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Abstract 

We live in a digitized society in which clients not only demand that businesses should be 

digital but also that their digital offerings should be of value to the recipient. It has 

therefore become beneficial for businesses to include their customers in the development 

of their services. An approach that includes the customer in this work is Service Design. 

In this paper we study how Service Design is used in a Swedish government agency and 

what challenges and opportunities this brings to this kind of business. To gain insight into 

this, we have conducted interviews with people working in a government agency. We 

have also interviewed a person in the private sector who works with, and has experience 

of, introducing Service Design to public sector agencies. In our study, we discuss the fact 

that the government agency is behind in its digitalization work, which is something that 

can be derived to the lack of competitiveness within government agencies. We believe that 

this in turn has contributed to the fact that the services offered by government agencies 

have not been originated from their customers. In our study, we analyse how Service 

Design can help improve the services for their customers. We also show what 

requirements this imposes on a business in terms of organizational structure, change 

management and culture. With the results of our study, businesses can gain insight and 

understanding of what aspects should be considered when adopting and using Service 

Design. 

  



 2 

Tack! 

Vi vill tacka alla de som engagerat sig och bidragit till denna studie, utan er skulle den inte 

varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare, Mikael Söderström, för dina 

insikter och ditt ständiga peppande. Slutligen vill vi även tacka varandra för det resultat vi 

åstadkommit tillsammans! 

 

  



 3 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ______________________________________ 5 

1.1 Syfte _______________________________________________ 6 

1.2 Frågeformuleringar ____________________________________ 6 

2. Relaterad forskning _________________________________ 7 

2.1 Tjänster ____________________________________________ 7 

2.1.1 Tjänster i offentlig verksamhet ______________________________________ 8 

2.1.2 Digitalisering av tjänster __________________________________________ 8 

2.2 Kunden i fokus _______________________________________ 9 

2.2.1 Kundbehov ___________________________________________________ 9 

2.2.2 Metoder för insamling av kundbehov _________________________________11 

2.3 Service Design _______________________________________ 12 

2.3.1 Användningen av Service Design ___________________________________ 13 

2.3.2 Service Design i verksamheten _____________________________________ 14 

3. Metod ___________________________________________ 15 

3.1 Metodval ___________________________________________ 15 

3.1.1 Fallstudie ___________________________________________________ 15 

3.2 Datainsamling _______________________________________ 15 

3.2.1 Urval av organisation och respondenter _______________________________ 16 

3.2.2 Genomförande _______________________________________________ 17 

3.2.3 Litteraturgenomgång ___________________________________________ 17 

3.3 Dataanalys _________________________________________ 18 

3.3.1 Bearbetning och analysmetod _____________________________________ 18 

3.4 Forskningsetik ______________________________________ 18 

3.5 Metoddiskussion _____________________________________ 19 

4. Resultat och analys ________________________________ 22 

4.1 Bakgrund __________________________________________ 22 

4.2 Omorganiseringen av en myndighet _______________________ 23 

4.2.1 Kundorienterat arbete i en myndighet ________________________________ 23 

4.2.2 En ny organisation _____________________________________________ 24 

4.2.3 Att arbeta i en myndighet ________________________________________ 25 

4.3 Digitaliseringen av en myndighet _________________________ 26 

4.3.1 En ny webbplats ______________________________________________ 26 

4.3.2 En ny digital plattform __________________________________________ 27 

4.3.3 En ny digital verksamhet_________________________________________ 29 

4.4 Kundfokus i en myndighet ______________________________ 30 

4.4.1 Mötet med en kund ____________________________________________ 31 



 4 

4.5 Service Design i en myndighet ___________________________ 33 

4.5.1 Att integrera Service Design _______________________________________ 35 

4.5.2 Att bibehålla Service Design ______________________________________ 37 

4.6 Förväntningar på en myndighet __________________________ 38 

4.6.1 Förväntningar på arbetssätt _______________________________________ 39 

4.6.2 Förväntningar på ledarskap _______________________________________ 40 

5. Diskussion och slutsatser ____________________________ 43 

6. Referenser ______________________________________ 47 

Bilaga 1 – Intervjuguider _______________________________ 1 

Bilaga 2 – Informationsbrev ____________________________ 6 

 

  



 5 

1. Introduktion 

 

“Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Vi måste 

tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där man inte ska 

behöva lämna samma uppgifter flera gånger. “ 

(Regeringskansliet, 2017) 

 

Den rådande digitaliseringen har under den senaste tiden påverkat verksamheter på olika 

sätt och det har blivit allt viktigare att anpassa de olika processerna inom verksamheten till 

den digitala världen. Detta är särskilt en utmaning för verksamheter inom offentlig sektor. 

Som citatet ovan lyder, har regeringen som mål att kontakten med offentliga verksamheter 

ska vara enkel för kunder (Regeringskansliet, 2017). För att uppnå detta behöver fokus vara 

riktat mot digitala lösningar. Om en verksamhet ska kunna möta sina kunder på ett 

optimalt sätt behöver fokus vara på vad man levererar i den digitala sfären. Inte nog med 

att processer, produkter och tjänster ska transformeras och bli digitala. Det krävs även att 

dessa anpassas efter kundens behov. Helst ska man veta vad kunden vill ha innan hen vet 

det själv. När man vet vad kunden vill ha ska sedan produkter och tjänster designas utifrån 

dessa behov för att kunden ska kunna få ett värde från verksamhetens erbjudande.  

I västvärlden har det skett ett ekonomiskt skifte den senaste tiden när det kommer till 

vilka värdeerbjudanden som dominerar. Tidigare var det tillverkningsindustrin som var 

störst men på senare tid har tjänstesektorn expanderat och i Sverige utgjorde tjänsterna 

förra året cirka 70 procent av BNP:s värde (SCB, u.å). Detta innebär att det finns en 

marknad där efterfrågan på tjänster är stor och kunder har idag blivit vana vid en digital 

värld där tjänster designas för att vara så attraktiva som möjligt. Mager (2008) beskriver 

hur produktdesign under en lång tid har varit en självklarhet bland verksamheter och man 

har avsatt resurser för innovation och utveckling av fysiska produkter. Även om 

tjänstesektorn i dagsläget har expanderat och blivit större än tillverkningsindustrin, har 

inte designen av tjänsterna följt samma utveckling.  

Som en följd av denna utveckling behöver företag och organisationer identifiera och 

använda sig av metoder för att identifiera sina kunders behov och sedan designa attraktiva 

tjänster som kunderna vill använda. Ett samlingsbegrepp för sådana metoder är Service 

Design, eller tjänstedesign på svenska. Båda begreppen kommer fortsättningsvis användas 

i denna rapport och de syftar då till samma sak. Vårt val att använda begreppet Service 

Design motiveras av att vi tror att begreppet kommer växa och blir mer vedertaget inom 

ämnesområdet. Eftersom många av respondenterna uttrycker sig med begreppet 

tjänstedesign, använder vi även oss av det för att behålla kvalitet på vår data. Service Design 

innefattar metoder och verktyg för hur man ska bedriva processer för att designa 

kundanpassade tjänster. 

 

”A service happens over time and is made up of touchpoints – the people, information, 

products and spaces that we encounter. […] Service Design is the process of creating 

these touchpoints and defining how they interact with each other and with the user.” 

(Design Council, 2015, s. 4) 
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Tillväxt och tuff konkurrens i västvärlden har inneburit att Service Design har blivit ett hett 

ämne att diskutera för många moderna verksamheter (Nisula, 2012). Däremot har vi 

uppfattningen att Service Design inte har etablerat sig lika starkt inom offentlig sektor som 

privat sektor. Vi tror att det finns anledningar till att design av tjänster inte prioriteras på 

samma sätt inom offentlig sektor och vi anser även att det är intressant att undersöka 

närmare hur arbete med Service Design kan appliceras på det offentliga 

tjänsteerbjudandet.  

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur Service Design kan användas för att analysera 

kundbehov i utveckling av digitala tjänster i en statlig myndighet. 

1.2 Frågeformuleringar 

Vi avser att besvara syftet med följande frågeställningar: 

• Hur kan en myndighet arbeta kundfokuserat med hjälp av Service Design? 

• Hur arbetar statliga myndigheter med kundbehov och utveckling av digitala 

tjänster? 

• Hur kan Service Design bidra till utformningen av digitala tjänster? 
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2. Relaterad forskning 

 

I följande avsnitt presenterar vi forskning som relaterar till det område vi studerar. Den 

relaterade forskningen berör tre övergripande begrepp; tjänster, kundbehov samt 

Service Design. Syftet med avsnittet är att skapa en övergripande förståelse för dessa tre 

begrepp och presentera hur de relaterar till vårt forskningsområde.  

 

2.1 Tjänster 

Tjänster kan definieras som att bestå av värdeskapande processer, som i sin tur kan utgöras 

av sådant som vanligtvis refereras till som både tjänster och produkter (Kristensson, 

Gustafsson & Witell, 2014). Författarna skiljer på direkta och indirekta tjänster och menar 

att det som traditionellt anses vara produkter i själva verket är indirekta tjänster eftersom 

tjänsten uppstår när produkten används. Ett exempel på en indirekt tjänst är en 

mobiltelefon som skapar värde för kunden först när den används, exempelvis genom att 

ringa ett samtal. Direkta tjänster är sådant som generellt brukar refereras till som tjänster 

och som oftast uppstår i direkt interaktion mellan kund och leverantör, såsom ett 

kundtjänstsamtal. Gemensamt för direkta och indirekta tjänster är att det finns en 

värdeskapande process, men det skiljer sig åt när den processen uppstår (Kristensson et 

al., 2014). I detta arbete kommer utgångspunkten vara att både produkter och tjänster 

alltså hör till begreppet tjänster i någon bemärkelse, även om begreppet produkt kommer 

användas för att särskilja på direkta och indirekta tjänster.   

När kunden ska använda en tjänst innebär det att hen möter en serie aktiviteter eller 

steg som tillsammans skapar en helhetsupplevelse. Kunden kan möta olika aktörer i olika 

skeden och det är kombinationen av dessa möten, aktivitetsflöden och den totala 

upplevelsen som kunden sedan utvärderar. Oavsett om tjänsteleverantören har för avsikt 

att kontrollera denna upplevelse eller inte, kommer kunden att uppleva tjänsten. 

Upplevelsen kan i sin tur vara positiv, negativ eller inte ha någon större påverkan. (Wilson, 

Zeithaml, Bitner & Gremler, 2016) 

Tjänster kan ofta samproduceras av dess användare genom att de bygger på mänsklig 

interaktion eller att kunden agerar på något sätt som utgör förutsättningarna för tjänsten 

(Wilson et al., 2016). Kristensson et al. (2014) menar att verkligt värdeskapande processer 

är direkt beroende av ett aktivt samspel mellan kunden och leverantören. Kunden måste 

alltså agera på tjänsten på ett sådant sätt så att värde uppstår. Samma sak gäller för 

leverantören, genom att förutsättningar skapas redan vid leveransen för hur tjänsten 

upplevs av kunden. Wilson et al. (2016) förklarar vidare att känslor och sinnesstämning är 

avgörande för hur upplevelsen av en tjänst blir. Detta på grund av att tjänster bygger på 

mänsklig interaktion och därför kan känslor skapa brus i kommunikationen och leda till att 

mottagare och leverantör inte delar samma uppfattning.  

Wilson et al. (2016) diskuterar på vilka sätt kunder kan avgöra vilken tjänst som ska 

användas och hur det finns olika drivkrafter som hjälper kunden att utvärdera och hitta 

den bästa tjänsten. Eftersom myndigheter inte har någon konkurrens och därmed inte 

behöver bekymra sig för hur de ska locka till sig kunder, handlar det snarare om att få 
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kunden att vilja använda den tjänst som erbjuds och uppskatta den. Tjänster kan vara svåra 

att utvärdera av kunden eftersom de är svåra att greppa och oftast inte standardiserade. 

Det kan vara svårare för en kund att utvärdera en tjänst än en produkt eftersom dess 

attribut är svårare att definiera (Wilson et al., 2016).  

2.1.1 Tjänster i offentlig verksamhet 

Johannesson och Holmlid (2013) förklarar att det råder delade meningar huruvida 

offentliga tjänster är annorlunda i jämförelse med andra tjänster. Författarna presenterar 

karaktärsdrag hos offentliga tjänster som gör att de skiljer sig från andra tjänster. Ett 

karaktärsdrag de presenterar är att offentliga tjänster kan ha både offentliga och privata 

aktörer som verkställer tjänsten. Den andra utmärkande egenskapen hos offentliga tjänster 

är att det är möjligt att förutsäga att de kommer locka en stor kundgrupp. För det tredje, 

menar författarna, att tjänster som är offentliga har höga krav på effektivisering. Det fjärde, 

och sista, argumentet är att många offentliga tjänster har införlivat självbetjäning som 

tjänst för deras kunder och har förändrats mycket genom detta. Vi tror dock att det kan se 

olika ut gällande tjänster för självbetjäning mellan kommunal och statlig verksamhet. Med 

detta, menar vi, att det fjärde argumentet inte nödvändigtvis är sanning för alla offentliga 

verksamheter. 

De som däremot menar att det inte finns skillnader mellan offentliga tjänster och andra 

tar hänsyn till själva grunden för tjänster. Detta eftersom syftet med tjänster är densamma 

oavsett om den är offentlig eller inte, detta syfte är att en tjänst ska generera ett värde för 

de aktörer som är berörda av tjänsten. (Johannesson & Holmlid, 2013) 

Venkatesh, Chan och Thong (2012) menar att offentliga tjänster skiljer sig från 

kommersiella tjänster som erbjuds online eller offline eftersom kunden inte kan välja själv 

vem som ska leverera tjänsten. Valet kunden har här handlar snarare om på vilket sätt 

tjänsten ska tillgodogöras. Tjänster som levereras av privat sektor har större krav på att 

vara konkurrenskraftiga eftersom fler leverantörer kan erbjuda liknande värden medan 

offentliga tjänster många gånger råder under monopol. Därför menar författarna att det 

inte finns samma externa krav på att attrahera kunder för offentlig sektor. Samtidigt har 

inte offentlig sektor samma valmöjligheter som privat sektor när det kommer till vilka 

kunder de vill erbjuda sina tjänster till, utan de ska vara tillgängliga för alla. 

2.1.2 Digitalisering av tjänster 

Venkatesh et al. (2012) menar att kontakten mellan kund och verksamhet har förändrats 

allt eftersom självbetjäning har blivit möjligt i samband med den tekniska utvecklingen. 

Människor föredrar självbetjäning framför personliga möten eftersom det är både 

tidsbesparande och mer effektivt. Denna förändring innebär att verksamheter måste förstå 

hur teknologin kan användas på bästa sätt för att tillgodose kundernas behov samtidigt 

som man bemöter de krav som ställs på uppdaterade e-tjänster. Designen blir en 

nyckelfaktor för de IT-baserade tjänsterna som kunden ska interagera med eftersom den 

avgör hur tjänsterna tas emot och upplevs av kunden (Venkatesh et al., 2012).  

När det kommer till e-tjänster, har förutsättningarna för att leverera ett 

värdeerbjudande ändrats i takt med digitaliseringen. Människor kräver mer och det blir 

svårare att tillfredsställa de behov som har skapats i och med den allt mer avancerade 
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tekniken (Yu & Ko, 2012). Detta har lett till en konstant utmaning för många företag att 

förstå kundbehov, framförallt när det kommer till att införa informationsteknik i sitt 

tjänsteerbjudande.  

Wilson et al. (2016) belyser hur verksamheter har börjat fundera över hur kunder 

utvärderar och upplever kvaliteten på tjänster som levereras via webben eller digitala 

kanaler samt om deras kriterier skiljer sig från bedömningen av kvaliteten på icke-digitala 

tjänster. I en studie som genomfördes av the Marketing Science Institute, undersöktes hur 

kunder värderar kvaliteten på e-tjänster. Studien genomfördes med avseende på digitala 

tjänster som levereras genom en hemsida inom olika branscher och olika typer av tjänster. 

Resultatet visade att effektivitet och uppfyllande är kärndimensioner som kunder tar 

hänsyn till i värderingen av tjänsten. Att webbsidan är pålitlig och fungerande är även 

viktigt för kundernas helhetsupplevelse samt att de visuella elementen på sidan tas hänsyn 

till eftersom de påverkar tjänstens effektivitet och även den generella uppfattningen av 

hemsidan och varumärket. (Wilson et al., 2016) 

2.2 Kunden i fokus 

Organisationer inser mer och mer att det finns ett värde av att ha kundens behov i fokus 

när det kommer till att designa och utforma tjänster. Istället för att förbättra en redan 

utvecklad tjänst så att den blir mer attraktiv för kunder, skapas tjänster som redan från 

början möter kundernas behov och önskemål. Det tidigare sättet att utveckla tjänster är 

mer taktiskt och leder till ett begränsat värdeskapande. Om man istället utgår från 

kunderna redan från början, blir tjänsteutvecklingen mer strategisk och kan leda till nya 

former av värdeskapande. (Brown, 2008)  

För att en verksamhet ska kunna arbeta med kunden i fokus, krävs en viss förståelse för 

vad kundbehov är och vilka olika faktorer som påverkar kundbehov. Först och främst kan 

ett tjänsteerbjudande se olika ut för en kund beroende på i vilken kontext tjänsten levereras 

och tas emot (Kristensson et al., 2014). Kunder kan ha olika drivkrafter och anledningar till 

att använda sig av en tjänst och därför är det befogat att ta kundbehov i beaktning när 

tjänsten ska designas. I kontexter kan även olika situationer uppstå som får betydelse för 

det värde som kunden uppfattar av tjänsten. Ett exempel på en sådan situation är den 

interaktion som sker mellan kunden och verksamheten som levererar tjänsten (Kristensson 

et al., 2014). Interaktionen kan vara betydande både från kundens perspektiv och för 

leverantören. Inom vissa tjänsteerbjudanden ställs krav på kunden att leverera sitt ärende 

på ett tydligt sätt för leverantören så kunden får en passande tjänst tillbaka. I andra fall 

handlar det mer om att tjänstemannen som bemöter kunden ska sätta sig in i kontexten 

och förstå sig på kunden för att kunna leverera en passande tjänst. (Kristensson et al., 2014) 

2.2.1 Kundbehov 

Det finns några grundläggande utgångspunkter som kan användas i ett inledande skede 

när det kommer till att förstå sig på kundernas beteende i förhållande till tjänsten. En sådan 

utgångspunkt är Maslow’s (1943, 1954) behovstrappa. Behovstrappan kategoriserar fem 

olika nivåer av behov som människor har och denna kategorisering rör sig mellan basbehov 

och självuppfyllande behov. Basbehov är fysiska behov som människor behöver uppfylla 

för att se till att kroppen fungerar som den ska, vilket kan vara behovet av mat, sömn och 
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vätska. Efter det följer behov som handlar om säkerhet, sociala relationer, prestation och 

slutligen självuppfyllelse. Det har diskuterats huruvida hierarkin ska bestämmas i trappan 

eftersom bevis har förts fram för att man kan vara motiverad att nå det självuppfyllande 

steget utan att ha uppfyllt sina basbehov (Wilson et al., 2016). Oavsett kan denna modell 

användas som en startpunkt för verksamheter som vill centrera sitt arbete kring vilka behov 

som driver kunder till ett visst beteende.  

En annan grundläggande modell, som har använts mycket inom produktutvecklingen, 

är Kano-modellen (Kano, Seraku, Takahashi & Tsuji, 1984). Modellen utgår från det faktum 

att kunder kan befinna sig i olika kontext och att det därefter finns olika nivåer av behov 

som bör tillgodoses. Verksamheten ska utgå från att kunden har basbehov, som är sådana 

som kunderna tar för givet och som leder till missnöje om de inte uppfylls, endimensionella 

behov, sådant som kunderna aktivt efterfrågar samt attraktiva behov, vilka är sådana som 

kunderna inte vet att de har förrän de uppfylls av tjänsten (Yu & Ko, 2012). När det handlar 

om e-tjänster, kan det enligt Yu och Ko (2012) vara de tekniska delarna som är avgörande 

för att uppfylla de attraktiva behoven eftersom informationstekniska attribut ofta är nya 

och inte förväntade av kunderna. Eftersom digitaliseringen ständigt skapar nya krav hos 

kunderna är det troligt att författarnas resonemang har åldrats lite under de senaste åren. 

I dagsläget är det inte säkert att det räcker att en tjänst har informationstekniska attribut, 

eftersom det snarare är en självklarhet, utan de nya kraven hos kunderna måste mötas upp 

av de digitala tjänsterna för att de ska vara attraktiva att använda.  Stanko och Bonner 

(2013) menar att det har blivit av allt större vikt att kunna förstå och även forma sina 

kunders framtida behov, för att ta till vara på det inflytande verksamheten har och den 

möjlighet som finns att påverka kundernas beteende.  

Ett av de tidigare sätten att beskriva kundbehov handlar om att kategorisera in kundens 

interaktion med verksamheten i behov, önskemål och förväntningar (Edvardsson & Olsson, 

1996). Edvardsson och Olsson (1996) menar att behov är grundläggande och olika kunders 

behov tillgodoses på olika sätt. Önskemålen är sådana som kunden vill uppfylla och de 

baseras på exempelvis kundens ekonomiska förutsättningar och vad som är rimligt att 

önska av verksamheten som tillgodoser tjänsten. Författarna menar vidare att det är 

förväntningarna som är viktiga för verksamheter som vill utveckla sina tjänster. 

Förväntningarna baseras på behov och önskemål men influeras samtidigt av 

verksamhetens rykte, kundens tidigare erfarenheter av verksamheten och exempelvis 

marknadsföring. Det innebär att förväntningarna kan kopplas till interaktionen mellan 

verksamheten och kunden och de kan även ändras över tid. Om kunden eller verksamheten 

genomgår en förändring, gör även förväntningarna det. Kundbehov är alltså någonting som 

har diskuterats i omgångar under en längre tid och har blivit en central del i olika 

verksamheters arbete med tjänsteutveckling.  

En verksamhet kan också arbeta för att tillgodose kunden minst ett av de tre kärnvärden 

som Polaine, Løvlie och Reason (2013) belyser när det kommer till kundbehov; omtanke, 

tillgång och gensvar. Beroende på vilka behov kunderna har kan ett eller flera av dessa 

kärnvärden uppfyllas och bidra till att kunden antingen känner sig omhändertagen, fått 

tillgång till ett objekt eller en produkt eller fått den tjänst som efterfrågats.  
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Wilson et al. (2016) belyser vikten av att förstå vilken inverkan tjänsteprocessens aktörer 

och dess roller har för upplevelsen av tjänsten. Alla involverade måste arbeta med 

kundupplevelse eftersom kunden kan möta olika personer i olika skeden. Det är också 

viktigt enligt författaren att definiera vilka aspekter av tjänsten som genomförs framför 

kunden och vad som genomförs bakom kulisserna, så det blir tydligt var kunden har insyn. 

En kundorienterad tjänsteverksamhet bör kännetecknas av hur medarbetarna handlar 

och beter sig. Det finns företag som har en kundorienterad strategi, men om den strategin 

inte återspeglas i arbetssätt kring analys, beslutsfattande och implementering, kommer 

inte strategin bli lönsam i slutändan (Kristensson et al., 2014).  

2.2.2 Metoder för insamling av kundbehov 

Olika metoder har använts av verksamheter för att samla in kundinsikter och ta reda på 

vilka behov som behöver tillgodoses. Tidigare har det varit vanligt att använda sig av 

fokusgrupper eller kundundersökningar för att ta reda på kundernas upplevelse av 

befintliga produkter och tjänster (Matthing, Sandén & Edvardsson, 2004). Sådana metoder 

undersöker hur kunder reagerar på en tjänst och inte nödvändigtvis vad kunden skulle vilja 

ha. Enligt Johannesson och Holmlid (2013) tenderar en stor del av Sveriges myndigheter 

(80% år 2013) att arbeta med att undersöka nöjdhet snarare än behov. Den information 

som myndigheterna inhämtar handlar i ett sådant fall om tjänsternas output och det ger 

inte någon input om vilka behoven är.  

Andra exempel på angreppssätt som används för att fånga in kundinsikter är att inhämta 

och undersöka klagomål, kritiska incidenter, “exit-surveys”, etnografi och kundpaneler 

(Wilson et al., 2016). Wilson et al. (2016) menar att ett bra program för 

marknadsundersökning innefattar många olika informationskällor och varierade 

studietekniker. Beroende på vilken tjänst som verksamheten tillgodoser, varierar det vilka 

metoder som bör användas. Det är få organisationer som gör efterforskningar av alla 

aspekter, oftast väljs några angreppssätt ut för att matcha resurser och nyckelområden där 

kundbehov är centralt.  

Kvantitativa metoder har traditionellt sett använts med en deduktiv ansats för att testa 

redan existerande teorier. Metoder som enkäter, strukturerade intervjuer och strukturerad 

observation används i verksamheter som vill kvantifiera sociala situationer och få mätbara 

resultat om den stora massan (Bryman, 2016). Enligt Wilson et al. (2016) utgår många 

verksamheter från att de redan vet vilka behov kunderna bör ha när de levererar sina 

tjänster. Det innebär att de har ett deduktivt angreppssätt gentemot sina kunder och utgår 

från den interna verksamheten för att utvärdera sina kunders behov. Svårigheter uppstår i 

större grad bland verksamheter som levererar tjänster jämfört med verksamheter som 

arbetar med tillverkning, eftersom tjänsternas karaktärsdrag är svårare att definiera och 

greppa. Författaren menar vidare att det kan vara mer lämpligt att ha ett mer induktivt, 

“utifrån-och-in-tänk” när det handlar om tjänster och utgå från kundernas behov från 

första början. Marknadsundersökningar används då ofta som ett samlingsbegrepp för de 

metoder verksamheter använder för att samla in kundinsikter. Ofta används även 

informationskällor som exempelvis kunddatabaser för att försäkra sig om att 

undersökningarna går i linje med den information verksamheten redan har sedan tidigare.  
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Det förekommer däremot att verksamheter använder sig av kvantitativa metoder för att 

styrka resultat som uppkommit genom inledande kvalitativa efterforskningar. Särskilt när 

det handlar om större organisationer kan det vara önskvärt att kunna påvisa att de 

kvalitativa efterforskningarna har bäring bland den stora kundmassan. Efterforskning av 

kundbehov innebär att identifiera den nytta och de attribut som kunder förväntar sig av en 

tjänst. Detta är ett väldigt grundläggande arbete för att ta reda på vilka frågor som bör 

användas i efterföljande, ofta kvantitativa, undersökningar. Om företaget utgår från 

kvalitativ efterforskning av kundbehov, kan den sedan styrkas och följas upp med 

kvantitativa enkäter som utformas med en kvalitativ utgångspunkt. Företag har också i 

större utsträckning börjat använda sig av efterforskning som redan är gjord inom andra 

branscher som har liknande kundgrupper med liknande krav och behov. (Wilson et al., 

2016) 

2.3 Service Design 

Johannesson och Holmlid (2013) förklarar hur design har genomgått ett skifte. Från att 

vara fokuserat på produkter till att ha fått en mer betydande användning inom 

innovationsarbete för verksamheter. Författarna beskriver hur fenomenet design har 

utökats och att det idag kan användas av verksamheter från att identifiera problem, genom 

hela processen, till att identifiera en lösning samt implementera och utvärdera den. 

Därefter fortsätter Johannesson och Holmlid (2013) beskriva en expansion av begreppet 

design, från att omfatta produkter till att även appliceras på tjänster. Därför har design 

blivit ett begrepp som kan användas av verksamheter som huvudsakligen levererar tjänster.  

Polaine et al. (2013) beskriver hur begreppet Service Design har vuxit fram bland den 

digitala generationen som är uppvuxen med ett nätverkstänkande. Redan på 20-talet 

började industriella designers humanisera den teknologi som då fanns tillgänglig och 

anpassa funktioner efter den generationens behov. Idag, menar författarna, har effektivitet 

bytts ut mot flödeseffektivitet och vi har börjat värdera livskvalitet framför 

levnadsstandard. Service Design handlar om att studera människors upplevelser och behov 

för att sedan designa tjänster därefter (Polaine et al., 2013). Detta kan verka enkelt i teorin 

men i verkligheten är designen av bra tjänsteupplevelser någonting som är utmanande 

även för de största och bästa organisationerna. 

Service Design innebär att man arbetar proaktivt och utgår från vilket värde man som 

leverantör vill erbjuda och sedan skapar man ett varaktigt tjänsteerbjudande som ständigt 

förbättras enligt kundens behov. Det handlar om att utgå från kundens perspektiv, 

överväga varje möjligt utfall och sedan bestämma vilka lösningar som levererar enligt 

strategin. När en kund går igenom en tjänst, gäller det att stärka relationen vid varje 

beröringspunkt så att kundens upplevelse blir den bästa. Man måste använda sig av sin 

strategi för att förstå vad kunder förväntar sig och vilket värdeerbjudande man som 

leverantör lovar kunden. (Stewart & O’Connel, 2017) Beröringspunkter är någonting som 

Polaine et al. (2013) lägger stor vikt vid och genom att ta ett helhetsgrepp och se över var 

dessa punkter återfinns i verksamheten, kan hela kundresan förbättras. Enligt Sirendi och 

Taveter (2016) kan det även vara bra för verksamheter att diskutera vilka intressenter som 

återfinns bland beröringspunkterna och hur de interagerar med varandra. Service Design 

skiljer sig från andra designdiscipliner som exempelvis User Experience Design genom att 



 13 

antalet intressenter som bemöter resultatet generellt är större, beröringspunkterna är fler 

och mer omfattande samt att interaktionerna mellan intressenter sker över tid (Polaine et 

al., 2013). 

2.3.1 Användningen av Service Design 

När det kommer till myndigheter som vill närma sig en mer digital verksamhet, kan det 

vara bra att använda sig av Service Design på ett proaktivt sätt och arbeta med lämpliga 

metoder för att möta intressenternas behov (Sirendi & Taveter, 2016). Det kan i sin tur 

sedan generera en högre kvalitet på kundupplevelsen. Johannesson och Holmlid (2013) 

påpekar att en prioritering i den politiska agendan är att belysa vikten av att involvera 

externa aktörer, såsom kunderna, med avseende på att förbättra verksamhetens 

tjänsteerbjudande. Därför menar författarna att designarbete lämpar sig bra för offentliga 

tjänster. 

Kvalitativa metoder används generellt mer än kvantitativa inom Service Design på 

grund av att fokus skiftas från massan till individen (Polaine et al., 2013). Exempel på 

metoder som kan användas när Service Design tillämpas är etnografi, kartläggning av 

intressenter och förväntningar, uppbyggande av personas, service blueprinting och 

kundresor (Sirendi & Taveter, 2016). Etnografi och kartläggning handlar i grunden om att 

befinna sig i kundens naturliga kontext för att identifiera behov och beteendemönster att 

sedan utgå från i senare skeden (Wilson et al., 2016). Personas handlar om att profilera och 

visualisera arketypiska användare baserat på beteendeanalyser för att sedan använda 

materialet i designprocessen (Idoughi, Seffah & Kolski, 2011). Service blueprinting 

innefattar att skapa en karta som porträtterar tjänstesystemet i en verksamhet så att det 

blir lättare att förstå och arbeta med tjänsterna objektivt. Med hjälp av blueprints får man 

en visuell översikt av processer, beröringspunkter, roller och tjänstens synliga element. 

(Wilson et al., 2016) Kundresor är en central metod inom Service Design och det innebär 

att man ser över olika stadier i kundens relation med tjänsten. Man tittar på hur övergångar 

mellan olika beröringspunkter ser ut och vilka vägar kunden tar i tjänsteprocessen. Detta 

för att ta reda på var olika behov uppstår och var förbättring eller innovation kan ske. 

(Polaine et al., 2013) 

Johannesson och Holmlid (2013) beskriver fyra delar inom tjänstedesign som kan anses 

vara grundpelare för synsättets utgångspunkter; den mänskliga skalan, samskapande, 

transformation och design för tjänster. Den mänskliga skalan belyser användaren av 

tjänsten som en viktig resurs för tjänsteinnovationer. Den andra punkten, samskapande, 

belyser de olika aktörer som genom användning av tjänster skapar värde tillsammans med 

tjänsteleverantören. I den tredje utgångspunkten, transformation, beskriver författarna att 

det inom detta perspektiv finns ett fokus på att utveckla tjänster för att åstadkomma 

förändring, främst på en samhällelig nivå. Den fjärde och sista utgångspunkten, design för 

tjänster, belyser att en designer inte bara kan designa en tjänst utan snarare skapa 

förutsättningar för tjänster som genererar värde. Detta kan exempelvis handla om att se 

över vad som behöver inkluderas i en tjänst för att vara värdeskapande för användaren. Det 

inkluderar även att skapa förutsättning genom att tillgodose plattformar där tjänsterna kan 

existera och användas. 



 14 

2.3.2 Service Design i verksamheten 

Relationsbyggande och interaktion är även viktigt internt inom organisationen hos 

tjänsteleverantören för att upplevelsen av en tjänst ska bli bra. Ledningen måste arbeta 

med kundernas perspektiv och inte se på dem enbart som målgrupper eller siffror samt 

ansvara för att föra vidare tankesättet i resterande verksamhet. (Polaine et al., 2013) 

Service Design handlar om en organisatorisk förändring och ett nytt sätt att se på kunden. 

Enligt Polaine et al.  (2013) måste leverantören förstå alla intressenters behov och 

uppmärksamma det värde som kan genereras till samhället. Svårigheten med Service 

Design är att sammankoppla de varierande mål som intressenterna kan ha och hitta den 

bästa vägen att göra det. Författarna diskuterar vidare att med statliga myndigheter kan 

fallet vara att man vill ha så få kunder som möjligt och att det samhälleliga värdet ligger i 

att koppla bort människor från myndigheten, vilket går tvärtemot vad privat sektor 

eftersträvar. Därför kan Service Design användas för att skapa lättillgängliga, attraktiva 

tjänster för kunder inom offentlig sektor, så att arbetet inom verksamheten minskar och 

blir mindre komplext.  

Efter denna genomgång av relaterad forskning, står det klart för oss att forskning om 

Service Design främst har utspelat sig inom privat sektor. Vårt forskningsområde, Service 

Design inom statlig verksamhet, är därmed relativt outforskat. Enligt tidigare forskning 

står det klart att kundbehov är något som verksamheter kan dra nytta av att fokusera på 

och att Service Design kan vara ett sätt att arbeta med detta. Service Design är ett 

förhållningssätt där verksamheter kan bjuda in kunden att bidra till tjänsteutvecklingen. 

Med hänsyn till detta resonemang anser vi att det är intressant att studera området vidare. 
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3. Metod 

 

I avsnittet som följer presenterar vi den metodansats vi utgått från samt hur vi genomfört 

vår studie utifrån detta. Avslutningsvis diskuterar vi våra val och vårt tillvägagångssätt. 

 

3.1 Metodval 

Vår studie utgår från en kvalitativ ansats då vårt syfte och våra frågeformuleringar riktar 

sig mot att vara teorigenererande snarare än teoriprövande, vilket främst hör till 

kvantitativa metoder. Detta innebär att vi är intresserade av individers erfarenheter, 

förståelser och upplevelser av ett fenomen. Ställer vi detta i jämförelse till en kvantitativ 

ansats söker dessa metoder främst uppfattning och förståelse om ett område utifrån en 

större mängd statistiska data som kan generaliseras (Bryman, 2016). Eftersom vårt syfte 

utgår från att skapa en förståelse för hur Service Design kan användas vill vi ta del av olika 

beskrivningar av hur man arbetar och hur det arbetet upplevs. Detta kräver ett djup snarare 

än en bredd i det empiriska materialet. Med en kvantitativ ansats kan man inhämta data 

från många respondenter, vilket skapar bredd i empirin medan en kvalitativ ansats kan ge 

djup (Bryman, 2016). Därför är en kvalitativ ansats mer passande för vår studie. 

3.1.1 Fallstudie 

En fallstudie är inte en forskningsmetod utan en forskningsdesign (Bryman, 2011), 

däremot har vi valt att presentera fallstudie i detta kapitel då det ligger som grund för vårt 

arbete och val av forskningsmetod. Bryman (2011) reserverar sig för att benämna studier 

som fallstudie. Författaren anser att en fallstudie kan användas när det är själva fallet som 

utgör det främsta intresset och fokus för studien. Den verksamhet som vår studie baseras 

på var inte egenhändigt det som väckte vårt intresse för att genomföra studien. Däremot 

argumenterar vi ändå för att vår studie kan benämnas som en fallstudie. Detta då vi valt att 

hämta empirin från en enskild verksamhet som vi även har ett idiografiskt synsätt på. Vi 

vill åskådliggöra unika drag genom att undersöka Service Design inom en statlig 

myndighet, ett område som är tämligen outforskat, vilket är innebörden av ett ideografiskt 

synsätt enligt Bryman (2011). Vidare är vår fallstudie enligt typen exemplifierande fall. 

Detta innebär inte att vår studie är representativ för en större kontext, däremot kan vårt 

fall likställas med andra statliga myndigheter, vilka således kan ha användning av vårt 

resultat. Dessutom kan ett exemplifierande fall avse en kontext som är passande för 

forskningsfrågan vilket även stämmer för vår studie.  

3.2 Datainsamling  

Eftersom vi vill förstå hur arbetet med Service Design fungerar inom en statlig myndighet 

och upplevelserna av det lämpar sig kvalitativa intervjuer väl för vårt syfte. Detta då 

kvalitativa intervjuer riktar fokus på upplevelser och förståelser ur respondenternas 

perspektiv (Bryman, 2011). Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som är en 

flexibel intervjutyp med öppna frågor som ger större friheter till respondenten i de svar 

denne formulerar. Den semistrukturerade intervjun gav även en fördel för oss som utförde 



 16 

intervjuerna då det tillät flexibilitet i intervjuguiden och därmed behövde vi inte ställa 

frågorna i en specifik ordning. Dessutom öppnar en semistrukturerad intervju upp för 

spontana följdfrågor under intervjutillfället. 

3.2.1 Urval av organisation och respondenter 

Den verksamhet vi utförde vår studie hos valde vi med vetskapen om att de genomgick 

organisatoriska förändringar samt att de påbörjat arbete med Service Design. Eftersom vårt 

huvudfokus för studien är Service Design lämpade sig den verksamheten väl för vårt syfte. 

Vid en första kontakt med verksamheten fick vi tala med en person som har en bred översikt 

av verksamhetens processer och dess förändringsarbete. Denne kunde därefter leda oss 

vidare till två nya kontakter inom verksamheten som blev våra informanter. I ett tidigt 

skede av studien genomfördes därför en gemensam informantintervju med dem i syfte att 

skapa underlag för vidare arbete. Informanterna bidrog genom att ge oss grundläggande 

information om verksamheten samt hjälpa oss att komma i kontakt med respondenter för 

våra intervjuer. Denna typ av urvalsprocess går under kategorin snöbollsurval som är en 

typ av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Utöver den verksamhet som är nära knutet till 

vår studie genomförde vi även en intervju med en person från en konsultverksamhet inom 

den privata sektorn. Denna verksamhet är specialiserad inom Service Design och har 

erfarenheter av att arbeta med statliga verksamheter. Vi ansåg därför att det var relevant 

att få deras perspektiv på området. Även denna urvalsprocess kan kategoriseras som 

snöbollsurval enligt Brymans (2011) beskrivning. Vi gav respondenterna från myndigheten 

olika benämningar mellan A och F för att bevara deras anonymitet och för att samtidigt 

förenkla återgivandet av deras svar i resultatet. Även informanterna och specialisten fick 

benämningar för att bevara anonymiteten. 

 

Benämning Organisation Arbetsroll Intervjutyp  Interaktion Intervjulängd 

Informant X Offentlig Verksamhetsutvecklare Informant Fysisk ej inspelad 

Informant Y Offentlig Verksamhetsutvecklare Informant Fysisk ej inspelad 

Respondent A Offentlig Verksamhetsutvecklare Respondent Fysisk 1:09:03 

Respondent B Offentlig Verksamhetsutvecklare Respondent Fysisk 35:43 

Respondent C Offentlig Verksamhetsutvecklare Respondent Videolänk 34:56 

Respondent D Offentlig Verksamhetsutvecklare Respondent Fysisk 51:40 

Respondent E Offentlig Kommunikatör Respondent Fysisk 1:40:57 

Respondent F Offentlig UX-designer Respondent Fysisk 1:40:57 

Specialisten Privat Konceptdesigner Respondent Telefon 1:27:14 

Tabell 1.  Schema över respondenter innehållande organisationstillhörighet, arbetsroll, 

intervjutyp, interaktion och intervjulängd. 
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3.2.2 Genomförande 

Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna började vi med att producera 

intervjuguider, en för myndigheten och en för konsultverksamheten (se Bilaga 1). 

Intervjuguiden för myndigheten baserades på resultatet från den inledande 

informantintervjun samt kunskaper som vi inhämtat från relaterad forskning. 

Intervjuguiden för konsultverksamheten skalades ner och frågor som var relaterade till 

personens tidigare arbetserfarenheter togs bort. Båda intervjuguiderna bestod av två 

huvudsakliga teman där vi utformade intervjufrågor för respektive tema. Kvale och 

Brinkman (2014) formulerar detta som den tematiska dimensionen av intervjun och syftar 

till de delar av intervjun som är knutet till själva forskningsämnet. Intervjufrågorna 

formulerades på ett öppet sätt för att skapa förutsättning för ett så uttömmande svar som 

möjligt (Bryman, 2011). Utöver dessa två teman hade vi även inledande och avslutande 

frågor med syfte att få respondenten att känna sig bekväm innan vi nådde de intervjufrågor 

som tillhörde själva kärnan av vår studie. Den inledande och avslutande delen tillhör den 

dynamiska dimensionen av intervjun som berör den mellanmänskliga aspekten av 

intervjun med avsikt att bidra till en positiv upplevelse av intervjutillfället (Kvale & 

Brinkman, 2014). Vid varje intervju delade vi upp frågeställningarna mellan oss, den ena 

började med att gå igenom de första två delarna av intervjuguiden medan den andra 

antecknade och därefter skiftade vi roller för de resterande två delarna av intervjuguiden. 

Denna uppdelning möjliggjorde att respondenten fick möjlighet att interagera med oss 

båda, det gav även möjlighet för den som ställde frågorna att vara fullt fokuserad på 

respondenten och identifiera intressanta och relevanta följdfrågor. Det blev också en 

positiv effekt för den som förde anteckningar då den kunde rikta allt fokus till att anteckna 

så mycket som möjligt för att därefter underlätta de efterföljande transkriberingarna av 

materialet. Intervjuerna spelades även in för att underlätta transkribering samt för att inte 

gå miste om värdefull data (Bryman, 2011). 

Vi har totalt intervjuat nio personer där två deltog i informantintervjun och de 

resterande sju intervjuades i rollen som respondent. Av dessa nio personer tillhör åtta den 

statliga verksamheten och en tillhör en verksamhet inom den privata sektorn. Både vid 

informantintervjun samt vid en av respondentintervjuerna, som utfördes inom den statliga 

verksamheten, deltog två personer samtidigt. Vid respondentintervjun var det 

respondenterna E och F som deltog samtidigt. De intervjuer som genomfördes med 

deltagare från den statliga verksamheten utfördes på deras kontor med undantag för en, 

som genomfördes via videolänk. Intervjun med respondenten, som tillhör verksamheten 

inom privat sektor, skedde via telefon då vi på grund av det geografiska avståndet inte hade 

möjlighet att genomföra en fysisk träff. 

3.2.3 Litteraturgenomgång 

Bryman (2011) förklarar vikten av en litteraturgenomgång för att få vetskap om vilka 

kunskaper som redan finns inom det området som studien utförs inom. I det inledande 

skedet av vår litteraturgenomgång hade vi tre övergripande områden som vi ville få mer 

kunskap inom; Service Design, statlig verksamhet samt kundbehov. Vi identifierade 

nyckelord inom dessa områden som vi använde för att söka litteratur. Exempel på 

nyckelord som användes är Service Design, tjänstedesign, method, customer needs, user 
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involvement, government, e-government och public sector. För varje källa vi valde att 

inkludera i vår sammanställning av litteratur gjorde vi först en bedömning av litteraturens 

relevans samt källans trovärdighet. Denna bedömning gjorde vi genom att läsa abstract 

samt undersöka källans ursprung. Efter att ha sammanställt en lista över litteratur i form 

av artiklar och böcker började vi läsa för att fördjupa våra kunskaper inom respektive 

områden samt för att försöka identifiera samband mellan de olika områdena.  

3.3 Dataanalys 

Under vårt analysarbete har vi lutat oss mot grundad teori. Centralt inom denna 

forskningsansats är huvudproblemet, även kallat ’main concern’, som innebär att forskarna 

utgår från deltagarnas perspektiv och försöker förstå vad deltagaren anser är det väsentliga 

inom det aktuella området (Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom vi syftar till att förstå 

deltagarnas upplevelser av Service Design anser vi att det är en lämplig forskningsansats 

att tillämpa.  

3.3.1 Bearbetning och analysmetod 

De intervjuer vi genomfört transkriberades för att därefter skrivas ut. Därefter läste vi 

samtliga transkriberingar och började koda de delar som vi ansåg var betydande för vår 

studie. Koderna skapades utifrån datan och vi lät därmed texten tala till oss istället för att 

ha förutbestämda benämningar på koder vi eftersökte. När kodningsprocessen startat 

kunde vi börja se mönster och sammanföra likvärdiga koder i övergripande kategorier. 

Denna första del av kodningen beskrivs av Fejes och Thornberg (2015) som öppen kodning. 

I den öppna kodningen förespråkar författarna att forskaren är så nära empirin som möjligt 

för att materialet inte ska bli för abstrakt tidigt i processen. Detta för att undvika risken av 

att annan forskning och andra teorier ska färga empirin. Den öppna kodningen är det första 

av två steg som går under namnet substantiv kodning. Efter att allt material var kodat och 

infört under en kategori började vi gå igenom samtliga kategorier och diskutera vad som 

var intressant. Samtidigt ifrågasatte vi vilka delar som var relevanta och tog bort de koder 

som inte ansågs vara det. Detta steg i processen var viktig för att få fram kärnan i empirin 

och samtidigt fokusera arbetet mot vårt övergripande syfte för studien. Denna del av 

processen kan härröras till selektiv kodning som är det andra steget i substantiv kodning 

(Fejes & Thornberg, 2015). Under hela processen pågick en konstant jämförande analys 

vilket innebär att vi jämförde data med data, koder med koder, koder med kategorier och 

så vidare. Detta är en viktig princip inom Grundad teori, som är essentiell för att empirin 

ständigt ska utvecklas till att bli mer teoretiska resonemang (Fejes & Thornberg, 2015). 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det även av vikt inom Grundad teori att föra memos 

under hela analysprocessen vilket innebär att man för anteckningar om idéer och tankar 

man får vid bearbetning av datan, vilket vi gjorde. Efter att empirin genomgått den 

substantiva kodningen började vi sammanställa kategorierna enligt teman i löptext. 

3.4 Forskningsetik 

Etik inom forskning behandlar hur forskaren genomför en studie på ett ansvarsfullt och 

respektfullt sätt, vilket inkluderar forskningsområdet som studien utförs inom samt 

deltagarna i studien (Bryman, 2011). Detta är något vi respekterat i vår studie och har 
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därför beaktat de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning av Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet (2002) presenterar två 

huvudsakliga krav vad gäller de forskningsetiska principerna, dessa är forskningskravet 

samt individskyddskravet. Forskningskravet beskriver vikten av att den forskning som 

bedrivs är till fördel för samhället och dess medborgare. Individskyddskravet syftar istället 

till forskarens relation till individerna som ingår i studien och hur dessa inte ska vara 

utsatta i forskningen eller i presentationen av den. Under beskrivningen av 

individskyddskravet presenteras fyra huvudkrav som bör beaktas och följas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet avser att deltagare i forskning ska bli upplysta om den forskning som 

genomförs, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin delaktighet. 

Därefter följer samtyckeskravet som innebär att forskaren behöver få ett samtycke om 

deltagande i studien samt att de samtycker till de villkor som studien ställer. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet och det berör hur det material som samlas in från 

deltagarna ska hanteras samt att rapportering av resultat inte ska kunna avslöja enskilda 

individer som deltar i studien. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, belyser hur 

forskaren hanterar det empiriska materialet och att det inte ska lämnas ut för icke-

vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att bemöta dessa fyra huvudkrav har vi skickat ut informationsbrev (se Bilaga 2) till 

samtliga deltagare några dagar innan intervjutillfällena. Innan varje intervju startade 

bekräftade vi även med informanter och respondenter att de tagit del av brevet samt att de 

samtycker till villkoren. I informationsbrevet informerade vi även deltagarna om att 

intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta vårt vidare arbete med det empiriska 

materialet. För att vidare arbeta utifrån de etiska riktlinjerna har vi direkt i hanteringen 

med det empiriska materialet kodat våra respondenter enligt färgkod. Detta dels för att 

uppfylla konfidentialitetskravet men även för att vi försöker förhålla oss så objektiva till 

materialet som möjligt på så sätt att vi inte tänker på vem som intervjuas utan mer på vad 

de säger.  

3.5 Metoddiskussion  

En övergripande diskussion som kan riktas till forskningsstudier generellt är den 

makthierarki som finns mellan forskare och deltagare (Ali & Kelly, 2012). Det är forskaren 

som har makten i vad som studeras och hur det ska genomföras medan deltagaren lämnar 

ut information som kan vara utelämnande både som individ men även i sin position på 

arbetsplatsen. Då vår studie utförs inom en verksamhet där majoriteten av deltagarna 

tillhör verksamheten och ska beskriva sina åsikter och uppfattningar som berör 

verksamheten kan det vara utelämnande för deras arbetsroll. Vi försökte bemöta denna 

makthierarki dels genom att informera deltagarna om de forskningsetiska principerna, 

vilket ger deltagarna insikter i deras rättigheter vad gäller deras medverkan i studien. 

Dessutom anser vi att semi-strukturerade intervjuer även hjälper till att sudda ut dessa 

maktstrukturer då deltagarna, genom öppna frågor, får möjlighet att formulera och styra 

svaren utan påtryckningar från oss. Vi utförde även majoriteten av intervjuerna i en miljö 

som är mer välbekant för deltagarna än för oss som forskare, vilket kan ha bidragit till en 
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ökad trygghet under intervjutillfället. Vi anpassade oss därmed efter deltagarna istället för 

tvärtom.  

Under en av intervjuerna deltog två respondenter samtidigt. Vi diskuterade om de två 

respondenterna kan ha påverkat varandras svar. Exempelvis kan den ena respondenten ha 

känt sig hämmad att vara kritisk mot verksamheten inför den andre. Respondenterna kan 

också ha influerat varandra att svara på ett sätt som de inte gjort om de intervjuats enskilt. 

Vi anser dock att det snarare bidrog till ett mer kärnfullt samtal eftersom respondenterna 

kunde fylla ut varandras svar så att det blev mer uttömmande. Bryman (2011) menar också 

att när fler än en person deltar vid ett intervjutillfälle kan den andre utgöra 

störningsmoment. Detta har dock störst påverkan för intervjuformer som är av mer 

kvantitativ natur. Författaren menar vidare att intervjuer där fler än en respondent ingår 

oftast genomförs i studier som utgår från en kvalitativ inriktning där påverkan inte är lika 

hög utifrån ett forskningsperspektiv då intervjuerna inte är strukturerade på samma sätt 

som inom kvantitativa intervjuer (Bryman, 2011). Två av de intervjuerna vi genomförde 

hade vi inte heller möjlighet att utföra fysiskt på plats på grund av de geografiska 

avstånden, därför utfördes en via telefon och en via videolänk.  

En utmaning som finns med att genomföra en intervju via telefon, i jämförelse till en 

intervju ansikte mot ansikte, är att kroppsspråket försvinner (Bryman, 2011). När 

kroppsspråket saknades var det svårt för oss som intervjuare att identifiera eventuella 

känslor rörande en fråga eller om den som blev intervjuad inte förstod frågan och var i 

behov av förtydligande eller exempel för att förstå frågan i sin kontext. Däremot anser vi 

att både vi och respondenten var tydliga med att påpeka om man inte uppfattade frågan 

eller svaret eller om man var i behov av ett förtydligande. Däremot är det omöjligt att 

identifiera delar av intervjun där vi missade uttryck och känslor som hade kunnat vara av 

värde för vår studie. Bryman (2011) menar även att en del frågeställningar kan vara 

känsliga och som därmed passar sämre för telefonintervjuer. Vi anser inte att våra 

frågeställningar för denna intervju var känsliga och därmed inte påverkat respondentens 

svar, oavsett om intervjun skedde via telefon eller inte. Detta då det huvudsakliga syftet 

med intervjun var främst att få information om Service Design och inte personliga aspekter. 

Därför anser vi att en intervju via telefon inte hade någon negativ effekt på den information 

vi fick.  

De intervjuer som inte kan genomföras ansikte mot ansikte kan med fördel utföras via 

videolänk eftersom det ändå ger möjlighet för intervjuaren och den intervjuade att se 

varandra (Bryman, 2016). Bryman (2016) menar att det däremot finns risker för 

exempelvis teknologiska problem som kan uppstå och störa under intervjun och 

inspelningen av den. Vi fick genomföra vår intervju via den statliga verksamhetens interna 

videolänk. Den tekniska utrustning verksamheten har är avsedd för videomöten. Detta gav 

oss en större trygghet till att tekniken skulle fungera problemfritt vilket den även gjorde.  

Avslutningsvis för denna diskussion vill vi beakta vår studies reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet avser att ifrågasätta om studien är repeterbar, alltså att en liknande studie 

skulle visa samma resultat som vår studie (Bryman, 2016). Enligt Bryman (2016) är 

reliabilitet därför särskilt viktig vad gäller kvantitativa studier. Det skulle vara svårt att få 

samma resultat om man upprepade vår fallstudie, detta eftersom den utspelar sig i en 

kontext som på senare tid genomgått stora förändringar. Därför är det rimligt att anta att 
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den uppfattning som finns gällande verksamhetens kundfokuserade arbete samt arbetet 

med Service Design kommer att förändras med tiden ju mer detta arbetssätt mognar i 

verksamheten. Vad avser validitet så innebär det att studien genomförs i enlighet med 

forskningens syfte och övergripande frågeställningar (Fejes & Thornberg, 2015). Ett sätt 

för oss att försöka ge vår studie en ökad validitet är att ständigt ifrågasätta våra val och 

förfaranden mot vårt syfte för att se till att de stämmer överens. Kvale och Brinkman (2014) 

menar att validitet inte är något som hör till slutprodukten av en studie utan något som ska 

prägla hela forskningsprocessen. Detta är något vi haft som avsikt att upprätthålla. 
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4. Resultat och analys 

 
I följande avsnitt kommer resultatet från vår empiriska studie redovisas. Vi kommer även 

redovisa resultatet från den intervju som genomfördes med respondenten från 

konsultverksamheten. Denna respondent kommer refereras till som “Specialisten”. 

Parallellt med resultatet kommer våra egna analyser av materialet presenteras, detta för 

att underlätta för läsaren.  

 

4.1 Bakgrund 

För att genomföra denna studie har vi varit i kontakt med en statlig myndighet för att 

undersöka hur arbetet med kundbehov ser ut i deras verksamhet. Myndigheten har en stor 

kundmassa som kan delas upp i olika kundgrupper. Kunder från dessa grupper kan ha 

varierande ärenden, vilket innebär att det finns många olika behov att tillgodose. Med 

tanke på att verksamheten är en statlig myndighet, delar man även kundmassa med 

flertalet andra myndigheter och kundernas ärenden kan beröra flera myndigheter under 

processens gång. Verksamheten har en hierarki som innebär att det finns en 

generaldirektör (GD) som, utöver organisatoriska organ som ekonomi, juridik och HR, har 

en stab som i sin tur har olika enheter under sig. Vidare i hierarkin finns tre ytterligare 

avdelningar där bland annat handläggare och kundtjänstmedarbetare är verksamma. Det 

är framförallt den delen av verksamheten som möter kunden i olika sammanhang.  

I samtalet med de två informanterna fick vi en övergripande bild av den omorganisering 

som ägde rum i verksamheten under 2017. I dagsläget genomför myndigheten även en stor 

systemförnyelse där de uppdaterar sin nuvarande teknik. Denna systemförnyelse 

uppskattas pågå i ungefär tre år. Enligt informanterna var anledningen till 

omorganiseringen att man ville nå större framgång i mötet med kunden och prioritera 

kundbehov på ett annat sätt. Tidigare har man mätt kundnöjdhet med stora kvantitativa 

undersökningar som efterfrågade respons på befintliga tjänster, nu vill man arbeta mer 

proaktivt med kundbehov och lista ut vad kunderna inte vet om att de behöver. 

Verksamheten var ett tydligt exempel på en stuprörsorganisation där varje avdelning hade 

sin egen utvecklingsprocess. I dagsläget finns stuprören fortfarande kvar, enligt 

informanterna, men man har ett annat helhetstänk gällande kundbehov över hela 

verksamheten. 

Tidigare fanns det en särskild kundmötesavdelning samt verksamhetsutvecklare som 

arbetade i de olika avdelningarna i verksamheten. I samband med omorganiseringen valde 

man att samla den kompetens och kunskap som fanns i två nya enheter, som nu tillhör 

staben. Enheternas uppdrag är att arbeta mer strategiskt med kundbehov och kundinsikter. 

Man har även tagit in externa aktörer, vars uppgift är att inleda arbetet med tjänstedesign. 

Detta innebär att man har gått från att arbeta i stuprör till att ha enheter som arbetar för 

hela verksamheten.  
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4.2 Omorganiseringen av en myndighet 

Samtliga respondenter redogör för att tidigare arbetssätt har grundats i ett subjektivt sätt 

att se på kunden. De åtgärder som har genomförts gällande verksamhetens arbetssätt har 

baserats på interna perspektiv och i huvudsak handlat om hur man kan förenkla arbetet för 

personalen. Verksamheten har varit organiserad i stuprör där varje avdelning arbetar med 

sina egna arbetsuppgifter. År 2013 började man arbeta med LEAN och utvecklingsarbete i 

verksamheten och enligt Respondent A var det även då man började prata om kunden.  

 

“Ja, arbetet med kundens fokus påbörjades ganska mycket tidigare, jag skulle säga 2013, 

i samband med att man arbetade med ständiga förbättringar. När man jobbar med 

LEAN har man oftast ett sånt där ‘LEAN-hus’ (och) där står det ju i grunden att vi ska 

ha kunden i fokus.” (Respondent A) 

 

Man använde sig av handläggarnas erfarenheter av kunderna och utgick från vad man 

redan visste. Flera respondenter beskriver hur det fanns ett “inifrån-och-ut-tänk” och man 

använde sig bland annat av triader, bestående av tre handläggare, som genom observation 

av varandras arbete diskuterade sitt kundbemötande. Andra metoder som respondenterna 

uppger användes tidigare var kvantitativa kundundersökningar i form av enkäter, 

användartester på befintliga tjänster och rapporter om det arbete som genomfördes. Det 

fanns ett stort fokus på att rapportera om telefonstatistik och huruvida arbetet matchade 

uppsatta mål.  

Här kan vi se att kunden har varit i fokus för verksamheten tidigare, däremot har man 

inte aktivt involverat kunden. Istället har man utgått från de kunskaper som finns internt 

för att göra lösningar som man tänker sig är behovsanpassade. Att arbeta med LEAN 

innebär att man ser kunden som en flödesenhet som genomgår en värdeskapande process 

när den möter en tjänst. Fokus inom LEAN ligger vid att förbättra processen för kunden 

utifrån de insikter som finns internt. Kunden är därmed i fokus men inte aktivt inkluderad 

i arbetet. Resultatet visar att man inom myndigheten låtit kunderna utvärdera en redan 

existerande tjänst och sedan har förbättringar genomförts efter det. I arbetet med LEAN 

ville man förbättra interna arbetsprocesser och skapa en gemensam helhetssyn. Det som 

man ansåg vara kundfokuserat arbete handlade mer om att förenkla kundens flöde genom 

verksamheten utan att faktiskt utgå från kundens behov.  

4.2.1 Kundorienterat arbete i en myndighet 

Att det tidigare arbetet med kundinsikter har haft utgångspunkt i den interna 

verksamheten är alltså någonting som många av respondenterna är eniga om. Respondent 

B beskriver hur förbättringsarbetet har grundats på en egen prioritering om vad som skapar 

den bästa kundnyttan. Vidare menar både Respondent A och Respondent B att åtgärder 

som hade kunnat gynna kund men som gör det krångligare för personalen inte genomförts. 

Respondent A beskriver hur man tidigare inte hade något organiserat sätt att arbeta med 

kundinsikter. 

 

“Kundinsikter tidigare, det var inte riktigt organiserat på det sättet. Då var det snarare 

att man kanske höll i en brainstorm om något område [...] och så sätter man upp lite 



 24 

lappar och sen så gissar man mera vad man tror att kunden vill än att fråga vad kunden 

vill.” (Respondent A) 

 

Detta styrks av Respondenterna B och C som berättar hur verksamheten har trott sig veta 

vad kunden velat ha och utgått från det. Testning av exempelvis e-tjänsterna gjordes internt 

tidigare enligt Respondent D och man förflyttade kundens ärenden från e-post till telefon, 

detta för att arbetet skulle bli enklare för handläggarna. Arbetet med förbättringar och 

kundinsikter har genomförts med en vattenfallsmetod, vilket innebär att arbetet har sin 

startpunkt och sedan bygger efterföljande steg på denna startpunkt tills man slutligen når 

ett resultat. En vattenfallsmetod bedrivs utan att arbetet revideras under processens gång. 

Respondent E menar på att det tidigare arbetet med kunderna inte utvärderades eller 

följdes upp på ett optimalt sätt.  

Polaine et al. (2013) belyser att kärnan inom Service Design är att studera människors 

upplevelser och behov och sedan utveckla tjänster utifrån det. Vi menar att det i resultatet 

blir tydligt att kunderna inte har varit involverade i förbättringsarbete inom verksamheten. 

Att man exempelvis testar sina e-tjänster med hjälp av interna resurser, är ett tecken på att 

kundens perspektiv inte är det centrala. Vattenfallsmetoden fungerar bra när man ska 

utvärdera och utveckla verksamheten utifrån sig själv då det inte i samma omfattning 

kommer in nya insikter. Vi tror att det är lätt att man blir polariserad inom verksamheten 

eftersom man inte tar in åsikter externt i någon större utsträckning. Det kan medföra att 

alla inom verksamheten bekräftar den utveckling som sker utan något större 

ifrågasättande. Då är det lätt att förbise de förändringar som sker hos kundgruppen och på 

samhällelig nivå.  

4.2.2 En ny organisation 

Som nämndes tidigare genomfördes nyligen en omorganisering i verksamheten och två nya 

enheter tillkom för att underlätta kundfokuserat arbete. Även respondenterna beskriver 

hur verksamheten tidigare var uppdelad i stuprör och att varje avdelning hade hand om sitt 

eget arbete. Respondenterna A, B, D och E menar alla att det finns en ambition att 

stuprören ska jobbas bort, men de uttrycker samtidigt en kritik av att det faktiskt går att 

genomföra. Respondent D beskriver hur stuprörstänket är kvar och att skillnaden är att 

man istället “delar stuprören i två delar”. Respondent A håller med om att stuprören finns 

kvar trots att verksamhetsutvecklarna har blivit samlade och att det istället finns hålrum 

mellan avdelningarna. Enligt Respondent C var inte omorganiseringen ett startskott för det 

nya arbetet med kundfokus men det blev en uppsamling av kompetenser och uppdrag. 

 

“Det (omorganiseringen) är ett steg i rätt riktning [...] Det är ett steg också för att 

anpassa verksamheten utifrån kunden.” (Respondent C) 

 

När det gäller ledarskap menar Respondent E att GD:n har förmedlat en vilja att tänka 

utanför boxen, bedriva verksamhetsutveckling samt förbättra arbetssätten. Respondent A 

belyser att förändringsledning är viktigt för att få någonting gjort. Vid stress och pressade 

resurser är det lätt att falla tillbaka i det man är trygg i, därför är det viktigt att det finns en 

ledare som kan upprätthålla riktningen för utvecklingen. 
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Det nya sättet att arbeta har inte riktigt hunnit landa i verksamheten, menar Respondent 

B, och framförallt verksamhetsutvecklarna försöker hitta vad deras roll i arbetet ska vara. 

Respondent D beskriver en centralisering av arbetsgrupper som ska få organisationen att 

jobba utifrån kund, men att arbetet inte riktigt har kommit igång ännu. Många jobbar 

fortfarande med att slutföra sina tidigare arbetsuppgifter. Efter omorganiseringen 

samlades verksamhetsutvecklingen till en enhet som placerades i en annan avdelning. 

Tanken var att enheten skulle göra arbetet enklare eftersom verksamhetsutvecklingen 

hamnade närmare verksamheten. Respondent A, som ingår i denna nya enhet, menar dock 

att det är svårt att förstå varför enheten hamnade i en avdelning som jobbar med helt andra 

uppgifter då den inte har någonting att göra med de uppgifterna. Någonting som följer med 

den nya organiseringen är ansvarsfrågan. Respondent E ställer sig undrande till vem som 

ska ta ansvaret för det kundcentrerade arbetet, nu när det finns nya enheter, eftersom det 

inte är tydliggjort.  

 

“Vem är det som kör?” (Respondent E) 

 

I dagsläget, menar Respondent F, gör avdelningarna sina egna tolkningar av styrdokument 

istället för att jobba med gemensamma mål.  

 

“Ägandeskapet ligger liksom och kuttrar och nu är det såhär styrande dokument 

någonstans som blir någon slags allsmäktig tolkningsbar historia istället för att vi har 

folk som jobbar för det. Det är en bit dit.” (Respondent F) 

 

Som vi förstår det, var avsikten med omorganiseringen att försöka få bort stuprören och 

centralisera utvecklingsarbetet. Däremot har det inte kunnat genomföras på ett optimalt 

sätt. Detta är förståeligt för att verksamheten är så pass stor och den tidigare 

organiseringen är väl cementerad. Det kan vara svårt att göra förändringar i en verksamhet 

som har ett så stort samhälleligt ansvar och det kan vara riskabelt att göra stora 

helomvändningar i sitt arbete med tanke på att så många blir berörda. Då kan det istället 

vara bättre att ta små steg mot en förändring så att hela verksamheten följer med i 

utvecklingen. I myndighetens fall menar vi att man med omorganiseringen snarare har 

skapat en förvirring bland de anställda och det verkar som att det är svårt att få med sig 

medarbetarna eftersom den roll de tidigare har haft fortfarande är den som de känner till. 

Därför finns det ett starkt behov av förändringsledning för att få hela verksamheten att 

arbeta i samma riktning.  

4.2.3 Att arbeta i en myndighet 

Det faktum att verksamheten är en statlig myndighet kan skapa specifika förutsättningar 

som privat sektor inte har i samma utsträckning. Respondenterna tillfrågades vilka fördelar 

de ansåg finnas med att arbeta inom en statlig verksamhet och de flesta lyfte 

samhällsnyttan och arbetet för folket som den främsta fördelen. Verksamhetens uppdrag 

är lockande för respondenterna eftersom det finns lagstadgat att man ska arbeta för alla 

och det finns inte samma ekonomiska drivkrafter som kan leda till att vissa kundgrupper 

favoriseras, vilket det kan göra i privat sektor. Respondent A menar att det finns en bra syn 
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på människor överlag och att det är positivt att arbeta i en sådan miljö. Respondent D lyfter 

enkelheten kring att styra kunden som en fördel, med tanke på att det inte finns någon 

riktig konkurrent i dagsläget. Miljön upplevs inte heller lika stressig som den kan göra i 

privat sektor.  

 

“(Det är) inte gasellkonceptet på våra kontor att man jublar när en enskild avdelning 

lyckas. Mindre press att leverera jämfört med varandra.” (Respondent D) 

 

Respondenterna lyfter även några nackdelar med att arbeta i en statlig verksamhet. Det 

finns konsensus kring att utvecklingen inom verksamheten många gånger går långsamt och 

att allt som görs påverkas av politiska beslut. Respondent A menar att det är svårt att ligga 

i framkant eftersom det hela tiden kommer in uppdrag som måste prioriteras framför 

exempelvis utvecklingsarbete. Respondent D menar på att det finns en press från 

arbetsgivaren, staten och kunderna att man ska leverera. Respondent E instämmer och 

beskriver att det kan vara utmanande att man alltid måste vara opartisk och man får inte 

göra som man vill. Man måste tänka på att inte vara diskriminerande i sitt arbete och allt 

måste vara offentlig upphandling, vilket gör att utvecklingsarbete inte blir särskilt 

tidseffektivt. Som statlig myndighet har man inte samma flexibilitet som privat sektor och 

Respondent A menar att det finns skillnader gällande tempo i de olika verksamheterna. 

 

“Allting går så mycket fortare (i privat sektor), snabba ryck, quick and dirty, man kan 

komma långt fram fort. [...] Här (i myndigheten) är det lite mer piano.” (Respondent A) 

 

Vi märker att det finns en frustration hos respondenterna när det handlar om att bedriva 

kundfokuserat arbete i statlig verksamhet. Man vill testa nya arbetssätt och metoder men 

samtidigt måste man ta hänsyn till den politiska påverkan. Det kan även vara svårt att 

motivera varför man ska jobba kundfokuserat och skapa attraktiva tjänster i en verksamhet 

som inte har någon direkt konkurrens av andra aktörer. Venkatesh, Chan och Thong (2012) 

anser att offentlig sektor inte har samma externa krav på att attrahera kunder eftersom det 

saknas tydliga konkurrenter. Paradoxalt nog öppnar detta upp för att våga förändra och ta 

risker eftersom man inte behöver oroa sig för att tappa sina kunder i och med att de inte 

har något alternativ att söka sig till.  

4.3 Digitaliseringen av en myndighet 

I likhet med många andra verksamheter, har myndigheten den senaste tiden ställts inför 

uppgiften att digitalisera sitt utbud av tjänster. Bland respondenterna råder konsensus om 

att myndigheten har en bit kvar innan man ligger i linje med den digitala utvecklingen. 

Arbetet med att utveckla de digitala tjänsterna har bedrivits på olika sätt när det kommer 

till kundinsikter och kundinvolvering. 

4.3.1 En ny webbplats 

Ett exempel på en avdelning som, enligt Respondent E, har arbetat tidigare med kunden i 

åtanke är den avdelning som ansvarar för utvecklingen av myndighetens webb. Innan 
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webben gjordes om år 2017, var den väldigt ostrukturerad och det var svårt att söka och 

hitta information. 

 

“Vi satt väl inte och sökte själv och kollade hur det såg ut, vi la bara ut information och 

strösslade järnet. [...] Man la bara ut och hoppades på det bästa.” (Respondent E) 

 

Respondent E uppger att arbetet med webben tidigare handlade om att lägga in 

information på så många ställen som möjligt och man utgick från att kunden hade en viss 

sökväg. Kunden skulle lära sig att genomgå ett visst antal klicksteg för att slutligen nå fram 

till önskvärt material. Under hösten 2016 genomfördes förstudier för att kartlägga nuläget 

och för att se vad som var önskvärt för framtiden. Därigenom lyftes behovet att bygga om 

webben. Respondent E beskriver att man började jobba mer kundfokuserat och intervjuade 

kunder för att få insikter om vad som skulle inkluderas på webben. Man bedrev interna 

workshops och tog även hjälp av externa aktörer för att samla kundinsikter som sedan blev 

grunden till hur webbens innehåll prioriterades och strukturerades. En konceptskiss lade 

grunden för den pilot som sedan testades på användare för att se hur den fungerade i 

praktiken. Testresultatet användes sedan för att förbättra webben innan lanseringen. 

Enligt Respondent E var detta ett nytt sätt att arbeta och man försökte samla material och 

testa hur det bemöttes av kunderna. Detta arbete baserades på den externa 

förundersökningen där det blev tydligt att kunderna inte hade koll på myndighetens 

tjänsteutbud. 

 

“Man kunde se i den externa förundersökningen att kunderna efterfrågade e-tjänster 

som fanns.” (Respondent E)  

 

När det kommer till ledarskap, tyckte däremot Respondent E att kravställningen var lite 

diffus och att det var svårt att veta vilka direktiv som gällde. Respondenten anser att den 

omorganisering som skedde nyligen i verksamheten inte har påverkat avdelningen för 

webbutveckling och att de har arbetat med kundinsikter på sitt egna sätt.  

Utvecklingen av webben var ett projekt som hamnade hos en avdelning som därmed fick 

ansvara för hur arbetet skulle bedrivas och hur man skulle tänka för att involvera kunderna 

på bästa sätt. Vi tror att detta kan ha medfört att man inom den avdelningen hittade sitt 

egna sätt att arbeta kundfokuserat och att man idag tycker sig veta vad det innebär. Det kan 

resultera i att man har flera processer igång på olika ställen i verksamheten som arbetar på 

sitt egna sätt med kunden och det skapar i sin tur en segregering. Det är rimligt att de som 

var involverade i webbutvecklingsprojektet har skapat sig en egen uppfattning om vad som 

fungerar eftersom de har provat sig fram och genomgått processen från start till mål. 

Däremot menar vi att det inte är effektivt eller kvalitetssäkrande att arbeta med kundbehov 

på olika sätt inom samma verksamhet eftersom det skapar en tvetydighet för resterande 

personal som inte ingår i någon av processerna. 

4.3.2 En ny digital plattform 

Ett annat exempel på en digital tjänsteutveckling som genomförts inom verksamheten 

under de senaste åren är arbetet med att skapa en app. Enligt Respondent A, som var 
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delaktig i projektet med apputvecklingen, gjordes en enkät bland kunderna för att se vad 

som efterfrågades. Man tittade sedan på de fyra förslag som majoriteten hade uppgett och 

utgick från dem. När appen testades bland användarna var det också majoriteten som fick 

bestämma vilka ändringar som behövde genomföras. Respondenten berättar om hur 

direktiven kring appen kom från ledningen. 

 

“Jag var beställare för den (appen) [...] Men jo, den kom uppifrån: ‘Det ska vara en app!’ 

[...] - och så gjorde vi det.” (Respondent A) 

 

Respondent B beskriver hur appen kom till snabbt eftersom det fanns en efterfrågan om 

att den skulle finnas. Det var fokus på snabb utveckling och inte tjänsterna som skulle 

finnas i appen. Respondent F beskriver att e-tjänsterna appifierades och att utvecklingen 

var responsiv. Respondent E menar på att det är en svåranvänd app med mycket dold 

information som är svår för kunden att förstå. Appen var ett resultat av interna direktiv och 

eftersom processen gick snabbt, fanns inte mycket utrymme för att involvera kunden och 

se till de behov som fanns. Respondent A anser att arbetet med att göra webbplatsen mer 

lättläst och lättillgänglig är ett exempel på vad man gjort tidigare med kundinsiktsarbete 

och lyckats med. Trots att Respondent A själv deltog i utvecklingen av appen drar hen inte 

samma kopplingar till den. Hen menar istället att den är bristfällig.  

Det är riskabelt för verksamheter i stort att starta ett projekt utan att tydliggöra syftet 

och vilket resultat man vill åstadkomma med det. Vi menar att appen är ett resultat av att 

verksamheten ville följa den digitala trenden men att man inte utvecklade den med 

kundens behov i åtanke. Johannesson och Holmlid (2013) redogör för att tjänster som är 

offentliga har höga krav på effektivisering, vilket skulle kunna vara en förklaring till att 

myndigheten prioriterade snabb utveckling framför kvalitet. Man utgick från att det skulle 

finnas en app och sedan fick kunderna ge sina synpunkter på hur den skulle utformas. Det 

kan vara frestande att digitalisera så mycket som möjligt av sitt tjänsteerbjudande men det 

kan vara till fördel att ställa sig frågan om det är värt att utveckla någonting som inte är 

attraktivt att använda. Vi menar att det istället är värt att lägga mer resurser på en ordentlig 

utveckling som grundar sig i kundernas behov eftersom fler kunder troligtvis kommer 

använda tjänsten i ett sådant fall. Det är därmed viktigt att tydliggöra sina grundläggande 

motiv för ett projekt innan det påbörjas. 

Vi finner det intressant att jämföra utvecklingen av webben och appen eftersom de är 

exempel på två digitala utvecklingsprocesser inom verksamheten som skiljer sig åt gällande 

kundinvolvering. För det första fanns det olika utgångspunkter för projekten där man 

verkade ha en större insikt i att kunderna hade ett behov av en förbättrad webbplats medan 

appen var resultatet av ett direktiv uppifrån. Venkatesh et al. (2012) menar att det är viktigt 

att förstå att kontakten mellan kund och verksamhet har förflyttats till den digitala världen. 

Författarna menar även att det är viktigt att förstå hur man kan använda teknologin på 

bästa sätt för att tillgodose kundernas behov. Valet att utveckla en app visar att 

verksamheten hade förståelse för den nya digitala kundkontakten, men enligt författarnas 

resonemang räcker inte det då de inte beaktade kundernas behov. Utvecklingen av webben 

är ett bättre exempel på att verksamheten hade full förståelse för vad författarna poängterar 

som viktigt vid digitalisering av tjänster, eftersom de utgick från kundernas behov. 
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Projekten skiljde sig även åt resursmässigt, där arbetet med webben grundade sig på 

förstudier, kartläggningar och kundinsikter medan appens utveckling var responsiv med 

de redan existerande tjänsterna som grund. Det är rimligt att appens utveckling kan kännas 

lite förhastad i jämförelse med webben med tanke på att projekten hade olika tidsramar, 

där vi anser att det hade behövts mer resurser i form av tid för apputvecklingen.  

4.3.3 En ny digital verksamhet 

Det råder konsensus bland respondenterna om att verksamhetens digitala tjänster behöver 

uppdateras och utvecklas i linje med kundernas behov. Tjänsterna måste, enligt 

Respondent F, gå i linje med hur verksamheten arbetar och man måste bland annat se till 

att mobilanpassa e-tjänsterna på ett bättre sätt. Många av respondenterna beskriver att de 

digitala tjänster som finns idag inte är anpassade för alla kundgrupper. Det är inte heller 

alla tjänster som finns tillgängliga som e-tjänst. Respondent D och E beskriver att resurser 

inte läggs på att digitalisera och att nyutveckling av e-tjänsterna prioriteras bort. Det har 

gått några år sedan den senaste uppdateringen och respondenterna är överens om att det 

krävs en ny uppdatering av e-tjänsterna för att man ska hänga med eftersom digitala 

tjänster snabbt blir daterade i och med digitaliseringens framfart. Respondent E 

understryker vikten av att förstå digitaliseringens påverkan.  

 

“Vi pratar om digitalisering men vi är långt därifrån. Det här emellan 

digitaliseringsvisionen och där man är nu. [...] Man skulle behöva göra en hel del.” 

(Respondent E) 

 

Respondenterna berättar om den systemförnyelse som genomförs i dagsläget och att 

mycket av den andra digitala utvecklingen inte prioriteras på grund av det. Det finns 

förhoppningar om att det ska bli bättre efter den är genomförd och Respondent A menar 

att det anses vara en milstolpe som man väntat på.  

Det är tydligt att det finns en samlad uppfattning i verksamheten om att de digitala 

tjänsterna behöver uppdateras men det verkar inte som att någon tar initiativet till att det 

ska ske. Vi tror att man använder systemförnyelsen som ett sätt att förskjuta ansvaret 

eftersom respondenterna menar att de är låsta tills tekniken har uppdaterats. Det som kan 

vara riskabelt med ett sådant förhållningssätt är att det inte finns någon som vill ta ansvaret 

när systemförnyelsen sedan är genomförd samt att man förbiser den utveckling som 

faktiskt går att påbörja innan systemen är klara för användning. En annan riskabel aspekt 

av denna systemförnyelse är att man förhastar sig när startskottet går för den digitala 

utvecklingen och att man glömmer att grunda arbetet i kundens behov. Som vi har nämnt 

tidigare är det viktigt att ha motiven för utvecklingen i åtanke och inte bara fokusera på att 

digitalisera så mycket som möjligt. Enligt Yu och Ko (2012) har den ständiga tekniska 

utvecklingen lett till att människor kräver mer och det blir därmed svårare att tillfredsställa 

behoven. Därför anser vi att det har blivit ännu viktigare att utgå från kundens behov. Vi 

menar att det handlar om att hitta en balans mellan kvalitet och digitala uppdateringar. För 

att kunna ha god kvalitet på sina tjänster samtidigt som tekniken är uppdaterad i enlighet 

med samhällets digitalisering måste tjänsteutvecklingen integreras i verksamheten.  
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Enligt vår analys ligger digitaliseringsarbetet i dagsläget som ett slags filter ovanpå den 

resterande verksamheten och man ser på digitalisering som någonting man kan arbeta med 

periodvis i projektform för att sedan återgå till tidigare arbetssätt. Vi anser att 

digitaliseringen istället ska ingå i verksamhetens ordinarie arbete och att resurser måste 

avsättas till det.  

4.4 Kundfokus i en myndighet 

Respondenterna är eniga om att kundernas behov är i ständig förändring och att 

förväntningarna på vad verksamheten ska leverera ändras i takt med digitaliseringen. Idag 

är kundernas behov influerade av digitaliseringen och Respondent B berättar att de 

förväntar sig mer digitala saker av verksamheten nu. Enligt Respondent C och D är de 

grundläggande behoven desamma men det finns ändrade förväntningar om att ärenden 

ska genomföras i rätt tid, det ska gå fortare och det ska finnas digitala lösningar. Det kan, 

som nämndes tidigare, till och med vara så att kunderna efterfrågar e-tjänster som redan 

finns, men att verksamheten inte har tydliggjort var de återfinns. Respondent F menar att 

kunderna förväntar sig att få svar direkt på sina ärenden som en följd av digitaliseringens 

möjligheter.  

 

“Man börjar mer och mer bli van att få svar. [...] Händer det någonting med (kundens 

ärende) tänker man att man direkt ska få feedback. Direktkommunikation, reassurance, 

ett kvitto på saker och ting. Där känner jag att vi inte riktigt är.” (Respondent F)  

 

Det finns ett ökat krav på flexibilitet, menar Respondent D. Respondent A och F diskuterar 

att den snabba förändringen av kundbehov ställer krav på verksamheten att följa med i den 

utvecklingen. Som det ser ut i dagsläget lever inte e-tjänsterna upp till kundernas 

förväntningar. Parallellt måste verksamheten också ta hänsyn till att kundgruppen blivit 

bredare och att det finns lagkrav om att tjänsterna ska vara tillgängliga för alla. Tidigare 

pratade man om behovsgrupper och särskilde de kunder som inte gick smärtfritt igenom 

processen. Idag finns ambitionen att förbättra insikterna kring alla kunder, oavsett vilken 

kundgrupp de hör till. 

Vår uppfattning är att verksamheten har låst sig fast vid att kundernas behov är direkt 

kopplade till att deras ärenden ska hanteras snabbt och att det ska finnas digitala lösningar 

på allt. Man tänker sig att kundernas behov har förändrats till att istället handla mer om en 

digital efterfrågan. Vi tror däremot att det finns essentiella steg på vägen som behöver tas i 

beaktning innan kundens behov blir tillfredsställda av en digital tjänst. Tidigare nämndes 

Maslow’s (1943, 1954) behovstrappa och Kano-modellen (Kano et al., 1984) som exempel 

på att människor har grundläggande behov som många gånger behöver uppfyllas innan det 

finns ett behov av att tjänsten ska vara attraktiv att använda. Detta, menar vi, bör vara extra 

viktigt för en statlig myndighet eftersom dess kunder kan befinna sig i kritiska situationer 

till skillnad från kunder till privat sektor. Det kan till exempel vara så att en kund är 

beroende av att en ansökan om uppehållstillstånd går igenom, att skatteåterbäringen 

betalas ut eller att man får tillgång till sina pensionspengar för att vardagen överhuvudtaget 

ska fungera. Vi anser att kundens behov av exempelvis en hårklippning ligger på en högre 

nivå i behovstrappan och Kano-modellen än kunder till statlig myndighet som har sina 
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primära behov på en mer grundläggande nivå. Därför är det viktigt att huvudsakligen ta 

hänsyn till enkelhet och trygghet, vilket förstås kan innebära att tjänsten bör digitaliseras 

för att tillgodose behoven. Det handlar alltså om att digitalisera på rätt sätt i förhållande 

till behoven.  

4.4.1 Mötet med en kund 

Respondenterna beskriver hur det finns en ambition att lägga grunden för ett framtida 

kundfokuserat arbete och att metoder för insamling av kundinsikter används på ett annat 

sätt idag. Man vill även att arbetet inom verksamheten ska följa med i digitaliseringen. Det 

finns ett stort fokus på att samla kunskaper och kompetenser så att arbetet blir 

koncentrerat och riktat mot kundens bästa. Man har mer aktivt börjat prata om 

kundinsikter och kundens perspektiv. Enligt Respondent E har GD:n varit tydlig med att 

kundinvolvering är viktigt. Respondent C beskriver hur man idag samlar allt material om 

kunder och externa aktörer för att sedan lägga samman det till en helhet som man kan dra 

slutsatser av. Exempel på metoder som används i verksamheten i dagsläget för att samla in 

kundinsikter är kundundersökningar, djupintervjuer, systemanalyser, kundresor 

tillsammans med olika kundgrupper, användartester och samtal med handläggare för att 

få en intern synvinkel. 

Gällande kundundersökningar berättar Respondent D att det görs två stora 

kundundersökningar i form av enkäter varje år som riktas mot de två största 

kundgrupperna. Respondent F ställer sig kritisk till enkätutskick eftersom de ofta inte 

mäter kundupplevelser i rätt kontext. Svaret på frågorna ligger inte tillräckligt nära i 

minnet för respondenterna och det kan ge en missvisande bild för hur den verkliga 

upplevelsen ser ut. Djupintervjuer genomförs bland annat genom att ett tiotal 

respondenter plockas ut från kundregistret och sedan diskuteras aktuella frågor med dem. 

Respondent D menar att detta är någonting som tar mycket resurser och är tidskrävande.  

 

“Det tar ju mycket resurser och det är ju som sagt att man försöker hitta en bredd på 

problemområdet. [...] Om man har olika kundgrupper som man vill mäta så är det bra 

att ta med olika kundgrupper. Men det sväller ganska snabbt om man ska köra 

kvalitativt mot en stor mängd kundgrupper.” (Respondent D) 

 

I dagsläget är man även ute och besöker kunderna i deras kontext och skapar kundresor i 

samråd med dem. Både Respondent A och E berättar att detta huvudsakligen skett på en 

utvald ort. Respondent A menar att detta är någonting som har skett i samband med 

omorganiseringen för att man ska jobba med att involvera kunden istället för att bara tänka 

själva. Det finns enligt Respondent D en tanke om att arbeta mer kvalitativt eftersom 

tidigare arbetssätt har inneburit mycket kvantitativt arbete. Det har redan blivit ett större 

fokus på kvalitativa metoder som en följd av det ändrade tankesättet gällande kund.  

Utöver de metoder som används för att fånga och samla in kundinsikter, beskriver 

respondenterna hur arbetet bedrivs internt i verksamheten. Man har bland annat infört ett 

återkommande analysmöte, där tanken är att olika roller ska samlas för att, baserat på fakta 

om kunderna som samlats in, diskutera vad som ska prioriteras i arbetet. Det bedrivs även 

öppna seminarier där tanken är att vem som helst i verksamheten ska kunna delta via 
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digitala verktyg för att se hur arbetet med kundinsikter genomförs och även komma med 

frågor och synpunkter. Man använder sig även av handläggarna för att samla interna 

insikter om kundernas beteende. Respondent B menar att det tidigare har funnits en kultur 

om att inte genomföra åtgärder som kan upplevas obekväma för personalen men som skulle 

gynna kunden.  

 

“Det är många som har haft bra idéer: ‘Borde vi inte tänka si eller så?’. [...] Till exempel 

om kunder skulle vilja e-posta in saker men då fastnar det någonstans i ett system och 

så måste vi göra manuella grejer. Då blir det ju krångligt för oss men det skulle kanske 

vara mycket bättre för kunden.” (Respondent B) 

 

Respondent B tycker sig däremot se en brytpunkt där man nu har börjat prata om detta på 

ett annat sätt. 

 

“Jag tycker vi håller på att mogna steg för steg, sakta ändra mindset, eller liksom tänket. 

[...] Det är ju främst GD som har börjat prata om det och som gör att vi börjar tänka på 

ett nytt sätt.” (Respondent B) 

 

Det finns fortfarande tendenser inom verksamheten att man tror sig veta vad som är bäst 

för kunden och att man tror sig ha koll på kundernas agerande. Enligt Respondent F finns 

det en uppfattning om att man redan nu gör det som är bäst för kunden, trots att det 

troligtvis är en bit kvar till en sådan verksamhet. Respondent E drar kopplingar till det 

arbete med LEAN som infördes 2013 och menar att det sättet att arbeta inte är lika “hett” 

längre. Det har istället blivit lite “learning-by-doing” där man testar sig fram för att hitta 

den bästa vägen att gå mot ett mer kundfokuserat arbete. Arbetet är i dagsläget inte särskilt 

strukturerat och Respondent A menar att ibland är det värt att göra en mindre bra lösning 

bara för att det ska gå snabbt. Man arbetar med behov och hoppas på att det blir bra istället 

för att det finns tydliga direktiv på hur arbetet bör genomföras på bästa sätt.  

Den taktik verksamheten utgår från idag innebär att testa sig fram i sitt 

kundinsiktsarbete. Detta medför att verksamheten inte är konsekvent i sina arbetssätt och 

även om det kan gynna ett bra resultat i vissa fall, exempelvis webben, så kanske det inte 

alltid fungerar. Ska verksamheten dessutom arbeta med ett större fokus på kundinsikter 

kan det vara till fördel att det finns en gemensam grund för hela verksamheten att stå på, 

för att arbetet ska vara riktat mot samma mål och utifrån samma syfte. Detta kan annars 

leda till spridda resultat som inte går att bygga vidare på genom att kombinera resultat från 

olika kundinsiktsarbeten. De öppna seminarierna verkar vara ett av verksamhetens 

tillvägagångssätt för att inkludera alla i kundinsiktsarbetet. Vi ifrågasätter om dessa 

verkligen är till för alla eftersom det är orimligt att alla har möjlighet att delta eftersom de 

även har sina ordinarie arbetsuppgifter att förhålla sig till. Utöver det krävs även eget 

engagemang hos de anställda att ta del av seminarierna och det är inte säkert att alla 

anställda har den typen av motivation.  

Mycket av det kundinsiktarbete verksamheten gör just nu ser vi som positivt och det 

visar på en ambition mot ett mer kundfokuserat arbete. Däremot kunde vi tidigare i 

resultatet se att respondenterna är medvetna om att det idag inte finns tjänster för alla 
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kundgrupper. Verksamheten genomför stora kundundersökningar mot deras två största 

kundgrupper men utesluter kundgrupper som inte är lika stora till omfattning. Det leder 

till att det finns kundgrupper som inte har några anpassade tjänster och de anser vi har 

blivit åsidosatta. Vi får också veta att verksamheten genomför kundinsiktsarbete av mer 

kvalitativ natur där verksamheten möter kunden i deras kontext. Dock så möter 

verksamheten bara kunderna vid en enda ort idag. Med hänsyn till att deras kundgrupp är 

spridd över hela Sverige är det svårt att argumentera för att resultatet är generaliserbart för 

kundgruppen i stort. Vi har förståelse för att kvalitativt arbete är mer resurskrävande än 

kvantitativa metoder men med hänsyn till att verksamheten har kontor på flera orter i 

Sverige öppnar det upp möjligheter för att möta kunden i deras kontext på fler orter för att 

skapa förutsättningar för ett mer generaliserbart resultat.  

Verksamheten har sedan ett par år tillbaka arbetat fokuserat med LEAN, i detta 

arbetssätt talar man mer om kunden, men inte med kunden. Inom sådant arbete får man 

anta mycket om vad man tror att kunderna vill ha och vilka behov de har. Det är märkbart 

att detta tankesätt är integrerat i verksamheten eftersom respondenterna menar att de är 

medvetna om vad kunderna vill ha. En av respondenterna förklarar också att kulturen i 

verksamheten främjat handläggaren före kunden i de förbättringsförslag som funnits. Det 

är svårt att förändra ett beteende och det är svårt att förändra en kultur och även om 

verksamheten strävar efter att jobba mer utifrån kundens faktiska behov finns det 

fortfarande spår av att utveckling sker inifrån-och-ut och inte tvärtom. 

4.5 Service Design i en myndighet 

Respondenterna ombads beskriva sin uppfattning om vad Service Design är. Nedan följer 

några sammanfattade punkter av individuella beskrivningar som förmedlades. 

 

• Viktigt att ha ett helhetsperspektiv i arbetssätt och kundresa. (Respondent F) 

• Man måste integrera Service Design med resterande verksamhet och dess vision, 

Service Design ska inte ensamt lösa alla problem. (Respondent F) 

• Det handlar om att samla olika roller och centralisera arbetet. (Respondent E och F) 

• Det är hur man designar tjänster och lägger upp den service man ska ge. 

(Respondent D) 

• Man ska undersöka ett område och samla på sig fakta på ett visst sätt så det träffar 

rätt. (Respondent D) 

• Tjänstedesign är någonting annat än produktdesign. (Respondent B) 

• Handlar inte bara om IT-utveckling utan även andra delar, exempelvis bemötandet. 

(Respondent B) 

• Service Design är för alla. (Respondent B) 

• Hur man organiserar sig på insidan när man ansvarar för en service eller tjänst. 

(Respondent A) 

• Involvera kunderna i utvecklingsprocessen. (Respondent A) 

• Flexibel och agil utveckling. (Respondent A) 

• Utgångspunkten är den negativa input som kommer från kunden och sedan 

fortsätter processen genom att man skapar prototyper, testar på användare och 

itererar. Detta för att styra verksamheten mot vad de saknar. (Respondent A) 
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• Service Design är mer än ett gränssnitt på webben, det handlar också om att anpassa 

eller förändra sitt sätt att tänka. (Respondent C) 

• En process för Service Design ser ut som följande: hitta område, ta reda på behoven, 

involvera kund, bygga en lösning, testa, utvärdera, iterera, lära sig. (Respondent C) 

 

Respondenterna har olika syn på vad Service Design innebär på en mer detaljerad nivå och 

det framkom även under intervjuerna att de hade olika erfarenhet av och kunskap om 

begreppet. Idag är det inte uttalat att verksamheten arbetar med Service Design men med 

sin förförståelse för vad Service Design är, drar några av respondenter kopplingar mellan 

begreppet och det arbete som bedrivs i nuläget. Ledningen pratar inte om begreppet Service 

Design utan det handlar mer om kundfokus, menar Respondent B. Respondent D berättar 

att man har jobbat med delar av modellen för Service Design men inte varit i kontakt med 

begreppet. Respondent C har erfarenhet av att gå från produktlogik till tjänstelogik och 

känner igen sig i att jobba behovscentrerat och nära kunden. Hen beskriver att arbetet med 

den nya webbplatsen är ett exempel på Service Design. Respondent C fortsätter beskriva 

att det inte bara finns en metod att använda sig av, man kan involvera kund på flera sätt.  

 

“Det är inte svårt i sig, jag tror att det inte finns bara en metod man kan använda utan 

det finns ju massa olika sätt vi kan involvera våra kunder. [...] Vi blir faktiskt bättre på 

att efterfråga och involvera.” (Respondent C) 

 

Respondent A är mer inne på att Service Design används som en typ av deduktiv ansats där 

verksamheten vill bekräfta det man redan tror om kunden och dess behov. Det handlar 

också om, enligt respondenten, att förstå hur kundens behov utvecklas och förändras för 

att man ska kunna svara upp mot vad som efterfrågas.           

Specialisten från konsultverksamheten beskriver Service Design som en agil 

utvecklingsprocess som innefattar iterativa loopar. Service Design är mer ett 

förhållningssätt än en metodik och de metoder som används för att arbeta med Service 

Design kan variera. När det handlar om metodik är det viktigt att man vet hur den ska 

användas på rätt sätt och för vem. Enligt Specialisten kan man se skillnader mellan den 

produktlogik som använts tidigare och tjänstelogik, vilket Service Design återfinns inom, 

genom att det finns ett större fokus på researchfasen för det senare. En typisk process för 

tjänstedesign börjar med någon form av research, sedan skapas ett triggermaterial som 

testas på kunden ur olika synvinklar, vilket leder till att en prototyp tas fram och sedan 

förfinas den genom ständig iterering.  

Specialisten menar att storheten i Service Design handlar om att man kan anpassa det 

man skapar efter de som ska använda det. Respondenten belyser att det är viktigt att förstå 

hur man ska förändra sig i takt med omvärlden. 

 

“Alla behöver inte göra det men vi lever i en föränderlig värld och den tekniska 

utvecklingen är exponentiell. När lagarna ändras kommer alla organisationer behöva 

ändra sina arbetssätt.” (Specialisten) 
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Genom att bedriva öppen innovation tillsammans med intressenter och berörda aktörer 

kan man skapa en process som involverar kunden på ett annat sätt, menar Specialisten.  

Service Design är en avancerad och dynamisk process men det finns fördelar med att arbeta 

med ett sådant förhållningssätt. Specialisten menar att möjligheten att kunna göra om och 

iterera tills det blir rätt är någonting som kommer med Service Design. Tjänstedesign 

innebär också att man har en massa olika perspektiv i beaktning när man skapar tjänster 

och lösningar, vilket i sin tur har ett demokratiskt värde.  

Respondenterna visar att det finns en övergripande förståelse för vad Service Design är, 

en förståelse som stämmer överens med hur Specialisten beskriver Service Design. Vi kan 

se att ett antal respondenter pratar om att man bör ha ett visst kundfokus men vi ser 

samtidigt att några respondenter inte uppmärksammar kunden i sin beskrivning. Med 

avseende på att Polaine et al. (2013) beskriver Service Design som en metod där arbetet ska 

utgå från kundernas upplevelser och behov, är det anmärkningsvärt att inte fler av 

respondenterna belyser detta. Vi ifrågasätter även det faktum att en av de tre 

respondenterna som nämner kundinvolvering, anser att negativ input från kunder är en 

utgångspunkt för vilka förbättringsarbeten de ska genomföra. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara kundernas negativa kritik som ska ge insikt till att förbättring och 

utveckling ska ske. Detta är inte ett proaktivt arbetssätt och inte en bra utgångspunkt för 

att förändra sig i takt med omvärlden. Detta styrks av Stanko och Bonner (2013) som menar 

att det har blivit viktigare att kunna förstå och forma sina kunders framtida behov för att 

kunna erbjuda attraktiva tjänster. Ett arbetssätt där man enbart utgår från negativ kritik 

skulle kunna innebära att verksamheten halkar efter då de endast blir medvetna om vilket 

område som behöver utvecklas eller förbättras först när kritik når verksamheten. Detta 

exemplifierar en deduktiv ansats där arbetet utgår från att bekräfta det man redan vet eller 

snarare tror sig veta. Detta går inte i linje med det innovativa arbete som Specialisten 

förklarar att Service Design kan bidra till. Specialisten menar även att Service Design är en 

avancerad och dynamisk process. Vi instämmer med att det finns aspekter inom Service 

Design som är avancerade och dynamiska. Däremot gäller det inte processen i sig, eftersom 

den i teorin är relativt enkel. Det är snarare omständigheterna runt om processen som kan 

skapa utmaningar med Service Design. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att 

man inte får tillgång till resurser i form av tid och kompetens. 

4.5.1 Att integrera Service Design 

Alla respondenter berättar att de inte har fått ta del av någon formell intern utbildning 

inom Service Design. Hälften av respondenterna berättar att de själva har läst på om 

Service Design för att det har funnits ett intresse att leta information på egen hand. Enligt 

respondenterna ska några snart få gå en myndighetsgemensam utbildning om Service 

Design och det finns förhoppningar om att saker och ting ska klarna och att alla kommer 

veta mer efter den. I dagsläget känner alla respondenter förutom Respondent C att syftet 

kring arbetet med Service Design är oklart.  

 

“Jag tycker på något sätt att syftet är ganska tydligt i hela den styrning vi har inom 

verksamheten idag, så när jag blev introducerad för det av mina kollegor [...] så pratade 
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vi mycket om verksamhetens visioner, vi pratade om riktningarna, vi pratade om vår 

GD:s vilja.” (Respondent C) 

 

Respondent A menar att syftet troligtvis är tydligare för den avdelning som arbetar mest 

med Service Design men att det inte är förmedlat ut till resterande verksamhet.  

Avsaknaden av tydliga direktiv genom hela verksamheten har lett till att några av 

respondenterna inte känner sig säkra på hur de ska gå tillväga i sitt arbete. De beskriver 

hur alla försöker testa sig fram för att hitta vägar att gå inom sin specifika avdelning. Det 

har inte kommunicerats ut hur man på bästa sätt arbetar med Service Design och det 

saknas direktiv. Däremot menar Respondent D att GD:n vill se effekter av att verksamheten 

arbetar enligt Service Design nu, inom några månader. Samtidigt är respondenterna 

överens om att detta sätt att arbeta på är nytt för verksamheten och att det är en process 

att få det att fungera på ett bra sätt. Enligt Respondent B förmedlar GD:n ett budskap som 

innefattar att man måste våga prova och se vad som fungerar för att “Vad är det värsta som 

kan hända?”. GD:n vill att man ska sluta tänka och börja jobba.  

Respondent E menar på att det är svårt för alla att känna till allt i nuläget eftersom det 

är ett stort arbete som pågår i olika delar av verksamheten. Respondent D säger att det inte 

handlar om att man inte har kunskaperna, det är snarare en organisationsfråga.  

 

“Vi kan det redan, nu ska vi få en struktur på det. [...] Tanken är att få med så många 

som möjligt” (Respondent D) 

 

När det kommer till integrering och förankring i verksamheten menar några respondenter 

att det måste bli tydligare vem som äger processerna och att ledare på olika nivåer måste 

förmedla resultatet av det kundfokuserade arbetet vidare i verksamheten samt ge feedback 

på det arbetet. Målet är att alla i verksamheten ska inkluderas, men det stannar oftast på 

olika chefsnivåer enligt respondenterna. Det är betydelsefullt för verksamhetsförankringen 

att avdelningarna har nära till beslutsfattande chefer, menar Respondent E. I dagsläget är 

det osäkert hur mycket som förmedlas hela vägen ner. Respondent E anser även att 

resurser måste avsättas för Service Design samt att det måste läggas in i planeringen. 

Respondent C menar att det är viktigt att hela verksamheten är involverad och att alla får 

arbeta med Service Design. 

 

“Det allra bästa är om det var så att vi inte bara förmedlade, utan att alla får vara med 

och bidra.” (Respondent C) 

 

Specialistens syn på hur Service Design ska integreras i en verksamhet är att det handlar 

främst om delaktighet istället för utbildning. Hen menar att utbildning kan vara bra i ett 

inledande skede men att det är lätt hänt att det stannar där, vilket enligt respondenten inte 

är kapacitetsbyggande. Man kan lära sig vad Service Design är men man måste få jobba 

med det. Det är genom utbyte av kunskap och verktyg som kapacitetsbyggande sker på 

riktigt och inte enbart genom en kurs.  

Specialisten belyser vikten av att arbeta med förändringsledning när Service Design ska 

integreras och användas i en verksamhet. Det kan vara mellanchefer eller ledningen som 
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är drivande och då gäller det att få med sig resterande delar i organisationen. Chefer på en 

hög nivå behöver förstå vad man ska ge sina medarbetare för att kunna agera. Mellanchefer 

behöver också förstå vilka resurser och mandat som behövs för att ge medarbetarna stöd. 

Det är genom att se till att alla, inklusive toppledningen, är delaktiga som stora 

förändringar skapas. Enligt Specialisten öppnar Service Design dörrarna till 

styrelserummet och man jobbar på en ny nivå. 

Vi har tidigare i vår analys diskuterat LEAN och Service Design och hur kombinationen 

av de två kan vara utmanande att arbeta med då de har olika fokus på kunden. Vi tror att 

det lätt kan uppstå förvirring om man arbetar parallellt med båda två. I nuläget har inte 

någon genomgått en formell utbildning inom Service Design utan hittills har ansvaret varit 

på den enskilda individen att skapa en förståelse och uppfattning om förhållningssättet. 

Detta kan leda till att det inte finns en samförståelse för Service Design och hur 

verksamheten ska arbeta med det. Om det inte är tydligt hur och varför verksamheten ska 

jobba med det finns det en risk att man går tillbaka till det arbetssätt som medarbetarna 

känner till och är trygg i, vilket i sin tur leder till att Service Design inte förankras i 

verksamheten och istället blåser över. Kristensson et al. (2014) menar att verksamheter kan 

ha en kundorienterad strategi, men det krävs också att den återspeglas i arbetssätten för 

att bli lönsam. Detta innebär att när det väl finns en klarhet i varför man ska arbeta med 

Service Design behöver nästa steg vara att införliva det i sitt arbetssätt. Specialisten belyser 

vikten av att aktivt arbeta enligt Service Design för att lära sig om det. Utifrån de insikter 

vi fått till oss från den statliga verksamheten är detta inte något som sker i nuläget. Vi anser 

att det finns ett behov av en tydligare plats för Service Design i verksamheten samt hur det 

ska stå i förhållande till LEAN. 

4.5.2 Att bibehålla Service Design 

Enligt några av respondenterna medför arbetet med Service Design utmaningar för 

verksamheten. Respondent C beskriver hur det är viktigt att hitta balansen mellan att se 

den enskilda individen och kollektivet. Som myndighet har man som uppdrag att både ta 

hänsyn till samhället och även bemöta alla individer på ett rättvist sätt och inte enbart vara 

tillgängliga för en utvald kundgrupp. Eftersom kundgruppen är stor och diversifierad kan 

det därför vara svårt att göra exempelvis användartester på alla. Respondent A anser att 

man inte arbetar med Service Design fullt ut i dagsläget. 

 

“Jag skulle kanske säga att vi inte arbetar med Service Design idag riktigt. Det kanske är 

på gång men vi är för oflexibla och stolpiga att vi inte liksom fixar det riktigt ännu.” 

(Respondent A) 

 

Mycket av utvecklingen är uppbunden i förutbestämda aktiviteter och det finns också ett 

krav från ledningen på effektivitet. Respondent B säger sig ha svårt att hitta några 

nackdelar med Service Design men menar att tiden kan vara en utmaning. Arbetet med 

Service Design kan ta längre tid än andra kundcentrerade arbetssätt, vilket ställer krav på 

att det finns tidsmässiga resurser för arbetet. 

Respondent D är inne på utmaningen med att arbeta kvalitativt i en verksamhet som 

tidigare har grundats mycket på kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder är centrala inom 
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Service Design men det är utmanande att täcka upp hela kundmassan eftersom antalet 

respondenter sväller fort och det blir resurskrävande. Därför måste man, enligt 

Respondent D, hitta en balans mellan kvalitativa och kvantitativa metoder för att arbetet 

ska bli bra och samtidigt effektivt. Den stora utmaningen med Service Design är, enligt 

Respondent A, inte att sammanställa kundinsikter, det är snarare att få verksamhetens 

aktörer att vilja använda sig av dem och förstå varför de gör det.  

När det gäller organisationsstruktur menar Specialisten att stuprör försvårar arbetet 

eftersom det finns olika delmål, incitament och karriärvägar. Dessa behöver ha samma 

effektmål och riktlinjer för att det ska fungera. Respondenten beskriver att det däremot kan 

vara svårt ändå. 

 

“Det skulle funka i teorin men jag har aldrig sett en stuprörsorganisation som är effektiv 

på det sättet.” (Specialisten) 

 

Specialisten menar vidare att det är svårt att mäta och härleda effekterna av Service Design 

eftersom det är så många inblandade. Samtidigt är det just där värdet finns, det faktum att 

det finns många intressenter och att alla ska vara involverade skapar en värdefull process. 

Ytterligare utmaningar ligger i att anpassa arbetet efter förändringar i beteenden, 

identiteter och behov. Det gäller att hitta vägar att testa framtiden och inte bara fokusera 

på att testa verkligheten.  

Vi anser att begreppet Service Design bör tydliggöras för alla i verksamheten för att det 

ska kunna bli ett vedertaget arbetssätt. Alla måste få information om vad arbetet med 

Service Design innebär och varför det ska användas. Dessutom måste alla även få delta 

praktiskt i arbetet med Service Design. Vi förstår Specialistens kritiska syn på att få Service 

Design att fungera i en stuprörsorganisation men vi är samtidigt optimistiska till att det 

inte borde vara omöjligt. Det krävs däremot att gränserna mellan stuprören luckras upp 

och att det finns en tydlig kommunikation och transparens mellan de olika avdelningarna 

så att man arbetar i samma riktning. Här tror vi att ledarskapet blir en nyckelfaktor för att 

det ska fungera. I dagsläget efterfrågar ledningen resultat och effekter, vilket vi menar är 

orimligt med tanke på att man knappt har kommit igång med Service Design och att det 

fortfarande finns många som inte vet vad syftet med de nya arbetssätten är. För att kunna 

säkerställa att resultatet av arbetet med Service Design kan användas på ett framgångsrikt 

sätt måste man avsätta mer tid till att starta upp arbetet och se till att syftet är tydliggjort 

genom hela verksamheten. Det måste få ta lite tid innan de verkliga resultaten kan synas.  

4.6 Förväntningar på en myndighet 

Inför framtiden är respondenterna generellt positivt inställda till att Service Design 

kommer ge effekter mot kund och skapa bättre arbetssätt i verksamheten men det kräver 

att förändringar genomförs. En respondent ger uttryck för risken att arbetet med Service 

Design kommer blåsa över och att det inte kommer bli ett ordentligt cementerat arbetssätt. 

Enligt respondenterna finns det vissa aspekter som är förutsättningar för att Service Design 

ska kunna bedrivas i verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt.  
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4.6.1 Förväntningar på arbetssätt 

Det finns förhoppningar om att Service Design ska bli ett standardiserat arbetssätt i 

verksamheten och tanken är att alla ska jobba med utveckling där kunden är i fokus. För 

att göra det säger Respondent F att det behövs mer transparens gällande kundinsikter 

genom hela verksamheten. Respondent B och C är inne på att det behövs bättre 

överbryggningar mellan de olika avdelningarna och att både stöd och verksamhet behöver 

förenas kring Service Design. Om arbetet centraliseras är risken att den avdelningen är den 

enda som driver arbetet framåt och bestämmer vilka områden man ska titta på. Enligt 

Respondent D finns det en tanke om att den avdelning som ansvarar för Service Design ska 

fungera som ett slags metodstöd, men att resten av verksamheten ska involveras i arbetet.  

 

“Man stödjer organisationen i olika metoder [...] när någon inom myndigheten vill ha 

gjort någonting ska avdelningen veta den bästa metoden för att nå syftet och uppfylla 

informationsbehovet.” (Respondent D) 

 

Respondent B anser att istället för att vara styrt uppifrån ska handläggare och andra 

medarbetare involveras mer i arbetet så att insikterna kommer underifrån istället. 

Respondent C belyser det utmanande faktum att verksamheten är organiserad i stuprör 

och att man bör möta det genom att formulera ett gemensamt uppdrag för att syftet ska 

kännas tydligt och enkelt att följa. Det krävs mer långsiktiga mål och strategier. Det ska 

finnas ett helikopterperspektiv där man tar hänsyn till både förväntningar och resultat. 

Respondent A och D beskriver att agila metoder, scrum och iterativt arbete är 

förutsättningar för att arbeta med tjänstedesign men det råder delade meningar huruvida 

man ska utveckla i takt med digitaliseringen eller sänka farten för att hinna med att 

fokusera på kundbehoven.  

När det gäller den information som ska samlas in genom Service Design anser 

Respondent D att det behövs kvalitativa fakta för att förstå sig på kunden på ett bättre sätt. 

Respondent E säger sig vilja jobba mer faktabaserat och underbygga sitt arbete med 

kundinsikter, istället för att det blir en massa tyckande om hur arbetet ska bedrivas. 

Respondent C ser en potential i att kunden kommer vilja bidra med insikter, men att det 

krävs arbete för att den viljan ska finnas. Respondent D håller med och trycker på vikten 

av att samla in kvalitativt material för att kunna gå djupare än vad man gör idag. 

 

“(Service Design) kommer ha ganska stor nytta utifrån att vi behöver ju ha information 

på den här nivån (kvalitativ) för att kunna förstå vad det är vi ska titta närmare på.” 

(Respondent D) 

 

Med avseende på teknik och digitalisering menar respondenterna att teknik och tankesätt 

måste gå hand i hand och det måste finnas ett fokus på rätt digitalisering för att man ska 

komma åt behoven. Att tekniken måste uppdateras, är många av respondenterna överens 

om, men Respondent C menar att man inte bör se tekniken som ett hinder. Istället bör man 

fokusera på att förändra arbetssätt och jobba med bemötande eller andra delar som inte är 

beroende av tekniken. Så småningom behöver tekniken och Service Design gå i linje med 



 40 

varandra för att arbetet ska bli lönsamt men det finns annat arbete att göra medan de 

digitala uppdateringarna genomförs. 

Även Specialisten tillfrågades om vilka förutsättningar som krävs för att Service Design 

ska kunna användas på ett värdeskapande sätt. Hen menar att kommunikation är enormt 

viktigt och att man måste kunna prata och sprida kunskapen i organisationen. Samsyn och 

delaktighet måste skapas på en så hög nivå som möjligt. Vidare menar Specialisten att det 

måste finnas ägarskap och ambassadörer som hjälper till att skapa en långsiktighet i 

verksamheten. Det handlar om att hitta vägar att strukturera och standardisera sitt arbete. 

 

“Folk letar alltid efter en ‘quick-fix’ men rent krasst finns det inte. [...] Strukturerat sunt 

förnuft är en ‘superskill’.” (Specialisten) 

 

Vi håller med den respondent som säger att den avdelning som ansvarar för Service Design 

idag bör fungera som ett metodstöd för resterande verksamhet. Avdelningen skulle kunna 

fungera ungefär som ett projektkontor, vilket är vanligt att man använder sig av inom 

offentlig sektor för att underlätta utvecklingsarbete som bedrivs i projektform. Ett 

projektkontor har som uppgift att etablera projektmodellen, som i detta fall skulle vara 

Service Design, och se till att alla berörda aktörer blir utbildade. Projektkontoret ska finnas 

till som ett stöd och samordna arbetet så att det bedrivs på ett effektivt sätt. Vi tror att det 

skulle vara fördelaktigt för myndigheten att ha ett projektkontor för Service Design av flera 

anledningar, bland annat för att arbetsfördelningen och arbetssätten ska bli tydligare och 

för att det ska sända ut signaler i resterande verksamhet att Service Design är någonting 

som man har för avsikt att satsa långsiktigt på. Sett till hur införandet av LEAN verkar ha 

blåst över och att det finns personer i verksamheten som inte verkar tycka att det är särskilt 

aktuellt längre, finns det en risk att Service Design går samma öde till mötes. Därför menar 

vi att det är viktigt att man inför Service Design ordentligt i verksamheten redan från början 

så att det inte finns några tvivel kring huruvida det ska användas eller inte. Det bör finnas 

en tydligare arbetsfördelning, en bättre förståelse för resursbehov samt tydliga mål och 

riktlinjer, vilket ett projektkontor kan ansvara för att förverkliga.  

4.6.2 Förväntningar på ledarskap 

Respondenterna är eniga om att Service Design ställer krav på ledarskap och 

förändringsledning. De tycker att någon måste ha resursansvar och förmågan att förmedla 

resultat vidare till ledning och övrig personal i verksamheten. Respondent D önskar en mer 

flexibel ledarstruktur och Respondent F skulle vilja ha en ledare som tar kommandot. 

 

“Så det behövs någon som är som, inte vet jag, Steve Jobs [...] som ser till så att liksom 

det sköts.” (Respondent F) 

 

Respondenterna menar att det måste läggas tid på förändringsledning och det är viktigt att 

chefer på olika nivåer deltar och har insyn i förbättringsarbetet. Detta för att processer och 

arbetssätt ska kunna effektiviseras. Det måste finnas personer som driver arbetet med 

Service Design och som förmedlar arbetssätt och resultatet av arbetet. Hälften av 

respondenterna är inne på att samverkan med andra myndigheter är viktigt för att kunna 
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arbeta kundcentrerat. Detta för att en kund till en myndighet oftast är kund till flera andra 

myndigheter. Under informantintervjun framgick att det finns ett påbörjat samarbete 

myndigheter emellan för att få en bättre förståelse för sina gemensamma kunder. 

Respondent A menar att man bör lära av andra myndigheter och privata aktörer och införa 

digitala informationsutbyten. Det gäller att det finns ett samspel mellan myndigheterna 

och att det finns en genomgående standard för hur myndigheter levererar sina digitala 

tjänster. Respondent B tänker sig att det är i samverkan med andra myndigheter som man 

ser åt vilket håll man ska. Respondent C menar att det även är viktigt att verksamheten 

samverkar med andra aktörer, att tjänstedesign ska vara någonting som berör alla 

intressenter. Specialisten menar att verksamheten inledningsvis måste förstå vilken 

utgångspunkt de har och vilka effekter man vill uppnå. 

 

“Om inte verksamheten förstår vad de har, vad de levererar, då har de misslyckats.” 

(Specialisten) 

 

Det är viktigt, menar Specialisten, att förstå vad man ska använda ett resultat till innan 

man väljer metod för att inhämta kundinsikter. Därefter måste man se till kontexten där 

metoden ska användas och inte förlita sig blint på metoden. Det behöver exempelvis inte 

alltid vara passande med djupintervjuer eller fokusgrupper, ibland kan det vara bäst att 

använda kvantitativa metoder. Det viktiga, enligt respondenten, är att verksamheten 

förstår i vilka sammanhang olika metoder är mest passande att använda. Enligt 

Specialisten måste det finnas någon som ansvarar för processerna och som tar i beaktning 

vem som ska använda det insamlade materialet och hur det ska användas i verksamheten. 

Man behöver också titta på vilka som ska inkluderas i projekten och vilken intern 

informationsinhämtning som kan genomföras.  

När det kommer till att designa tjänster inom myndigheter har Specialisten mycket 

erfarenhet. Hen menar att det finns en fara med att skapa lösningar och produkter för den 

stora kundmassan som myndigheter oftast har, eftersom man många gånger skapar och 

förstärker normer. Däremot har myndigheter ett lagstadgat krav (Tillgänglighetslagen) att 

vara för alla och offentlig sektor bygger på politisk förtroendestyrning. Därför finns det 

många parametrar som måste vägas in när Service Design ska användas i en myndighet. 

Specialisten förtydligar att det komplexa regelverket, hierarkin inom verksamheten, den 

politiska styrningen och den disruptiva miljön innebär stora utmaningar. Detta är inte bara 

utmanande för verksamheten, det är även påfrestande för individerna som arbetar inom 

verksamheten. Specialisten menar att myndigheterna på grund av detta måste hitta 

gemensamma nämnare och avpolitisera sitt resultat så det överlever mellan de olika 

politiska skiftningarna.  

En bra förutsättning för att arbeta enligt kundernas behov är verksamhetens 

myndighetssamverkan, vilket är något som respondenterna uttrycker sig positiva till. 

Specialisten poängterar att det finns många gemensamma utgångspunkter för myndigheter 

i allmänhet och genom att samarbeta finns goda möjligheter att skapa bra erbjudanden till 

sina gemensamma kunder. Wilson et al. (2016) belyser att samverkan mellan olika 

verksamheter har börjat ske i större utsträckning där man tar del av varandras 

efterforskningar för de kundgrupper som liknar varandra. Vi menar att samverkan lämpar 
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sig väl för myndigheter eftersom man oftast har samma kundgrupper och man kan dra 

nytta av varandras kundinsikter och därmed kan dubbelarbete undvikas.   

Specialisten menar att verksamheter misslyckas om de inte förstår vad de har och vad 

de erbjuder. Vi menar att verksamheten också riskerar att misslyckas om det inte finns en 

förståelse för vilka behov och resurser som krävs, internt inom verksamheten, för att 

Service Design ska kunna användas. Detta styrks av Stewart och O’Connel (2017) som 

menar att man måste förstå vilket värdeerbjudande man som leverantör lovar kunden. 

Detta är ett ansvar som ligger på ledningen inom verksamheten och det är deras uppgift att 

förankra arbetssättet och få med hela verksamheten i det samt att skapa en förståelse för 

verksamhetens syfte bland de anställda.  

Vad gäller ledarskap i verksamheten anser respondenterna att de chefer som finns på 

olika nivåer måste ha insyn i det pågående förbättringsarbetet och de måste ta ett större 

ansvar för att arbetet med Service Design ska drivas framåt. Det är tydligt att 

respondenterna saknar någon som tar kommandot i detta arbete. Specialisten menar också 

på att det är viktigt att ledare tar ansvar för processen och poängterar även att det finns 

behov av ett ledarskap där struktur av arbetet och dess process är en nyckelfaktor. Polaine 

et al. (2013) anser att ledningen ska arbeta med kundernas perspektiv och se till att 

verksamheten inte enbart ser sina kunder som målgrupper eller siffror. Detta, menar vi, är 

viktigt för att ledningen ska kunna styra och strukturera arbetsprocessen på ett sätt som är 

i enlighet med Service Design. Vi tror att avsaknaden av en styrning kan härröras till att 

myndighetens ledning inte har rätt kundperspektiv i nuläget. Att ha kundernas perspektiv 

är grundläggande för att sedan kunna strukturera ett arbetssätt som faktiskt utgår från 

kundens behov. Vi menar att samtliga delar är viktiga för ledningen att ta i beaktning för 

att Service Design ska kunna nå sin fulla potential i verksamheten.  
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5. Diskussion och slutsatser 

 
I detta avsnitt redogör vi för våra övergripande tankar och reflektioner av analys och 

resultat i form av en diskussion. Vi presenterar även alternativ till hur den statliga 

verksamheten kan agera utifrån vår analys. 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur Service Design kan användas för att 

analysera kundbehov i utvecklingen av digitala tjänster i en statlig myndighet. Vårt resultat 

visar att myndigheten har en bit kvar i sitt digitaliseringsarbete och det är tydligt att de 

digitala tjänsterna behöver utvecklas och förbättras utifrån kundens behov. Vi ser även i 

resultatet att det inte finns något etablerat sätt att arbeta med Service Design hos 

myndigheten i nuläget.  

Statliga myndigheter har inte samma press på sig som verksamheter inom privat sektor 

att attrahera kunder med sina tjänsteerbjudanden eftersom konkurrensläget inte är 

detsamma inom de olika sektorerna. Det kan medföra att resurser inte avsätts till att 

designa tjänster utifrån kundens behov. Vi menar att det är viktigt att även offentlig sektor 

hänger med i den digitala utvecklingen och det innefattar att man designar tjänster utifrån 

de behov som kunder i ett digitalt samhälle har. Även om konkurrenskraften inte är ett 

motiv till att förbättras och utvecklas, finns det en rad andra motiv som bör beaktas. För 

det första vill man möjliggöra en effektiv ärendehanteringsprocess för kunderna eftersom 

det leder till mindre arbete för handläggare och kundtjänstmedarbetare. Med en effektiv 

ärendehanteringsprocess menar vi att kundens resa, från första kontakt med myndigheten 

tills dess att ärendet är avslutat, ska vara anpassad efter kundens behov och livssituation. 

Tjänsterna ska attrahera individen till att vilja vara en kund snarare än att hen måste vara 

en kund. För det andra finns ekonomiska motiv till att myndigheter bör fokusera på sitt 

värdeerbjudande. Eftersom verksamheten bedrivs på statliga medel finns det skäl att 

frigöra resurser som kan användas för att skapa värde tillbaka till samhället, hellre än att 

dessa resurser används till överflödigt arbete. Dessa resurser frigörs genom att man 

effektiviserar kundernas processer.  

Gällande digitaliseringen inom myndigheten menar vi att det måste ske en tydligare 

integrering av en digital kultur. I dagsläget, vilket vi nämnt tidigare i vår analys, är 

digitaliseringen en avskild del av verksamheten istället för att den är förankrad och 

vedertagen i hela verksamheten. Idag genomförs digitalisering och tjänsteutveckling 

parallellt och oftast har processerna olika tempo. Ett exempel på det är utvecklingen av 

appen där man ville digitalisera tjänster samtidigt som man ville utveckla dem. Vi menar 

att resultatet av apputvecklingen hade kunnat bli bättre om digitaliseringen redan var en 

självklar grund i verksamheten, eftersom allt fokus då hade kunnat vara på att utveckla en 

bra kundanpassad tjänst. Därför skulle myndigheten gynnas av att arbeta för en starkare 

digital kultur. Sett till projektet med webben står det klart att det var ett exempel på en 

digital utveckling som verksamheten bör dra lärdom av eftersom vi upplever att man verkar 

vara nöjd med resultatet av den utvecklingen. Vi menar att webben är det närmsta 

myndigheten har arbetat enligt Service Design i praktiken och vår uppfattning är att det 
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var ett givande projekt. Därför bör man inom verksamheten fortsätta med den typen av 

utveckling och avsätta de resurser som är nödvändiga.  

Enligt vår analys av resultatet finns det indikationer på att man arbetar kundfokuserat 

på vissa ställen i verksamheten och att man stundtals använder metoder som kan 

återfinnas inom Service Design. Däremot menar vi att det inte finns ett helhetsperspektiv 

bland myndighetens personal för vad Service Design är och hur det ska användas. Enligt 

vår uppfattning finns det snarare en LEAN-kultur än en Service Design-kultur eftersom 

man arbetar kundfokuserat utifrån de behov man tror att kunden har istället för att basera 

arbetet på faktaunderlag om kundens behov. Det kommer inte kunna bli en lika effektiv 

process om utvecklingsarbetet sker utifrån kvalificerade gissningar, därför är det viktigt att 

verksamheten bedriver efterforskning om kundbehov om man vill arbeta med Service 

Design.  

Vi upplever att det inte finns några tydliga riktlinjer inom myndigheten för hur arbetet 

med Service Design ska bedrivas, vilket skapar utmaningar för verksamheten. Med tanke 

på att myndigheten är en relativt stor organisation med många anställda, är det svårt att 

bedriva den typen av utvecklingsarbete där alla får göra sina egna tolkningar om vad som 

är det bästa arbetssättet. Risken är att utvecklingsarbetet kring de digitala tjänsterna leder 

till resultat som skiljer sig från varandra i stor utsträckning och då kan förvirring uppstå 

hos kunden. Någonting som skulle kunna minska den risken är införandet av det 

projektkontor, vilket nämndes i tidigare avsnitt. Med ett projektkontor kan man skapa en 

gemensam metodik och det skulle fungera som en slags support för resterande verksamhet. 

Det man bör ta i beaktning vid införandet av ett projektkontor är att en sådan funktion kan 

bli till en egen enhet som blir avskild från verksamheten, vilket i sin tur kan innebära att 

projektkontoret inte har tillräckligt mycket insyn i verksamheten för att fatta rimliga beslut. 

Därför är det viktigt med kommunikation, samsyn och transparens.  

Det vi kan se utifrån resultatet är att organisationsstrukturen trots omorganiseringen 

inte är optimal för att Service Design ska fungera. Detta beror på att stuprör fortfarande 

finns och det leder till att avdelningarna blir åtskilda från varandra. Det saknas även ett 

tydligt ledarskap där chefer på olika nivåer hjälper varandra att förmedla förhållningssätt 

och resultat från det kundfokuserade arbetet. Vi ser att det saknas kommunikation och 

återkoppling mellan chefer på olika nivåer och mellan chefer och anställda. Det resulterar 

i att det inte finns någon linje att följa och det är svårt att veta om arbetet resulterar i 

någonting av värde. Samtidigt pågår systemförnyelsen som skapar en ny digital miljö för 

myndighetens anställda att förhålla sig till och det verkar enligt resultatet inte finnas några 

klara direktiv för vilka följder systemförnyelsen kommer få.  

Vi föreslår att myndigheten primärt bör arbeta mer med förändringsledning för att 

kunna integrera Service Design på ett framgångsrikt sätt. Förändring inom en verksamhet 

kan ta tid och resurser eftersom människor generellt upplever omställningar som svåra. 

Man vill gärna stanna kvar i en miljö som känns trygg, där man vet sin roll och hur man 

ska arbeta. Detta innebär att det kan vara svårt för myndighetens anställda att ta emot 

omorganiseringen, systemförnyelsen och integreringen av Service Design samtidigt 

eftersom det innefattar förändringar på flera fronter. Vi ifrågasätter därför om införandet 

av Service Design påbörjades lägligt och vilka konsekvenser det leder till i det fortsatta 

arbetet. Risken är att Service Design hamnar i skymundan eftersom de andra 
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förändringarna är väldigt omfattande. Med förändringsledning skapas trygghet för de 

anställda genom att information förmedlas för vad förändringen kommer att innebära. Det 

som är viktigt för ledningen att beakta är att de anställda ska få tydlig information kring 

varför förändringen sker, hur det ska genomföras, vad som förväntas av de anställda och 

vilka mål som förändringen ska leda till. Både vi och respondenterna är enade i åsikten om 

att Service Design ska vara för alla, genom hela verksamheten. Därför måste alla också få 

veta vad det är och varför man använder det. Även chefer bör bedriva aktivt 

informationsutbyte mellan varandra och de olika avdelningarna. I ett samarbete med 

varandra kan cheferna sammanföra verksamheten till en helhet och på så sätt luckra upp 

stuprören.  

Vidare menar vi att det är minst lika viktigt att aktivt få delta i arbetet med Service 

Design som att få information om det. En introduktion som innehåller information om 

Service Design kan vara en bra inledning för verksamhetens anställda. Men för att få 

bestående effekt krävs det att den nyvunna kunskapen underhålls genom att den sätts i 

användning i praktiken. Det praktiska arbetet skulle förslagsvis kunna innefatta workshops 

där de anställda får avsätta tid från sina ordinarie arbetsuppgifter för att diskutera 

arbetsprocesser och resultat. Självklart används Service Design olika beroende på vilken 

roll man har i verksamheten. Vi har förståelse för att exempelvis en handläggare inte har 

en fullt lika aktiv roll när det kommer till att besöka kunden i en kontext som ligger utanför 

verksamhetens gränser. Däremot kan handläggaren uppmärksamma kundens behov i 

mötet med denne för att kunna bidra med värdefulla insikter i ett senare skede. För att 

detta dock ska vara möjligt är det av vikt att dessa roller inom verksamheten har förståelse 

för och erfarenhet av hur arbetet med Service Design fungerar. Utmaningen i detta är 

skiftet från att subjektivt tolka kundens behov till att objektivt förstå kundens behov. 

Vidare anser vi att myndigheten bör arbeta med service blueprinting för att visualisera 

hur deras tjänstenätverk är uppbyggt och var olika mötespunkter med kunden finns. Det 

kan även vara bra att bygga upp personas för hur olika kundgrupper kan se ut och det kan 

med fördel göras i samråd med andra myndigheter för att bilden av en kund ska bli så 

nyanserad som möjligt. Kundresor är någonting som myndigheten har arbetat med 

tidigare, vilket vi anser att de bör fortsätta med, och även det är någonting som de tjänar 

på att arbeta med tillsammans med andra myndigheter. Att ständigt iterera bör även vara 

centralt i det praktiska arbetet för att skapa flexibilitet utifrån kundens 

behovsförändringar.  

Den samverkan som redan upprättats externt med andra myndigheter är vi positiva till 

och vi ser att den även kan vara fördelaktig för att gynna öppen innovation. Utöver att 

samverkan idag bidrar till en förståelse för kundens kontakt med Sveriges myndigheter, 

kan polarisering minskas genom den här typen av öppen innovation. Det innebär att 

externa aktörer kan bidra med fler perspektiv som kan belysa aspekter som verksamheten 

inte har uppmärksammat internt. Detta kan i sin tur leda till en större benägenhet att 

förändra kulturen inom verksamheten till att bli mindre subjektiv. Inom Service Design är 

objektiviteten gällande kunden central eftersom det handlar om att låta kundens perspektiv 

vara ledande i den digitala tjänsteutvecklingen.  

Avslutningsvis menar vi att den statliga verksamheten idag inte är optimal, med 

avseende på organisationsstruktur, nuvarande arbetssätt och kultur, för att Service Design 
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ska fungera. Vi är däremot optimistiska till att verksamheten kan nå framgång med Service 

Design men innan dess finns det utmaningar som bör bemötas. Genom vår diskussion har 

vi gett förslag på olika förhållningssätt som kan vara användbara i mötet med dessa 

utmaningar. Resultatet av vår studie är inte representativt för alla statliga myndigheter 

men det kan ge indikationer på vilka utmaningar och möjligheter som kan uppkomma i 

samband med införandet av Service Design. Vi hoppas att vår studie kan bidra med en ökad 

insikt om hur Service Design som förhållningssätt kan påverka en statlig verksamhet. Vi 

finner det intressant att vidare studier inom detta område kan vara mer djupgående samt 

involvera en större variation och bredd av arbetsroller. 
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Bilaga 1 – Intervjuguider 

 
 
Intervjuguide – Myndigheten 

 

Namn:  

Yrkesbefattning:   

Bakgrund - lära känna personen 

 

Berätta om din roll i verksamheten.  

- Hur länge har du varit inom 
verksamheten? 

- Vilka roller har du haft? 

- Vad jobbar du med nu? 

 

Vilka erfarenheter har du från andra 

arbetsplatser? 
- Vad har du jobbat med tidigare? 

- Vilka roller har du haft? 

 

(Fyll på med följdfrågor beroende på vad som 

sägs) 

 

 

 

 

- Kan du beskriva myndigheten som 
verksamhet? 

 

Berätta om avdelningen där du jobbar.  

- Vilket/vilka uppdrag har du och hur 
arbetar du med dem? 

 

 

 

- Vilka fördelar och nackdelar finns det 

enligt dig med att jobba inom en statlig 
myndighet? 

 

 

 

 

 

- Vad är din uppfattning av myndighetens 

digitala tjänster? 
 

(Följdfrågor baseras på svar) 

 

 

Kundbehov 
 

Vi har förstått att omorganiseringen delvis 

handlar om verksamhetens förändring gällande 

kundfokus. Myndigheten ska se på kunden på 

ett nytt sätt. 

 
- Kan du se några skillnader i ert arbete 

med kundinsikter mellan då och nu? 

- Ge exempel. 
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-  Om inte, hur kommer det sig? 

 

 

- Vilka resultat har det tidigare sättet att 

arbeta på givit? 
- Ge exempel.  

 

 

- Hur arbetade ni med kundinsikter 

tidigare? 

- Hur samlades materialet in? 
- Vem samlade in det? 

- Hur användes det, och av vem/vilka? 

 

 

- Tycker du att kundernas behov verkar 

ha förändrats, dvs. är de annorlunda 
idag än tidigare? 

- På vilket sätt? 

 

 

Service Design 
 

- När du hör ordet Service Design, vad 

tänker du på då? 

 

  

- Vilka erfarenheter har du av Service 
Design? 

- Ge exempel. 

 

- Hur har du lärt dig det du kan om 

Service Design? 

- Formell eller informell utbildning? 

- Internt eller externt, på en tidigare 
arbetsplats? 

 

 

- Hur skulle du beskriva att myndigheten 
arbetar med Service Design? 

- Används Service Design i andra delar 

av verksamheten eller är det bara på er 

avdelning? 
 

(Följdfrågor om fördelar och nackdelar) 

 

 

- Vilken roll har du i det arbetet?  
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- Skulle du kunna beskriva en process där 

Service Design används för att 

identifiera kundbehov? Hur brukar ni 
göra? 

 

 

- Finns det andra processer där 

kundbehov identifieras? 

- Kan du beskriva den/de? 
 

 

- Vid omorganiseringen, när ni påbörjade 

arbetet med Service Design och 
kundbehov, hur presenterades det för 

dig? 

 

- Var/är det tydligt för dig vilket syfte det 
här sättet att jobba på har? 

 

 

- Vad tycker du om Service Design som 

metod? Fördelar/nackdelar? 
 

- Hur lämpar sig Service Design till er 

befintliga verksamhet? 

- Har du/ni funderat på andra sätt för att 
samla in kundinsikter? 

 

 

Verksamhetsförankring 
 

Vi har förstått att det kommer dröja innan de 

teknikuppdateringar som görs nu är tillgängliga. 

Därför är vår uppfattning att kundinsiktsarbetet 

för tillfället är proaktivt och centrerat till 

specifika avdelningar. 

 
- Hur arbetar ni för att förmedla resultatet 

av ert arbete vidare i verksamheten? 

 

- Hur ser du på den förmedlingen? Vilka 
delar av verksamheten bör inkluderas? 

 

 

 

 

- Ser du några hinder med den nya 

organisationsstrukturen? 
- Hur tycker du att dessa hinder bör 

bemötas? 
 

 

- Vilka förväntningar har du på den nya 

organisationsstrukturen? 
 

Övrigt 
 

- Finns det någonting som du vill tillägga? 
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Intervjuguide – Konsultverksamheten 

 

Namn:  

Yrkesbefattning:   

Bakgrund - lära känna personen 

 

Berätta om din roll i konsultverksamheten.  

- Hur länge har du varit inom 

verksamheten? 
- Vilka roller har du haft? 

- Vad jobbar du med nu? 

 

 (Fyll på med följdfrågor beroende på vad som 

sägs) 

 

 

 

Service Design 
 

- När du hör ordet Service Design, vad 

tänker du på då? 
 

- Vad innebär Service Design i er 

verksamhet? 

 

  

- Vilka användningsområden har Service 
Design? 

 

- Vilka metoder används inom Service 
Design för att samla in kundbehov? 

- Ge exempel. 

 

- Vad är det som gör att era kunder vill 

använda Service Design? 
 

- Kan du beskriva en hel process från det 

att ni kommer till en kund till att ni är 
färdiga, i stora drag? 

 

 

 

- Vilka skillnader kan du se mellan privat 
och offentlig sektor? Finns det olika 

behov? 

 

 

- Vilka resurser behövs inom organisationen 

eller externt för att bedriva arbete med 

Service Design? 
- Kompetenser? Ekonomiskt? Tid? 

 

 

- Kan vem som helst jobba med Service 

Design? 

- Behöver alla jobba med det? 

- Varför ska man använda sig av Service 
Design? 

 

 

- Finns det olika tillvägagångssätt när man 

jobbar med Service Design eller ser det 

alltid likadant ut? 
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- Vilka möjligheter medför Service Design?  

- Vilka utmaningar/svårigheter finns med 

Service Design? 
 

Verksamhetsförankring 
 

- Vilka resultat får man som verksamhet av 

att jobba med Service Design? 

- Kan du ge några exempel? 
 

 

 

- Hur bör man arbeta med resultatet som 

framkommer genom Service Design? 

 
- Vilka delar av verksamheten bör 

inkluderas?  

-Hur? Varför? 

 

 

 

 

- Vilken/vilka organisationsstrukturer 
skapar bäst förutsättningar för Service 

Design? 

- Varför? 
 

 

- Vem ska ansvara för processen? 
 

 

- Bedriver ni även utbildningar inom Service 

Design? 
- Kan du berätta mer om det? 

 

 

- Finns det några särskilda utmaningar med 

att förankra Service Design i en 
myndighet? 

 

 

- Hur ska en verksamhet arbeta för att 

bibehålla tankesättet? 
 

- Vilka tips skulle du ge till en myndighet 

som vill börja jobba med Service Design? 
 

Övrigt 
 

- Finns det någonting som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 
 

 

Hej! 

 

Vi vill i detta brev göra dig som respondent medveten om forskningsetiska principer 

inom samhällsvetenskaplig forskning, de fyra huvudkraven som ställs både på oss 

som genomför studien och för dig som deltar. Kraven är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet innebär att vi gör dig som respondent medveten om 

undersökningens syfte och att du samtycker att medverka i detta. Vårt 

grundläggande syfte med denna studie är att generera kunskap om hur Service 

Design kan användas för att förstå kundbehov samt vilka utmaningar och 

möjligheter som ställs på en verksamhet som arbetar med metoden. Vi kommer 

att undersöka detta med utgångspunkt i dessa tre övergripande frågeställningar: 

  

• Hur kan Service Design användas inom en statlig myndighet? 

• Hur kan metoder för att undersöka kundbehov bidra till utformningen av 

digitala tjänster? 

• Hur arbetar statliga myndigheter med kundinsikter? 

 

Vi vill vara tydliga med att ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att 

du när som helst kan dra dig ur projektet. Datan kommer att samlas in genom en 

semi-strukturerad intervju, som kommer pågå mellan 30 minuter och 1,5 timme. 

För att underlätta bearbetning av materialet kommer vi att spela in intervjun. Vi 

kommer även här in på konfidentialitetskravet. Ljudinspelningen kommer endast 

att användas till transkribering och därefter raderas. Konfidentialitetskravet 

innebär att din identitet kommer att skyddas då ditt deltagande i studien är helt 

anonymt. Dina personliga uppgifter kommer att hanteras på ett sådant sätt att det 

inte ska vara möjligt identifiera dig. Studien går även i linje med det fjärde kravet, 

nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast kommer att 

användas för forskningsändamål och kommer inte utlånas till övriga icke-

vetenskapliga syften.  

 

Genom att genomföra intervjun, samtycker du som respondent till dessa 

åtaganden. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller 

funderingar innan intervjun. 

 

Tack för din medverkan! 
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