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Förord  
Genom vår akademiska bakgrund på programmet Ekonomi, Teknik och Design har ett 
gemensamt intresse för området Design Thinking skapats. Detta har växt fram under 
många givande kurser inom såväl design som marknadsföring och många gästföreläsare 
har bidragit med inspiration inom ämnet. Marknadsföring, service design och design 
thinking är de områden inom vilka båda finner störst intresse och hoppas att få arbeta 
inom så småningom. Under den senare halvan av utbildningen har förståelsen för vad 
utbildningen kan leda till ökat och vi ser denna uppsats som ett första steg in i den 
framtiden.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i uppsatsen på ett eller annat sätt. Tack 
till Håkan Franzén på Trygg-Hansa, Johannes Anderberg och Petra Wahlund på 
Länsförsäkringar samt Stefan Cederbrand på Dina försäkringar för att ni låtit oss 
intervjua er och tack för den kunskap och insikt i försäkringsbranschen ni gav oss. Även 
tack till Gustav Gullberg på tjänstedesignbyrån Tranformator som bidragit med kunskap 
inom sitt område och bjudit på god sushi. Vi vill även tacka vår handledare Jan-Eric 
Nilsson. Tack till lärarna Hans Zimmerlund och Göran Grape för er rådgivning och 
engagemang. Ett stort tack till designstrategen Robert Bau som inspirerat, väglett och 
handlett oss inom design thinking. Sist men inte minst, Tack ETD! 

 



 

Sammanfattning  
Design Thinking är ett spännande och fortfarande relativt outforskat område med rötter i 
Service Management. Med hjälp av designerns verktyg och metoder och en 
mångvetenskaplig grund med fokus på kundens behov kan Design Thinking bidra till att 
utveckla produkter och tjänster och genom detta öka lönsamheten för företag. Syftet är att 
göra en deskriptiv studie av området Design Thinking som metodiskt arbetssätt vid 
tjänsteutveckling. Detta appliceras sedan på verkligheten för att komparativt se hur tre 
svenska bolag arbetar med tjänstutveckling inom en av världens största tjänstebranscher 
utifrån områdena Service Management och Design Thinking. Uppsatsen beskriver 
utvecklingen från Service Management till Design Thinking och hur man har gått från att 
utveckla tjänster till att designa tjänster. Uppsatsen har använt en kvalitativ metod vid 
datainsamling. Detta har gjorts genom intervjuer med de tre valda försäkringsbolagen 
samt med en tjänstedesignbyrå som samarbetat med ett av bolagen. Teoriavsnittet inleds 
med en teoretisk bakgrund där en djupare förståelse skapas inom områden Service 
Management och Design Thinking. Detta för att underlätta tolkningen och analysen av 
teorierna. En teoretisk modell för tjänsteutveckling har valts ut för respektive område, 
samt en som tolkas dess skillnader och likheter. Samtliga teorier har sedan tolkats och 
analyserats utifrån den empiriska studien av försäkringsbolagen. Några slutsatser som 
uppsatsen har genererat är att de studerade försäkringsbolagen inklusive 
tjänstedesignföretaget arbetar utifrån kundens behov när det utvecklar tjänster. Däremot 
visar undersökningen att försäkringsbolagen inte interagerar med kunden i den 
utsträckning som teorin säger samt att försäkringsbolagen anlitar tjänstedesignföretaget i 
ett senare skede av tjänsteutvecklingen än vad som egentligen är syftet enligt teorin. 
Intresset för Design Thinking kommer främst från tjänstedesignföretaget och inte i första 
hand  från försäkringsbolagen. Utvecklingen från Service Management till Design 
Thinking visar även att designerns roll har förändrats då denne nu kommer in och är med 
genom hela processen istället för att som tidigare endast vara med i slutskedet.    

Sökord: Design Thinking,  Service Management, Service Design, försäkringsbranschen, 
försäkring, kunskapstratt, service process matrix, kunskapsbaserade företag, 
designtänkande företag, tjänstedesign, tjänsteutveckling, designmetodik  
 



 

Abstract  
Design Thinking is a relatively young and unexplored field with its roots in Service 
Management. By using the tools and methodology of designers, working in 
multidisciplinary teams and focusing on the consumers needs Design Thinking can 
contribute to the development of services and thereby increase the profitability for 
business. The objective of this paper is to construct a thorough description of the field 
Design Thinking and its methodology in service development. This is subsequently 
applied to the swedish insurance sector to comparatively describe how three insurance 
companies develop their services in one of the worlds greatest service industries. The 
paper initially describes and explores the development from Service Management to 
Design Thinking and how one has gone from merely developing services to designing 
services. Some conclusions that the paper has discovered are that the insurance 
companies we studied focus on consumer need. However, the study shows that the 
companies don't interact with the consumer to the extent that is described in the the 
theorethical models relevant for the paper. According to the study of Design Thinking, 
the designer is supposed to be involved throughout the entire process and not merely in 
the later fases as they are in Service Management. The analysis shows that the insurance 
companies choose to recruit designers only when they feel it to be neccesary, not 
involving them in the business development which is the next competitive advantage for 
companies today. 

 

Searchwords: Design Thinking, Service Management, Service design, insurance sector, 
insurance, service process matrix, the knowledge funnel, service development  
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1. Inledning  

Detta avsnitt ämnar ta upp begrepp som är av relevans för uppsatsen utifrån de två 
discipliner som uppsatsen utgår ifrån. Det inledande kapitlet kartlägger utvecklingen 
från Service Management till Design Thinking och redgogör för de båda områdenas 
karaktäristik. Inledningsvis ges en beskrivning av nyckelord som är av relevans för 
uppsatsen och läsarens vidare förståelse. Vidare redovisas uppsatsens problembakgrund, 
frågeställningar och syfte samt en avgränsning av studien.  
 

1.1 Uppsatsens definitioner och begrepp 
 
IDEO är en tjänstedesignbyrå med huvudkontor i Palo Alto, USA. Byrån ligger i 
framkant när det kommer till tjänstedesign- och utveckling i världen. Byrån består av 
människor med olika bakgrunder inom industridesign, arkitektur, konst, ekonomi 
etcetera. och bildar tillsammans multifunktionella team med en bred förståelse för 
designprocesser och Design Thinking. VD är Tim Brown, som bland annat har skrivit 
boken Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires 
Innovation som även är en föregångare inom området.1 

Iterativ process innebär att man upprepar en handling såsom exempelvis stegen i en 
arbetsprocess.2 

Design Thinking är detsamma som designtänkande på svenska. Begreppet syftar 
till ett arbetssätt som går ut på att tänka som en designer. Med detta menas att ha 
förmågan att på ett empatiskt kreativt och rationellt sätt möta kundens behov och öka 
lönsamheten för ett företag.3 

KIF; Knowledge intensive firms står för kunskapsintensiva eller kunskapsbaserade 
företag på svenska. Dessa företag lägger fokus på att lyfta fram kunskap i sin process. De 
vanligast K-I-F företagen är dem inom management- och IT- konsult tjänstebranschen 
och de mindre vanliga; framstående tjänsteföretag och högteknologiska företag.4  

Tjänster är produkter som förbrukas och konsumeras samtidigt. Tjänster inom 
försäkringsbranschen handlar om tjänster som inte är knutna till en matriellprodukt. 

                                                
1 Ideo.com  
2 Ne.se, sökord: iterativ 
3 Ideo.com/ Design Thinking 
4 Bortom hajpen, Anna Rylander, Research Design Journal  
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Dessa tjänster hör till det som Grönroos benämner som dolda tjänster.5 ”En tjänst är en 
aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte 
nödvändigtvis äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare 
och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De 
tillhandahålls som lösningar på kundens problem.”6 

Service Design eller tjänstedesign på svenska är ett område som härstammar ur Service 
Management.  ”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 

Service Management är ett akademisk område med rötter i USA. I Sverige går detta 
område under begreppet relationsmarknadsföring och syftar till relationen mellan kund 
och företag och hur den relationen skapar mervärde hos en produkt eller tjänst.  “Service 
Management övervakar och optimerar en tjänst för att försäkra att denna uppfyller 
resultaten som företagets kunder och intressenter efterfrågar.”8 

 

1.2 Problembakgrund  

1.2.1 Service Management  

Service Management är en disciplin inom marknadsföring som växte fram i och med en 
allt mer föränderlig marknad. Grunder lades under 1970-talet i USA. Området syftar till 
att samordna, leda och utveckla kärn-, bi, och stödtjänster. Disciplinen skiljer sig från 
produktproducerade företag i och med dess fokus på ledningen i serviceföretag samt 
utformningen av mer effektiva servicesystem.9   
 
År 1990 var den andel av bruttonationalprodukten som härstammade från tjänster 64 
procent i Sverige. År 2003 hade denna siffra ökar till  71 procent. När det gäller 
tjänstesektorns inverkan på arbetsmarknaden fanns 64 procent av den totala 

                                                
5 Service management och marknadsföring, Christian Grönroos (2008) 
6 Service Management: Ledning, Strategi och Marknadsföring i Servicekonkurren, Christian Grönroos 
(1992) 
7 Svid.se/designordlista/tjänstedesign 
8 Hurwitz.com/service management 
9 Service management: ledning och strategi i tjänsteproduktion, Rickard Normann (2000) 
  Service Design Network, Birgitte Mager  
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sysselsättningen i tjänstesektorn. ÅR 2005 hade siffran för Sverige stigigt 80 procent. 
Däremot påpekar Grönroos att statistiken kan vara missvisande då den bygger på en tid 
då ”samhällets förmåga att skapa välstånd beror på samhällets förmåga att tillverka 
fysiska varor i välfungerande fabriker.”10  

Grönroos menar att det är felaktigt att klassa tjänster som en egen ”sektor” där man helt 
enkelt sorterat in det som inte innefattas av tillverkande industri eller jordbrukssektorn. 
Det borde istället ses som en affärslogik och en metod för att skapa konkurrensfördelar. 
Han påpekar att man i denna sortens statistik och indelning har underskattat tjänsternas 
betydelse i samhällsekonomin. Detta föråldrade synsättet på tjänster anser Grönroos vara 
vilseledande för såväl företagsledare som politiska och ekonomiska beslutsfattare på höga 
nivåer. Det får konsekvenser på så sätt att man ser förbi tjänsters betydelse och tjänsters 
inverkan på konkurrensutvecklingen mellan företag och på samhällets välstånd.  

I boken Service Management och Marknadsföring gör han skillnad på tjänstefunktioner 
och dolda tjänster hos tillverkningsföretag. De benämns även som fakturerbara- 
respektive icke fakturerbara tjänster. Tjänstefunktionerna som tillverkningsföretagen 
använder (fakturerbara) innefattar de tjänster som kopplas till produkter och rör allt från 
design, logistik och fakturering till kundutbildning och återvinning. De dolda tjänsterna 
är de som har strategiskt värde och potential att skapa konkurrensfördelar och behöver 
inte nödvändigtvis vara bundna till en produkt eller ett tillverkande företag. Grönroos 
påpekar vikten av att ha ett kundfokus, vilket är särskilt viktigt vid de dolda tjänsterna. 
Genom att hantera dessa tjänster på rätt sätt och interagera med kunden så kan det bidra 
till att företaget stärker sina kundrelationer.  

”Företagets grad av kundinriktning i dessa tjänster bestämmer huruvida kunden stannar 
kvar som kund eller ser sig om efter andra alternativ. Således bidrar dessa, normalt sett, 
icke fakturerbara tjänstekomponenter till skapandet av konkurrensfördelar.”11  

Service handlar om hur man leder ett företag i tjänstekonkurrensen där tjänster är 
”nyckeln till framgång” på marknaden.12 

                                                
10 Service Management och marknadsföring, Christian Grönroos (2008) 
11 Service Management och marknadsföring, Christian Grönroos (2008) s. 15-16 
12 Ibid s. 216 
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1.2.2 Service Management och tjänstedesign  

Tjänstedesign eller Service Design som det även benämns i litteraturen, är en gren till 
Service Management som inte uppmärksammades inom den akademiska världen och i 
designutbildningar förrän under 1990-talet. Tjänstedesign knyter ihop tjänsten med hjälp 
av funktionalitet och form utifrån beställarens perspektiv. Det syftar till att garantera att 
tjänsten samspelar och är nyttig, användbar och attraktiv för beställaren samtidigt som 
den är effektiv och särskiljer sig utifrån leverantörens synvinkel. Tjänstedesigners 
visualiserar och formulerar lösningar till problem med hjälp av designmedtodik. De 
observerar och tolkar behov och beteendemönster och omvandlar dem till möjliga 
framtida tjänster. Tjänstedesigners använder sig av en utforskande, produktiv och 
utvärderande designprocess.13  

1.2.3 Design Thinking   

Historiskt sett har design förekommit i de sista faserna av utvecklingsprocesser. Tidigare 
har designers inte haft någon essentiell roll i innovationsprocessen, utan blivit anlitade 
först efteråt för att estetiskt paketera idén. Området har dock bidragit till marknadstillväxt 
då förmågan att tillverka estetiskt tilltalande produkter, och därför mer eftertraktade hos 
konsumenter, ger stora varumärkesfördelar för företag. Under den senare halvan av 1900-
talet har design haft stor inverkan på kommunikation och marknadsföring men har senare 
även börjat ses som en strategisk fördel för företag, särskilt inom elektronik-, fordons- 
och förpackningsindustrin. Det har dessvärre fortfarande kommit in sent i processen. I 
dagens läge har designerns roll förändrats och de arbetar inte längre enbart med att 
utforma ytan på idén utan blir idag tillfrågade av företag att skapa idéer och koncept för 
att möta kundens behov och viljor. Den tidigare rollen ses som taktisk, och skapar 
begränsat mervärde medan den idag är mer strategisk och leder till nya mervärden. Då 
ekonomin i västvärlden dessutom alltmer går från industriell tillverkning av fysiska 
produkter till att leverera kunskap och tjänster banar det vägen för innovation. Fokus 
ligger inte längre på produktutveckling utan på processer, tjänster, interaktion och 
kommunikation, vilket är den sortens verksamhet inom vilken Design Thinking kan göra 
en avgörande skillnad.14 

De senaste åren har begreppet design thinking spridit sig som en löpeld i 
managementlitteraturen. Stora design företag och managementtidsskrifter har legat 
                                                
13 Service management: ledning och strategi i tjänsteproduktion, Rickard Normann (2000) 
Service Design Network, Birgitte Mager 
14 Design Thinking, Tim Brown, Harvard Business Review  
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bakom spridningen. Begreppet presenteras som ”ett kreativt angreppssätt till innovation 
som bygger på designmetodik och som kan tillämpas på allt från konkreta produkter och 
tjänster till att lösa komplexa sociala problem”.15 

Design Thinking har sin grund i den kunskap och förmåga som designers behärskar och 
som designers har lärt sig under de senaste årtiondena i deras sökande efter att föra 
samman människors behov med tekniska verktyg inom ramen för affärsverksamheter. 
Genom att integrera vad som är attraktivt designmässigt med vad som är teknologiskt 
möjligt och ekonomiskt genomförbart har designers kunnat skapa användarvänliga 
produkter och tjänster.  

Design thinking står för nästa steg i utvecklingen och detta steg handlar om att sätta 
designerns verktyg i händerna på människor som aldrig skulle se på sig själva som 
designer för att i sin tur kunna applicera dessa verktyg på mycket större problem.16 

   
1.3 Problemformulering  
Det är de dolda tjänsterna som tas upp i bakgrunden som uppsatsen ämnar att undersöka 
då den studerar en renodlad tjänstebransch som hamnar utanför tillverkningsindustrin och 
inte erbjuder några fysiska produkter. Utifrån detta har den svenska försäkringsbranschen 
valts som studieobjekt för att undersöka dessa renodlade dolda tjänster utifrån de olika 
områdena Service Management och Design Thinking. Uppsatsen ämnar även att studera 
hur man inom försäkringsbranschen arbetar med tjänsteutvecklingen.  

 

1.4 Problemfrågeställning  
Dessa frågeställningar ämnar uppsatsen att besvara utifrån de teorier som valts och den 
empiri som samlats in;  

• Arbetar man efter Service Management eller Design Thinking inom 
försäkringsbranschen?   

• Vilka likheter och skillnader finns det inom områdena och hur yttrar sig detta 
inom respektive försäkringsbolag?  

                                                
15 Bortom Hajpen, Anna Rylander, Research Design Journal 
16 Change by design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Tim Brown 
(2009) 
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• Interagerar man med kunden vid utveckling av nya tjänster inom 
försäkringsbranschen?  

   

1.5 Syfte     
Syftet är att göra en deskriptiv studie av området Design Thinking som metodiskt 
arbetssätt vid tjänsteutveckling. Detta appliceras sedan på verkligheten för att 
komparativt se hur tre svenska bolag arbetar med tjänstutveckling inom en av världens 
största tjänstebranscher utifrån områdena Service Management och Design Thinking.  

 

1.6 Avgränsningar  
Uppsatsen ämnar att fokusera på den svenska försäkringsbranschen och hur tre av dessa 
försäkringsaktörer väljer att utveckla tjänster. De tre bolagen har valts ut utifrån en analys 
av strategiska grupper på den svenska försäkringsmarknaden. De parametrar som valdes 
ut var marknadsandelar och kundnöjdhet. Aktörerna har valts för att visa hur tre olika 
stora försäkringsbolag inom samma bransch väljer att differentiera sig vid 
tjänsteutvecklingen inom sakförsäkringsområdet. Med sakförsäkringar menas 
försäkringar som skyddar vid exempelvis brand, skada eller stöld. Perspektivet  har varit 
att dessa tre aktörer har valt olika tillvägagångssätt vid utvecklandet av sina tjänster.  

Tjänster inom försäkringsbranschen handlar om tjänster som inte är knutna till en 
matriellprodukt. Dessa tjänster hör till det som Grönroos benämner som dolda tjänster.7 
Därför ämnar uppsatsen av avgränsa sig till dessa utifrån Design Thinking och Service 
Managements olika teorier och arbetssätt.  

Inom Försäkringsbolagen talar man om sina försäkringar som produkter men uppsatsen 
tolkar och benämner hädanefter dessa som tjänster.  



 
 

7 

2. Metod  

I medodkapitlet beskrivs den forskningsansats som uppsatsen utgår från för att därefter 
redogöra för undersökningsmetoden och urvalet samt hur datainsamlingen har skett. 
Metoden ämnar att beskriva de olika tillvägagångssätt som har använts för att besvara 
problemfrågeställningen. Slutligen redogör avsnittet för uppsatsens reliabilitet och 
validitet  samt metodkritik.  

2.1 Forskningsansats  
Ansatsen kan vara induktiv, deduktiv eller abduktiv. Ansatsen syftar till att söka efter en 
balans mellan induktion och deduktion och kombinationen av dessa ansatser kallas 
abduktion.17 Induktion innebär att man går från teori till empiri. Det innebär att generella 
teorier testas med funnen empirisk data. Deduktion handlar om att gå från empiri till 
teori. Här tar man den funna datan och försöker anpassa den till teorier man samlat in.18 

Den abduktiva ansatsens arbetssätt går ut på att man rör sig mellan teori och empiri för att 
låta förståelsen stegvist växa fram.19 Uppsatsen ämnar därför att utgå från abduktion som 
forskningsansats då den funna empirin dels har testats mot befintliga teorier inom 
området Design Thinking och Service Manangement. Samtidigt har de kvalitativa 
intervjuerna bidragit till att frågeställningen utformats utifrån teorierna som i sin tur 
format empirin i uppsatsen.    

2.2 Primär- och sekundärdata  
En uppsats delas vanligtvis in i sekundär- och primärdata. Sekundärdata hjälper till att 
öka förståelsen för ämnet för att ge en övergripande bild av det fenomen och 
problemfrågeställningen som skall undersökas. Sekundärdata finns oftast redan till hands 
innan själva undersökningen. Om inte sekundärdatan täcker in det område som skall 
undersökas måste forskaren på egen hand samla in primärdata genom undersökningar 
som kan medverka till att besvara problemfrågeställningen. Primärdata är tidskrävande 
och dyra att samla in samt kräver förståelse hos den som ska samla in datan för hur detta 
ska gå till.20  

                                                
17 eki.mdh.se /metodhandbok 
18 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, A. Johannessen och P.A Tufte (2003) 
19 Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2008) 
20 Marknadsundersökning – en handbok, Chrsitensen et al (2001) 
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Sekundärdata kan delas in i intern- och externdata. Intern säkundärdata är data i form av 
muntliga och skriftliga källor som kan tillhandahållas från den undersökta organsiationen 
och deras verkamhet så som kundinformation och försäljningsresultat med mera. Extern 
sekundärdata är data i form av gratis publicerade och kommersiella källor. Sekundärdata 
är lättare att analysera. Fördelen med sekundärdata är att det inte är kostnadskrävande och 
enkelt att få tag på vilket spar in tid. Däremot är inte sekundärdata anpassad efter det 
valda undersökningsproblemet på samma sätt som primärdatan som formas av 
intervjuaren.21  

Eftersom uppsatsen ämnar att redogöra för områdena Design Thinking och Service 
Management krävdes omfattande litteraturstudier inom båda områdena. Arbetet 
påbörjade med eftersökningar på internet och efter rådgivning med en extern handledare 
sammanställdes en lista på böcker inom ämnet Design Thinking. De utvalda böckerna 
valdes ut på grund av dess relevans i ämnet. Författarna spelade även roll då den ena är 
VD på en av världens främsta tjänstedesignbyråer och den andra dekan på Rotman 
School of Management.22 Andra personer insatta i ämnet Service Management har 
konsulterats för att få fram rätt information för uppsatsens syfte.    

 

2.3 Undersökningsmetod  
En uppsats kan göras med hjälp av antingen en kvantitativ eller kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden är mer strukturerad och formaliserad i sin utformning vilket innebär 
att alla som undersöks ställs inför samma frågor och situation av undersökaren. Detta 
leder fram till att den data som undersökningen resulterar i omvandlas till siffror genom 
statistiska tekniker som gör att statistiska generaliseringar görs utifrån den valda 
målgruppens fördelning i form av hur många och hur mycket vissa saker förekommer.23 

Den kvalitativa metoden strävar efter att frambringa en mer detaljrik och nyanserad 
information på ett djupare plan. Denna metod är mer flexibel i sin utformning i 
förhållande till den kvantitativa metoden då undersökaren i större utsträckning kan vara 
med och styra den information som framkommer  då undersökarens erfarenheter inom 

                                                
21 Ibid 
22 Developing Design Sensibilities, Suri & Hendrix, Rotman Magazine 
23 Marknadsundersökning – en handbok, Chrsitensen et al (2001) 
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området påverkar formen på frågorna som ställs under intervjutillfället. Dessutom kan 
undersökaren ändra upplägget på intervjun allt eftersom intervjun fortskrider.24 

Uppsatsen ämnar att beskriva och jämföra hur tre stora svenska försäkringsföretag arbetar 
med att utveckla tjänster. Därför har en kvalitativ metod valts för att få fram en mer djup 
och detaljerad information om hur respektive företag arbetar med detta. Respondenterna 
har genom denna metod fått möjlighet att tala relativt fritt om detta område och detta har i 
sin tur lett fram till relevant information som jämförts med det valda teorierna i 
respektive område.Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av en teoretisk bakgrund till 
ämnet Design Thinking som är till för att bygga vidare på problembakgrunden och öka 
förståelsen för de valda teorierna som den teoretiska bakgrunden mynnar ut i. Den 
teoretiska bakgrunden ska ligga till grund för teorierna och ge en djupare inblick i Design 
Thinking som metodiskt arbetssätt vid tjänsteutveckling.        

 

2.4 Urvalsmetod för datainsamling  
Uppsatsen grundar sig på både primär- och sekundärdata. Primärdatan har anskaffats med 
hjälp av personliga intervjuer hos de valda försäkringsbolagen Länsförsäkringar, Trygg- 
Hansa och Dina Försäkringar samt Transformator, ett tjänstedesign företag som 
Länsförsäkringar arbetat med vid tjänsteutvecklingen. Försäkringsbolagen som deltagit i 
studien valdes på grund av en strategisk analys som utfördes på försäkringsbranschen. 
Analysen ämnade att dela in olika försäkringsbolag i strategiska grupper baserat på 
parametrarna kundnöjdhet och pris.  

Utifrån denna valdes de tre försäkringsbolagen ut då de är tre olika bolag men som ändå 
hamnar i samma strategiska grupp. Länsförsäkringar är idag det försäkringsbolag med 
flest marknadsandelar och ägs av 24 länsbolag och har därmed en lokal förankring till 
sina kunder. Trygg Hansa är ett av Sveriges största bolag och ägs av den danska 
koncernen Codan, som i sin tur ägs av en stor brittiskt concern vid namn RSA. Dina är ett 
av de mindre försäkringsbolagen som har sin  starkaste förankring på landsbyggden. Dina 
försäkringar har dessutom bästa kundnöjdhet enligt Svenskt Kvalitetsindex. Utifrån detta 
valdes de olika bolagen för att se hur man inom olika bolag jobbar med sin 
tjänsteutveckling.  Information om de olika bolagen samlades in sekundärt via deras egna 
hemsidor och på försäkringsförbundets hemsida. Primärdatan från försäkringsbolagen 

                                                
24 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, A. Johannessen och P.A Tufte (2003) 
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införskaffades genom personliga intervjuer där respektive respondent valde plats för 
intervjun. Samtliga intervjuer tog cirka en timme vardera och spelades in via våra privata 
datorer för att sedan transkriberas.  

Samtliga intervjuer med försäkringsbolagen bestod av semistrukturerade frågor som 
ställdes vid möte på respondentens arbetsplats. Först kontaktades respektive bolag via 
den mailadress som angavs på deras hemsida. Vi mailade vårt syfte och information om 
uppsatsen för att få hjälp med att finna rätt respondent. När denne hade funnits bokades 
en tid för intervjun in.   

Tjänstedesignbyrån Transformator kontaktades i ett tidigt stadie av uppsatsen för 
handledning inom ämnet tjänstedesign. Vid detta tillfälle bollades idéer om uppsatsen och 
redan då tillfrågades respondenten om sin medverkan i uppsatsen. Vid behov av intervju 
kontaktades respondenten igen och ytterligare ett möte bokades in. Intervjun tog plats på 
en resturang i Stockholm och pågick i cirka en timme. Även denna intervju bestod av 
semistrutkurerade frågor, med möjlighet för respondenten att tala fritt, samt möjlighet för 
oss att ställa följdfrågor vid behov. (Vi valde att kontakta Transformator på grund av 
deras samarbete med Länsförsäkringar och för att få en inblick i hur tjänstedesignbyråer i 
Sverige arbetar inom detta, ännu relativt outforskade, område.)  

2.5 Validitet och reliabilitet  
Då uppsaten har en kvalitativ inriktning ifrågasätts  validiteten och reliabiliteten på ett 
annat sätt än om uppsatsen skulle ha utgått från en kvantitativ metod. Validiteten, det vill 
säga giltigheten i en kvalitativ undersökning handlar om hur pass väl 
undersökningsmetoden kan tänkas representera och mäta det fenomen som uppsatsen 
ämnar och påstås att mäta och att den faktiskt mäter detta och ingenting annat.  

Undersökningens reliabilitet det vill säga dess tillförlitlighet, handlar om hur noggrann 
och pålitlig undersökningsmetoden är och om det finns en hög eller låg grad av 
generaliserbarhet. Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka data som används, 
insamlingssätt och hur de bearbetas.25 Det vill säga om resultatet blir densamma vid 
upprepade mätningar är reliabiliteten hög. Om resultatet skulle variera vid upprepade 
mätningar är  reliabiliteten låg.26 

                                                
25 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, A. Johannessen och P.A Tufte (2003) 
26 eki.mdh.se/Metodhandbok  
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En kvalitativ metod ger data som är svårare att analysera än kvantitativ data då kvalitativ 
data uppkommer genom människors interaktion med varandra. Den typen av data ser 
aldrig densamma ut i och med att intervjuformen styrs av intervjuaren. Oavsett om man 
genomför en intervju med samma respondent under olika tillfällen kommer respondenten 
aldrig besvara frågorna på exakt samma sätt. Detta leder  till att det är svårt att få hög 
reliabilitet vid upprepade mätningar av samma fenomen eftersom att verkligheten 
ständigt befinner sig i förändring.27  

Utöver inspelningsutrustnignen har vi haft nedtecknade frågor samt fört anteckningar 
vilket har gjort att vi med säkerhet har fått med allt som är relevant och har med intervjun 
att göra. Intervjuerna har hållits på respektive respondents kontor för varje 
försäkringsbolag förutom tjänstedesignföretaget Transformator där intervjun hölls på en 
restaurang vid lunchtid vilket gjorde att ljudnivån var hög och försvårade 
transkriberingen i efterhand. Respondenterna valde själva plats och tidpunkt för intervjun 
och vi har därför fått anpassa oss. Intervjufrågorna har varit många och heltäckande 
utifrån uppsatsens problem men det har ändå funnit möjlighet för respondenterna att 
svara öppet på alla frågor då dem varit semistrukturerade.  

Det har varit svårt att finna teorier inom områden Service Management och Design 
Thinking som hanterar utvecklandet av nya tjänster då området är relativt outforskat, 
framförallt inom design thinking, och därför har valet av teorier varit den största 
svårigheten för uppsatsen vilket i sin tur påverkat validiteten.   

 
2.6 Kritisk granskning av metod och källor  
Uppsatsen ämnar att på ett kritiskt sätt granska och redogöra för uppsatsens metod och 
källor. Uppsatsen har en tendens att fokusera på tjänsteutvecklingsprocessen utifrån 
Design Thinking då vi fann det intressant att utgå från detta synsätt eftersom att det är 
relevant för vår utbildning. Vi är därför väl medvetna om att uppsatsen också lyfter fram 
detta område mer än Service Management.  

Då Design Thinking är relativt nytt och då det inte finns några svenska utgåvor som 
hanterar ämnet har litteraturen valts ut noggrant för att representera det som uppsatsen 
ämnar att undersöka. Författarna till litteraturen inom Design Thinking är väletablerade 
                                                
27 Information för marknadsföringsbeslut, Lekvall (1993) 
Marknadsundersökning – en handbok, Chrsitensen et al (2001) 
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forskare inom området samt VD på en av världens främsta innovationsbyråer.28 Däremot 
har litteraturen inom Design Thinking inte huvudsakligen fokus på tjänstedesign utan på 
hur företag kan arbeta med Design Thinking för att öka lönsamheten.  Det finns väldigt få 
teorier som redogör för tjänsteutvecklingsprocessen inom Service Management och 
därför har de mest relevanta teorierna  valts ut från de främsta forskarna inom området 
för att anpassas till frågeställningen.  

Service Managementlitteraturen har fokus på kunkap och kundrelationen  vilket har varit 
viktigt att ha i åtanke under uppsatsen gång. Då det inte heller finns några konkreta 
teorier inom Design Thinking demonstreras istället områdets arbetssätt och process som 
teorier. Den litteratur som finns att tillgå inom området har varit på engelska och därav 
har också texten ur dessa böcker översatts till svenska vilket gör att empirin och de 
teorier som finns inom området fritt har tolkats utifrån vår förståelse i ämnet. Den mest 
relevanta Service Management litteraturen har även den översatts från engelska till 
svenska och här har därför texten också tolkats fritt utifrån vår förståelse i ämnet.   

Artiklarna som använt i uppsatsen har haft fokus på just Design Thinking som område för 
att en så konkret bild som möjligt skulle kunna ges av ämnet. Artiklarna har hämtats från 
dels SVIDs hemsida och då från Design Rearch Journal, den första svenska vetenskapligt 
orienterade tidsskriften som hanterar designområdet.29 Andra vetenskapliga artiklar har 
anskaffats genom sökningar på ord som anses vara relevanta för området såsom Rotman 
Magazine och Harvard Business Review. Wikipedia har även använts som sökmotor för 
ordet Design Thinking, vilket har genererat hänvisningar till vetenskaliga artiklar och 
vidare information inom ämnet. Källorna som uppkommit vid sökning på denna sida har 
noga granskats och jämförts med den data vi funnit i  litteratur inom området. Genom 
denna källa har ytterligare förståelse inom ämnet uppkommit samtidigt som ett kritiskt 
förhållningssätt har varit en del av sökningarna.    

Kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor gjorde att respondenterna kunde 
svara öppet och berätta om hur de arbetar med tjänster och utvecklar tjänster. Dessutom 
har det varit relevant för oss att studera hur en tjänstedesignbyrå arbetar med tjänster och 
produkter.  Vi har därefter sorterat ut de frågor som behandlar frågeställningen och är 
relevant för hur respektive försäkringsbolag arbetar med tjänster.  

                                                
28 Change by design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Tim 
Brown (2009) 
29 Bortom hajpen, Anna Rylander, Research Design Journal 
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Då en av intervjuerna gjordes under lunchtid hade resultatet kunnat bli bättre om vi själva 
hade valt plats för denna intervju. Den höga ljudnivån gjorde att möjligheten till 
följdfrågor och mer utvecklade svar uteblev. En annan aspekt att lyfta fram är att vi under 
intervjuerna talade olika språk, dels för att vi som intervjuare har en akademisk bakgrund 
och ett teoretiskt förhållningssätt  och en mer fördjupad förståelse i ämnet medan 
respondenterna är insatta i sin bransch och talar sitt språk utifrån deras förhållningssätt 
till de valda ämnet.   

Forskningen inom Design Thinking är ännu relativt ung vilket har gjort det svårt att 
förklara ämnet på det konkreta och tydliga sätt som vi skulle vilja. Kritik kan riktas mot 
att vi valt att använda arbetsprocesser och kännetecken för Design Thinking som teorier i 
den teoretiska referensramen och att dem teorier som använts för Service Management 
har fokus på relationsmarknadsföring mer än på tjänsteutveckling då det inte har funnits 
några konkreta teorier för Service Management i den litteratur vi har studerat.    
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3. Teori  

I detta avsnitt redogör vi för de teorier inom Service Management-litteraturen samt 
Design Thinking litteraturen som är av relevans för uppsatsen. Först ges en teoretisk 
argumentation för de teorierna och modellerna. Sedan följer en teoretisk bakgrund för 
att vidare kartlägga områdena och ge stöd åt de valda teorierna.  

3.1 Teoretisk argumentation  
De teorier som uppsatsen redogör för har valts ut på grund av dess relevans till 
uppsatsens syfte. Teorin service classification från Service Management-området redogör 
för en grundläggande tjänsteutvecklingsprocess där fokus ligger på kunden. Teorin är 
bred och övergripande och innefattar många aspekter av processen vilket gör den lämplig 
att applicera på den empiriska studien av försäkringsbolagen och deras 
utvecklingsprocesser.  

Då uppsatsen redogör för utvecklingen av Design thinkning och dess ursprung i Service 
management var det relevant att använda teorier utifrån båda områdena och synsätten. 
Service management-teorin står här för den traditionella synen på utvecklingsprocessen 
och teorierna från Design Thinking representerar dagens syn där designmetodiken 
appliceras på processerna.  

För att konkret redogöra för hur man ser på processerna inom Design Thinking har the 
knowledge funnel valts ut. Denna är av hög relevans då den förekommer i en akademisk 
text av en framstående författar inom ämnet. Dessutom har en modell valts ut som jämför 
KIF och Design Thinking företag. Detta för att illustrera skillnader och likheter mellan 
områdena. Teorin har valts ut då den visar gränssnittet mellan det vi tolkar som Design 
Thinking och Service Management. Vi låter därmed KIF och kunskapsarbete vara 
representativt för Service Management då "...KIF omfattar professionella tjänsteföretag 
och högteknologiska företag, men management- och IT-konsulttjänster är de mest 
förekommande branscherna som forskare refererar till och studerar..."  och 
designtänkande företag dito för området Design Thinking.  

I uppsatsens teoretiska referensram ges en närmare inblick i områdena, dess synsätt, 
kännetecken och arbetsmetoder. Detta för att förstå områdenas essens för att kunna se 
skillnader och likheter och därmed underlätta för tolkning och analys av empirin. Den 
teoretiska referensramen ämnar att utgöra ett underlag och stöd för de teorier som följer. 
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Då det inom områdena finns få teorier som berör utvecklingsprocesserna ämnar den 
teoretiska bakgrunden tillsammans med uppsatsens problembakgrund att ge en 
grundläggande förståelse för själva områdena som sedan kommer utgöra en del av 
tolkningen och analysen av empirin.  

 

3.2 Teoretisk bakgrund  
Inom Service Management är affärsidén för företag som jobbar inom en 
tjänsteorganisation "att förse utvalda kunder med serviceprocesser som stöder deras 
dagliga aktiviteter och processer på ett värdeskapande sätt." Med detta menar han att den 
tjänst som erbjuds ska påverka kundens aktiviteter och processer för att skapa ett värde 
för denna. Helt enkelt ska tjänsten göra kundens situation bättre än vad den var innan. 
Grönroos nämner tre sätt för tjänsteföretag att utveckla en serviceorienterad affärsidé:  

• Bestämma vilken process hos kunden som man vill stödja  
• Hur detta stöd ska bidra till att skapa värde för kundens aktiviteter  
• Med vilka resurser, processer och interaktioner som man ska stöjda kundens 

process med  

Utifrån affärsidén måste företaget sedan ta fram konkreta riktlinjer för utvecklingen av 
tjänsteerbjudandet. Dessa riktlinjer benämner Grönroos som tjänstekoncept. I 
tjänstekonceptet ska det tydligt framgå hur företaget ska lösa ett problem, till vilket 
kundsegment och med vilka resurser. Han påpekar även vikten av att tjänstekonceptet 
stämmer överens med företagets övergripande visioner. Han påpekar även vikten av att 
genomföra utförliga marknadsundersökningar innan man kan fastställa tjänstekonceptet 
då man annars löper risk att missbedöma den marknad man har tänkt att utveckla 
tjänstekonceptet för.30  

"Service management kan beskrivas på följande sätt:  

1. Service management är att förstå det värde som uppstår för kunden i samband med 
konsumtionen eller användandet av företagets erbjudande och hur tjänster, på egen hand 
eller tillsammans med information, fysiska varor eller andra materiella ting, bidrar till 
detta värde.  

                                                
30 Service management och marknadsföring, Christian Grönroos (2008) 
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2. Service management är att förstå hur den totala upplevda kvaliteten i kundrelationer 
bidrar till att skapa värde och hur värde förändras med tiden.   

3. Service management är att förstå hur en organisation (människor, teknik och fysiska 
resurser, system och kunder) kan producera och leverera denna upplevda kvalitet och 
stödja kundernas värdeskapande  

4. Service management är att förstå hur en organisation bör utvecklas och ledas för att 
man ska uppnå den upplevda kvalitet och det värde man strävar efter.  

5. Service management är att förmå en organisation att fungera på ett sådant sätt att 
denna upplevda kvalitet och detta värde, och målsättningen hos berörda parter 
(organisationen, kunder, och andra parter), uppnås."31 

Design Thinking innebär  att tänka som en designer skulle göra. Design Thinking handlar 
om att kunna läsa av människor och att vara intuitiv, kunna se mönster, konstruera idéer 
som har emotionell såväl som funktionell mening och på så sätt kunna uttrycka sig med 
andra medel och verktyg än med symboler och ord.32  

En person eller organisation som är insatt i området söker konstant efter en jämvikt 
mellan reliabilitet och validitet, mellan konst och vetenskap, mellan intuition och analys 
och mellan kunskapssökande och kunskapsmaximering. Företag som arbetar med Design 
Thinking skiljer sig från andra företag genom dess strävan efter att ständigt försöka 
rekonstruera den egna verksamheten. Organisationer som arbetar med Design Thinking 
använder sig av designerns viktigaste verktyg för att lösa företagsproblem, nämligen 
abduktivt tänkande. Abduktivt tänkande har som målsättning att ta reda på vad som 
skulle kunna vara sant. Arbetssättet går ut på att man rör sig mellan teori och empiri för 
att låta förståelsen stegvist växa fram. Grunden i Design Thinking finns i det abduktiva 
tankesättet.33   

"Vad som behövs är inte att designer ska bli managers eller att företagsledare ska bli 
designer, utan att de lär sig att samarbeta för att hantera komplexa strategiska problem. 
Det kräver en förståelse från båda grupper för varandras synsätt, kunskaper och 

                                                
31 Ibid s. 212-213 
32 Change by design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Tim Brown 
(2009) 
33 The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage, Roger Martin (2009) 
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färdigheter, samt att kunna se styrkorna och svagheterna med de olika angreppssätten."34 
Genom att se på Design Thinking utifrån hur det fungerar i verkligheten kan designers på 
ett enklare sätt formulera hur deras arbetssätt och möjligheter kan hjälpa till att bidra till 
"...övergripande organisatoriska mål."35 Under en föreläsning 2006 på MIT Sloan School 
(Massachusetts Institute of Technology) i USA beskriver Tim Brown, vd på IDEO att 
Design Thinking handlar om en kombination av tre punkter:  
 
1. att förstå sig på människor och deras behov (people)  

2. teknologi och vad man kan göra med hjälp av teknologi (technology)  

3. vad är genomförbart och hållbart rent affärsmässigt (business)36 

  

Figur 1. Design Thinking, Tim Brown 

Design Thinking innebär att förstå hur människor upplever världen både emotionellt och 
kognitivt. De tre delarna kan kombineras var för sig och leder då fram till olika 
innovationsfunktioner. Mellan människor (people) och det affärsmässiga (business) hittar 
man den mer emotionella innovationen där man arbetar med varumärken, relationer och 
marknadsföringsutveckling. Mellan teknologi (technology) och människor (people) hittar 
man funktionell innovation vilket är den delen som industridesigners har sitt ursprung i, 

                                                
34 Bortom hajpen, Anna Rylander, Research Design Journal 
35 Ibid 
36 mitworld.mit.edu/Innovation through design thinking. videokälla 
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det vill säga hur man kan göra teknologi mer användbart för människor.  Mellan 
teknologi (technology) och det mer affärsmässiga (business) hittar man den del som 
hanterar processinnovationen vilket är en del som designers i vanliga fall inte brukar vara 
involverad i men börjar bli allt mer. Slutligen beskriver Tim Brown att det är i 
skärningspunkterna i mitten mellan dessa tre punkter som det verkligt intressanta händer i 
kombination med varandra.37  

Vidare nämner Tim Brown att man inte nödvändigtvis måste vara utbildad på en 
designskola för att arbeta med Design Thinking men att dem flesta ändå har någon form 
av designträning i bagaget. De viktigaste kännetecknen hos en designtänkare är empathy, 
det vill säga empati för andra människor och förmågan att kunna sätta sig in i andra 
människor situation ur olika perspektiv från kollegor, företagskunder och slutanvändare. 
Integrative thinking innebär att man är analytisk och visar förmågan att se allt som 
framträder, till och med det mest otänkbara och på så vis skapa nya dramatiska 
förändringar. Optimism, oavsett hur mycket hinder som finns är alltid en lösning bättre än 
det existerande alternativet. Experimentalism innebär att innovation uppkommer när man 
kreativt utforskar nya vägar och hinder  som i sin tur leder fram till nya 
riktningar. Collaboration innebär att komplexiteten som kretsar kring just produkter, 
tjänster och erfarenheterna kräver  multifunktionella team med olika bakgrunder och 
erfarenheter.  

Tim Brown vill därför slå hål på myten om det ensamma designgeniet och istället lyfta 
fram att dem som arbetar med Design Thinking har kunskap inom flera olika områden så 
som ingenjörer, marknadsförare, industridesigners och psykologer med mera för att 
kunna arbeta med de komplexa frågor som produkter och tjänster faktiskt innebär. 
Designtänkare har en förmåga att se saker som andra inte ser och inspirerar andra till 
innovation genom sina insikter.38  

Dessa kännetecken kombineras sedan genom ett iterativt cykliskt arbetssätt. Den iterativa 
processen kännetecknas av att personerna i arbetsgruppen byter plats och lär av varandra 
genom att man försöker få fram gömda behov för att kunna matcha dessa behov med vad 
som är teknologiskt möjligt och vad som är genomförbart när det kommer till 

                                                
37 mitworld.mit.edu/Innovation through design thinking. videokälla 
38 Design Thinking, Tim Brown, Harvard Business Review 
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affärsstrategier.39 Den iterativa processen ger upphov till greppbara och lättlärda resultat 
 genom prototypskapandet.40 

3.3 Teorier inom Service Management  
3.4.1 Service Process Matrix  

  

Figur 2. Egen modell av Service Process Matrix, Roger Schmenner 

I boken Service Management - operations, strategy and information technology redogör 
författarna för en modell av Roger Schmenner som kallas för service process matrix där 
man delar in tjänster i en fyrfältsmodell. Den vertikala rubriken mäter graden av 
arbetskraft och den vertikala mäter graden av kund-interaktion och anpassning. 
Arbetskraften mäter man genom att se på arbetskostnad i proportion till kapitalkostnad. 
Med kund-interaktion och anpassning avser man att mäta hur mycket kunden är 
involverad i tjänsteutvecklandet. Han påpekar att det är lite interaktion mellan kunden 
                                                
39 hpi.uni-potsdam.de/Design Thinking 
40 Developing Design Sensibilities, Suri och Hendrix, Rotman Magazine 
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och leverantören då tjänsten är standariserad istället för skräddarsydd för kunden. Han 
nämner McDonalds som ett exempel där det finns låg kundanpassning och interaktionen 
mellan kunden och leverantören vid själva tjänsteutnyttjandet är låg. Han ställer det 
exemplet mot ett gällande en läkare och patient där interaktionen dem emellan är hög och 
att läkaren sedan anpassar tjänster direkt efter kundens behov. Roger Schmenner har även 
satt rubriken på de olika fälten i modellen, detta för att förstå de olika tjänsternas natur.  

Service factory erbjuder kunden standardiserade tjänster med hög kapitalinsats, likt en 
fabrik. Exempel på dessa är flygbolag och hotell  

Service shops ger mer utrymme för interaktion och kundanpassning men har likt den 
ovan nämnda hög kapitalinsats. Exempel på dessa är sjukhus och reparationstjänster  

Mass service erbjuder kunden en icke-differentierad tjänst i en miljö med hög arbetskraft. 
Exempel på dessa är skolor och försäljning  

Professional service ger kunden individuell uppmärksamhet av specialister. Exempel på 
dessa är läkare, advokater och arkitekter  

Utifrån dessa fyra fält utvecklas modellen med kompletterande fält där det framgår vilka 
utmaningar en Service Manager ställs inför och vad denne bör ta hänsyn till.     

Challenges for managers - Mass service  
• Anställning  
• Utbildning  
• Systemutveckling och kontroll  
• De anställdas välfärd  
• Schemalägga arbetskraften  
• Kontrollera fjärran geografiska områden  
• Nyetablering av nya enheter  
• Hantera tillväxt  

Challenges for managers - Professional service  
• kämpa mot öka kostnader  
• Behålla kvaliteten  
• Kundinteraktion i processen 
• Hantera konkurrenters framsteg  
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• Hantera hierarki  
• Öka de anställdas lojalitet  

Challenges for managers - Service factory  
• Marknadsföring  
• Göra tjänsten "varm"  
• Uppmärksam på fysiska miljöer  
• Hantering av sträng hierarki med behov av standardiserade processer 

Challenges for managers - Service shop  
• Beslut om kapitalet  
• Teknologiska framsteg  
• Hantera efterfrågan 
• Schemalägga tjänsteleveransen 

Vidare talar man om The service package som framöver kommer att benämnas som 
tjänstepaketet. Han menar att managers som jobbar med tjänster har svårt att identifiera 
deras "produkt", vilket delvis är på grund av tjänsters immateriella natur. Tjänstepaketet 
beskrivs som "en bunt varor och tjänster som erbjuds i någon sorts miljö".41  

Han delar även in tjänstepaketet i fyra delar;  

1. Supporting facility (stödanläggningar) som av författaren beskrivs som de fysiska 
resurser som är nödvändiga för att en tjänst ska kunna erbjudas. Till exempel golfbanor, 
en skidlift, sjukhus och flygplan.  

2. Facilitating goods (underlättande varor) Det vill säga material som köps eller ägs av 
kunden för att tjänsten ska fungera. Till exempel golfklubbor, skidor och medicin.  

3. Explicit services (tydliga tjänster) De fördelar som kunden märkbart upplever genom 
sina sinnen och som består av de grundläggande kännetecknena för tjänsten. Dessa är till 
exempel bristen på smärta efter en tandreglering, hur smidig din bil blir efter finjustering 
eller utryckningstiden hos brandkåren.  

                                                
41 Service Management: operations, strategy, and information technology, Fitzsimmons. S. 26 (1998) 



 
 

22 

4. Implicit services (underförstådda tjänster) De psykiska fördelar som kunden enbart 
uppfattar undermedvetet. Till exempel status från diplomering från en välrenommerad 
skola.  

Alla dessa faktorer baseras på hur kunden upplever tjänster utifrån dess förväntningar. 
Det är viktigt att Service Managern erbjuder kunden en "totalupplevelse" som stämmer 
överens med kundens efterfrågan på tjänstepaktet.42 

I teorin nämns att man inom tjänstebranschen måste göra skillnad mellan input och 
resurser. Inputen menar han är själva kunderna och resurserna är underlättande varor, 
arbetskraft, kapitalet och Service Managern. Således måste servicesystemet interagera 
med kunden som deltagare i serviecprocessen. Han tar även upp banktjänster som ett 
avvikande exempel. Här ligger fokus på att bearbeta information istället för människor. 

  

3.4 Teorier inom Design Thinking  

3.4.1 Kunskapstratten - Ursprungligen "The Knowledge Funnel"   

  

Figur 3. The Knowledge Funnel (Kunskapstratten), Roger Martins 

                                                
42 Ibid s.28 
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Kunskapstratten är utformad på så vis att tratten smalnar av samtidigt som kunskapen och 
förståelsen ökar genom varje fas.  

Första fasen i tratten handlar om utforskandet av ett mysterium vilket kan ge uttryck i 
många olika former. Här handlar det om att kunna se nya saker eller att kunna se saker på 
ett nytt sätt. Mysterium är dyra, tidskrävande och riskfyllda men viktiga att lägga sin tid 
på då detta leder till att företaget kan hitta en mer lönsam väg in i nästa steg av 
kunskapstratten. Designtänkare måste titta på helheten eftersom att det ännu inte vet vad 
som behöver utelämnas då det som kanske åsidosätts kan vara nyckeln till mysteriet. Den 
som arbetar med mysterium har sedan till uppgift att ta en mindre del av de mysterium 
som finns så att det i sin tur genererar snabbare resultat än om företaget skulle arbeta med 
alla funna mysterium på en och samma gång.   

 
Andra fasen i tratten är heuristik vilket är ett verktyg som hjälper till att smalna av fältet 
för undersökningen och arbeta ner mysteriet till en mer hanterbar och tydlig storlek. De 
som arbetar med det heuristiska på ett företag behöver vara väldigt kunniga och ha 
förmågan att bedöma och fatta beslut som leder fram till resultat. Många gånger 
värdesätts dessa personer och deras kunskap väldigt högt i företaget på grund av deras 
färdigheter, utbildning och förmåga att applicera heuristiken. Företaget betalar stora 
summor för deras unika kunskaper och möjligheter som detta kan leda fram till. Genom 
att minska dessa kostnader kan man skapa förutsättningar för att istället öka appliceringen 
och användningen av ett abduktivt resonemang när man rör sig genom tratten till det 
nästa steget.  
 
När en organisation sedan tar det heuristiska in i verksamheten, studerar det och funderar 
över det mer intensivt kan det heuristiska konvertera från ett verktyg till ett mer fixerat 
och fast tillvägagångssätt, detta kallas för algoritm vilket också är den tredje fasen i 
tratten.8  I algoritmfasen vrider och vänder man på dem olika förmågorna, som spelade en 
avgörande roll i den heuristika fasen, för att formulera och skapa ett tillvägagångssätt 
eller regler som kommer leda fram till den önskade lösningen. Författaren talar om en 
algoritm som en ekvation och genom att ha eliminera vissa variabler och avvikelser från 
ekvationen blir det tredje steget mer effektivt än det andra i och med att algoritmfasen 
kan drivas av mindre erfarna och mindre kostsam personal än under den heuristiska 
fasen. Slutet på algoritmen går ut på att författa en IT-kod. IT- koden är det mest 
effektiva digitala uttrycket för algoritmen och slutet på hela tratten.    
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Kunskapstratten handlar om att ständigt se tillbaka upp i tratten efter nästa framträdande 
mysterium och att lära sig av tidigare mysterium för att på samma gång röra sig genom 
denna tratt på ett cykliskt sätt. Företag som arbetar med Design Thinking pressar 
kunskapen stegvist genom tratten utnyttjar de framsteg som uppstår till att finansiera 
utforskandet av nya mysterium. Istället för att utforska och gräva djupare i 
ett mysterium väljer många företag att arbeta förbi problemet och lösa det tillfälligt vilket 
därmed innebär att problemet kvarstår i det långa loppet. Detta leder i sin tur till 
ineffektivitet för företaget. När ett företag fastnar i ett av stegen slösar de bort 
möjligheterna på att bli mer effektiva eftersom att detta är tidsödande och energikrävande 
och något som företaget skulle kunna lägga på att undersöka nya mysterium och skapa 
ny heuristik som leder till en algoritm.  

När ett företag löser ett mysterium för de oftast det mysteriet vidare genom tratten till det 
heuristiska och slutligen tills det blir en algoritm tills det endast återstår en kod. Därefter 
skulle de kunna välja att ge upp att arbeta med Design Thinking och arbeta med koden 
för all framtid men detta är ingen långsiktig lösning.  De företag som lyckas bäst med att 
implementera Design Thinking i sin organisation är de företag som väljer att 
omorganisera sina "designers" genom att låta dem arbeta med nya mysterium vilket gör 
att företaget försvarar sin position samtidigt som dem är offensiva i sitt framträdande.43 

Roger Martin, dekan på Rotman School of Management menar att branschfolket kommer 
behöva bli mer av mästare i heuristik än ledare av algortimerna som dem är idag, då 
färdigheter inom design och affärer börjar närma sig varandra alltmer. Han menar också 
att det är dags att ta till sig värdet av kreativitet och det som detta kan leda till i form av 
nya produkter och tjänster som skapas tillsammans med kunderna utifrån deras behov 
samtidigt som detta kan göra företag och aktieägare mer lönsamma.44  

 

                                                
43 The Design of Business: Why Design Thinking is the Next Competitive Advantage, Roger Martin (2009) 
44 Businessweek.com 
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3.4.2 Konstruktion av kunskapsarbete och designtänkande  
 

Figur 4. Konstruktion av kunskapsarbete och designtänkande, Anna Rylander 

Modellen delas in i två  grupper utifrån hur företagets organisationform ser ut; 
kunskapsarbete och designtänkande. Utöver detta kan man även urskilja fyra parametrar 
inom vilka man arbetar inom de två organistaionsformerna; Kunskap, Problem, Identitet 
(social) och Dominerande medium för meningsskapande.  

Kunskap i Kunskapsintensiva företag (KIF) eller kunskapsbaserade företag är av 
"intellektuell" teoriinriktad karaktär och bygger på ett logiskt och analytiskt tänkande. 
Denna konstruktion har heller inget fokus på praktiskt arbete i första hand.  Arbetet 
bedrivs genom social interaktion. Designtänkande företag är enligt modellen öppna och 
mångfasetterade och lägger stor vikt vid problemlösning med hjälp av praktisk kunskap 
och visuellt skapande. Processen främjar olika akademiska bakgrunder- och 
arbetsmetoder och man reflekterar över händelser genom handling.  

Under punkten problem görs skillnaden mellan de två företagen av ett intellektuellt, 
teoretiskt tänk gentemot det kreativa och praktiska påverkar resultatet av 
problemlösningen hos de två grupperna. Både det kunskapsbaserade och det 
designtänkande företaget är beroende av att ta fram och testa lösningar, dvs olika 
hypoteser. Skillnaden är att kunskapsbaserade företag är vetenskapliga och avgränsade 
eftersom att deras "...vetenskapliga metod syftar till att avslöja vad som är, medan syftet 
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med design ofta är att föreställa sig vad som skulle kunna bli, men ännu inte är." Enligt 
Liedka i artikeln Bortom Hajpen.45  

Designtänkande företag ställs inför såkallade "wicked problems". Det vill säga problem 
som inte har något slut eftersom de kan vara svåra att greppa och avgränsa i jämförelse 
med det kunskapsbaserade företagets problem som är avgränsande. 
Kravspecifikationerna för ett designföretag förändras ständigt under arbetets gång och 
påverkas hela tiden av nya faktorer som spelar in. I designtänkande företag talas det inte 
om att lösningar är rätt eller fel, här finns bara bra eller mindre bra lösningar.46  

Conklin och Lawson beskiver i artiekln Bortom hajpen designprocessens karaktär som 
experimentell och framväxande. Den växlar ständigt mellan problemdefinition och 
lösningar och påverkas av kreativiteten och fantasin och de prototyper som kan komma 
att tas fram i samband med processen.47   

Företagens identitet redogörs även för i modellen. De fyra parametrarna påverkar hur 
yrkesverksamma inom respektive grupp ser på sig själva och sin identitet som exempelvis 
managementkonsult i ett kunskapsbaserat företag eller  designer i ett designtänkande 
företag.  I artikeln Bortom Hajpen nämner Armbrüster  att managementkonsultföretag 
behandlar svårbegripliga problemlösningar genom att framhäva rationellt tänkande och 
analytisk förmåga. Designföretag framhäver och underhåller istället kreativitet och är 
bättre på att hantera svårbegripliga problemlösningar.48  

Under Dominerande medium för meningsskapande beskrivs kunskapsarbetet i KIF- 
företag som meningsskapande genom verbal kontakt och interaktion med 
människor. Designtänkande företag skapar mening visuellt  samtidigt som de interagerar 
med människor och förkroppsligar med hjälp av fysiska objekt i form av modeller etc.49    

4. Empiri  

I detta avsnitt redogörs den insamlade datan för. Först ges en beskrivning och 
kartläggning av försäkringsbranschen. Därefter beskrivs sekundärdata som samlats in 
om de tre bolagen samt tjänstedesignbyrån Transformator kort under varsin rubrik. 

                                                
45 Liedka i Bortom hajpen, Anna Rylander. Research Design Journal 
46 Rittel och Webber i Bortom hajpen, Anna Rylander. Research Design Journal 
47 Conklin och Lawson i Bortom hajpen, Anna Rylander. Research Design Journal 
48 Armbrüster i Bortom hajpen, Anna Rylander. Research Design Journal 
49 Bortom hajpen, Anna Rylander. Research Design Journal 
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Avslutningsvis följer primärdatan i form av intervjuer i samma ordning som ovan under 
ämnesrubriker som är av relevans för uppsatsen och dess frågeställnignar.   
   

4.1 Försäkringar i Sverige  
I Sverige är cirka fyra och en halv miljon hushåll, 580 000 fritidhus och 278 000 båtar 
försäkrade. Utöver detta är cirka 6,5 miljoner motorfordon även obligatoriskt 
trafikförsäkrade. De flesta anställda har även en tjänstepensionsförsäkring genom arbetet 
men även en egen privat pensionsförsäkring.9(försäkringsförbundet/fakta och 
statistik/faktablad/kort om försäkring i Sverige) I försäkringsbranschen skiljer man på 
livförsäkring och skadeförsäkring. Dessa får inte bedrivas inom samma företag utan 
måste drivas i separata bolag, dock ibland inom samma försäkringskoncern. Delar av 
sjuk- och olycksfallsförsäkring hamnar inom skadeförsäkring.50 

Den grundläggande idén med försäkringar har sedan uppkomsten varit att erbjuda 
människor ett skydd mot “…ekonomiska förluster på grund av oväntade och plötsliga 
händelser.  

Förutsättningarna för att en risk ska vara försäkringsbar är att:  
·       ett stort antal personer är utsatta för samma risk  
·       endast ett mindre antal drabbas samtidigt eller under en viss tidsperiod  
·       skadan medför väsentliga ekonomiska följder.”51 

All försäkring bygger att kunna beräkna och fördela risk på ett affärsmässigt sätt, och 
utifrån det kunna erbjuda ett ekonomiskt skydd till låga kostnader. En försäkrad risk 
måste kunna definieras utifrån till exempel ålder, boende, yta, inkomst etc och prissättas. 
Utifrån risken som beräknas prissätts en premie som personen skall betala till sitt 
försäkringsbolag. Det är försäkringstagarnas egna premier som används för att ersätta 
dem som drabbas. En viktigt förutsättning är att den som tecknar en försäkring och den 
som förmedlar försäkringen har tillgång till samma information.En viktig roll som 
försäkringsbolagen har är att förebygga och informera kunderna om skador så att olyckor 
inte inträffar.52 
   

                                                
50 försäkringsförbundet/fakta och statistik/faktablad/försäkringsbranschens struktur 
51 försäkringsförbundet/fakta och statistik/faktablad/idé och historia 
52 försäkringsförbundet/fakta och statistik/försäkringens grunder/försäkringens idé 
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4.1.1 Försäkringars roll i samhället  

Idag är de flesta försäkringsbolagen små lokala bolag men marknaden är dock 
koncentrerad till några större bolag och bolagsgrupper. De fem största 
försäkringsbolagen/-koncernerna har tillsammans drygt 85 procent av marknaden för 
skadeförsäkring. Inom livförsäkring svarar de fem största 
försäkringsbolagen/koncernerna för drygt 70 procent av marknaden.53 

Försäkringens roll i samhället att skapa ekonomisk trygghet åt enskilda och stabilitet och 
säkerhet åt företag. Det skydd som försäkring ger är en av förutsättningarna för att 
individer och företag kan ta de risker som krävs för att skapa ekonomisk tillväxt. Den 
privata försäkringsverksamheten är en del av marknadsekonomin och den fria 
konkurrensen är en garanti för att försäkringstagarna ska kunna få bra produkter till låga 
kostnader. Då försäkringstagarna står för större delen av riskkapitalet i 
försäkringsverksamheten har de rätt till insyn i och inflytande över förvaltningen av det 
långsiktigt försäkringssparandet. Det är viktigt att försäkringsbolagen har frihet att 
utforma, utveckla och marknadsföra sina produkter. Verksamheten ska bedrivas med 
öppenhet och med god etik då man genom självreglering fastställer och anpassar riktlinjer 
för verksamheten. På grund av försäkringens ekonomiskt garanterade trygghet krävs 
statlig tillsyn eftersom försäkringsavtal kräver stabila och gemensamma riktlijer.54  

 
4.2 Bakgrund försäkringsbolagen  

4.2.1 Dina försäkringar  

Bolaget ägs av Dina Försäkringsbolagen. För 20 år sedan bildade de flesta av landets så 
kallade sockenbolag ett gemensamt återförsäkrings-, utvecklings- och servicebolag under 
namnet Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag som sedan döptes om till dagens namn, 
Dina Försäkring AB. Dina Försäkringar Stockholm startades i januari 2009, men har en 
lång tradition av försäkringsverksamhet genom tidigare ägare. Bolaget har en total 
marknadsandel på 2,2 procent i Sverige. Att företaget har funnits så länge och blivit så 
uppskattade beror enligt dem själva på att företaget lägger stor kraft vid att finnas nära till 
hands. Dina försäkringar startade med att rikta in sig till människor som bor i 
”…geografiskt begränsade landsbygdsområden” till att ha ett sortiment som även vänder 
sig till storstaden, därav Dina försäkringar Stockholm.  
                                                
53 försäkringsförbundet/fakta och statistik/faktablad/försäkringsbranschens struktur 
54 försäkringsförbundet/om oss/stadgar/principprogram 
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Företaget ingår i Dina-gruppen som består av ett femtiotal lokala försäkringsbolag 
spridda över hela Sverige. Samarbetet skapar en bred produkt- och kompetensutveckling 
och ger en finansiell stabilitet. Dina-gruppen är den femte största aktören med 
sakförsäkringar i Sverige. Alla lokala bolag har sina egna lokala namn, men symbolen 
och profilen är gemensam för dem alla. 55  

Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning har Dina Försäkringar de mest 
nöjda kunderna av alla försäkringsbolag på den svenska marknaden med 77,1 procent för 
fjärde året i rad, dels inom privatförsäkring men även inom företagsförsäkring.56 

Dina försäkringar har bara under 2009 gjort en rad olika strategival för att utvecklas som 
försäkringsbolag samt stärka sitt varumärke inom försäkringsbranschen. Företaget har 
effektiviserat administrationen och förbättrat verksamheten genom att exempelvis satsa 
stort på IT. För grafiskt formgivning har Dina försäkringar anlitat Deasign, en webb- och 
reklambyrå som arbetar med att ”...kombinera strategi och affärsförståelse med kreation 
och kommunikationskunnande”57  

   
4.2.2 Länsförsäkringar  
Länsförsäkringar AB är idag marknadsledande på den svenska försäkringsmarknaden 
med 29,9 procent. Länsförsäkringar består av 24 lokala kundägda försäkringsbolag. De är 
därmed ”Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.” 
1801 bildas det första ömsesidiga och lokala länsförsäkringsbolaget. 1992 samlas 
verksamheten i en gemensam koncern och 1996 etableras Länsförsäkringar bank.58 

Länsförsäkringar ABs utvecklingsenhet tar varje år fram en utvecklingsplan som ska 
gälla året därpå.  Utvecklingsenheten på Länsförsäkringar AB jobbar med att ta fram nya 
idéer och koncept för hela Länsförsäkringsgruppen. Länsbolagen har stort inflytande på 
ideerna och utvecklingskatalogerna som tas fram, detta eftersom de har stor inblick i sina 
olika kundsegment och hemmamarknader.59 

Förutom sina 24 lokala bolag som enligt lag även har kontor så har Länsförsäkringar 
startat 12 butiker i Stockholm där de säljer ”smarta prylar” med allt från 
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säkerhetsprodukter som brandsläckare till produkter som underlättar i vardagen som till 
exempel ergonomiska salladsbestick.  

Tanken bakom butikerna är att Länsförsäkringar hela tiden vill finnas där för kunden och 
”se till att problem kan undvikas så långt det går.” Det är helt enkelt ett sätt att komma 
närmare de befintliga kunderna men även närma sig de som ännu inte tecknat försäkring, 
eller som har valt att teckna i ett annat bolag.60  

Enligt en årlig undersökning av Svenskt Kvalitetsindex hade Länsförsäkringar näst mest 
nöjda kunder under år 2009 där kundnöjdheten uppgick till 74,3 procent.61  

 

4.2.3 Trygg-Hansa  

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en total marknadsandel 
på 17,4 procent. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den 
internationella försäkringskoncernen RSA som är ett av de sex ledande 
försäkringsbolagen i världen.62   

Bolaget har anor som går tillbaka så långt som till 1828. 1971 bildas Trygg-Hansa efter 
ett antal fusioner. 1997 köper SE Banken Trygg-Hansa. 1999 säljer SEB Trygg-Hansa till 
danska Codan, vilket då blir ett helägt dotterbolag. Därefter köper Trygg Hansa Folksams 
företagsaffär 2001 för att 2007 bli Trygg-Hansa/Codan, ett hel ägt dotterbolag till RSA.63  

Trygg-Hansa erbjuder sina kunder att handla skadeförebyggandeprodukter genom deras 
egen Säkerhetsshop som finns på hemsidan.  

En annan strategi som har spelat en viktig roll för Trygg-Hansa är att företaget sedan 
2007 arbetar med sitt ansvarstagande CSR (Corporate Social Responsibility). Trygg-
Hansa jobbar med ansvar inom fyra initiativområden; miljö, samhälle, kund och 
medarbetare. Enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning 2009 har Trygg-Hansa 
en kundnöjdhet på 70,8 procent.64  
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4.2.4 Transformator  
Transformator är en svensk tjänstedesignbyrå som startade 1998. Byrån använder sig av 
industridesignmetoder för att öka värdet och upplevelsen för kunden. Genom att använda 
och föra över olika punkter som "...kundinsikt, innovation, visualisering och prototyptest 
in i tjänsteutveckling..." för att utveckla tjänster som kunden och slutkunden tycker är 
bra. Detta resulterar i minskade kostnader för företaget.65 

 
4.3 Intervjuer med försäkringsbolagen  

4.3.1 Hur ser Tjänsteutvecklingsprocessen ut?  

4.3.1.1 Dina Försäkringar  

I grunden lägger Dina försäkringar stor vikt vid kundnöjdhet, att göra produkter som 
fungerar för kunden, alltså att det är en bra kundlösning. Dina Försäkringar har Sveriges 
nöjdaste kunder för fjärde året i rad enligt Svenskt kvalitetsindex. Kundbehovet styr 
väldigt mycket. Det börjar oftast med kundens behov och sedan under själva 
utvecklingsprocessen känner dem av vad kunden vill ha. Dem använder sig av 
kundfokusgrupper. Marknadsområdechefen tror att det är väldigt viktigt. Dessutom är 
federationen av de 50 bolagen uppbyggda på så sätt att dem som jobbar på Dina 
Försäkringar ”bor granne med sina kunder” och att det finns en otroligt stark lokal 
förankring som går ut på att ”man känner dem man försäkrar”.  

Det centrala för tjänsteutvecklingen är att det blir något som kunden verkligen behöver 
och vill ha och att det blir rätt lösning. Dina Försäkringar ligger väldigt nära sina kunder 
och deras slogan är ”Vi är närmare än någon annan”. I Stockholm är det svårt att vara det 
på det sättet, men ute i landet framförallt är man väldigt nära sina kunder.  

Lönsamheten är viktig. Stockholms marknad är stor och Dina Försäkringar Stockholm 
skulle kunna satsa men dem har krav på sig att göra det i en sådan takt att dem har 
kontroll på lönsamheten.  

På Dina Försäkringar Stockholm tittar man på marknaden och hur den ser ut för att förstå 
vad som krävs för att nå ut och attrahera kunder när de utvecklar en ny tjänst. De 
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använder sig av sina säljare för att ta reda på vad som fungerar eller inte fungerar. Många 
gånger finns det redan befintliga lösningar som kan kompletteras och slipas på för att 
sedan gå direkt till produktavdelningen.  

Dina Försäkringar Stockholm ser tjänster som enkla standardlösningar som är till för att 
lösa problem för kunderna. Om man kan prata med kunden och göra analysen på ett bra 
sätt kan man hitta lösningar i den befintliga strukturen. Det går att paketera om befintliga 
produktstrukturer till att bli personligt anpassade. Fördelen med det lilla bolaget är att 
dem kan ha koll på vad dem har för lösningar. På Dina Försäkringar menar man att det är 
det som är finessen med ett litet företag då det innebär att säljaren själv kan gå till 
produktchefen med en produkt och berätta att den behöver ses över och kompletteras. 
Därefter ser produktchefen över förslaget eller den befintliga produkten för att sedan 
ändra i den riktningen som dem anser vara  mest lämplig och därför arbetar dem inte efter 
någon modell eller mall då dem hämtar in all fakta dem behöver från 
produktavdelningen.  

När det kommer till nya produkter och produktinnovation går det till på ungefär samma 
sätt. Dina Försäkringar är uppstickare och nya på marknaden och vid produktinnovation 
går dem till tjänstedesignföretagare och pratar om vad som är viktigt och vad det är som 
krävs för att en produktlösning ska funka och vilka behov som finns för att möta rätt 
grupperingar för att därefter avgänsa sig till vilka dem ska vända sig till. Det gör att dem 
redan i ett tidigt skede avskärmar sig från vissa risker som dem inte vill ta. 

Dina Försäkringar är små i förhållande till konkurrenterna. I idéfasen är det 
produktutvecklingschefen som sitter tillsammans med säljare, marknadssidan och IT. Det 
är en sammansättning av folk som behöver vara inblandade för att ta fram produkten. 
Behovet av projektgrupper blir inte lika stort då det är få personer som arbetar på 
kontoret och alla sitter nära varandra.  

 

4.3.1.2 Länsförsäkringar  

Länsförsäkringars idé är att sälja ett sorts ”trygghetspaket” som täcker upp hela hushållet. 
På så sätt blir det skräddarsytt eftersom man försöker sätta ihop bästa möjliga paket för 
varje enskild kund och dess behov. Man påpekar att tjänster inom försäkringsbranschen 
och även bankbranschen överlag gått från att ha varit relativt skräddarsydda till att bli 
mer standardiserade. Detta har två orsaker, det ena är att det blir väldigt dyrt att ha 
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skräddarsydda tjänster eftersom det kräver specialiserade IT-lösningar. Det andra är att 
det finns lagar och regler som reglerar tjänsterna vilket gör det lättare att standardisera 
dem.  

På Länsförsäkringar ABs utvecklingsavdelning arbetar man med en 
projektstyrningsmodell som man sedan kompletterat med egna steg. Stegen de har lagt 
till själva är den tidiga idégenereringsfasen och den slutgiltiga effekthemtagningsfasen. 
Man påpekar att det finns olika mallar och modeller att arbete efter inom olika 
avdelningar på Länsförsäkringar AB, till exempel har IT en egen mall för utveckling som 
bygger på det agila tänket. Den beskrivs som en iterativ modell där man hela tiden 
samverkar med varandra och kunden och stämmer med av varandra med jämna 
mellanrum.  

Länsförsäkringar ABs utvecklingsprocess börjar med en idéanalys som hela projektet 
utformas efter. I denna fas ser man om en idé har potential att utvecklas eller inte. Mål 
och krav sätts upp för att konkretisera och formulera idén. Det kan handla om vem den är 
till för, vad den fyller funktion och vad eller vem den är till för.  

Efter denna fas tas beslut om man ska fortsätta med idén. Den utsätts för en tuff analys 
där man tittar på bland annat marknadsförutsättningar och miljöpåverkan. Om den 
fortfarande har potential tar man beslut om en budget för idén och ett beslutsunderlag 
författas. Beslutsunderlaget ska dels vara stöd till projektledaren samt fungera som 
underlag för en effektanalys av idén, det vill säga vilka effekter man vill uppnå. Dessa 
handlar oftast om lönsamheten i första hand men berör även icke-ekonomiska mål. 

Nästa steg i processen är genomförandet där en projektledare kommer in och tar del av 
projektanalysen för att sedan starta tillverkningsprocessen. Inom tillverkningsprocessen 
finns även en del steg att gå genom tills man kommer till den sista fasen som kallas för 
effekthemtagningen. Det är projektledaren som gör idén till en färdig ”produkt” och som 
ser till att den anpassas för att kunna nå målen som man satt upp. Det rör sig främst om 
ekonomiska mål och om man uppnått dessa men även hur tjänsten fungerar tas i 
beaktning. I denna fas ser man oftast vikten av att ha formulerat ett heltäckande 
beslutsunderlag för att minska risken för fel, dessa kan annars bli väldigt kostsamma.  

Varje projekt har även en kvalitetsansvarig som ser till att de olika stegen i processen 
följs så som man har planerat. Dessa fungerar som utvärderare inom varje steg. Om det 
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sista steget, effekthemtagningen, fungerar ser man det som en kvalitetssäkring eftersom 
man då ser om de mål man hade satt upp uppfylldes eller inte.   

Det viktigaste är att idén är välformulerad och genomtänkt. Misslyckade processer är ofta 
en följd av att idén inte är tillräckligt genomtänkt eller är för vagt formulerad. Vidare gör 
man en liknelse med musikbranschen och menar att de mest framgångsrika 
producenternas låtar ofta låter ungefär likadant, man kan bara ändra lite grann för att 
hålla utvecklingen igång. Det är nyttigt att återanvända tankar och idéer till nästa projekt.  

Fokus för tjänsteutveckling är enligt Länsförsäkringar människors behov, det är viktigt att 
det tjänstepaket som Länsförsäkringar sätter ihop täcker kundens behov och är så 
användarvänligt som möjligt. Behovsutvecklingen har förändrats de senaste 30 åren, 
mycket på grund av den teknologiska utvecklingen, vilket gör att tjänsteutvecklingen hela 
tiden måste utvecklas för att täcka dessa behov.  

Man påpekar dock att interaktion med kunden inte alltid är nödvändig. Detta är relativt 
till vilken typ av utveckling de gör, om det gäller en produkt eller tjänst där kundens 
perception och önskemål är av stor vikt så stämmer de av med denna väldigt många 
gånger. Ibland menar han att de kan utveckla produkter och tjänster som det ännu inte har 
skapats en marknad för vilket då gör det svårt att få input därifrån. I vissa lägen kan 
kunden vara lika mycket användare som handläggare då denna ibland affärsutvecklar 
tillsammans med bolaget vilket medför att symbiosen mellan dem och kunden blir väldigt 
stark och det klassiska rollspelet ”vi och dom” suddas ut. På Länsförsäkringars hemsida 
finns det till exempel ett idéformulär som vem som helst kan fylla i och lämna förslag på 
nya produkter och tjänster.  Utifrån denna genereras en idébank som sedan används inom 
utvecklingsenheten.  

 

4.3.1.3 Trygg-Hansa  

Trygg-Hansa har fokus på flera olika punkter när de utvecklar tjänster, men det är oftast 
en kombination av kundbehov, bristen på marknaden och lönsamhet som är viktiga. 
Trygg-Hansa gör ingenting idag som inte skulle kunna bli lönsamt och dem kan inte bli 
lönsamma om dem inte har fokus på kunderna. De måste alltså fånga upp vad det är som 
kunderna vill ha, och gör dem det och erbjuder rätt produkter då vet dem att lönsamheten 
ökar. Trygg-Hansa involverar inte försäkringstagaren det vill säga kunden i processen, 
däremot arbetar dem med kundundersökningar ibland om det gäller något specifikt. Det 
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Trygg-Hansa ser som ett problemet är att många kunder inte vet så mycket om 
försäkringar vilket leder till att kunder önskar någonting i undersökningen som redan 
täcks av en försäkring och då har Trygg-Hansa ingen användning av dessa 
undersökningar. Om dem väljer att göra kundundersökningar gör dem det i den mån i att 
säkra och bekräfta det dem vill göra.  

De köper då in sådana tjänster där en grupp kunder får vara med och tänka och tala fritt 
om försäkringar. Mycket av reaktionerna från kunderna kring tjänster kommer istället 
från deras skadereglerare och försäljare som har direkt kontakt med kunderna. Här kan de 
få reda på åsikter som kunderna har från andra försäkringsbolag och på så sätt kan de 
jämföra vad som erbjuds och vad som inte erbjuds gentemot konkurrenterna.   

Tanken med försäkring när man ser till privatpersoner, är att skapa en försäkring som 
täcker en kunds vardagliga behov. Trygg-Hansa väljer rikta sina produkter till den stora 
massan kunder eftersom att det är där som dem känner att dem har sina kunder och det är 
där konkurrenterna också befinner sig. Hittar Trygg-Hansa en lucka i den svenska 
försäkringsbranschen där dem ser ett behov börjar dem ta fram en produkt som gör att 
dem kan öka sina marknadsandelar och öka lönsamheten, och då måste dem ha väldigt 
konkurrenskraftiga produkter. Under de senaste åren har Trygg Hansa inte gjort några 
stora produkter utan mer justeringar och kompletteringar av de befintliga produktern. Det 
är ett relativt omfattande jobb att gå från tanke till färdig produkt, då dem måste börja 
med att ställa olika frågor och räkna ut vad dem tjänar på att ta fram exempelvis en 
tilläggsförsäkring. Vilka kompetenser som behövs, vilka skador som produkten kommer 
att generera och vad den drar med sig för kostnader. Oavsett vad Trygg-Hansa väljer att 
göra måste dem kunna erbjuda en produkt till ett attraktivt pris som inte är sämre än 
konkurrenternas.  

Trygg-Hansa har en produktutvecklingsprocess för Norden som är relativt ny och som 
avser att hantera förslag från säljare som ser när det saknas något och där det behövs 
något för att attrahera kunderna. Oftast handlar det om att skadereglerare har sett att det 
finns brister och att en kund kan råka ut för en allvarlig skada och att dem då måste fylla 
den luckan. Därför har Trygg-Hansa delat in försäkringarna i olika portföljer. Det är 
därför viktigt att vara insatt i hur många försäkringar som finns inom ett visst område, 
vad premien är, vad skadorna kostar så att det i sin tur har koll på portföljen. Trygg-
Hansa har sedan möten för varje portfölj där olika personer från olika funktioner sitter 
representerade. Tanken är att de där tar upp idén, diskuterar den, går igenom vad det finns 
för synpunkter, infallsvinklar, problem och fördelar för att sedan ta en diskussion för att 
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se om det finns någon bärighet i produkten. Känner de då att produkten verkar stämma 
går dem vidare och gör en mer fördjupad analys och ett större ”business case" för att se 
till att de når dem uppsatta målen.  

När Trygg-Hamsa sedan har beslutat om detta börjar de skissa på hur själva produkten 
skall se ut och innehålla först på en övergripande nivå. Därefter måste de gemensamt 
bestämma sig för hur målen ska se ut, om allt viktigt täcks in och om det är något som 
saknas och om produkten täcker in alla punkter utifrån premien och Trygg-Hansas egna 
erfarenheter. När de sedan har bestämt hur ramen för produkten ska se ut måste de även 
författa ett villkor för IT avdelningen då allt de gör är beroende av IT som i sig är en 
trång sektor som måste prioriteras. Allt som Trygg-Hansa väljer att göra tar kraft från 
deras IT-avdelning och därför spelar prioriteringen av detta en avgörande roll. Han 
beskriver processen, besluten och dem prioriteringar som skall göras som en tratt och att 
dem ska trycka igenom det som dem finner mest relevant och viktigt.  

När de har gjort en prioritering av en produkt måste dem också skriva ett IT-krav. Att 
arbeta detaljerat med produkten och IT går hand i hand enligt Trygg- Hansas 
produktspecialist. Trygg-Hansa  har en IT avdelning i huset men har sedan länge lagt ut 
och köper IT tjänster från andra företag. Deras produktspecialist nämner att alla företag 
inom branschen gör lite olika men att fler och fler lägger ut IT på andra företag. När de 
sedan har fått en bra bild av villkoren på det de vill åstadkomma med produkten på grov 
nivå säkrar de det, dels med juristerna, så att det inte finns några juridiska fallgropar men 
också med portföljförvaltarna, för att se till att de håller dem kalkyler, lönsamhet och den 
vinst som de hoppas kunna göra.  

När de sedan har kommit fram till en produkt som är relativt klar och deras aktuarier har 
räknat på det och de har hittat en premie som är rimlig och när allt annat har 
dubbelkollats har de även lagkrav på sig vad som ska framgå i informationen kring själva 
produkten. De måste även förbereda hur handlingarna som ska skickas till kunden ska se 
ut när de väl tecknar försäkringen, hur själva försäkringsbrevet ska utformas, samt vilken 
information den måste innehålla för att uppfylla försäkringsavtalslagens krav. Utöver 
detta måste de även testa allt dem gjort i sina datorer. Det gör de genom att ”mata” in en 
försäkring fiktivt för att kunna se vad som kommer ut i andra ändan.   

Trygg-Hansa arbetar efter en mall idag och i den här mallen finns alla de steg som måste 
finnas med i en process från början till slut, av den anledningen att de ska se till att säkra 
att dem inte glömmer någonting under resans gång. Mallen för tjänsteutveckling är 
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uppbyggd så att man arbetar sig framåt i processen och gör tillbakablickar för att se till att 
det finns med i det kommande processteget genom att stämma av med juridik och med 
aktuarier för att slutligen komma fram till punkten då dem lämnar över det hela till 
verksamheten.  

Trygg-Hansa hoppar inte tillbaka i varje processteg utan försöker istället säkra det dem 
tidigare har gjort. Trygg-Hansa har en mall för Norden.  

Produktprocessen handlar om att dem skriver ner sådant som de gör. När dem har följt 
allt i den här mallen och bockat av det som krävs då vet dem också om att dem säkrat och 
gjort allt i rätt ordning så att de inte missat något viktigt steg i 
processen.Produktprocessen är byggd utifrån de prioriteringar som de arbetar med. De är 
alltså två processer som löper parallellt med varandra och som vävts ihop. Dels 
produktprocessen men också en såkallad prioriteringsprocess som har koll på alla stora 
uppdrag Trygg-Hansa arbetar med samt hur de skall prioritera i sitt arbete.     

När Trygg-Hansa har lämnat över produktutvecklingsprocessen och produkten finns ute 
på marknaden tar dem upp produkten i ett forum som går igenom portföljen och 
diskuterar när de ska göra en uppföljning vilket innebär att produkten kan gå runt flera 
varv. Det är viktigt att utvärdera processer och göra uppföljning eftersom att man annars 
inte lär sig någonting av det man gjort. Trygg-Hansa testar alla sina produkter själva. De 
har personer på företaget som gör detta som en del av sina arbetsuppgifter. För att se hur 
produkter går gör man tester i två olika system, dels försäljningssystemet men också i 
skadesystemet. Trygg-Hansa har ett försäljningssytem som hanterar allt som deras säljare 
får hantera när dem matar in försäkringar.  

Utöver försäljningssytemet måste det även fungera i skadesytemet för skadereglerarna på 
så sätt att när dem får en skada på sitt bord för första gången måste han eller hon kunna 
känna igen produkten. Genom att använda sig av skadekoder för att kunna följa upp 
produkterna i resultaträkningen kan dem lättare se hur produkten går. Gör dem en 
förändring hos en produkt skall skadesystemet kunna funka som det är utan extra arbete i 
själva systemet. Man ska behöva göra så lite som möjligt men ändå få ut så mycket 
information som det bara går och när allt det är säkrat då är nästa steg att marknadsföra 
produkten.  
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Trygg- Hansa är noga med att följa upp och se till att dem har lönsamhet och det får dem 
även hjälp med från England. En stor ägare är intresserad av att se hur dem olika 
medlemsföretagen gör.  

 

4.3.2 Hur ser projektgruppen ut? 

4.3.2.1 Dina Försäkringar 

På Dina Försäkringar Stockholm är en stor del av dem som arbetar på kontoret 
inblandade i projektgruppen. Därför har de en utvärderingsfas efter utvecklandet av en ny 
tjänst.  I och med att dem är fem personer på kontoret blir det mycket enklare och mer 
lättarbetat då dem får feedback från kunderna direkt vid varje kundbesök. Det handlar 
egentligen om en kontinuerlig process som handlar om direktkontakt mellan människor. 
Utvärdering gör de efter att det har gått en tid när det går att se hur skaderesultaten ser ut 
utifrån satta priser och dem skulle inse att det inte stämmer med verkligheten.  

I marknads- och produkttråd tar man upp idéer och fattar besluten, berättar han. De 
yttersta besluten fattar företagsledningen. I och med att varje bolag inte är ett eget bolag 
blir det många som har rätt att tycka till. Råden är väldigt styrda av vad som kommer att 
ske i varje bolag och vad varje VD tycker.   

4.3.2.2 Länsförsäkringar 

Det är olika grupper som är involverade i tjänsteutvecklingsprocessen på 
Länsförsäkringar AB. Man har organiserat det så att en grupp jobbar i dem tidiga faserna 
med att bygga upp själva idén för att sätta upp mål för den. Sen finns det en annan grupp 
som genomför själva utvecklingen baserat på vad den första gruppen kom fram till. Sist 
men inte minst finns en mottagargrupp som implementerar idén i rätt forum. Alla måste 
på något vis vara med genom hela processen fast olika mycket. Mottagaren varierar 
beroende på vad det är för produkt eller tjänst som har utvecklats. Det kan till exempel 
vara någon av de 24 länsbolagen som är mottagare eller en avdelning inom 
Länsförsäkringar AB. Oftast är det länsbolagen som är mottagaren men de måste även 
anpassa utvecklingen lokalt för just sitt bolag eftersom alla har olika förutsättningar.  

På Länsförsäkringar AB finns det tre segment inom vilka beslut tas; Privat, Företag och 
Lantbruk. Inom dessa finns varsitt råd som tar det yttersta beslutet om vilken 
utvecklingskatalog som ska genomföras. Ett råd kan bestå av till exempel några länsbolag 
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och chefer med kunskap och kompetens inom det givna området. När råden fattat beslut 
är det upp till utvecklingsenheten att genomföra utvecklingen.  

 

4.3.2.3 Trygg-Hansa 

Trygg-Hansa försöker jobba så brett som möjligt när de utvecklar och arbetar med 
produktutveckling och ser till att ha representanter från försäljning och den del av skador 
som berörs beroende vad produkten har för inriktning. Det kan vara områden som 
exempelvis olyckfallsskador, reseskador, reglering av nerbrunna hus mm. Utöver detta 
finns alltid en aktuarie med för att räkna ut riskpremien och försöka sätta risken i siffror. 
För att en aktuarie skall kunna räkna ut risken är det viktigt att dem är med redan från 
början för att få en förståelse för vad produkten handlar om men också för att förstå 
risken med produkten och vad dem vill åstadkomma.    

Trygg-Hansa ägs ytterst av Londonbaserade RSA, en av världens största 
försäkringsbolag. En stark ägare kräver att dem gör rätt saker och att dem tvingas tänka 
ett steg längre. Trygg-Hansas VD har krav på sig från England vilken lönsamhet företaget 
ska ha samt vad han förväntas åstadkomma. VD:n får mål som han försöker bryta ner, 
besluten ligger betydligt under ledningsnivå. Ibland går VD:n in men det händer inte så 
ofta.   

Det är svårt att komma ifrån de olika avdelningarna. Då ska man i så fall jobba på ett 
väldigt litet företag, berättar han. Trygg-Hansa och liknande bolag är väldigt stora och då 
krävs det också mycket folk för att driva runt allting, berättar han. Det dem måste arbeta 
med är snarare att se till att inte beställa mer av IT än vad dem klarar av. IT är en trång 
sektor, så är det i alla företag enligt Trygg-Hansas produktspecialist 

 

4.3.3 Marknadsföring      

4.3.3.1 Dina Försäkringar  

Det är väldigt olika hur Dina Försäkringar Stockholm går tillväga för att marknadsföra en 
tjänst eftersom att det beror på hur tjänsten ser ut. Dina Försäkringar arbetar även med 
sociala medier som Facebook för att kartlägga olika grupper som exempelvis hundägare. 
Utöver detta sponsrar Dina Försäkringar lokala idrottsföreningar mot att dessa i sin tur 
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hänvisar till dem. De försöker helt enkelt hitta det personliga och nära även i Stockholm 
och gå långsamt och försiktigt fram eftersom att de inte behöver många kunder utan 
endast så många att det täcker deras kostnadsmassa.   

4.3.3.2 Länsförsäkringar 

När Länsförsäkringar AB utvecklar nya tjänster lanseras och implementeras dessa i de 
kanaler som de passar i, en internettjänst anpassas till rätt ställe i ställe på hemsidan till 
exempel. Om det handlar om tjänst som man har utvecklat för sälj- eller 
rådgivningsmöten med kunden så implementeras dessa till de olika länsbolagen med 
tillhörande utbildningsinsatser för säljare eller rådgivare. Har man däremot utvecklat en 
övergripande tjänst som man vill ska nå ut till en större målgrupp så kan denna 
marknadsföras i traditionella marknadsföringskanaler.  

För att differentiera sig från konkurrenterna och deras marknadsföring menar man på 
Länsförsäkringar AB att det kan handla like mycket om arbetsätt som fysiska kampanjer. 
Man försöker arbeta professionellt och nära sina kunder, dels genom utbildning och 
information men även genom tydliga koncept. Enligt Länsförsäkringar AB är deras 
fördelar är att dom är duktiga på att vara rådgivande åt kunden och se dennes behov.   

 

4.3.3.3 Trygg-Hansa 

Enligt Trygg-Hansas produktspecialist är det ovanligt at se försäkringsreklam och att det 
varierar hur mycket pengar olika bolag satsar på marknadsföring via kommersiella 
kanaler som till exempel TV. Om Trygg-Hansa hittar någonting unikt som dem vill 
trycka på gör dem kortare kampanjer kring detta. Trygg-Hansa använder sig av 
punktinsatser vid nya eftersom att det blir väldigt kostsamt i längden att ständigt använda 
sig av reklamfilmer som marknadsföring. En del produkter är framtagna för att passa en 
viss typ av målgrupp och då försöker dem hitta den kanal som stämmer överens med 
detta. Oavsett produkt måste skadereglerarna ha full koll på alla villkor, det vill säga hur 
de ska tolkas och hanteras. Därefter utbildas även säljarna för att veta vad de skall sälja 
och vad ska de trycka på hos varje produkt för att få kunden att förstå vad produkten kan 
vara bra för och kan göra för just den kunden. Det många bolag inklusive Trygg-Hansa 
också arbetar med  är pressmeddelanden för att få ut sitt varumärke och firmanamn  
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4.3.4 Kreativitet och innovation  

4.3.4.1 Dina Försäkringar  

Enligt Dina Försäkringar Stockholms marknadsområdeschef börjar tjänsteutvecklingen 
ute på marknaden. Det är i kundmötet dem upptäcker behov och lösningar som behövs 
för att deras erbjudande ska tilltala marknaden, attrahera nya kunder och maximera 
kundnyttan till befintliga kunder.  

 

4.3.4.2 Länsförsäkringar  

På Länsförsäkringar AB jobbar man med en kombination av inhouse och outsourcing då 
man lånat in metoder från externa företag som jobbar med kreativ idégenerering och 
liknande. Ett exempel på detta är en övning som kallas negativa associationer som går ut 
på att man ska säga allt negativt man kan komma på om en idé och försöka förstöra den 
på så många sätt som möjligt. Detta gör att man sedan kan se idén i helt nytt ljus och få 
ett annat perspektiv på utvecklingen.  

Anledningen till att anlita kompetens utifrån är för att tillföra andra perspektiv till 
processen. På Länsförsäkringar AB försöker man ha ett klimat som bygger på nyfikenhet 
och engagemang att ta till sig nya koncept och idéer och att detta finns internt hos 
medarbetarna. Det finns dock inte alltid en heltäckande kompetens på företaget och då är 
det viktigt med input utifrån. De köper till exempel in webbdesign tjänster vid behov 
eftersom det är effektivare.   

 

4.3.4.3 Trygg-Hansa  

Trygg-Hansa lyssnar i huvudsak på vad deras kunder har för önskemål och synpunkter, 
det vill säga vad som kommer fram i den dialog som deras säljare och skadereglerare har 
med de. Utöver detta gör de riktade kundundersökningar, med hjälp av tjänster som dem 
köper av företag som ägnar sig åt detta. Dem måste tillhandahålla sådant som deras 
kunder vill ha. Att hitta på något själv, är mer vanskligt. I den mån dem själva kommer på 
något, måste den idén i så fall testas på en kundpanel. I övrigt handlar det om att hålla 
koll på vad konkurrenterna gör.   
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4.4 Intervju Transformator  

4.4.1 Hur ser processen ut? 
Eftersom uppdragsbeskrivningen varierar så är inget case det andra likt men när det gäller 
till exempel bank- och försäkringsbranschen handlar det, enligt Transformator, ofta om 
att de har väldigt mycket input och information om sina kunder men att 
försäkringsbolaget inte vet hur man tillvaratar den kunskapen. Ett vanligt problem är att 
försäkringsbolagen har mycket data om kundens behov men vet inte varför kunden agerar 
som de gör. Ett annat problem kan vara att man har arbetat med och utvecklat ett koncept 
under en längre tid men som man inte vet hur man ska implementera hos kunden. 
Transformators uppgift är alltså att kundsäkra och kundanpassa försäkringsbolagens 
redan utvecklade koncept eller att hjälpa dem översätta kunskapen de har om kunderna 
till en tjänst eller ett koncept.  

Det som är tongivande för hela processen är kunden och research om denna. Första steget 
handlar om att komplettera den kvantitativa datan som försäkringsbolagen redan erhåller 
med kvalitativ data. Man försöker se hur kundens vardag ser ut och vad den eftersöker. 
Det gör man till exempel genom observationer eller djupintervjuer. Nästa steg är att 
urskilja mönster i observationerna. Man gör på så sätt researchen hanterbar och lättare att 
idégenerera kring. Man påpekar att research inte bara handlar om datainsamling utan att 
man ofta interagerar med kunden i processen genom att idégenerera med slutkunden. Den 
interna förståelsen hos uppdragsgivaren spelar även stor roll, det ska kunna anpassas till 
de interna krav, förutsättningar och strategier som finns för till exempel 
försäkringsbolaget.  

Efter idégenereringen tar Transformator de insikter, lösningar och koncept som 
framtagits till uppdragsgivaren. Man påpekar vikten av att kunna konkretisera och 
visualisera sina idéer. Ofta använder man sig av bilder, modeller och storyboards för att 
skapa samsyn mellan Transformator, uppdragsgivaren och slutkunden. Implementeringen 
tar ofta mycket tid då det ska gå genom en mängd olika steg. När det gäller tjänster finns 
det ofta många beröringspunkter där idéerna ska implementeras vilket medför att det ofta 
är fler personer inblandade i förändringar än vid produktutveckling. Det finns ofta 
underleverantörer till uppdragsgivaren, så som marknadsavdelningar, IT, reklambyrå, 
webbdesign med mera där konceptet måste implementeras. Det är viktigt att utbilda och 
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entusiasmera människor för att skapa intern förståelse inom företaget för att lyckas få 
fram idén ordentligt.  

På transformator arbetar man efter mallar och modeller på rubriknivå. Det vill säga att 
vad som ska uppnås är fastställt innan, dock inte hur detta ska uppfyllas. Man anpassar 
hela tiden metoder efter vad det är för typ av uppdrag som ska göras. Men i korthet och 
ser vertygslådan ut som följer:  

• Research  
• Idé  
• Design  

Arbetssättet är alltid iterativt och man tester alla olika steg under projektets gång.  

 
4.4.2 Hur ser projektgruppen ut? 
Projektgruppen består av medarbetare som alla är olika mycket involverade i projekten. 
Det finns dock några huvudsakliga ansvariga inom olika områden i ett projekt, en för 
research, en för formgivning och en kundansvarig. I idégenereringsfasen brukar man 
skifta teamen och ta in personer som inte är insatta i kundgruppen, vilket är en väldigt 
effektiv metod för att få fram bra idéer på.  

De formella besluten fattas hos Transformators VD men utöver detta finns det igen tydlig 
hierarki utan man påpekar att det är en väldigt platt organisation. När det gäller beslut 
som ska fattas inom olika projekt fattas dessa genom konsensus.   

 

4.4.3 Samarbetet med Länsförsäkringar  
Transformator skapade en internettjänst åt Länsförsäkringar Uppsala som handlade om 
att teckna bilförsäkring. Transformator pratade med kunderna hos Länsförsäkringar 
Uppsala och definerade hur kundprocessen såg ut och hur kundens beslutsprocess såg ut 
och jämförde detta med processen på hemsidan. Sedan anpassade de internettjänsten efter 
kundens process. Utvecklingen ledde till en ökad försäljning med 32% på 
Länsförsäkringars fordonsförsäkringar.  

Enligt Transformator har Länsförsäkringar mycket kompetenta medarbetare som förstår 
vikten av design. Deras utmaning som företag är att de är stora. Varje liten ändring 
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innebär enorma systemförändringar vilket leder till omfattade kostnader. Det gäller därför 
att prioritera förändringar ordentligt.  

 

4.4.4 Söker ni er till kunden eller tvärtom?  
Transformator är ofta ute och marknadsför sig genom att prata hos potentiella kunder, då 
förstår kunden att det passar dem och hjälper dem med differentiering. De håller i en del 
olika seminarier och föreläser på företag och utbildningar medmera. På så sätt får företag 
upp ögonen för dem och kontaktar dem vid behov. Man påpekar att området tjänstedesign 
är fortfarande okänt och outforskat i Sverige så det är nästan ett måste enligt 
Transformator att själva komma till kunden än tvärtom.  

 

4.4.5 Hur ser ni på Design Thinking/ Service management?  
Service Design (tjänstedesign) är enligt Transformator att ”applicera Design Thinking på 
tjänsteutveckling.”  

Utövare av Design Thinking använder sig i dagsläget av industridesigners som gått en 
traditionell utbildning men som har insett att  rita produkter inte är fokus utan att 
värdeskapande handlar om att använda sin kreativitet på andra sätt. Lösningen på 
problemet är inte alltid en ny produkt.  
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5. Analys och tolkning  

Analys- och tolkningsavsnittet ämnar att beskriva de valda teorierna inom områdena 
Design Thinking och Service Management utifrån den data som utgör empirin. Under 
analysen av kunskapstratten tolkas varje steg i denna utifrån empirin av 
försäkringsbolagen. Sedan tolkas och analyseras Transformator under en egen rubrik. 
Varje teori tolkas och analyseras separat under varsin rubrik.  

 

5.1 Service Process Matrix  
 
Enligt teorin Service process matrix klassas försäkringsbolag som en mass service som 
betecknas som en tjänst med hög arbetskraft och låg grad av kundanpassning. 
Konsulttjänster klassas ofta som professional services med både hög arbetskraft och 
kundanpassning. Tjänsterna inom fältet beskrivs som att de ger kunden individuell 
uppmärksamhet av specialister. Eftersom man inom försäkringsbranschen använder sig 
av konsulttjänster inom diverse områden ser vi att deras tjänster kan hamna mellan de två 
olika fälten. Graden av kundanpassning varierar beroende på vilken sorts tjänst man 
utvecklar. Om det handlar om en ren försäkring eller tillägg som tas fram kan graden av 
kundanpassning vara relativt låg medan om man anpassar en tjänst som ska fungera vid 
till exempel rådgivningsmöten blir dessa naturligt mer kundanpassade. Utifrån empirin 
från de tre undersökta bolagen ser vi gemensamma tendenser till att de använder sig av 
specialister vid utvecklande av tjänster, vilket Länsförsäkringar ABs samarbete med 
Transformator är ett bra exempel på.  

De challenges for managers som nämns för en mass service tillämpas väl på 
försäkringsbranschen som helthet. mycket fokus ligger på utbildning och 
systemutveckling och kontroll. Nyetablering och tillväxt nämns även i modellen vilket 
ständigt sker inom försäkringsmarknaden. Länsförsäkringar och Trygg-Hansa lägger stor 
vikt vid utbildning och kontroll av verksamheten. Även nyetablering och tillväxt hanteras 
under kontroll och utbildning är av stor vikt vid utveckling och förändring. Detta märks 
av tydligare för de stora bolagen än de mindre som Dina Försäkringar även om tendenser 
kan urskiljas generellt för branschen.  

Service shops beskrivs i teorin som tjänster med hög kundanpassning och interaktion och 
låg arbetskraft. Här finns det möjlighet för mer interaktion med kunden än vid mass 
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service. Ett bra exempel på en service shop är Länsförsäkringars butiker som öppnat i 
Stockholmsområdet. Här säljs för tillfället produkter, vilket då inte räknas med i 
modellen då den enbart syftar till tjänster. Däremot erbjuds kunden rådgivning om sina 
försäkringar eller sitt sparande och på så sätt har man tagit den tjänsten till ett annat 
forum. Dessutom ämnar butikerna och produktsortimentet som säljs där att förebygga 
skador, vilket också kan ses som en tjänst.   

Under challenges for managers för service shops i modellen nämns beslut om kapitalet 
som en punkt, vilket stämmer väl överens in på försäkringsbranschen som helhet har stort 
fokus på lönsamheten. Man nämner även hantering av efterfrågan som en punkt vilket 
även denna stämmer in på de försäkringsbolag som uppsatsen studerat. Man lägger 
resurser på att studera konkurrenterna och känna av vart vinden blåser som Trygg-Hansa 
påpekar. Konkurrensen är hård och det är svårt att särskilja sig på den svenska 
försärkringsmarknaden vilket gör hantering av efterfrågan till en viktigt punkt för 
samtliga bolag, stora som små.  

De olika bolagen som uppsatsen har undersökt skulle även kunna klassas under olika fält 
i modellen. Dina Försäkringar som har stark lokal förankring till sina kunder erbjuder en 
mer skräddarsydd tjänst åt sina kunder. Dina Försäkringar påpekar att deras kundnöjdhet 
kan bero mycket på att man känner varandra privat vilket gör att förtroendet för bolaget 
blir större. Detta påverkar även arbetskraften då försäkringsrådgivaren inte behöver 
bearbeta kunden lika mycket för att övertyga denna. De påpekar dock att de inte 
interagerar med kunden under själva utvecklingprocessen. Detta uppfattas dock som att 
man inte har lika stort behov av detta inom bolaget jämfört med de andra eftersom man 
redan känner sina kunder så bra. Deras lokala anknytning gör att de ändå har god 
kundinteraktion men med låg arbetskraft. Därför hamnar Dina Försäkringar i fältet 
professional service eller service shops.  

Samtliga bolag har fokus på kunden i sin tjänsteutvecklingsprocess men eftersom Dina 
Försäkringar har bäst lokal anknytning blir deras arbetskraft lägre. Enligt 
Länsförsäkringar AB ligger deras fokus på kundens behov. De har utvecklat ett formulär 
på deras hemsida som gör det möjligt för vem som helst att lämna förslag på nya idéer. 
Härmed skapas hög grad av kundinteraktion med låg arbetskraft vilket enligt den 
teoretiska modellen ska klassas som service shop. Dessutom påpekar Länsförsäkringar 
AB att man ibland interagerar med slutanvändaren i så hög grad att denna blir delaktig i 
bolagets affärsutveckling.  
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Eftersom Trygg-Hansa ägs av en stor internationell koncern och har en mall för 
utvecklingsprocesser i Norden vilket medför att deras tjänster är mer standardiserade än 
de andra bolagen. Även Länsförsäkringar jobbar efter en standardiserad 
projektstyrningsmodell för samtliga projekt. Beroende på vilken typ av tjänst de utvecklar 
eller vilket fokus denna har varierar variablerna arbetskraft och kundinteraktion. Ibland 
utvecklas till exempel tjänster som ska vara övergripande internt för alla 
länsförsäkringsbolag vilket då ger hög arbetskraft och hög kundinteraktion då 
implementeringen kan vara tidskrävande.  

Enligt modellen klassas konsulttjänster som professional services vilket samtliga 
försäkringsbolag använder sig av vid behov. Detta kan vara allt från 
marknadsundersökningar till IT-tjänster. Även Tjänstedesignbyrån Transformator faller 
enligt modellen in i detta fält. Detta på grund av att de har hög interaktion med kunden 
genom hela deras utvecklingsprocess.  

De challenges for managers som finns inom detta fält handlar om kvalitet och interaktion 
med kunden något som kännetecknar de konsulttjänster man använder sig av inom 
branschen. Att hålla god och konsekvent kvalitet på sina tjänster är idag ett måste för att 
kunna bibehålla sina konkurrensfördelar.  Interaktion med kunden är centralt inom 
service management och även för konsulttjänster inom försäkringsbranschen då dessa 
oftast rör tjänstens slutkund. De större bolagen som uppsatsen har undersökt menar att 
man inte alltid behöver interagera med kunden, utan att detta beror på vilken typ av 
produkt eller tjänst man utvecklar. Detta lämnas då över i de faser då de behövs och sker 
ofta av en annan avdelning eller en inhyrd konsultfirma. Här tas hantering av hieraki upp 
vilket gäller då en konsultfirma kommer utifrån och måste hantera uppdragsgivarens 
kultur och interna hierarki. Även inom föräskringsbolagen måste detta beaktas vilket är 
mer påtagligt i de större bolagen som Länsförsäkringar AB och Trygg-Hansa. 

I teorin delas även tjänstepaketet in i fyra delar. Eftersom försäkringsbranchen i första 
hand erbjuder dolda tjänster är teorin svår att applicera på området. De supporting 
facilities eller stödanläggningar som finns inom branschen är de fysiska kontor i vilka de 
olika bolagen är verksamma och de kontor där rådgivningsmöten sker. För 
Länsförsäkringars del innefattas även de butiker i vilka de säljer ”smarta prylar” som 
ämnar att förebygga olyckor.  Stödvarorna eller de facilitating goods som erbjuds kunden 
tolkas som de fysiska produkter som förebygger skador. Både Trygg-Hansa och 
Länsförsäkringar erbjuder detta till sina kunder, länsförsäkringar i fysiska butiker och 
Trygg-Hansa i webbutiker.  
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De tydliga tjänsterna eller explicit services som förmedlas inom branschen tolkas utifrån 
kundnöjdhet. Detta har i sin tur sin grund i skadehanteringen då det ofta är där 
kundnöjdheten avgörs. Hur enkelt respektive svårt det är att tecka en försäkring, få svar 
på frågor, betala premier etcetera vägs också in inom detta område. Samtliga bolag syftar 
till att vara så användarvänliga som möjligt inom alla led. De underförstådda tjänster eller 
implicit services som finns inom branschen kan även de knytas till kundnöjdheten då det 
är svårt att veta vilka faktorer som påverkar detta. De undermedvetna tjänsterna som 
kunderna uppfattar kan inom försäkringsbranschen tolkas som de mervärde kunden 
upplever i interaktion med respektive bolag.   

5.2 Kunskapstratten  
 
5.2.1 Försäkringsbolagen 
Fas ett enligt modellen kallas för mysterium Dem tre försäkringsbolagen arbetar alla efter 
kunskapstratten på ett eller annat sätt. Att samla in data för att ta reda på vad som kan 
vara nästa mysterium att lösa kräver tid och pengar vilket också visar att arbetssättet hos 
det minsta bolaget skiljer sig från det största bolaget.  De tre bolagen arbetar alla efter 
vissa punkter som teorin beskriver. Kunskapstratten handlar om att skapa lösningar med 
hjälp av kreativitet utifrån kundens behov för att på så vis öka lönsamheten. 
Försäkringsbolagen arbetar alla efter kundens behov men på olika sätt.  

Mysterium inom försäkringsbranschen blir att se efter problem och lösningar på sådant 
som redan existerar eller försöka leta efter helt nya mysterium. I grunden lägger Dina 
Försäkringar stor vikt vid kundnöjdhet då dem har en stark lokal förankring på de orter 
som dem är verksamma i.  Genom kontakten med kunderna får dem större förståelse för 
vad kunderna tycker och utifrån detta skapar dem tjänster som kunden verkligen behöver 
och vill ha. Dina Försäkringar har, enligt vår tolkning, valt att ha denna kontakt med sina 
kunder men det kräver också mycket av varje enskild bolag för att bibehålla denna 
relation. Dina Försäkringar försöker arbeta nära sina kunder även i storstaden. Här måste 
dem tänka på den stora marknaden och hur den ser ut för att förstå vad som krävs för att 
nå ut och attrahera kunder när de utvecklar en ny tjänst.  

Genom att hitta något personligt även i en storstad, till exempel genom att stödja lokala 
idrotssföreningar, kommer de nära kunden här också.  Vi tolkar det som att det är enklare 
att smalna av mysteriet på mindre orter än på större då Dina Försäkringar Stockholms 
kontor är litet med sina fem personer på kontoret i förhållande till marknaden som finns 
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här. Mysterium är viktiga då dem kan hitta vägar in till det heuristika som är mer 
lönsamma än en annan lösning skulle vara.  

I Dina Försäkringar Stockholms fall sker den heuristika fasen redan i slutet av 
mysteriumfasen när det kommer till nya produkter och produktinnovation på företaget 
eftersom att dem tar hjälp av tjänstedesignföretag samtidigt som dem själva gör 
kundfokusgrupper för att ta reda på vad kunden tycker. Detta görs för att få fram vad som 
krävs för att en produktlösning ska fungera och vilka behov som finns för att möta rätt 
grupperingar. Därefter avgränsar dem sig till vilka dem ska vända sig till. Det gör att de 
redan i ett tidigt skede avskärmar sig från vissa risker som dem inte vill ha vilket 
egentligen borde ske senare i förhållande till teorin. När man har upptäckt ett mysterium, 
det kan vara en ny eller gammal produkt, kan säljaren själv gå med detta mysterium till 
produktchefen eftersom att kontoret är litet och då dem som sitter på kontoret också är 
dem som sitter i projektgruppen.    

Länsförsäkringar AB har kunden som fokus vid tjänsteutvecklingen precis som Dina 
Försäkringar och Trygg Hansa men Länsförsäkringar säger också att kundinteraktionen 
inte alltid är nödvändig eftersom att det beror på vad för slags tjänst som ska utvecklas 
och ”...om det gäller en produkt eller tjänst där kundens perception och önskemål är av 
stor vikt så stämmer de av med denna väldigt många gånger”. Länsförsäkringar letar efter 
mysterium genom den egna idébanken på deras hemsida. Här får kunden möjlighet att ge 
förslag på nya produkter och tjänster genom ett idéformulär. Därefter använder man 
dessa svar som en idébank inom deras utvecklingsenhet. Ibland utvecklar de tjänster för 
sådant som det ännu inte skapats en marknad för.  

Länsförsäkringsgruppen består av 24 bolag i förhållande till Dina Försäkringars 50 bolag 
och Trygg-Hansa som finns representerade i ett 30-tal städer i Sverige och med en stor 
koncern i ryggen. Länsförsäkringar AB och Trygg-Hansa består av flera olika 
avdelningar som produkten eller tjänsten måste passera igenom och alla dessa 
avdelningar arbetar efter olika mallar eller modeller. Länsförsäkringars IT-avdelning 
spelar en avgörande roll och dem arbetar därför agilt med ett iterativt tillvägagångssätt 
där man stämmer av med kunden med jämna mellanrum ungefär som den teoretiska 
referensramen säger. Länsförsäkringar ABs utvecklingsprocess har en idéanalys där de 
ser om idé skulle fungera utifrån marknadens förutsättningar och miljön. 
Länsförsäkringar arbetar alltså ner idén genom flera olika avdelningar, där en grupp 
arbetar i den tidiga fasen, en grupp genomför utvecklingen utifrån vad den första kom 
fram till och en mottagargrupp som placerar in idén i rätt forum så att det anpassas efter 
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mottagaren vilket kan vara både kunden eller ett lokaltbolag. På så vis arbetar dem ner 
problemet samtidigt som alla finns med under hela processen fast olika mycket.  

Alla tillfrågade bolag har fokus på lönsamheten men Trygg-Hansa menar att de inte gör 
någonting som inte skulle kunna bli lönsamt och att de inte kan bli lönsamma om de inte 
har fokus på kunderna. Enligt teorin är det viktigt att hitta den mest lönsamma vägen in i 
nästa steg av tratten vilket gör att Trygg-Hansa arbetar ut sina mysterium med fokus på 
lönsamheten. Då Trygg-Hansa hör till en stor brittisk koncern är det deras lönsamhets 
krav som styr Trygg-Hansa i Sverige. Dina Försäkringar Stockholm skulle kunna satsa 
stort men då dem har krav på sig att göra det i en sådan takt att dem har kontroll på 
lönsamheten görs detta långsamt. Dina Försäkringar försöker alltså arbeta ner mysterium 
med fokus på lönsamheten.  

Länsförsäkringar AB arbetar med effekthemtagningsfasen och här är de ekonomiska 
målen i fokus. Trygg-Hansa involverar försäkringstagaren, det vill säga kunden i 
processen då Trygg-Hansa menar att dem flesta kunderna inte vet särskilt mycket om 
försäkringar när dem frågar dem. Vi tolkar detta som att de hellre väljer att utforma 
mysterium själva genom den kontakt som bolagets skadereglerare och försäljare har 
direkt med kunden för att sedan föra dessa genom tratten. Om de frågar kunder gör de 
detta genom att hyra in sådana tjänster från företag. Anledningen till att dem använder 
riktade kundundersökningar är istället för att dem vill ”…säkra och bekräfta det de vill 
göra”. Det låter alltså som att interaktionen med kunden för att få reda på om tjänsten 
verkligen fungerar och vad kunden tycker om den nu sker i slutet av algoritmfasen vilket 
blir för sent enligt teorin.  

Trygg-Hansa arbetar med en mall som är anpassad för Norden när de utvecklar tjänster, 
för att se till att dem inte missar något steg. Både Länsförsäkringar AB och Trygg-Hansa 
som är större och har fler anställda arbetar efter mallar i större utsträckning när de 
utvecklar tjänster till skillnad från Dina Försäkringar Stockholm som är mindre och har 
färre anställda. Trygg-Hansa och Länsförsäkringar AB arbetar båda med att se om 
produkten har någon hållbarhet på marknaden på en övergripande nivå för att sedan gå 
vidare med den. Trygg-Hansas tjänsteutveckling är beroende av IT då det är en trångs 
sektor som måste prioriteras.    

Enligt trattmodellens andra fas är heuristik  till för att arbeta ner problemet och smalna av 
fältet för undersökningen. Människorna som arbetar med detta har kunskap som värderas 
högt inom företaget och är något som de också betalar stora summor för. Dessa företag 
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tolkar vi som konsultföretag som hyr ut olika tjänster och som försäkringsbolagen väljer 
att köpa in när dem själva inte har möjlighet eller kunskapen på plats inom företaget som 
exempelvis IT-tjänster.  

Då Dina Försäkringar köper in dessa tjänster redan i mysteriumfasen tolkar vi det som att 
de inte själva gör denna research men att de förstår vikten av kundkontakten vid 
utvecklandet av nya tjänster och att dem arbetar hårt med detta. Dina Försäkringar har 
under 2009 hyrt konsulttjänster dels från en webbdesignbyrå för att utforma den egna 
hemsidan och för att förbättra användbarheten för kunderna samt effektiviserat 
administrationen genom att koppla alla kontor till ett gemensamt privat nät genom ett 
tjänsteföretagen. Detta tyder på att företaget försöker arbeta kreativt och smalna ner de 
problem som dem möter från sina kunder i mysteriumfasen genom att ta in den hjälp som 
behövs från konsultföretag som kan detta och att försäkringsbolaget inte har all kunskap 
på plats inom den egna verksamheten.  

Dessutom tolkar vi det som att IT har en avgörande roll för hur kunden upplever bolaget 
och hur dem arbetar med att förbättra produkten det vill säga tjänsten för kunden. 
Länsförsäkringar arbetar även med inhouse och outsourcing då dem lånar metoder och 
övningar från externa företag som arbetar kreativt med idégenerering. Dem hyr även in 
webbdesigntjänster när det behövs. Även om bolaget både är en bank- och 
försäkringsgrupp och Sveriges största försäkringsbolag finns inte all kompetens på 
bolaget. Länsförsäkringar AB visar intresse för kreativitet då de hyr in detta, däremot 
tolkar vi det som att det är enklare för det större bolaget än för det mindre att hyra in 
denna kompetens på bolagen.  

För Trygg-Hansa innebär utvecklandet av en ny produkt att dem måste författa ett IT-
krav som beskriver hur dem ska tillverkar produkten i IT-systemet. Teorin säger att den 
heuristika fasen innebär att företag granskar och studerar det mysterium som hittats för 
att sedan omvandla det till en kod. Trygg-Hansa lägger vikt på att prioritera IT-kravet och 
dem har en egen IT-avdelning men dem lägger även ut och köper in IT tjänster från andra 
företag precis som Dina Försäkringar och Länsförsäkringar också gör.  

Den tredje fasen, algoritm, tolkas utifrån teorin att alla tre bolag arbetar med att anlita IT 
tjänster och författa sina tjänster med hjälp av IT. IT-koden är det digitala uttryck som 
mysteriumfasen och den heuristika fasen mynnar ut i. Detta leder i sin tur fram till att 
någon form av IT-kod måste författas och att det i slutändan är försäkringen eller 
produkten som är den IT-koden kunden kan teckna på deras hemsida. Däremot innebär 
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inte författandet av IT-koden att kunskapstratten tar slut. Kunskapstratten handlar om att 
kunna utvärdera och se tillbaka upp i tratten och ta till sig av dem utvärderingar som görs.  

Hos Dina Försäkringar Stockholm är det viktigt att arbeta med en kontinuerlig 
utvärderingsprocess precis som teorin säger att företag ska göra. I algoritmfasen ska 
företaget försöka använda sig av mindre kostsam personal än under den heuristika fasen 
och det gör dem eftersom att utvärderingen sker av den egna personalen då dem får 
feedback direkt under kundbesöken.  Då Dina Försäkringar Stockholm är ett så pass litet 
bolag handlar utvecklandet av tjänsten om hur de går tillväga när de utvärderar sina 
tjänster och hur kontakten ser ut med kunderna. De har valt att exempelvis inte ha 
knappval och låta kunderna vänta länge när dem ringer via telefon vilket spelar en 
avgörande roll för kunden då dem snabbt får personlig service genom att någon av de fem 
anställda svarar i telefonen.  

Kundfokusgrupperna som används under mysteriumfasen är också ett tecken på att 
företaget vill veta vad kunderna tycker och att dem går tillbaka till fas ett för att förbättra 
dem mysterium som dem finner där.  

Länsförsäkringar AB har kvalitetsansvariga som säkrar alla stegen av ett projekt och 
dessa personer fungerar som utvärderare av varje steg i tjänsteutvecklingen så att dem ser 
att målen har uppfyllts eller inte. Vi tolkar det som att Trygg-Hansa lägger stor vikt vid 
utvärderingsfasen då dem har anställda som testar all deras produkter och låter dem gå 
runt flera varv. Dessutom utvärderar dem genom att göra tester i två olika system för 
både skadereglerare och försäljare för att se vad dem möts av när produkten är ute på 
marknaden.  

5.2.2 Transformator  
När försäkringsbolagen väljer att hyra in kunskaper från Transformator som 
huvudsakligen består av industridesigners för deras sätt att arbeta med kundinteraktion 
och IT-frågor visar detta på en tydlig koppling till den teoretisk bakgrunden som hanterar 
just industridesignerns roll när det kommer till tjänstedesign. Transformator får oftast 
mycket input och data direkt av försäkringsbolaget som har anlitat dem. 
 
Deras kunskapstratt smalnar av genom att dem tar del av försäkringsbolagets data samt 
tar fram en idé som sen leder ram till en ny produkt eller tjänst. Av empirin att döma tar 
försäkringsbolagen fram data men vet inte hur de handgripligen ska använda den och då 
vänder dem sig till Transformator för att få en annan syn på detta. Genom att använda sig 
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av industridesignmetoder tillför dem kvalitativ data med hjälp av observationer och 
djupintervjuer till den kvantitativa data som uppdragsgivaren gett dem.  Därefter urskiljer 
de de mysterium som försäkringsbolaget inte kunnat se genom de mönster som de har 
funnit vid de observationerna som gjorts.  
 
Design Thinking handlar om att kunna urskilja mönster som det beskrivs i referensramen. 
Detta leder dem in i den heuristika fasen eftersom att dem plockar ut dem viktigaste 
bitarna och interagerar med slutkunden det vill säga försäkringstagaren på ett empatiskt 
sätt vilket innebär att dem arbetar efter dem kännetecken som benämns i den teoretiska 
bakgrunden. Istället för att som i försäkringsbolagens fall hyra in kunskap i den 
heuristikafasen finns den kreativa idégenereringen på plats hos Transformator. 
Försäkringsbolagen är stora och minsta förändring skapar stora kostnader vilket också 
gör det nödvändigt för Transformator att implementera all IT, reklambyrå, webbyrå med 
mera som försäkringsbolagen anlitar i processen.  
 
Försäkringsbolagen vänder sig till Transformator för att få den input som den kreativa 
idégenereringen innebär då dem själva inte har detta på plats. Transformator arbetar 
iterativt som den teoretiska bakgrunden säger att ett Design Thinking företag ska göra 
genom att dem testar alla steg när dem arbetar. Dessutom skiftar dem i teamen genom att 
ta in personer som ”…inte är insatta i kundgruppen..”. Teorin säger även att det iterativa 
arbetssättet består av prototypbyggande och testning. Transformator arbetar med andra 
ord efter den teoretiska bakgrunden då de visualiserar genom ”bilder, modeller och 
storyboards”. Däremot har de inte ett multifunktionellt team på plats med bakgrunder 
från olika områden som är viktigt när man utvecklar tjänster enligt referensramen. De 
brukar även byta plats på dem personer som är i teamet för att få fram bra idéer vilket 
stämmer bra överens med teorin.  
 
Den slutgiltiga IT-koden ser olika ut beroende på vilken form av uppdrag Transformator 
har. Vi tolkar det som att Transformator lämnar över algoritmen till försäkringsbolaget så 
att de i sin tur implementerar slutresultatet i sitt IT-system. Transformator säger även att 
utövare av design thinking använder sig av industridesigners som har en traditionell 
utbildning. Den teoretiska rbakgrunden säger dock att man inte nödvändigtvis måste vara 
utbildad på en designskola för att arbeta med Design Thinking men att det är en fördel 
och därför tolkar vi det som att företag och personer inte arbetar med detta för att de tror 
att man inte kan det om man inte har en kreativ utbildning i bagaget. Transformator 
arbetar med tjänstedesign genom att ”applicera Design Thinking på tjänsteutveckling”. 
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Tjänstedesigners arbetar  med sina industridesignmetoder och kopplar dessa med Design 
Thinking metoder för att på så vis utveckla tjänster för exempelvis försäkringsbranschen.  

 
5.3 Kunskap- vs. designtänkande  
 
I modellen för kunskapsarbete och designtänkande företag skiljer man på dessa utifrån 
fyra parametrar. Dessa är kunskap, problem, indentitet och dominerande medium för 
meningsskapande.  

Det dominerande arbetssättet hos försäkringsbranschen inom området kunskap är 
teoridriven och bedrivs genom social interaktion. Enligt modellen klassas Transformator 
som ett designtänkande företag eftersom de lägger stor vikt vid problemlösning och 
visuellt skapande. Det de dock saknar är multidisciplinära team då alla på byrån är 
utbildade industridesigners. Här kan försäkringsbolagen ses som designtänkande företag 
eftersom de involverar en mängd olika kompetenser och bakgrunder i sina projekt. Det är 
ofta olika personer från olika avdelningar med i projekten som i sin tur även har olika 
akademisk bakgrund. Det kan röra sig om allt från aktuarier till IT-tekniker.   

I modellen nämns även problem som en parameter och man gör skillnad på dess karaktär 
för respektive företag. Länsförsäkringar AB har en mycket väldefinierad 
utvecklingsprocess eftersom de har en mall att efterfölja. Enligt deras egna mall finns det 
en tydlig slutfas, hur långt denna sträcker sig behöver dock inte vara fastställt. Eftersom 
Dina Försäkringar är ett litet bolag är deras avslutande implementeringsfas lättare att 
kontrollera och överblicka. I synnerhet eftersom de ofta har en privat relation till sina 
kunder. Trygg-Hansa å andra sidan har flera led i vilken idén ska implementeras. 
Samtliga försäkringsbolag uppger att de har en utvärderingsfas i slutet av deras 
utvecklingsprocess vilket i denna modell kan tolkas som ett tydligt slutskede. Däremot så 
nämner Länsförsäkringar AB att de jobbar iterativt och går tillbaka till tidigare steg för att 
utvärdera dessa.   

Transformator är på denna punkt representativt för designtänkande företag då de själva 
säger att de arbetar efter en ”mall” där man tydligt definierar vad som ska göras men inte 
hur vilket gör att problemet inte är avgränsat utan öppet för förslag. Det medför att 
processen är öppen och arbetet föränderligt vilket stämmer in på den teoretiska modellen. 
De påpekar även att försäkringsbolagen är oerhört bra på att kartlägga precis vad deras 
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kunder gör och har för behov men inte varför de gör som de gör. Det är då Transformator 
kommer in i bilden eftersom försäkringsbolagen inte själva ser detta.   

På punkten identitet är det svårt att tolka hur försäkringsbolagen ser på sin egna identitet 
eftersom det inte uttalades under intervjun utan kan endast tolkas fritt utifrån den 
uppfattning vi fick vid intervjutillfället och de som bolagen själva vill förmedla. Generellt 
sett vill samtliga bolagen framstå som professionella och tillförlitliga. Länsförsäkringar 
påpekar att deras marknadsföring baseras på deras arbetssätt och inte alltid genom 
kommersiella kampanjer. De menar att fokus ligger på att vara nära kunden och erbjuda 
denna bästa möjliga rådgivning. Dina Försäkringar arbetar aktivt med att vara närmare 
sina kunder än någon annan. De satsar inte på komersiell marknadsföring utan profilerar 
sig mot sin målgrupp genom att till exempel stödja lokala idrottsföreningar. Trygg-Hansa 
använder de större marknadsföringskanalerna vid behov, det vill säga då de vänder sig till 
en bred målgrupp. De använder sig däremot ofta av pressmeddelanden för att få ut 
bolagets namn och varumärke. 

Enligt modellen klassas försäkringsbolagen som kunskapsintensiva företag och 
Transformator som ett designtänkande företag. I intervjun nämner Transformator att man 
arbetar mycket med kreativitet och visualisering för att lösa problem vilket stämmer in i 
modellen. Transformator är måna om att bokstavligen framhäva sin identitet som 
designtänkande då de använder sig av designmetodik för att hjälpa företag med 
affärsutveckling.  

Detta kan även appliceras på nästa punkt i modellen som behandlar dominerande medium 
för meningsskapande där man gör skillnad på interaktionen på designtänkande- och 
kunskapsbaserade företag. Som vi nämnde påpekar Transformator att de använder sig av 
designmetoder vilket innebär visuella medel för att interagera med såväl uppdragsgivare 
som slutkund. Utifrån intervjuerna med försäkringsbolagen kunde vi inte få fram 
tillförlitlig information om hur de arbetar med interaktion. Samtliga svarade att det var 
nödvändigt att interagera med kunden om utvecklingen är ämnade för denna.  
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6. Slutsats  

Detta avsnitt ämnar att besvara uppsatsens problemfrågeställningar med hjälp av den 
analys och tolkning av empirin som gjorts.  

Arbetar man efter Service Management eller Design Thinking inom 
försäkringsbranschen?   

Att arbeta utifrån kundens behov vid utvecklandet av tjänster är synonymt med båda 
Service Management och Design Thinking. Därför kan vi dra slutsatsen att 
försäkringsbolagen arbetar utifrån kundens behov då båda områdena vidrör detta. När de 
anlitar designkonsulter eller tjänstekonsulter gör de det vid ett senare skede av 
tjänsteutvecklingen än vad som egentligen är syftet enligt den teoretiska bakgrunden. 
Initiativet att arbeta med Design Thinking kommer inte i första hand från 
försäkringsbolagens sida utan från tjänstedesignföretaget som är ute och föreläser om 
området för att visa vad det kan bidra till med deras metoder och arbetssätt.  

Design Thinking är ett tillvägagångssätt som går att applicera på en process från grunden. 
Det är vår uppfattning att försäkringsbolagen tror att dem inte kan arbeta med Design 
Thinking vid utvecklandet av nya tjänster för att de inte har en kreativ utbildning. Den 
teoretiska bakgrunden säger dock att vem som helst ska kunna arbeta med detta. Genom 
tolkning av den insamlade empirin har vi funnit att man i viss mån jobbar 
multidisciplinärt inom försäkrignsbranschen. Man har insett att det är effektivt att ha en 
projektgrupp där medarbetare från de berörda avdelningarna är med från start. Dessa är 
dock inte alltid med från början utan kan komma in i den fas där det behövs vilket är en 
nackdel. 

Under utvecklingen från Service Management till Design Thinking har uppsatsen bland 
annat sett att designerns roll har förändrats från att komma in i slutskedet av en process 
och idag kommer in tidigare och är med genom hela processen. Utifrån undersökningen 
kan vi urskilja viljan att anamma detta nya synsätt på tjänste- och affärsutveckling. Att 
Länsföräkringar AB har använt sig av tjänstedesignbyrån som jobbar med Design 
Thinking tyder på detta. De designkonsulttjänster som försäkringsbolagen använder sig 
av idag kommer fortfarande in sent i processen med uppgift att göra tjänsten mer 
användarvänlig eller estetiskt tilltalande.   
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Vilka likheter och skillnader finns det inom områdena och hur yttrar sig detta inom 
respektive försäkringsbolag?  

Likheterna mellan Service Management och Design Thinking går att se i referensramen. 
Det fundamentala inom dem båda områdena är att utveckla produkter och tjänster med 
fokus på kundens behov. Skillnaden mellan Service Management och Design Thinkings 
tjänsteutveckling är att Design Thinking har sin grund i Service Design vilket arbetar 
med kreativ visualisering i form av prototyper under hela processen med hjälp av ett 
iterativt tillvägagångssätt.  

Arbetssättet kännetecknas av multifunktionella team där man kombinerar förmågor och 
bakgrunder för att komma fram till lösningar som man annars inte skulle komma fram 
till. Service Management handlar om att förstå hur kundens upplevda kvalitet kan skapa 
värde för företaget och organisationen. Området bygger därför på att förstå värdet som 
kunden känner när hon konsumerar en tjänst. Design Thinking  grundar sig på att förstå 
sig på människans behov och situation på ett emotionellt och analytiskt sätt genom att 
interagera med både kunden och slutanvändaren. Det är just interaktionen med kunden 
som är det elementära i Design Thinking. Service Management handlar med andra ord 
inte bara om att fråga kunden vad han eller hon tycker utan också att involvera och 
interagera med kunden för att förstå varför under hela den fortlöpande 
tjänsteutvecklingsprocessen, från början till slut.  

Utifrån den teoretiska modellen om kunskapsbaserade- respektive designtänkande företag 
hamnar Länsförsäkringar AB i gränslandet mellan KIF och designtänkande företag då 
dem har förståelse inom de båda områdena och detta styrks även genom intervjun med 
Transformator som uppger att Länsförsäkringar har god kunskap och vilja även om det är 
svårt att yttra i en så stor och kontrollerad bransch. Dina Försäkringar visar att dem har en 
vilja att använda sig av kreativitet för att öka användbarhet och utveckla tjänster som är 
anpassade efter kunden när de anlitar konsult och tjänstebyråer.   

En annan slutsats som dragits är att förmågan att arbeta med Design Thinking i 
verksamheten och i tjänsteutvecklingen helt beror på hur stort företaget är. Storleken 
påverkar antalet avdelningar och hur lönsamhetskraven ser ut och därmed också hur 
relationen till kunden är beskaffad. Länsförsäkringar och Trygg-Hansa som är större i 
marknadsandelar räknat arbetar i bredare utsträckning med hjälp av mallar och modeller 
än Dina Försäkringar då antalet anställda gör att man kräver detta mer hos det större än 
hos det mindre bolaget. Detta är synonymt med den teoretiska modellen 
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kunskapsbaserade- respektive designtänkande då det kunskapsbaserade företaget problem 
är av en mer avgränsande karaktär i och med mallarna och modellerna.     

 

Interagerar man med kunden vid utveckling av nya tjänster inom respektive 
försäkringsbolag?  

Ja, man interagerar med kunden i viss mån.  De tre försäkringsbolagen och 
tjänstedesignföretagen arbetar alla efter kundens behov vid utvecklandet av tjänster men 
försäkringsbolagen arbetar bara till viss del med kundinteraktion i förhållande till hur 
tjänstedesignbyrån Transformator arbetar. På frågan om försäkringsbolagen interagerar 
med kunden svarade Länsförsäkringar ”…att interaktion med kunden inte alltid är 
nödvändig. Detta är relativt till vilken typ av utveckling de gör, om det gäller en produkt 
eller tjänst där kundens perception och önskemål är av stor vikt så stämmer de av med 
denna väldigt många gånger.” "... vissa lägen kan kunden vara lika mycket användare 
som handläggare då denna ibland affärsutvecklar tillsammans med bolaget vilket medför 
att symbiosen mellan dem och kunden blir väldigt stark och det klassiska rollspelet ”vi 
och dom” suddas ut."  

”Trygg-Hansa involverar inte försäkringstagaren det vill säga kunden i processen, 
däremot arbetar dem med kundundersökningar ibland om det gäller något specifikt.”  

Dina Försäkringar berättar att dem använder sig av kundfokusgrupper men nämner inte 
att kunden är med och interagerar under själva utvecklingsprocessen. Då Dina 
Försäkringar är ett relativt litet bolag med en nära kontakt till kunden tycker dem kanske 
att det inte är nödvändigt med interaktion under själva processen.   

Tjänstedesignbyrån Transformator lyfter fram att interaktionen är en av de viktigaste 
delarna av deras research. Dem arbetar med kundinteraktion med båda uppdragsgivare 
och slutanvändare och ”…påpekar att research inte bara handlar om datainsamling utan 
att man ofta interagerar med kunden i processen genom att idégenerera med slutkunden.”  
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7. Avslutande diskussion   

Uppsatsens avslutande diskussion syftar till att diskutera och lyfta fram de slutsatser som 
vi själva har gjort utifrån förståelsen inom ämnet. Avsikten är att detta avsnitt ska 
komplettera den teoretiska analysen av empirin med egna åsikter och observationer.   
 
Genom denna studie har vi fått en inblick i hur tre försäkringsbolag på den svenska 
marknaden arbetar med tjänsteutveckling. Inom försäkringsbranschen jobbar man mer 
inom Service Management än inom Design Thinking. Interaktionen med kunden är 
begränsad då man endast använder sig av kundundersökningar och inte går in på djupet i 
kundens behov. Detta tror vi missgynnar försäkringsbolagen då de skulle tjäna på att 
själva lära känna kunden. Idag outsourcar man större delen av kundinteraktionen vilket vi 
tror är till deras nackdel. Det är en viktig parameter och därför något som man borde ta 
hand om själva. Istället är fokus mer på lönsamheten för bolaget vilket gör att man väljer 
det lätta och ibland kanske billigare alternativet; att låta någon annan göra jobbet. 
Försäkringsbolagen skulle lära sig mycket om sina egna marknad från att lära känna 
kunderna och i det långa loppet kunna öka sin lönsamhet.  
 
Vi har även fått förståelse för kreativitet och innovation inom tjänsteutveckling, däremot 
har det varit svårt att få fram information om detta inom de undersökta bolagen, något 
som vi anser handlar om att man talar olika språk. Det är tydligt att man på de bolag som 
vi har studerat fortfarande förknippar begreppet design med yta och estetik, något som 
går emot essensen av Design Thinking. Vår förståelse är att Service Management har 
mynnat ut i design thinking som är nästa sustainable competitive advantage för att skapa 
hållbar affärsutveckling. Service Management handlar om att knyta en relation med 
kunden medan Design Thinking tar det steget längre och genom designmetodiken skapar 
effektivare affärsutveckling med fokus på kunden.  
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8. Förslag på framtida forskning  

Avsnittet redogör för de förslag på framtida forskning som funnits relevanta genom den 
studie som genomförts. Det är ett axplock av det vi finner intressant att vidare studera 
inom ämnet.   

Då Design Thinking som område är komplext och outforskat skulle det vara intressant att 
göra en djupgående analys för att studera Design Thinking som en separat disciplin.Det 
skulle även vara givande att studera området utifrån en mer organisatorisk synvinkel för 
att se hur ledningens roll och hur strukturen i ett företag påverkar kreativiteten och 
företagets förmåga att arbeta med Design Thinking. För att få en närmare inblick i hur 
försäkringsbolagen arbetar skulle man även, om möjligheten finns, följa ett nyutvecklat 
case från början till slut för att få en mer ingående bild av hur försäkringsbolag arbetar 
med nya tjänster. En komparativ studie skulle även kunna göras av tjänstedesignföretag i 
Sverige och hur de arbetar i förhållande till tjänstedesignföretag på den internationella 
marknaden.   
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Bilaga 1- Intervjuguide försäkringsbolagen 
 
 

1. Beskriv tjänsteutvecklingsprocessen. Hur går de olika faserna till (ex 
idégenerering, genomförande, utvärdering) 

 
2. Hur beskriver ni era tjänster? Skräddarsydda? Standardiserade? 

 
3. Varför utvecklas nya tjänster? Vilka faktorer spelar roll? Utbud och efterfrågan? 

Hög konkurrens? kunden? pengar? användarvänlighet? konkurrens? 
differentiering? 

 
4. Hur ser projektgruppen ut? Vem gör vad? Är det alltid samma personer med och 

utvecklar tjänsterna? 
 

5. Arbetar ni efter några mallar eller modeller för tjänsteutveckling? 
 

6. Till vilken grad interagerar ni med kunden? Är denne med på något sätt i 
utvecklingsprocessen? 

 
7. Regleras tjänsteutvecklingen? Lagar? Ledningen? 

 
8. Hur fattas beslut?  

 
9. Vem/vilka fattar beslut? 

 
10. Hur involverad är ledningen i besluten och utvecklingen av t.ex nya tjänster? Hur 

ser hierarkin ut? 
 

11. Om ni lanserar en ny tjänst, hur går ni tillväga för att få ut den på "marknaden"? 
 

a. Hur marknadsför ni era tjänster?  
 

12. Hur differentierar ni era tjänster gentemot konkurrenterna? 
 

13. Hur sätts priserna? 
 

14. Hur arbetar ni med kreativitet och innovation på företaget och inom 
tjänsteutvecklingen? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide Transformator 
 

1. Beskriv tjänsteutvecklingsprocessen. Hur går de olika faserna till? (ex 
idégenerering, genomförande, utvärdering) 

 
2. Hur ser projektgruppen ut? Vem gör vad? Är det alltid samma personer med och 

utvecklar tjänsterna? 
 

3. Hur fattas beslut?  
 

4. Vem/vilka fattar beslut? 
 

5. Hur involverad är ledningen i besluten och utvecklingen av t.ex nya tjänster? Hur 
ser hierarkin ut? 

 
6. Arbetar ni efter några mallar eller modeller för tjänsteutveckling? 

 
7. Till vilken grad interagerar ni med kunden? Är denne med på något sätt i 

utvecklingsprocessen? 
 

8. Inställning till begreppen Service Management, tjänstedesign, Design thinking?  
 

 
 
 


