessen 
också. Så en servicedesignprocess sträcker ju sig då bortom tjänsten till andra typer 
av kanaler. Och det kan vara helt emotionellt. Varför gör jag det här? Sen så det 
finns inom produktdesign också, men det skiljer sig lite i formatet då. Hm, vill ni bli 
mer specifika SAS eller vad då? 

Ja, gärna det, det här va jättebra. Jättebra input. Vi skriver lite anteckningar här. 
Men SAS hur började de?

Hm, ja det är en lite komplicerad historia. Jag hade ett annat företag tidigare som 
sen har gått ihop med Ergonomidesign. Jag en annan kollega som jobbar här på 
Ergonomidesign drev ett företag som hette Peek a boo design och där vi fokuserade 
på interaktionsdesign kan man väl säga då mer än produktdesign och på så sätt då vi 
hade  gjort  några  stafettjobb.  Åt  några  andra  företag  som  SAS 
produktutvecklingsavdelning  fick  se  och  de  blev  intresserade  av  om de  kunde 
blanda in oss i en då var det ett försök till  en innivationsprocess. Hur man kan 
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organisera teamen där för att bli effektivare och komma fram till nya scenarion eller 
titta på research och så där och jobba vidare från de. Och de sen lede in i…och en 
effekt  av  den.  Det  gjordes  ett  litet  projekt  där  vi  analyserade  ett  antal  viktiga 
områden för dom att jobba i framtiden ..hm ur ett serviceperspektiv då…och också 
definiera målgrupper. Vi tog fram nåt som vi kallade för e-travellers som e nån 
slags person, eller userprofil som det hette. Nån som kan tänka sig att resa, nån som 
har växt upp i nån sorts, man jobbar med digitala kanaler, man känner sig ganska 
bekväm med biometri och såna saker kring individens integretet och såna saker. Det 
är inget jätteproblem, utan man ser det snarare som en fördel att kunna använda 
tekniken för att kunna ta sig igenom systemet snabbare. Å, så då definierades det 
upp en sån, eller ett antal olika typer av personer som ska möta samma krav då och 
framför  allt  framtidens  mer  stränga  krav  på  säkerhet  kommer  man  behöva 
introducera teknik för att ta igenom folk snabbare. 

- är det någon typ av personas som ni gjorde eller?

Ja precis, det kan man väl säga, ja det var det
Och utifrån det sen så identifieras det ett antal strategiska områden , där.. som gick i 
nån slags e-life perspektiv hette det om jag inte minns helt fel. Som berättar då hur 
den här personen tar sig igenom systemet i framtiden på ett enkelt sätt och utifrån 
det så kom det ett projekt som definierade som det här snabbcheck-in. Idag finns det 
check-in system. Det finns ett  manuellt  serviceflöde som man måste ha för det 
kommer alltid finnas personer som kommer behöva hanteras på det sättet.  Men 
ambitionen är då att det finns även gamla OS-två, inte ens windowsbaserade  check-
in system, de är de ni ser på Arlanda idag och de är ju de här touch-screen systemen 
och de har ju ett jätteproblem med service, då de går sönder helt sjukt ofta. Och de 
är ofta med bara svarta skärmar. Man fattar inte om de är av eller  på ? och så 
försöker man trycka igång den och det blir  bara jätteförvirring.  Dom är ju inte 
designade  ur  ett… det  är  ingen  som  har  studerat  hur  dom  faktiskt  används  i 
verkligheten eller så har man tagit beslut att de blir för dyrt och så bara kör man 
som de e. Å då tänker man så här att vi gör en helt ny maskin som är digital och vi 
tar bort pappersflödet helt och hållet det vill säga varför ska man behöva ha en 
pappersbiljett? Idag kan man ju gå med sitt kort som du betalar för Du betalar direkt 
i gaten och du behöver faktiskt inte ens checka in eftersom det gör du redan innan 
… man driver ju flödet. Det här kom för en stund senare att man har fått igång 
tjänster som gör att du vill få kunder att allt som tar tid, så när du väl kommer till 
flygplatsen eller själva resepunkten då ska allt vara klart. Du ska inte stå där och 
strula  utan  allt  ska  vara  hanterat  innan,  inklusive  incheckning  och  det  går  att 
automatisera. Du kan signa upp och säga jag vill ha ett sms där jag i princip svarar 
ja eller om jag inte svarar så är jag incheckad. Det är ytligheten av enkelhet. Hm..så 
med det i bakhuvudet så drogs det igång ett projekt där vi skulle utveckla det här 
snabb-check-insystemet. Som utesluter en mängd människor till fördelen av att den 
stora mängden, de flesta som reser kommer kunna använda det här systemet och 
istället  för att det ska ta 30-60 sekunder att checka in på automaterna, vilket är 
mycket snabbare än att stå i en manuell  kö så skulle ambitionen vara satt till  5 
sekunder i stället vilket e en jävla skillnad, om det är långa köer bakom. Och då 
gjordes de, hm vi satte upp ett antal olika scenarios och prototypade lite hur den här 
produkten skulle se ut. 

Hej! Vill ni komma och käka lunch?
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Ja, ska vi ta lunch då?

mm. 

då gör vi det

Vet ni vart vi var nånstans? Hm vi pratade om snabbcheck-in systemet…
-precis…

jo, men det byggdes då ett antal scenarion som skulle framför allt…jag vet inte om 
det är så stor skillnad mellan produkt och service design, men för det här företaget 
var det väldigt viktigt att få en tydlig bild av vad det är man ska utveckla innan man 
gör det. Konceptdesign tror jag är så.. kan vara ännu…nu är det här fortfarande en 
fysisk produkt i ett serviceflöde, så det blir någonstans mitt i…men det krävs ändå 
ett tänk och en beskrivning hur den här ska sitta i ett sammanhang. Man måste 
visualisera flödet och man måste beskriva kontexten på nåt sätt. Och det görs ju 
väldigt  ofta  genom  scenarior  och  det  tror  jag  är  en  väldigt  viktig  för 
serviceföretagen att kunna få en visuell bild av det här flödet och vad är det vi ska 
åstadkomma för utmaningar över tiden på något sätt? För att de flesta kan föreställa 
sig att vi ska göra en hammare, jag har en mental bild i huvudet av en hammare och 
den har jag använt sedan jag växt upp så att säga. Men om jag säger att vi ska göra 
en tjänst som samlar ihop en viss typ av människor och vid en tidpunkt nånstans så 
skickar vi ett mail och då samlas alla på ett ställe i Australien. ”Ja, och hur tänker 
du då?” ja, tjänster det är ganska löst, det är inte så tangeble eller konkreta. Och 
därför är det väldigt viktigt att jobba med visualiseringar hur den här personasen ter 
sig  i  ett  usercase pratar  man om, em ett  scenario,  hur dom här kommer ta sig 
igenom ett system eller  vissa delar av en tjänst då. Så det börjar man med, det 
visualiseras och få nån sorts okey på, att ens få resurser att gå vidare och satsa på 
utveckling,  alltså  riktig  utveckling  så  måste  du kunna bevisa  att  det  här  är  ett 
realistiskt  projekt  som kommer  ge  nån  sorts  effekt.  Och  det  gäller  även  andra 
kunder,  om man jobbar med servicedesign så startar man ofta med någon sorts 
validerings eller evidensing fas, att okey vad får det här för effekt för vår affär? Ett 
fullt ut businesscase kanske man inte behöver göra men just i det här fallet, gjort ett 
system och sedan räknades påkostanden för nya system och sänkta kostnader för 
service och så där.  Och rätt  snabbt kom man fram till  att  det  här..hm…faktiskt 
kunna ersätta och det här är lite intressant, för det är inte bara kostnaden för det nya 
systemet som man ska titta på,  utan snarare den sänkta kostnaden för de andra 
maskinerna när de står oanvända. Och då användes det ett verktyg som hette Arena, 
som är ett sorts virtuellt visualiseringsverktyg kan man väl säga. För när man matar 
in verklig data…den här maskinen kommer…statistiskt sett så är den bara up and 
runing 80 procent av  sin livstid och peaktider är si och så bla bla bla och så går den 
sönder här och här. Och då har vi ganska bra statistik på när grejerna funkar och 
inte funkar och de matas in i det här systemet och då kan man simulera, om man 
ersätter en sån här maskin i flödet, vad kommer hända? Jo, du kan ta bort fem 
andra? Jaha och dom kostade tre miljoner om året att serva och helt plötsligt har vi 
femton miljoner som vi kan sätta i det nya projektet eftersom vi sparade in det. Så 
det e ett lite omvänt räknesätt då som är  intressant. Jag vill bara säga att de här 
siffrorna är bara påhittade. Em, och sen fick man då nån sorts okey på det hära då..
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-  är  det  specifikt  för  tjänstedesigncase  att  man  måste  göra  uträkningar  för  att 
övertyga ledningen då kanske? Ja, jag tänker högt lite grann här och börjar fundera 
om det verkligen e så? Hm.. och det tror jag e ännu viktigare här… man gör det i 
produktdesign också, det görs ju rätt ofta konceptprodukter, fast det är mer i nån 
sorts… snarare än att få folk till att…ja det är en vision för framtiden och det ser 
coolt ut eller så här har vi tänkt oss… det stämmer med vårt varumärke, det är 
mycket mer påtagligt  och är inte så att man faktiskt…jag tror att  som svara på 
frågan att det är viktigare i tjänsteutvecklingen att tidigt få koll på att vart kommer 
det här ta vägen. 
-  Så  det  är  viktigare  att  konkretisera  med siffror?  Man kan ju  dra  det  mer  åt 
branding  hållet  och  tänka  att  vårt  varumärke  ska  i  framtiden  uttrycka  de  här 
sakerna. Vi kan testa det på användare och hur skulle kunden kunna gå in i en i en 
butik och bli bemött på det hära sättet? Em, och då kanske man måste ha nån slags 
rollplay för att faktiskt studera ordentligt så man får svar…ja det är nog viktigt tror 
jag…
- är det någonting mer du vill fylla på med eller ska vi gå vidare? Vi kan gå vidare, 
jag kan komma tillbaka till det här också…

Nämn några av de frågorna du här så kan vi se i vilken ordning vi tar det…

- Vi tänkte väl lite mer inledande också det här med… du har ju redan berättat lite 
om användarperspektiv och så vidare…personas…är det nåt annat också som du 
vill förtydliga med observationer och kundresor och så vidare. Är det någonting 
sånt eller har ni använt er av fokusgrupper eller enkätundersökningar och hur har 
själva den fasen sett ut? 

I just det här specifika fallet så har man en… man har haft ganska bra data på… den 
befintliga tjänsten… man mäter jag vet inte riktigt avd dom kallar det Sophie och 
Gap. Som alltså är hur väl upplever folk att de får värde för de dom betalar för i 
tjänsten? Vart någonstans går det fel? Vad funkar inte och vad funkar? Och det här 
ligger som underlag till ett antal rapporter då som jag gissar då inte är per månad 
utan per kvartal antagligen och sen när man gör en mätning på kundnöjdhet kan det 
ligga till viss grund för idéarbetet i vad det är vi ska förbättra, så kan man söka stöd 
i sånt material. Det finns i produktdesign också., men där är det snarare att inte så 
mycket kundnöjdhet på produkten utan man tittar på försäljning och vilken marknad 
går den bra på och så där. Så lite samma approach, men lite olika verktyg kan man 
väl säga. Em… och vad frågade du mer? om det fanns?

-Ja,  vi tänkte väl mer om ni har använt er av kundresor och observation hur själva 
observationerna har gått till väga? Videoinspelningar?

Ja,  jag ska säga  så  här,  i… tråkigt  nog,  just  i  fallet  SAS så har  man inte  fått 
tillräckligt  utrymme att  göra en ordentlig by the book kunderesa så där.  Vi  har 
visualiserat  det  på  egen  erfarenhet  och  för  att  framförallt  dragit  nytta  av  den 
information som finns inom företaget och använt dom för att förtydliga…hur ser 
tjänsten ut? Vilka olika artefakter finns det och vad vill man göra? Em.. ännu bättre 
hade det också blivit om vi också hade varit på golvet och studerat, det gjorde vi 
också, men inte med den omfattning som hade behövt tror jag. För det som händer 
det är det, att man har en massa olika… ledningen som driver frågorna ser sin tjänst 

 88



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

på ett visst sätt… och dom har ju Eurobonus Guld liksom och går i launchen så det 
är ju rätt najs och det är inte så jävla ballt att liksom behöva vara på flygplatsen två 
timmar tidigare för att du har köpt nån sunkresa och det upplever inte dom. Så det 
är väldigt bra i det perspektivet, inte nödvändigtvis så att vi lär oss så fantastiskt 
mycket mer, för vi ändå, just i det här fallet så har alla rätt mycket tankar och idéer 
för man har upplevt den hela tiden, vi som reser med den. Em, så på så sätt är det 
inte så jättesvårt att man kan mappa upp det här på ett ganska realistiskt sätt. Det är 
det som är utmaningen. Att vi sitter här i ett fint mötesrum å hittar på nåt och så 
kommer det nån människa och säger si och så här, hm… det är ju en del i…det gör 
man ju inte sällan i andra projekt också, att folk antar olika saker, men det e ju inte 
så nödvändigtvis också, utan det kan vara saker som skiljer sig. Och det hittar man 
genom att vara där och det förordar ju i alla sammanhang att man faktiskt ska vara 
där. Och få det som verktyg att visa för kanske en ledningsgrupp eller styrgrupp 
eller utvecklingsgrupp team eller vad det nu e att ”kolla här Det här har vi sett förut 
och det vet alla om, men det vi trodde om de här sakerna e helt… det stämmer 
inte… det händer så här istället.” Eller om man hittar som dom kallar för guldkorn, 
som kan vara, som kan snarare ge inspiration till framtida idéer och det kan vara… 
om jag skulle kunna ge något exempel så skulle det kunna va… em man träffar nån 
person som säger nånting, ”nej, men här skulle jag nog vilja att mitt barn också 
skulle kunna ta sig igenom utan pass eller nånting så där” och det i sig är inte helt 
groundbraking, men om man får upp många såna små saker och man sedan sätter 
dom I  ett  sammanhang så  börjar  man  också  se  att  jaha  det  finns  ett  mönster 
någonstans och det kan sen leda vidare till saker och på så sätt är det bra att vara 
där.

- menar du på någon slags alternativ kundundersökning att man mer ska nästla sig in 
och börja prata med folk utan att man delar ut enkäter? E de….

Ja, absolut det här e mycket med hands on. Enkäter kan man göra och det är säkert 
bra också, men, eller det är bra för det säger nån ting annat, men det här med hand 
on researchen då, primary research som vi pratar om, det andra kallas för secondary 
research, när man försöker gå igenom rapporter och försöker få nån sorts förståelse 
för de. De ger en annan bild, som inte nödvändigt vis är bättre eller sämre, utan den 
är bara mer förståelse för vad som kan hända och inte kan hända. En enkät e ju 
mycket… om inte vi vet… framförallt om den görs av någon annan så vet vi inte 
vilka frrågor  dom har ställt.  Har  dom ställt:  “tycker du om att  resa? Det  e  väl 
jättekul att resa med SAS eller hur? eller ah?” Om de ställt frågan så vet vi inte det. 
Men om vi har styrt över det själva så har vi åtminstånne koll på. Vi kan ta olika 
svar som att “a här lede vi frågan eller här gjorde vi inte det. Så det är alltid en 
otrolig utmaning att försöka ta sig igenom någon annans research, kan man säga…
men det är  inte nödvändigtvis  inte helt  oanvändbart,  för det är säkert  en massa 
timmar nerlagt i det där å dom har kommit fram till bra slutsatser, så man får se det 
lite som att använda många olika verktyg blir mycket bättre.

-Men i det här fallet så är det alltså SAS som har gjort hela researchen? Ja, precis. 
Då har SAS framför allt  då jobbat med dom här kundundersökningarna och det 
finns ett antal olika varianter på det där, men vi har då tillsammans med teamet varit 
på plats själva, tittat på produkterna och sammanfattat det i nån sorts “så här ser det 
ut i verkligheten”  å visualiserat det då, men fokus har… jag kan säga att problemet 
har varit att man har inte gett det tillräckligt  resurser eller tid eller ambition att 
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sträcka sig  över  hela  resekedjan  och  det  e  väl  egentligen  det  som är  det  stora 
problemet. Och jag tror inte att det bara gäller SAS. Ofta är svenska organisationer 
ganska problemorienterade. “Nu ska vi lösa biljettautomaten på SL. Och då har du 
nån jävla ligist som står innanför och a okey vi löser det, det var mörkt därför sätter 
vi in lampor, ja ja vi ändrar lite här och fixar lite där” men om vi inte zoomar ut så 
kommer man inte fatta att problemet är inte det, problemet e restid, eller liksom 
först då man kombinerar både att fundera på, …tillbaks till det här med skillnaden 
på produkt och tjänstedesign. Nu tittar vi över tiden. Måste liksom tillåta oss att 
sträcka oss två eller  tre månader tillbaka eller  två sekunder tillbaka och liksom 
expandera ut och se vad hände då, vad hände istället? Em ett kul exempel e vad 
IDEO, jag vet inte om jag berättade det här men där de satte upp en kamera på ett 
stort sjukhus? Jag kommer inte ihåg om jag berättade det här på lunchen?

-Em, nej, men däremot så läser vi lite I den här”the ten faces of innovation” och 
dom ger ju rätt mycket exempel från just sjukhus. 

Ja, men det är ju då att dom sätter upp en kamera för dom förstår ju inte varför 
patienterna är så sjukt trötta på en avdelning, jätte konstigt för där i tillfället så ser 
dom inte… det finns ju ingen anledning…dom ligger och sover och det är hur lugnt 
som helst. Så monterar dom upp en kamera i en vecka och så går dom där i från och 
en  vecka  senare  kommer  dom  tillbaks  och  fastforwardar  och  trycker  ihop…
timecompressar… så ser dom vad hände över en vecka på fem minuter. Så ser dom 
att i och med att dom är så många på den här avdelningen så går sjuksköterskan in 
genom dörren och står och slår i dörren typ hela natten. En gång är okey, två gånger 
e okey, men det är jävligt jobbigt när det är femton gånger och då vaknar alla upp 
och då ser man först att med att titta med ett sånt verktyg över tiden så har man 
identifierat problemet. Problemet låg inte i sekunden i sig, att sängen va dålig eller 
att det var en dålig service, det var inte de det va, utan det var nånting annat och det 
är det här jag menar att först då man låter sträcka sig genom hela resekedjan, i det 
här fallet.  I annat fall så kommer man inte kunna göra några riktigt omvälvande 
nya förändringar utan man kommer släcka bränder specifikt för de olika stationerna. 

- och med det här menar du också att SAS caset också skulle kunna göras mycket 
bättre?

Absolut! Det här e ju en sån släcka brand grej. Om man då får vara lite negativ mot 
oss och deras approach då.

- Du pratade lite om visualisering och de e jättespännande och då kommer vi lite gran 
in på det här med serviceprototypning. Om du skulle vilja prata lite mer om de just i 
relationen prototypning utav produkter och prototypning utav tjänster. Nu har vi ju 
själva den här check-in apparaten så att säga som e det konkreta i just den här 
tjänsten, 

men nånting mer om själva tjänsten i sin helhet just förutom själva check-in 
maskinen.

Ja,  vad  ska  man säga  då,  det  e  ju… nu på  senare  tid  så  har  visualiserat  hela 
resekedjan då och de kan man väl säga e …jag har märkt att nånting man upplever 
själv och att det rätt ofta är… både över tiden och i ett rum så behöver man tillåtelse 
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att skapa en känsla av det rummet över tiden och det är den stora skillnaden mellan 
prototypning för en tjänst  eller  en produkt.  Produkten står  på bordet och den e 
liksom fin eller ful..eller grå…blank eller vad det nu e…och sen kan man interagera 
med den på olika sätt och det är ganska bestämt i tiden. Serviceprototypning är ju…
dels kan det hända väldigt mycket olika saker, det förändrar sig förmodligen…man 
går från ett läge till ett annat….ja e lugn och då är det inga som helst problem att ta 
mig igenom det här systemet eller jag e skitstressad och då ser jag inte den tänkta 
informationen  och  man  måste  alltså  prototypa  olika  situationer  som  dom  här 
personerna kommer befinna sig i och vad dom har bakgrund…vad har dom med sig 
in i tjänsten. Jag har liksom inte tid att sitta i telefon för att någon ska leta reda på 
en resa till mig, jag vill liksom bara göra det själv och jag e bara tillgänglig…em…
jag tar ju hand om mina barn på kvällen så jag kan ju bara leta resor vid halv ett på 
morgonen och vem svarar då i telefon? Det e klart ingen gör, men jag kan göra det 
på Internet  eller  kanske någon annanstans… åh,  det  finns så mycket  mer  olika 
möjligheter  som  gör  att  vi  kanske  måste  testa  fler  varianter.  Jag  säger  att  vi 
nödvändigtvis inte gjort det här i SAS fallet, här har det varit en ganska statisk bild 
och manmåste förenkla också och det gör man genom att välja ut ett antal, i det här 
fallet finns det fem målgrupper som man vänder sig till…em alltså huvudtyper av 
resenärer och dom har olika behov och då kommer man kunna visa att i varje steg, 
att dom här personerna har olika behov av sätt att beställa, bemöta och få feed-back 
och  interagera  med  tjänsten  och  det  kan  man  då  visa  i  varje  touch-point,  hur 
respektive person kommer att agera. Det blir ju mer komplext att prototypa en tjänst 
än en produkt. En produkt är är en ganska låst dimension och i tid. Men en tjänst 
blir mer komplicerad. Det enkla men svåra svaret är att det är mycket svårare… attt 
vill man göra det enkelt för sig så måste man försöka kanalisera ner till nån sorts 
essans till vem är det som vi ska… vem är det vi ska vända oss till. För antagligen e 
det en massa olika människor, men du måste försöka hitta nån i det här och hur ska 
vi bemöta dom på bästa sätt? Em… och det ger sen ett antal olika scenarion där… 
kommer man sen kunna beskriva…det kanske blir konflikter i det också…och det e 
väl rätt troligt att en person i ett visst sammanhand…ta ett typiskt… en resenär som 
inte är intresserad av 

att göra saker själv…vill ha en manuell kontakt kontra kanske en annan generation 
av resenärer, en person som är van och vill ha kontrollen själva och dom två…det 
här blir ju två ganska motstridigt sätt ..rent strategiskt hur bygger vi tjänsten? Och 
för vem? Och just i SAS fall så har dom hamnat någonstans i mitten. Dom behöver 
serva resenärer som förväntar sig väldigt hög manuell servicenivå. Em… SAS har 
nåt som dom kallar  för service,  your service och at your service,  så tre service 
koncept  skulle  man väl  kunna säga  och det  säger  ganska mycket  om hur dom 
liksom…service är tilräckligt bra service får jag betala för att.. kanske de som dom 
flesta liksom köper…your service e nån sorts economy extra classen, du kan lägga 
till saker och ta kontroll över situationen och addera till saker. I bilvärlden är det att 
liksom få ett extra pilotpaket i bilen… å i at your service så e det ju… då har du ju 
konstant  uppassning…du har  liksom inge som helst  strul..du  har liksom högsta 
servicenivå och då…utmaningen e liksom att  befinna sig inom det spannet  och 
kunna hantera alla dom kunderna och anledningen till att Ryanair  är och och dom 
funkar de e för att dom har valt just ett segment. Det kanske inte e så jävla bra 
service, men man tar ju sig fram, man tar ju sig dit och oftast i tid. Det är inte såhär 
jättekul att inte kunna fälla ner sätet, men jag pröjsade ju en spänn för det så kom 
igen…vad kan jag förvänta mig…em så, vart var vi nånstans vi var på prototypning. 
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Och prototypen i det här e att det blir fler olika scenarion att prototypa för det är 
antagligen olika målgrupper som av nån anledning är fler än i produktvärlden. Det 
känns liksom mer bestämt att givetvis kan man hålla på och förändra en produkts 
uttryck så den passar er ock så, men de ju rätt vanligt att man gör vi customization, 
du beställer din barnvagn i grönt och blått, eller om du tar en bil eller vad det är nu 
man beställer.  Du gör val vad är det som passar mig. Men det är också ganska 
begränsat  för  rent  produktionstekniskt  så  går  det  liksom  inte  att  bygga  nåt 
asavanserat customization logistiksystem. Några..bilvärlden är ju liksom uppbyggt 
på det, men oftast så får det räcka med några sånna här.

-pitchar ni dom olika protoypidéerna för nån styrgrupp och sedan så beslutar 
styrgruppen vilken prototyp som ska genomföras?

Så kan man väl säga att det är ett drömscenario, oftast är det väl så att man måste 
marchera lite  snabbare än så…man måste  göra ett  antal  urval  först…antagligen 
börjar man ganska brett…men idealet e att man sätter upp ett antal urvalskriterier 
innan projektet startar…det vill säga det här ska vi…vi ska leva upp till det här 
varumärket, vilket förmodligen e ganska starkt påverkande också…kan inte…SAS 
varumärket  är  inte  lågprisflyg,  det  vill  säga  SAS  modervarumärket.  Det  är 
någonting annat, alltså så prototypar vi inte en lågpristjänst. Det kan man göra i ett 
annat format, till exempel Snow Crash eller vad dom kallade det för…
-Snow Flake 
Snow Flake var det ja, haha 
-Fast det var kanske det de blev?
Ja precis.
Hm, ja, det kommer man behöva göra och visa på ett antal trovärdiga scenarion, och 
sen så ut ifrån det gå vidare med det man ska gå vidare med. Sen så bör man ju bli 
mer och mer tydlig och definera hur dom här olika, se vilka olika steg som måste 
vara med för att tjänsten ska fungera och vilken information ska passera och vid 
vilket  tillfälle.  I  bland  ska   företaget,  i  det  här  fallet  SAS  kunna  pusha  ut 
information när dom behöver det, alternativt ta emot information från resenären när 
dom behöver ifrågasätta någonting. Det här är väl också nåt som mobilprojekten har 
drivit  fram  att  lättare  kunna  kommunicera  med  företaget  då,  med 
tjänsteleverantören, kunna skicka iväg nån förfrågan eller snabbt själv kunna gå in i 
en portal och se vad e statusen på mitt flyg, vad har hänt, och om nånting har hänt, 
man pratar om så hära failury recovery…

-Vi tänkte också lite på samspelet mellan produkt och tjänster i en 
tjänstedesignprocess? Är tjänstedesignprocessen beroende av produkter?

mm…det behöver dom ju inte vara, men jag skulle säga att det är ju rätt få tjänster 
idag som inte har nånstans en koppling till en produkt.. ja, jag vet inte…på en öde ö 
och du vill ha massage av en annan person som e där. Hej jag betalar dig för att du 
ska ge mig en massage, då är det inte så mycket produkter inblandat. Om det nu inte 
skulle vara olja på händerna, utan det blir en ganska taskig massage, men kom igen 
det var liksom igen produkt. Det är liksom ytterligheten…men i allt annat…det e 
beroende av nåt service delivery system. Du har en mobilplattform eller en PC eller 
nån form av kommunikationskanal..nån kanal som du möter kunden på nåt sätt och 
i den.. den är ju beroende av att produkten fungerar. Em, så det kommer ju alltid 
behöva vara..det är väldigt viktigt hur dom här produkterna då fungerar för att det 

 92



Handledare: Karl Gratzer                                  Kandidatuppsats                                                 Vårterminen 2008

ska bli ett smidigt serviceflöde på nåt sätt. Em , och rätt sällan, men det e en viktig 
skillnad tror jag. 

I produktdesignvärlden så är man mycket mer benägen att få styra över innehållet, 
det vill säga vi kan liksom designa om allting och det funkar ihop. Om vi gör en… 
vi  gör  nåt  nytt…vi  ska  sälja..ja  inte  en  absolut  mango  flaska  det  är  ett  dåligt 
exempel…men vi ska sälja ett nytt tvättmedel. Okey vi kommer digna tvättmedlet 
vi kommer designa förpackningen och vi kommer designa var det säljs och så där. 
Vi styr över rätt mycket över produktens alla delar. Och det blir orimligt att försöka 
återanvända  en  massa  gamla  saker,  den  gamla  grafiken  eller  den  gamla 
förpackningen, utan man startar ganska ofta direkt från scrach och det ligger lite i 
sakens värde…att nyhetsvärdet i en ny produkt. Återanvänder du för mycket grejer 
då blir det liksom inge kul. Och de i tjänst då upplever jag att de får man göra mer 
sällan, just för att återanvända det som redan finns, men att skapa någonting nytt. 
Produkten,  du  kan  inte  ändra  på  produkterna  och  de  e  inte  ens  liksom  så 
eftersträvans värt att ringa till Motorola och säga “ Hej varför gör ni inte tre röda 
knappar nere på telefonen” så att säga. Men hallå vart kommer du ifrån? Det här 
måste ju räcka till att många andra leverantörer också… Så man får ta lite grann av 
vad man redan har, och bygga tjänsten på att snarare fokusera energin på att välja ut 
rätt grejer som redan finns än att designa dom nya. Om ni förstår vad jag menar?

- Det är alltså vanligt att man re-designar?
Ja,  det  tror  jag,  i  produktdesignvärlden  bygger  man  om allt  från  början  och  i 
tjänstedesignvärlden så kanske man återanvänder, om man nu pratar om dom här 
produkterna som finns ute  i  kedjan så  använder  man det  som finns,  det  e  inte 
ekonomiskt försvarbart att från grunden börja designa om ett stöldskyddsystem ute i 
butikerna och det är klart att man inte gör det, man köper speed-gate grejerna från 
Gunnebo va? 
-en liten inflick bara, har ni fått nåt erbjudande från nån beställare som vill att ni 
designar nåt från grunden? …. Det kanske du inte vill gå ut med?

- Jo, det har vi, det pågår just nu, men det e i en värld där man kan göra det och det 
nästan förväntas så det är inte konstigt att man får en förfågan från den världen för 
den har en så pass snabb förändring än då. Också att man ligger mycket tidigare i 
tiden. Man kommer in på slutet så att säga. Mm ja, om en månad du ska vi ha 
designat om retail and brands NK butiker. Okey, vi gör allt från början, vi gör ett 
nytt operativsystem, nej det gör vi inte, nu ska vi ha snygga portar in till NK så där. 
Och nån människa som kommer bakom och säger “välkommen!” Det ändrar man 
inte på. Men om man långt tidigare säger att kraven för framtida entrésystem ska ha 
det här, mm, då kanske man kan påverka, för det finns ju liksom en ledtid på innan 
dom kommer ut igen på marknaden, så ju tidigare man kommer in i processen desto 
större möjlighet har man att påverka andra leverantörer av system till tjänsten… att 
designa  om  dom…Och  drömmen  e  ju..allas  stora  dröm  e  ju  att  få  designa 
upplevelsen  från  grunden.  Oh  wow  vilken  design,  vi  vill  kontrollera  alla 
touchpoints och ha precis rätt information om allt och så där. Och tyvärr så blir det 
inte riktigt så. 

Malin Orebäck kommer in.
- M.O Förlåt att jag blev sen. Det drog ut på tiden det här mötet. Har det gått bra? 
- J. B Solbränd?
- M.O Ja och ett par fräknar till…hihi 
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- Ja, det känns som om vi har fått ut mer än vad vi förväntade oss.
- M.O bra vad har ni pratat om hittills? 
- J. B Ja, först har vi prtatat om bakgrunden, dels kommit in i vad som är service 

design,  produktdesign,  interaktionsdesign  och  hur  ska  vi  sätta  det  här  i  ett 
sammanhang och hur ska vi jobba med tjänster? Super kort version Och sen har vi 
pratat  lite  mer  specifikt  om SAS och lite  andra kunder  som och försöker  göra 
kopplingar till grundfrågan som är skillnaden mellan produkt och tjänstedesign och 
jag tänker lite högt. Vad är skillnaden här? Ett exempel va att vi pratade om att i 
produktvärlden så får man rätt ofta göra allt nytt från början, till exempel designa 
om allting, men i tjänstevärlden är det snarare så att du får använda befintliga grejer 
och sätta det i ett sammanhang och göra någonting utifrån det.

- M. B Och ofta förändra ett befintligt system så där…

- J. B Till ett existerande system, ja det är en sån konkret skillnad på utvecklingen.

- M.B Ja och sen så att man utvecklar för vidare utveckling, man utvecklar ju inte en 
färdig produkt som blir  fixerad på det sättet som man har skapat den, utan den 
kommer ju kontinuerligt att förändras också och det måste man ju helst bygga in i 
att det finns utrymme för ytterliggare förbättringar och uppgraderingar 

- J.B Ja  och  till  och med det  att  det  känns rent  strategiskt  som att  det  finns en 
plattform för som säger…om det här nu…vilket det kommer göra förändrar sig över 
tiden, åt vilket håll ska vi? Vad vi kanske kan göra med en lågpristjänst nu liksom e 
när vi går 

till en extrem sen då måste man ha byggt in det innan så man kan tillåta det. 
- Det var väldigt bra synpunkter gällande det här med just tid och rum för vi har inte 

riktigt tänkt på alls tidigare. 
- M.O nej men tidsaspekten är en jättestor skillnad när det gäller tjänster…mellan 

tjänster och produkter. Det är nånting som sker över tid. Sen är det givetvis det här 
med den individuella aspekten, att den ofta levereras av en person eller en individ 
som inte går att skräddarsy eller anpassa…eller standardisera för mycket och sen 
så… 

- J.B Det är lite det som är det fina i kråksången på nåt sätt…just att det får vara lite 
annorlunda så länge du…bara det inte blir för stelt. Nåt flygbolag där man verkligen 
känner att det här e en förinspelad röst,  även om det inte e de. Så e det jävligt 
standard. Dom följer nåt protokoll…

- Virgin airlines är ju på det sättet. När man kliver om bord så säger dom. “Hello 
boys and girls bla bla bla” liksom så deras såna här hälsningsfraser e ju superstylade 
för att vara den här klämchecka Virginprofilen. Men när man liksom har flugit ett 
par gånger med Virgin så blir det jätte liksom tillgjort bara för att det e så speciellt. 
Å då tycker man liksom att det bara blir töntigt istället för att det blir personligt. 

- Vi ska bara ta upp vår intervjuguide här bara. Vi har ju faktiskt gått igenom en hel 
del så vi har inte så mycket kvar faktiskt. Tänkte om ni kunde prata lite mer om just 
själva processen? 

- J.B Vi pratade just om själva prototypandet som skiljer sig lite grann, ja du kan 
testa olika varianter och köra nån slags evidensing…det är viktigt att göra det tidigt 
så man får lite kropp på vad kommer det här att bli, en produkt det är rätt lätt att 
föreställa sig vad det blir för nåt? Om vi ska ändra på linjerna eller ha dyrare färg…
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- M.O Nej, men just att man kan tänka sig att jobba med rollspel eller jobba med 
scenarier eller andra typer av metoder för att testa också en prototyp för det innebär 
också interagerande mellan människor också vid olika situationer. En tjänst måste 
ju inte innebära att det är en person som levererar den, men väldigt ofta är det så. …
[ kort paus] 

- Vi har nästan gått igenom allt här…Jag tänkte hur ser processen ut i ett lite bredare 
perspektiv om den kan defineras som mer linjär…eller om det finns vissa spesifika 
faser eller finns det spesifika alternativ..eller struktur? 

- J.B Jag tror så här, det är mera..Jag tror att det är en hyfsat ung bransch eller nytt 
sätt att göra det på, vilket e sig e att det inte finns nödvändigtvis strukturer som det 
gör 

- inom produktdesign…som på design tidigt 1900-tal…?  Eller ännu tidigare…De 
gör ju att det inte känns så bestämt, men jag tvekar inte en sekund på att inom ett 
antal år så kommer det finnas mer definerande regler för vad man gör och inte 
gör..vad som blir praxis och så där…för det e inte egentligen så där otroligt mycket 
svårare så länge man har processen på plats

- M.O Nej men visst, i dom stora dragen så skulle det väl följa samma sätt. Att man 
jobbar med att samla in information. Man intervjuar dom personer som…användare 
eller köpare av den här tjänsten och man samlar in det, analyserar det och tittar 
vilka möjligheter man har och sen jobbar man kreativt med det materialet för att se 
vad kan man få fram för olika lösningar å vilka olika koncept kan man utveckla å 
sen försöker  man ta  fram prototyper  så man kan testa  av de å  testa  i  verkliga 
sammanhang och i verkliga situationer. Ja, menar den processen, den ser ju likadan 
ut oavsett om det gäller produkter eller tjänster, men man måste ta hänsyn till olika 
aspekter i den här processen, men själva huvuspåret ser jag framför mig egentligen 
inte skiljer sig så mycket. 

- J.B Vi pratade lite om inputdatan till både liksom researchmaterial å så där. Vad e 
det man har med sig in i… både dels att bestämma och dels det strategiska..vart ska 
vi någonstans? Men även rent praktiskt när man går in och tittar. Vad funkar och 
vad  funkar  inte?  Förmodligen  e  det  lite  olika  inputdata  .  Produktprojekt  å…
tjänsteprojekt…kundundersökningar kommer nog se lite annorlunda ut…och då kan 
de nog antagligen behöva ha lite olika glasögon på sig för att läsa dom här sakerna 
eller förstå dom, eller att vara på marken och titta på…man pratar om shadowing…
följa  nån  över  tiden  och  produkter  mår  bättre  av  att  studeras  över  tiden 
också..äm..såklart, men tjänsten måste göras, man kommer inte undan att inte göra 
det. Det kan man göra med en produkt. Du måste följa nån över tiden och se vad 
händer? Vad händer inte? [tjänstedesign] 

- M. O Det som man kan se som en stor skillnad, som iochförsig blir viktigare och 
viktigare även inom produktdesign det e att man jobbar integrerat, man ivolverar 
olika mäniskor i organisationen och man får input från liksom marknad, produktion 
och logistik..alla dom här delarna innan man utvecklar produkten. I service fallet, 
om  man  tar  ert  fiktiva  case  med  sjukhus  scenariot  till  exempel.  Ska  man 
överhuvudtaget kunna påverka där å förändra och skapa en ny tjänst då måste man 
ju  kunna…och ha en  relation  med alla  dom som jobbar  på dom här  ställena i 
organisationen å även ända

- upp till dom som bestämmer och som sitter och säger bu eller bä å dom som betalar 
notan. Vad får det kosta och vad får det inte kosta? Och vilka förändringar kan vi 
göra och vilka förändringar kan vi inte göra? Att servicedesign involverar oehört 
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mycket  politiskt  arbete  och  tillsammans  med  uppdragsgivaren  och  dom  olika 
aktörerna som liksom ingår i leveransen och i och med det så har man också i 
utvecklingsarbetet, em..involverat alla dom här olika mnniskorna förhoppningsvis å 
när man sen implementerar arbetet sen så… att  man kanske sen ska rulla ut den här 
nya  utvecklade  tjänsten  så  har  man  redan  gjort  större  delen  av 
implementeringsarbetet eftersom all liksom redan har varit med på tåget och då har 
dom förstått varför har man gjort det här och dom har sett behoven. Man har sett 
utvecklingen i dess olika skeden. 

- J.B Man kan tänka sig skillnaden mellan dom olika. I produktutveckling så verkar 
det  som om det  är  lättare  att  köra  ett  litet  sidospår.  “men okey vi  tar  nån,  vi 
utvecklar en produkt här och ja menar det går så himla fort ändå, framför allt  i 
mobilbranschen, man kanske testar nåt, fram med guldiga mobilen och ser om det 
säljer nåt” Schmacka på Dolche & Gabana så funkar väl det, men sen sålde inte det. 
Äh, skit samma vi gör fem nya på två sekunder. Riktigt så går det ju inte att göra en 
tjänst, det blir så stor påverkan. Det är klart att man kan ha så hära supertjänster, 
kampanjsiter och det är ju ganska vanligt att mobil eller klädbranchen jobbar med, 
nån form av tjänsteutveckling…det tangerar ju till det i alla fall. Lite på samma sätt 
som att en produkt kan leva ett eget liv här och ge information eller interaktion med 
företaget på något sätt. Men tillbaks till tjänsten. Tjänsten e ofta att man måste ta 
det stora greppet och tjänsten innebär också att man måste ta kontakt med alla som 
e inblandade och det. En ledning är liksom inte inblandad i att nu ska vi göra en ny 
litet handtag på nån kniv nån stans, det skiter dom ju i…

- M.O Då e det ju nån produktchef och så visar vi det jobbet och så produceras det 
och så är saken biff. 

- J.B Även om det kanske e samma pengar inblandat i projektet designmässigt så är 
det helt olika nivåer på vem som ska vara inblandad för att det rör hela deras värld 
liksom. 

- M.O  Sen  är  det  också  helt  andra  sätt  på  hur  man  kan  räkna  hem 
tjänstedesignprojekt, ett exempel e en britisk designfirma som gjorde ett arbete med 
långtidsarbetslösa. Och det kan man ju tycka e det ett designprojekt? Att jobba med 
lågtidsarbetslösa? Men det dom gjorde det var att dom pratade med dom som var 
långtidsarbetslösa och pratade med dom som var involverade i dom här frågorna 
och sen så vad var det för problematik i det här? Em…och det var det att det var 
otydligt. Man visste inte vem man skulle vända sig till. Det var en massa aktörer 
som var inblandade och vem skulle man vända sig till som långtidsabetslös? Det 
var arbetsfömedlingen och det var olika sociala  institutioner förutom att  liksom 
kunna söka jobb på egen hand och så vidare och så vidare. Och sen så satte man 
liksom  ihop  en  liten  handbok  för  långtidsarbetslösa  där  man  samlade  alla 
kontaktnummer där  man kunde ringa å man designade helt  enkelt  tjänsten som 
långtidsarbetslösa behöver ha för att dom ska komma snabbare i arbete. Och det 
man gjorde då var att man kunde räkna hem…kostnaden för att ha två personer 
långtidsarbetslösa var en viss summa och om man kunde med hjälp av det  här 
projektet…man gjorde..få  två  personer  i  arbete  så  skulle  det  kunna räkna  hem 
kostnaden för  att  driva  projektet.  Och då  hade  man som målsättning i  det  här 
projektet att man skulle få hundra långtidsarbetslösa in i arbete snabbare. Em och 
det är vid den typen av kostnader så att säga som idag finns som man skulle kunna 
reducera, som man kan utnyttja då för att få en rimlighet i ekonomin i att göra på 
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det här sättet. Att angripa den typen av problem med designtänkande. Som man i 
allmänhet kanske inte skulle vända sig till en designer för att lösa den typen av 
problematik….em för det e också inom våden och så här. Det finns inga pengar 
säger man och då räknar man..eller tå tittar man i sin kassa och säger, nej men i 
börsen har vi tomt. Och då tittar man inte på vilka kostnader man skulle kunna 
spara genom att  göra vissa insatser,  eller  potentiellt  skullle kunna spara.  Så det 
gäller att hitta nya sätt att räkna också, hur man …som blir långt ifrån det här…vi 
tror att vi kommer kunna sälja ex antal av den här produkten därför kan vi lägga ner 
så här antal mycket pengar på utveckling. 

- J.B  Spara  gör  man  ju  i  produktdesignprojekt  också,  men  det  e  ju  nån  slags 
effektiviseringstanke som alltid  finns med. Lättare material?,  mer material?  mer 
effekt? Men det är mer uttalat här att det faktiskt går att…det kanske till och med 
får så pass stora effekter av det man gör att…det slår så mycket mer liksom….

- Just att räkna hem projekt är väl just för att övertyga ledningen att det här e nånting 
som vi skulle vilja genomdriva.

- M.O Jag tror att det kan skilja sig ganska mycket på hur den kalkylen ser ut när det 
gäller en tjänst jämfört med en produkt. 

- Det måste vara jättesvårt att räkna på? Vi har ju ändå räknat en del, men det måste 
vara svårt att verkligen uppskatta rätt? Har ni räknat nånting? 

- J.B Mm, vi är ju i uppstart av ett mer officiellt erbjudande..o jo vi borde nog göra så 
mot vissa branscher. I andra fall är det inte alls så…det kanske låter lite banalt 
kanske, men mot nån lyxury bransch nån stans där det bara går ut på att blåsa på 
med mer…om det inte är effektivisering som gäller då kanske man inte räknar på 
det. Det finns nog ett flertal där det gäller att hitta punkten mellan effektiv tjänst, 
spara pengar och tid, men ändå tillräckligt med kundkontakt att dom känner att dom 
får någonting för det. Och dom smarta då, dom tjänsterna man uppskattar Men bra 
tjänster  e  ju  när  man  får  tillräckligt  mycket  feed-back  och  så  där  och  jag  får 
någonting för det om det e bonussystem eller bättre eller snabbare någonting nästa 
gång eller vaad det nu kan va och det e en liten utmaning det tror jag. Vi är inte där 
än hur man räknar på det, men det är nåt man måste titta på just för det specifika 
projektet eller branschen. 

- Jag hade en liten dellfråga som jag kom på här under tidens gång, just, vi har pratat 
lite gran om det men just hur kreativiteten och strategier skiljer sig emellan tjänste 
och  produktdesignprojekt?  Känns  det  annorlunda  på  nåt  sätt?  Har  man  andra 
glasögon på sig om man försöker generera kretivitet i ett tjänstedesigncase jämfört 
med ett produktdesigncase? 

- M.O Dom kretiva metoderna och dom kreativa förutsättningarna skiljer  sig  väl 
egentligen inte så mycket.

- J.B Det här e rent konkret hur sätter man upp den här workshopen, men reglerna 
och förutsättningarna kommer inte ändras … vi ska komma fram till tre beslut och 
dom ska vara så här och så här…

- M. O Ofta är det så för att kunna jobba kreativt så och komma på nånting nytt så 
måste du ha input från liksom en massa olika källor och källorna ser väldigt mycket 
mer annorlunda ut när man jobbar med servicen. Så som vi sa, inputen e annorlunda 
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för där måste man ju snegla och benchmarka på ett helt annat sätt och på andra 
branscher och på andra företeelser än vad vi överhuvidtaget e vana att titta på. Och 
som  produktdesigner  gäller  det  att  vi  öppnar  ögonen  för  andra  typer  av  tänk 
överhuvudtaget.

- J.B Vi  kan fylla  det  här  rummet  med prylar  liksom några  plasmaskärmar med 
internetsökning  på  och  det  ger  oss  en  rätt  bra  bild  över  en  konkurrents 
produktsortiment  eller  vad  det  nu kan  vara.  Men det  är  jävligt  svårt  att  fånga 
Virgins liksom Atlanticflight i det här rummet? Det e nästan helt omöjligt om inte 
vi går ut och dokumenterar den och får in den på nåt sätt. Om det är nån som 
berättar hur det va, om vi filmar eller på något sätt dokumenterar processen.

- M.O Om vi då jobbar med en konkurrent till Virgin  och skapar ett koncept till 
dom, då kanske det inte är flygindustrin som vi ska titta på utan och inspirera oss av 
utan vi kanske ska bli inspirerade av den här konduktören på tvärbanan? Och hur 
dom beter sig eller någon annanstans? Det kan komma någon helt annanstans ifrån 
och  kanske  inte  ens  från  transportsektorn?  Man  måste  kunna  göra  helt  andra 
korskopplingar. Och det gör väl också att mixen i teamet blir väldigt viktig. Att man 
får en bra mix med människor från olika håll. Så att det inte bara sitter inkrökta 
produktdesigner. 

- Kan ni ge lite exempel på kompetenser?

- J.B Varumärkesmänniskor måste förmodlingen vara med som på nåt sätt har en 
övergripande varumärkestouch på det. Förstår vad varumärket vill och vad det kan 
erbjuda och vad det har för potential.

- M.O  Om  vi  nu  tar  ett  flygbolag  som exempel  så  ska  det  vara  nån  som kan 
transportindustrin relativt då. Men sen kanske man ska ha med bara nån antropolog 
eller  nån  som  liksom  e  beteendevetare,  nån  som  e  en  människokännare  över 
huvudtaget. Som egentligen inte kan den här branschen utan bara hur folk beter sig. 

- J.B Hur beter sig folk i stressade situationer? Det är väldigt mycket mer av den 
kompetensen  som  man  behöver  ha  in  i  servicedesignprojekt  snarare  än  i 
produktdesign på nåt sätt.

- M.O Sen kanske man ska ha nån arkitetkt. Nån som kan tänka rymd och space och 
hur olika miljöer kan röra sig tillsammans med varandra? Man kanske ska ha en 
miljöexpert? Bara den här mixen av kompetenser gör att…
Du kan ha produktdesigners,  arkitekter,  varumärkesmänniskor  och  givetvis  folk 
som kan tjänsteleveransen. Vad e möjligt och vad e inte möjligt? Sen har man även 
med produktexperter som e med i tillverkningen. Det e ju väldigt vanligt att man tar 
in nån tidigt i processen. Okey vi ska göra en ny absolutflaska vad kan man göra?

- M.O Vad går att tillverka?

- Strategitillämpning för att nå mål ser den annorlunda ut?

- M.O Det beror på vad du menar med strategitillämpning? Hihi
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- Jag tänker lite mer i större perspektiv i att det kanske har nåt med själva process…
eller projektstrukturen också att göra ? hur tjänsten..em…Jag vet knappt om man 
kan besvara frågan?

- J.B  Jag  tror  så  här  att  det  känns  som  om  det  borde  vara  viktigare  av  nån 
anledning…att rktigt följa strategin ordentligt. En produkt kan dödas över en natt 
och sen så är den borta, men det är rätt svårt att ändra om ett helt serviceflöde som 
du satt upp med ett helt ekosystem.

- M.O Plus att dels är det trögt att förändra, me sen så är det också…jo det e ju också 
så många olika parameterar involverade i leveransen som också gör att det är svårt 
att ändra över tid…det kräver att väldigt många…det blir väldigt delikat…för att 
den här upplevelsen för kunden ska bli den här ultimata positiva så krävs det att alla 
dom här  bitarna  faller  på  plats..å  e  inte  alla  bitarna  med  på  strategin  då  kan 
någonting falla ur och då blir det väldigt ömtåligt. Så det känns som om strategin 
blir ännu viktigare.

- J.B Jag har inte riktigt  tänkt på det tidigare,  men nu när du säger det så är det 
faktiskt så  att det är viktigare än i produktdesign för där kan du köra nån liten fri 
våffla. Nu kör vi nån babyblå grej här och det är ju klart vi säger ju emot oss själva 
när vi säger att vi pratar om strategisk produktdesign och tänka till ordentligt… men 
man  måste  ju  inte  göra  det  heller…på  ett  sätt  som man  kanske  måste  göra  i 
tjänstedesign.

- M.O Nej, men det finns ju dom som har valt som strategi inom produktdesign att 
alltid arbeta me dom hottaste formgivarna just då, det är ju deras strategi och det 
betyder ju inte att  dom kommer ha ett sammanhållet  sortiment som följer deras 
identitet. Utan dom kommer ha en massa olika identiteter som följer en massa olika 
formgivare. Och då är det ju det som är deras profil. 

- J.B Ett annat exempel är ju Google som har….man tror ju liksom så där…utan att 
sätta sig in i vad dom håller  på med så… a dom kanske har nån servtjänst  för 
kartorna, men tittar man två klick bort så har dom sida upp och sida ner med sina 
faktiska  tjänster  som  är  rätt  coola,  det  finns  dom  här  databaserna,  det  finns 
dokument och anteckningar och det finns så otroligt många minitjänster i den stora 
tjänsten. Och dom testas ju också. Dom flyttar runt lite och ibland så e dom borta 
och ibland så e dom där. Jag vet inte om ni tänkt på det men ibland så är sökrutan 
uppe till vänster, men hela Google en en enda stor jätteprototyp som aldrig blir klar 
och som e ganska cool. Och dom e väl ett exempel på nån som vågar att testa och 
prototypa många olika saker. Strategin e där att bara testa en massa grejer. 

- M.O Det  blir  mycket  lättare…verkligheten blir  nån slags  testbänk.  En tjänst  är 
mycket lättare att slänga ut och testa och sen ta tillbaka. 

- J.B Och jag menar att andra webbformat så att säga är mycket enklare att ändra. 

- M.O Om det e ett gränssnitt så kan du gå in och ändra den hur enkelt som helst. 
Shoop så har du ett nytt granssnitt. Men när det gäller en produkt så kanske du har 
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tre års cykel från produktidé till lansering. Men det är inte nåt man ändrar över en 
natt så där…

- J.B Det  här  tror  jag e  nått  som ni  ska  fokusera  på…i tjänsterna,  vilka  är  helt 
virtuella eller vilka e den här ön där man får massage….vad är yttligheterna och hur 
lätt e det att ändra på det? Och koppla sen det till det här strategitänket. Behöver 
produkterna vara inblandade i en tjänst? Och det måste dom ju så klart inte vara, 
men rätt ofta e dom de. Men det vore intressant att fundera på som vi nu säger. 
Finns det vissa tjänster som är helt virtuella och följaktligen är mycket enklare att 
ändra på? Så kan man ju tänka sig andra strategier för det. 

- Absolut. Just i Googles fall så skulle det ju inte kunna gå att realiseras på samma 
sätt i SAS?

- J.B Nej det skulle vara helt omöjligt.  [Google] man förväntar sig att det ändrar sig. 
Man har dratt det till den yttlighten till och med i varumärket att deras logga alltid 
ändrar  sig.  Och  de  e  ju  inte  en  slump.  Man  ser  ju  kopplingen  mellan  varför 
tjänsterna ser ut så och det är strategiskt tänkt. Att alltid leta nytt att alltid få in ny 
input.

- Det här blir bara mer och mer spännande. 
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Bilaga 5. Transkribering Hans Frisk
Det första de gjorde inom tjänstedesign handlade om psykiatriska vården. Många år 
sedan.  Beskriva  med en  persona  som hette  Karina.  Karinas  väg genom vården 
handlar om Karina som känt sig dålig en längre tid. Många länkar. Visas med bilder 
och i ett organisationsschema-för att hitta var det brister. Men också hur många hon 
stöter  ihop med när hon egentligen  mår jättedåligt  och vill  vara  själv.  Hon får 
administrera sin egen vård- När de visade detta var det nytt för alla inom vården. 
För det första kan man lätt kontrollera med läkare, vårdpersonal och anhöriga att ”är 
det såhär det ser ut”? ”Funkar det såhär?” – Antingen säger de ja, eller så gör de det 
inte och då får man korrigera det. Till slut kommer man någorlunda överens om att 
såhär ser det ut och det kan man egentligen bevisa på 10 minuter, man behöver inte 
ha en utredning på 40 000 sidor. Till exempel handledaren på kommunen har ingen 
aning om den läkaren som skrev ut henne när hon åkte in. Har man någon sjuk 
anhörig måste till slut någon ta ledigt från jobbet- inte för att ta hand om den sjuka 
utan för att administrera det som händer runtomkring. Just det här sättet att beskriva 
var  nytt  då  men  nu  används  det.  Det  var  ett  genombrott  för 
tjänstedesignmaskineriet. Detta var kring 2001.

–  Hur gick  ni  in  i  själva  användarperspektivet?  Gjorde  ni  någon  form  av  
observation? Hur gick det till? 
 
Det skiljer egentligen inte så mycket från en vanlig designmetodik. Jag har frågat 
10 av de designer som har arbetat med tjänstedesign om det är någon skillnad mot 
vanlig produktdesign och allihop svarar att nej, egentligen inte. Dessutom kan man 
ju tänka ja, man bygger ju inte modell och så va. Däremot kräver det mer i form av 
skissteknik, visualiseringsteknik Att kunna visualisera komplexa sammanhang och 
att sätta sig in i brukaren, användaren. Egentligen när man gör en fysisk produkt 
som ska användas, i och med att den används av en människa så gör den ju en tjänst 
egentligen om man hårdrar det till sin spets. Men det som egentligen är när man 
tänker tjänstedesign så kanske man tänker på vården men det som jag tycker varit 
mest intressant är faktiskt industriföretagen som till exempel SABA och AGA som 
jag  jobbat  med  men  som tror  att  de  levererar  en  produkt  och  i  alla  tider  har 
rationaliserat denna produktion och inte brytt sig men så är produktionen bara några 
procent av omsättningen medan resten är tjänster. Det har bara fått varit då man inte 
haft redskap att rationalisera och öka sin konkurrenskraft

– Är det svårt att övertyga ledningen på denna typ av industriföretag att dem ska  
arbeta mer strukturerat med sina tjänster?

Egentligen inte, om man verkligen får komma till skott och prata med dem. Det 
finns en sko som visualiserar vad man betalar för och då visar det sig att en halv 
procent av priset är produktionen.

I  princip  är  det  inge  stor  skillnad  mellan  tjänstedesignmetodik  och 
produktdesignmetodik, det är därför jag tycker det har passat så bra med design 
därför att man har det är med sig från skolan och särskilt för unga. Det är många 
som resonerar att ”vadå tjänst, hur ska man designa en sån”. Det är inte att sitta på 
kontoret  och  hitta  på  utan  det  är  ut  och  ta  reda  på  hur  det  fungerar,  vad  är 
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medvärdet, vad funkar bra resp. mindre bra och vad kan man ändra på? Det gäller 
att  tydliggöra  och  visa  vem  man  är  tillgänglig  för.  Just  i  det  här  fallet  med 
psykvården gjorde vi en beskrivning och sen en vision över hur det skulle kunna se 
ut.

- Är det lite kopplat till er struktur design process?

Ja, det är det

– Skulle du vilja säga att  ni  kan använda samma arbetsprocess såväl  inom ett  
tjänstdesigncase som inom ett produktdesigncase?

Ja, gärna...... Nu är det ju inte alltid i ett produktdesigncase som uppdragsgivaren 
vill  eller  tycks  ha  råd  att  man ska  hålla  på  att  göra  så  mycket  användar-  och 
brukarstudier utan dem tycker ”ni vet ju hur en sån maskin ser ut det är väl bara att 
rita en som är bättre” .Det är inte alltid företagen har budgeterat eller inser nyttan av 
att man gör de här undersökningarna.

–  Är det  många  gånger  så  att  företagen  vill  ha  ”hårddata”  som 
enkätundersökningar och faktisk statistik medan det finns andra sätt att observera  
kundens situation och agerande t.ex. någon form av kundresa eller agera rollspel,  
vad brukar ni använda er av?

Vi använder oss framförallt av intervjuer och att på det viset försöka få en bild av 
hur kunden/slutanvändaren vill ha den och att därigenom kunna visa. Enkäter och 
marknadsundersökningar  ger  ju  liksom svar  på  det  man  frågar  efter.  Det  man 
egentligen  vill  är  att  hitta  svar  på frågor  som man aldrig  hade tänkt  på som i 
Carinafallet. Svaret i vården på kritiken över att våldsamma fall är att det handlar 
om resurser. Svaret på det är att resurser används fel-det är för många inblandade. 
Det ska vara färre med större ansvar. Kanske inte färre totalt- man kommer förbi 
den här ryggmärgreflexen som finns i många organisationer och man kan lättare 
göra förändringar för man kan visa varför gör vi det här?- Jo därför att det är bättre 
för  vårdtagaren,  inte  att  man gör  det  av  organisationsegoistiska  skäl  och  spara 
pengar. Det är så tydligt att visa på det här sättet att varför gör vi det här och för 
vem. Ungefär så har vi jobbat. 

Sedan  har  jag  ju  arbetat  inom  SVID  så  jag  har  ju  arbetat  med  många  olika 
designföretag.

-Är det skillnad på att designa en tjänst för vården eller ett företag som är mer  
vinstdrivande och ute efter lönsamhet?

Jo, men grejen är ju den att tjänsterna kan ju vara nog så lönsamma. Jag har ju bland 
annat arbetat med AGA, som säljer gas och ställer de frågan

”Om ni visste hur ert  kundföretag skulle kunna använda hälften så mycket gas, 
skulle ni tala om det?” Och i sådana fall ”hur skulle ni kunna ta betalt  för den 
kunskapen”?
Dem beslutade att inom ett år från att idag fakturera 90 procent på att sälja gas ska 
det bara vara hälften. Andra halvan ska då vara tjänster men att man säljer den 
kunskap man har. Men också att man tydliggör den och kan ta betalt för den för att 
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det finns ju egentligen igen som har nytta av att man använder gas eller  någon 
annan produkt i onödan. Det är bara miljöbelastande att dem producerar en massa 
som försvinner ut i luften och att kunden måste betala för detta är korkat från alla 
sidor. Då är det dåligt organiserat. Likadant är det i metalindistrin jag arbetat med, 
där har man alltid räknat sin framgång i hur många ton man säljer istället för hur 
många kronor man tjänar.

-Eftersom du inte tycker det är så stor skillnad på arbetsmetodikern kring produktdesign och tjänstedesign. Tycker du det är 
någon skillnad på produkter och tjänster i  sig Den här klassiska indelningen på vad tjänster är där de ofta delas upp i 
immateriella m.m. Folk har olika uppfattningar.

Jag arbetade bland annat med IT-kommissionen och dem arbetade i 2 år med att 
definiera vad en tjänst är. Det har vi varken råd, tid eller lust med. Till skillnad från 
endel andra inom IT som tycker en tjänst är något jag t.ex. tycker är en funktion och 
kan få in i min mobiltelefon. För mig och de jag arbetar med är en tjänst något som 
utförs av människor. Inte att jag trycker på en knapp för då är det en funktion skulle 
jag vilja påstå- Så har vi resonerat.

Skon, tittar man där på vad det är man betalar för när man köper en 100 euro sko. 
Nike  e  egentligen  mer  tjänsteföretag  än  produktföretag.  Man  har  försökt 
effektivisera produktionen och använt alla japanska ord som finns nästan-Outsoursa 
engelska ord. Tjänster går att outsourca mer med dagens digitalteknik. Volvo har 
t.ex. Flyttat sin personalavdelning vilket gör att vi måste skärpa oss på den här sidan 
och inte bara på produktionssidan om vi ska kunna behålla jobb. Om våra ftg ska 
vara konkurrenskraftiga. Programmering flyttas ju till Indien- Allt detta tycker jag 
visar på behovet att systematiskt utveckla tjänster.

När vi började med det här tänkte jag att det måste ju finnas de som gör det. De går 
väl i någon skola nånstans. Då upptäckte jag till min förfäran att dem finns ju inte. 
”Man tycker att i ett tjänstesamhälle borde det finnas tjänsteutvecklare” 

Skon visar när man visar den för industriföretag blir dem generade när de inser att 
så är det faktiskt hos oss. Det finns en liten bättringspotential där. Om man hittar ett 
land där de arbetar för ytterligare halva priset  är det  0,25 % man kan spara in. 
Därför borde man koncentrera sig på de tjänster man gör och förbättra dem. Och 
sen kan man också se det här ur ett miljöperspektiv. Det var egentligen så det här 
började och vi  körde ett  projekt  som heter  eko-design  och vi  tittade  på en bil 
exempelvis så är det en viss miljöbelastning att tillverka, använda, återvinna den. 
Då  ser  man  att  användningen  är  nästan  100  gånger  mer  miljöbelastande  än 
tillverkningen. 

Tittar man på vem det är som kör dem- Jo nästan alla nya bilar är tjänstebilar-
tjänsteresor. Väldigt stor miljöbelastning äger rum under tjänsteutövande. Så att det 
var egentligen så det började och då tänkte vi att vi måste samarbeta med dem som 
utvecklar tjänster. Och så hittade vi inga såna då tänkte vi ”Vi provar med designer 
och designmetodik och det visade sig fungera jättebra” så jag har ju jobbat med en 
väldig massa designföretag i olika projekt. Och det har blivit jättebra faktiskt. Jag 
tror inte dom tillstår det t.ex. SABA- De investerar ju nu 30 milj. i ett center av 
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excellens i Vetland och det är det vi tycker dem ska göra Jag tror undersökningen 
hade stor betydelse. De har bestämt att hälften av deras fakturering ska komma från 
att sälja tjänster och inte från att sälja gas. 

Om man då pratar designkunskap så tror jag det är nästan ännu viktigare i det här 
fallet att man har det här viktiga intresset för användaren som ju en designer har. 
”Man måste ju i det här fallet utgå mer ifrån det är- vem är det till nytta för och 
varför  och  hur”  Man  har  metoder  att  ta  reda  på  det  som  är  bättre  än 
marknadsförarnas att man inte bara frågar utan att man även studerar –varför gjorde 
du så där.  Och sedan att  man kan sammanställa  det.   Som i Karinafallet  är  ett 
jättekomplex sammanställning där man begripligt kan visa att man får ner det och 
kan ser- är det såhär det är till att börja med? Och då finns ju dem här bristerna och 
de borde man kunna förbättra på det här och det här sättet. Just det här att man 
vågar ge sig ut och konfrontera brukarna och inte sitta på kontoret och hoppas på att 
det blir bättre.

– Precis det är så vi uppfattar det att många marknadsförare går inte ut o tar den 
erfarenheten som slutanvändaren får. Utan man gör det på ett mer konservativt sätt 
och då missar man många av de viktiga stegen.

Vore det inte inte bättre

Man kan ställa en massa följdfrågor till det tar stopp som man inte kan få fram i en 
marknadsundersökning  eller  en  telefonintervju.  Det  går  inte  om man  har  t.ex. 
förbestämda frågor.

– Flödesschemat i dokumentet, skulle du kunna se det som tjänstedesignens svar på 
produktdesignens bild prototyp/visualisering

Ja den är snarare det senare en visualisering. Den med kommun och landsting, det 
är ju då ett scenario över hur det borde va. Medan nästa bild med mycket färre är 
visionen som man sedan testar.  Skillnaden mellan kommun och landsting är då 
borttagen.

När man hör om psykvården och någon har varit ute och slagits hör man ofta att – 
Ja vi skulle behöva mer resurser och vad man skulle kunna tänka sig då i det första 
schemat att man ritar dit en till ruta med någon som vaktar folk med järnrör eller 
något sånt. Man ritar in fler och fler- så fort man hittar en brist ska man ha en 
katastrof kommission. Men ju fler steg det finns desto fler stolar man kan ramla 
emellan. Då kan de säga Vi sköter våra katastrofer och det där vet jag inte om vi 
kan kalla katastrof vilket gör att det då inte finns någon som tar ansvar om det är 
något lite mittemellan. Det är därför i det här fallet med psykvården att det är färre 
rutor som tar mer ansvar så inte kommunen skjuter över det på landstinget och vice 
versa. Det visar att Carina är ju psykiskt sjuk men det kan dröja fler år innan hon 
vet var hon ska gå.
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När vi började med det här med att prata effektivitet inom vården var det också sån 
här ryggmärgsreflex att ”jaha …” Jag kan inte begripa varför man inte kan prata 
sånt för det går ju ut  över vårdtagarna vad finns det för egensyfte i  att  inte ha 
effektiv vård jag har aldrig begripit det.

– Jag tror att det är viktigt om man pitchar en sån här ide oavsett om det är mot 
kommunen eller landstinget att man på något sett kan visa på följderna- räkna hem 
att såhär mycket pengar kan man spara, generera för samhäller och den enskilda 
individen. Många gånger så såväl politiker som företagspampar har svårt att tänka 
fram och  se  vad  det  här  projektet  kan  generera.  Har  ni  räknat  på  nåt?  Några 
kalkyler, att det här kan samhället tjäna på?

Nej, inte kronor och ören. Därför att det skulle vi kunna göra med det blir ju som ett 
helt projekt till och då kanske inte vi är lämpliga att göra det här samtidigt som vi 
har tyckt att det har varit viktigt att sätta kronor och ören- särskilt i industrifallen 
här. Det är det vi egentligen fått dem att tänka i kronor o ören istället för ton att det 
finns inget eget syfte att sälja massa ton. Vitsen med ett företag är att man ska tjäna 
pengar. Så att så har vi väl resonerat i dem fallen. Och Saba –att man istället ska 
sälja kunskap- Kan de till exempel göra en komponent till Volvo som väger hälften-
då kan man ju ta mer betalt. Därför dem vill ha lätta komponenter till bilarna.

Har ni stött på några direkta motgångar?

Inte i projekten kan jag påstå. Det man möjligtvis kan tänka sig är en bristande 
förståelse  därför  att  det  finns  en  vanlig  föreställer  att  resultat  ska  bli  som  i 
produktdesign- att man ”stripar” om en produkt så blir den enklare att sälja. Att man 
gör bara någon ytlig förändring så är allt frid och fröjd och så kommer vi kanske 
med mer genomgripande förändringsförslag-att det inte bara är att reda ut tjänsten 
(skicka tjänsteleverantören på charmkurs t.ex.) utan vill man verkligen göra reella 
förändringar  som är  bättre  för  arbetare  eller  brukare  kräver  det  ofta  att  ganska 
genomgripande  förändringar  i  organisationen  och  så  vilket  varit  lite  som  en 
överraskning och svårt att ta till sig för en del men i grunden tycker jag inte att det 
svåra är att sälja in projektet för jag menar det fanns ju inte ”Att sälja nåt som inte 
finns så att säga” och det var ju ett bekymmer från början men annars var dem bara 
vansinnigt nöjda då. 

Men det här med att sälja in, är det svårt idag också för det känns ju som att många 

inte vet vad det är idag heller? 

Ja,  visst  är  det  .  Det  är  lite  känsligt  så  där  för  att  när  man  kommer  om 
produktdesigner till  ett  företag som kanske har egna produktutvecklare  som gör 
annat så känner dem ju kanske sig lite trampade på tårna och undrar ”duger vi inte” 
så att en lite n sådan konflikt kan det vara ibland och det på tjänstesidan så klampar 
man in på organisationen och det kräver ett öppet sinne av dem. De måste vara lite 
morsk när de släpper in. Man klipper på nåt vis in helt och hållet i företaget eller 
organisationen och påpekar brister och förändringsmöjligheter så dem får ju inte gå 
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i någon försvarsposition. Det kräver va designern att vara lite inkännande och känna 
av läget och det är ju nästan alltid designern. Jag tycker att de flesta kunder har varit 
öppna och inte så att säga automatiskt gått i någon försvarsställning. Så det är ju lite 
känsligt när man klampar in i en org.
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Bilaga. 6 Värden 
Rationella värden:

a. Fokusgrupper
b. Kundundersökningar
c. Enkäter
d. Konkurrentundersökning
e. Marknadsundersökning
f. Fokus- Uppgift, användare, miljö
g. Statistiska metoder
h. Ett projekt karaktäriseras av ett antal olika faser. Faserna karaktäriseras av en 

kronologisk och systematisk ordning och erbjuder olika strategiska alternativ för att 
effektivisera och nå angivna mål.

i. Stort behov av kontroll över projekt och deltagare
j. Kontroll från styrgrupp

Irrationella värden:

k. Observation på plats(sätta in sig i kundens roll, på arbetsplats)
l. Kundresa (agerande)
m. Scenarioanalys
n. Personas
o. Djupare personliga intervjuer
p. Spela in observationer
q. Ur kaos och oordning skapas kreativitet.
r. projektprocessen behöver inte följa en kronologisk, systematisk ordningsföljd för att 

uppnå effektivitet och mål. 
s. Mindre behov av kontroll av projekt och deltagare.
t. Stort utrymme för experiment.
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Bilaga 7. Gap-analys

                                  
                                 Gap 5

Marknadsföraren

Gap 1

                                                                                                 Gap 4

                                   Gap 3

                                   Gap 2

Källa: Zeithhaml m.fl. i Arnerud-Cooper och Edvardsson Tjänstemarknadsföring i  

teori och praktik, Lund, Studentlitteratur, 1998.

 

Word-of-Mouth
kommunikation

Personliga behov Tidigare 
erfarenhet

Förväntad tjänst

Upplevd tjänst

Tjänsteproduktion och 
tjänsteöverföring

Extern kommunikation 
till kunden

Översättning av lednings 
uppfattning till 

kvalitetsspecifikationer

Ledningens uppfattning 
av kundens förväntningar
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