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Sammanfattning  
 
”Service Design” har på senare tid fått innebörden att utveckla tjänster med hjälp 
av designmetodik. Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga nuvarande 
synsätt inom området för att få inblick i hur ”Service Design” kan användas i 
innovations- och utvecklingsprocesser hos svenska tjänsteföretag. En 
övergripande genomgång av litteraturen kring området ”Service Design” har 
gjorts. Vi har gjort en undersökning av material kring framgångsrika 
konsultföretag riktade mot tjänsteföretag och kartlagt deras arbetsprocesser. För 
högre analyskvalitet så genomförde vi även en förstudie med företagen SL, 
Connex och Swebus.  
 
Baserat på vår litteraturstudie och studien av konsultföretagen har vi genererat 
”best practise” som utgjort en referensram för analys av SJ, Swebus Express och 
SAS. Vi har intervjuat företagen med syftet att få en insikt i företagens 
arbetsprocesser. Resultatet av vår undersökning visar att förståelsen för designens 
input vid utformning av fysiska produkter är vida känd men att det inte är lika 
känt vad designmetodik kan tillföra utveckling av tjänster. I två av de undersökta 
företagen dominerar det affärsstrategiska tänkandet och enbart till viss del 
utnyttjas användandet av designverktyg, dock sker detta omedvetet. 
Designmetodiken är i de två fallen Swebus Express och SJ ingenting som 
medvetet används för att analysera kunden och dess omgivning eller 
fortsättningsvis används i tjänsteutvecklingsprocessen. SAS är det företag som vi 
intervjuat som har kommit längst vad det gäller användandet av ”Service Design” 
i bemärkelsen tjänstedesign. Vid studerandet av design ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv kan vi konstatera att designmetodik i utvecklingsprocesser i de 
undersökta företagen till viss del är obefintlig. Vår teoridel och vår ”best practise” 
utgör en väsentlig del av vår uppsats och vi hoppas att vår kartläggning blir ett 
bidrag till teorierna kring ”Service Design”.  
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… har inte hunnit kolla upp biljetter till Göteborg än, går in på www.luftgrop.se och 
gör en första sökning för att se vad jag får upp för biljetter. Har redan bestämt mig för 
att flyga eftersom jag har så mycket att göra just nu – orkar inte sitta åtta timmar på 
en buss. Eller fyra på tåget. Kollar vad Luftgrop får upp för förslag. Medan jag 
funderar på om jag skall stanna en dag extra kommer jag på att resan till och från 
flyget lägger på typ 2 immar i restid – kanske skall kolla upp tågen i alla fall. Om det 
är billigare med tåg så… det skiljer en hundralapp emellan vid den tiden som jag vill 
åka, så det blir flyget i alla fall. Bokar via nätet, skriver ut bekräftelsen, fast det står 
att jag skall ha med mig Visa kortet som jag betalade med som bevis. Har aldrig 
riktigt förstått om jag egentligen behöver bekräftelsen med mig.  
  
Är som vanligt sent ute med att kolla hur jag skall ta mig ut till flygplatsen. Ingen kan 
skjutsa, så det får bli flygbussarna. Räknar på när jag behöver vara på flygplatsen – 
blir osäker på vad det brukar vara för regler för inrikesflygningar – typ två timmar 
innan om vid flygning utomlands – men det är väl mindre vid flygning inom Sverige? 
Går in på SAS hemsida för att kolla upp det. Känner mig lite stressad så orkar inte 
leta runt så mycket utan tänker på när jag sist flög ner till Gotland, då var jag där en 
halvtimma innan. Lika bra att planera in en timme i alla fall. Måste ändå kliva upp 
fyra timmar innan planet går för att hinna åka in till stan och sedan till Arlanda. 
Flygbussarna brukar ju gå var tionde minut så jag kollar bara av min resa till 
centralen på ww.sl.se för att ge mig själv god tid. Kanske att det hade varit värt att ta 
tåget i alla fall. Behöver jag ju inte vara på plats förrän den avgår från station och 
centralen ligger mitt i stan. Jaja… Jag kollar på klockan och inser att det är fyra 
timmar kvar till jag skall gå upp och alltså dags att packa väskan och gå och lägga 
mig… 
 
Jag försover mig, det blir taxi till Arlanda. Medan jag betalar taxin – 450 spänn - 
undrar jag irriterat varför jag envisas med att flyga. Det är inte garanterat enklare, 
snabbare och definitivt inte billigare vid inräkning av taxiresan! Väl framme, något 
tidigare än nödvändigt, är det en lång väntan… väntan på att checka in bagaget och 
väntan vid gaten för ombordstigning. Tanken slår mig att jag inte vet om de serverar 
något på planet och jag är hungrig. Köper en liten smörgås, läsk och en enkel kopp 
kaffe för 75 kronor! Adderar i huvudet maten, taxin och biljetten. Då jag hade med 
mig datorn så jag kunde passa på att arbeta, jag försökte logga in på det trådlösa 
nätverk min dator hittade men jag gav upp ganska snabbt upp, jag hade velat kolla 
mailen men det fick vänta. När det var dags att stiga på planet upptäckte jag att jag 
inte hade en numrerad sittplats på biljetten. Kände stressen av att gå på planet med 
onumrerade sittplatser. En lång kö bildades, och det var bara att ställa sig i den och 
hoppas på att få en fönsterplats…  
 
Till min besvikelse ser jag när jag kommer på planet att det är trånga sittplatser och 
säten av skinn. Skinn, antingen kallt eller varmt… men det går bra, jag slumrar till 
lite. När jag vaknar ser jag att mannen bredvid mig har en tom kaffekopp framför sig 
och inser att möjligheterna att beställa något att äta eller dricka är över. Förresten 
tror jag inte att jag har några kontanter… Jag känner att jag skulle vilja ha tag på mitt 
handbagage där jag har en läsk men jag har fönsterplats och handbagaget ligger 
uppe på hyllan, nej, det känns för jobbigt… Ännu en väntan, det är dags att stiga av 
planet… Trots det känner jag nu ingen irritation då jag ser vilket otroligt stort system 
det är och folk sliter som djur med att lasta på och av bagage, jag känner mig trots 
allt lite förstående. En leende flygvärdinna säger hejdå när jag stiger av planet… 
Men nu då, var skall jag?  
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1. INLEDNING 
 

 

1.1 Bakgrund 
Då tjänster bidrar mer till den globala ekonomin än vad varor gör idag 
(Chesbrough, 2005) är det naturligt att området tjänster och tjänsteutformning har 
börjat belysas alltmer. Tjänster har blivit en viktig del av västvärldens ekonomier. 
För tvivlare kan siffror som dessa dämpa osäkerheten: 80 % av USA:s BNP 
utgörs av tjänster och i Europa gäller förhållandet mellan 60 % och 80 % av de 
europeiska ländernas BNP. (Chesbrough, 2005) I Sverige kan samma tendens ses 
då huvuddelen av vår produktion, och det vi dagligen arbetar med, utgörs idag av 
tjänster. SCB anger att mer än 70 % av alla sysselsatta i Sverige finns i 
tjänstesektorn. Och andelen fortsätter att växa1. 
 
Detta visar på att vi inte längre lever i ett industrisamhälle utan nu befinner oss i 
någonting nytt. Huruvida det skall kallas informationssamhälle eller möjligtvis 
kunskapssamhälle har det varit flerfaldiga diskussioner om. Vissa talar om ”the 
Service Economy”, andra menar att vi gått vidare från det till ”the Experience 
Economy” (Pine & Gilmore, 1999). Men oavsett vad den nya samhällsformen 
kallas så är det tydlig att förutsättningarna för företagen har förändrats, speciellt 
tjänsteföretag. 
 
Olika trendfaktorer driver på Sveriges utveckling av dess tjänstemarknad. 
”Tjänstefiering” av traditionella tillverkningsföretag är en av dem, 
teknologiseringen av tjänsteföretag en annan. Även den så kallade 
”nätverksekonomin” driver på, för allt fler företag och organisationer arbetar idag 
i allianser och nätverk. En annan trend är den omtalade ”upplevelseindustrin” där 
företag skapar värden genom design och varumärkesutveckling och säkerställer 
att det är enkelt och roligt att använda olika tjänster. (www.ctf.kau.se) 
 
Inom EU pågår debatter om det så kallade ”tjänstedirektivet”, som skulle tillåta fri 
rörlighet över gränserna även för tjänster. Detta skulle för Sveriges del kunna 
innebära en fri tjänstemarknad inom en snar framtid, vilket skulle medföra en 
betydligt högre konkurrens och en möjlighet för Sverige att bli en vinnare på 
marknaden2. Men det finns även möjligheten att bli en förlorare. För att kunna bli 
en vinnare skulle Sverige till att börja med behöva ha en stark tjänstemarknad 
nationellt, vilket skulle förutsätta att svenska företag ser vikten av att ha väl 
utformade tjänster att erbjuda och som utgör stöttepelaren i företagens totala 
erbjudanden.  
  

                                                
1  (http://www.digitalutveckling.se/extra/pod/?id=32&module_instance=1&action=pod_show). 
2 (http://www.webfinanser.com/site/artikel.asp?pmid=650565) 
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1.2 Problemdiskussion 
Det nyaste inom utformning av tjänster i Sverige går under namnet tjänstedesign, 
och är en sammansmältning av designmetodik och tjänster. Svensk Industridesign 
(SVID) har genomfört ett antal projekt som har fokuserat kring utvecklandet av 
tjänster och projekten har bidragit till att begreppet har blivit mer känt. Ett projekt 
som varit aktuellt heter ”Design för tjänster” och innebär att professionella 
industridesigner hjälper företag och organisationer att utveckla dess tjänster med 
hjälp av designmetodik. SVID menar att i utvecklingen av tjänster kan 
designmetodiken tillföra högre kundnytta som ger bättre anpassade tjänster till 
människans mångfasetterade och varierande behov. Det finns väldigt lite 
forskning inom området tjänstedesign men det har börjat belysas på en akademisk 
nivå. Bayan Eliasi (2005) uppsats ”Design för Tillit i Nätverk” har tagit fasta på 
att designprocesser och metoder – designerns sätt att tänka – kan bidra oerhört 
mycket vid utveckling av nätverk i vården. Designmetodik inbjöd till ett 
perspektiv från vårdtagarens situation som tidigare saknats. Nettelbaldt & 
Renströms (2005) uppsats om ”Vad är tjänstedesign” studerade vad 
designprocesser kunde tillföra tjänsteutvecklingsteori. Deras slutsats var bland 
annat att det fanns mycket som ”förenar de båda områdena tjänsteutveckling och 
designmetodik” samt att deras modell över tjänstedesign var ett ”nytt bidrag till 
befintlig tjänstutvecklingsteori” (2005:43). Dock har de inte fördjupat sig i 
området kring utformning av tjänster. Nettelbladt & Renström (2005:44) 
konstaterar i sin avslutning att utveckling av tjänster var ett ”betydligt större 
område än vad vi kunnat ana” och att ”begreppet tjänsteutveckling hade flera 
innebörder som inte alltid varit lätta att hålla isär”.  
 
Svensk tjänsteforskning, känt som tjänsteutveckling eller tjänstekonstruktion, har 
länge varit erkänd internationellt med namn som Richard Normann, Christian 
Grönroos och Evert Gummesson som dess företrädare. Deras 
tjänsteutvecklingsteorier har bidragit mycket till affärsutveckling av 
tjänsteföretag. Andra idéer kring tjänster och utformning av dessa kommer från 
USA och England genom namn såsom Joseph Pine II, James Gilmore, Tom 
Peters och Ralph Aldrill. De är förespråkare för vad som benämns ”Experience 
Design” och står för en syn på utvecklandet av varor, tjänster och miljöer från 
aspekten att de är alla upplevelser (Aldrill, 2005).  
 
Litteraturen kring utformandet av tjänster skrivs överhängande på det engelska 
språket. Begreppet ”Service3 Design4” används då som benämning på i stort sett 
alla teorier som rör tjänsteutformning, vilket försvårar att hålla isär de olika 
synsätten. Detta bör dock göras då idéer och teorier kring utformning av tjänster 
skiljer sig i sina fokala punkter. Vi håller med Nettelbladt & Renström (2005) 

                                                
3  Det svenska ordet service betyder kundtjänst; betjäning; tillsyn eller översyn (SAOL, 2003). När 
vi i denna uppsats använder begreppet service syftar vi till det engelska ordet service, vars 
översättning på svenska blir tjänst. 
 
4 Design har en smalare innebörd på svenska än på engelska, då design i det svenska språket enligt 
Svenska Akademiens ordlista (2003) betyder formgivning. På engelska betyder design 1 to 
contrive, to formulate, to project. 2 to draw, to plan, to sketch out. 3 to purpose, to intend (The 
Cassell Concise Dictionary, 1997). Vi ansluter oss till engelskans mångfasetterade betydelse samt 
utvecklar begreppet under avsnitt 3.2 Begreppet design.  
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samt anser att det idag saknas en övergripande genomgång av de befintliga 
teorierna som finns kring hur tjänster bör utformas. Och då tjänster betydelse för 
ekonomin växer har detta ökat intresset för tjänster och deras utformning är det 
högaktuellt med en genomgång av området ”Service Design”. 
 

1.3 Problemformulering och syfte  
Vi ämnar kartlägga nuvarande teorier och synsätt inom ”Service Design”. Detta 
skall generera best practise, som skall bli vårt bidrag till ”Service Design” teorin, 
och genom applicering på svenska tjänsteföretag skall skapa en inblick i hur 
”Service Design” kan användas i innovations- och utvecklingsprocesser hos 
tjänsteföretag. Vår forskningsfråga blir således: 
 
Hur kan ”Service Design” användas i innovations- och utvecklingsprocesser hos 
svenska tjänsteföretag? 
 

1.4 Avgränsning 
Under vår utredning av ”Service Design” kommer vi inte att behandla den del 
som faller under IT och de teorier som menar att IT både är tjänst och teknik. Vi 
har avgränsat oss till att undersöka transportbranschen i form av 
persontransporter.     
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2. METOD 

 
2.1 Metoddiskussion 

 
“The real voyage of discovery consists not in seeking new lands, but 
in seeing with the new eyes” (Proust i Starrin & Svensson 1994) 

 
 
Då vi ämnar få förståelse för området ”Service Design” och hur det kan tillämpas 
antar vår uppsats både en utforskande och förståelseinriktad karaktär. En 
utforskande ansats innebär att vi som forskare söker och utvecklar grundläggande 
kunskap inom ett problemområde, i detta fall ”Service Design”, med ändamål att 
generera begrepp och teori (Wilhelmsson & Edvardsson, 1994). Då det redan 
finns befintlig teori inom området ”Service Design” är vår uppsats utforskande 
inom den referensram vi skapar i vår genomgång av ”Service Design” litteratur.  
 
Som forskningsstrategi antog vi en kvalitativt styrd sådan då vi ansåg denna 
lämpligast med hänsyn till att kvalitativ analys skall ”identifiera ännu okända eller 
otillfredsställande företeelser, egenskaper och innebörder” (Starrin & Svensson, 
1994). Kvalitativa forskningsstrategier är oftast induktiva i sitt förfaringssätt, det 
vill säga de utgår ifrån undersökningens observationer och resultat och därifrån 
bildar teorier, i kontrast till deduktiva ansatser som utgår ifrån en teori och prövar 
denna (Bryman, 2001). Då vår uppsats har antagit en utforskande natur blir ett 
induktivt influerat handlingssätt ett logiskt val.  
 

2.2 Litteraturstudie av ”Service Design” området 
Då vi iakttagit att det saknas en övergripande genomgång över ”Service Design” 
litteraturen och dess teorier har en del av syftet med uppsatsen varit att genomföra 
en sådan. Med övergripande menar att vi att vi inte gör anspråk på att vara 
heltäckande, men att vi tar upp väsentliga delar som har bidragit mycket till 
området. Vi har kombinerat litteratur av olika vetenskaplig grad, vilket avgörs av 
dels författarnas syfte, dels hur strängt granskade källorna är. I fall där litteraturen 
har skrivits av praktiker saknas oftast denna vetenskapliga aspekt, men vi anser att 
dessa skriftalster är minst lika viktiga som den noggrant granskade delen av 
litteraturen, där forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar återfinns, då 
praktikernas perspektiv är goda indikatorer på den aktuella utvecklingen inom det 
studerade området.  
 
Vi har även gjort en genomgång av ett antal utvecklings- och 
innovationsprocesser för att få förståelse för hur dessa processer ser ut och vad de 
fokuserar på. Genom en övergripande genomgång av ”Service Design” 
litteraturen samt utvecklings- och innovationsprocesser kan en överblick för 
området fås och en bättre förståelse för hur svenska tjänsteföretag i jobbar 
praktiken då vi analyserar vårt empiriska material.  
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2.3 Förstudie 
Vikten av att förstå kontexten som intervjuobjekten och deras företag befinner sig 
inom är central för att hålla hög kvalitet på analys. Därför genomförde vi en 
förstudie av transportbranschen genom att dels läsa befintlig litteratur kring 
området, dels genomföra intervjuer med ett antal företag inom transportbransch, 
utöver de huvudsakliga utvalda företagen. Dessa intervjuer gav oss dessutom 
chansen att testa vår intervjuguide (se bilaga 1). 
 

2.3.1 Urval av tjänsteföretag till förstudien 
Följande urval har skett genom så kallad icke-sannolikhetsurval. Vid ett sådant 
urval väljer forskaren oftast urvalet efter förutbestämda kriterier (Bryman, 2004).  
Denna form av urval kräver att forskaren beskriver vilka kriterier som fordras för 
att ingå i undersökningen (Merriam, 1994). Vi kommer alltså att använda ett 
medvetet selektivt urval. 
 
Vi har valt att studera svenska tjänsteföretag i transportbranschen. Till förstudien 
var kriteriet att de skulle vara aktiva på den svenska transportmarknaden. De 
valda företagen blev SL, Connex och Swebus.  

2.3.1.1 Urval av intervjuobjekt på företagen 
Här skedde urvalet baserat på att personerna skulle ha insyn i företagets 
utvecklings- och innovationsprocesser vad gällde just tjänster eller produkter5. 
Med insyn menar vi att de skall inneha chefsbefattning som innebär att de är med 
och påverkar processerna. 
 
Bo Tengblad, utvecklingsansvarig, SL 
 
Matt Kinane, marknadschef, Connex 
 
Per Larsen, kommunikationsansvarig, Swebus 
 

2.4 Studie av konsultföretag riktade mot tjänsteföretag 
Konsultföretag vars affärsidé är att hjälpa andra företag att utveckla sina tjänster 
är intressanta att ta med i vår kartläggning av området ”Service Design”. 
Motiveringen för detta är att dessa konsultföretag anser sig kunna erbjuda 
tjänsteföretag utveckling av deras tjänster. För att lyckas som konsulter måste de 
ha något av värde att erbjuda dessa tjänsteföretag. Syftet är att undersöka vad 
inom utveckling av tjänster som tjänsteföretag anser vara så viktigt att de är 
villiga att anlita konsulter för att utveckla. 
 
Genom en undersökning av material kring ett antal konsultföretag riktade mot 
tjänsteföretag har vi kartlagt deras arbetsprocesser och vad de anser att de kan 
                                                
5 Ordet produkt används i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för både materiella och 
immateriella produkter, alltså för både varor och tjänster (Kotler, 2003; Bloch, 1995) 
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tillföra tjänsteföretagens utformning av tjänster. Vi har valt ut information som 
kommer från konsultföretagen själva, såsom hemsidor och artiklar.  Motivering 
till detta är att konsultföretagen måste marknadsföra sitt kunderbjudande till 
tjänsteföretagen och tydliggöra vilken nytta de kan tillföra dessa företag. Det är 
just denna information vi söker för att kunna kartlägga olika synsätt kring 
utformning av tjänster och därigenom generera ”best practise” teori. Materialet är 
tydligt färgat av konsultföretagens egna tolkningar av vad de kan tillföra 
tjänsteföretag, men detta säkerställer också att den information de sprider ut är 
också väsentligt för tjänsteföretag och deras utformande av tjänster. 
 

2.4.1 Urval av konsultföretag riktade mot tjänsteföretag 
Urvalet har även här skett genom så kallad icke-sannolikhetsurval. Det finns 
många olika typer av konsultföretag som riktar sina tjänster till tjänsteföretag med 
syfte att förbättra deras klienters befintliga affärsidé och tjänsteerbjudande. 
Förutom innovationskonsulter, Service Management konsulter, Experience 
Design konsulter och tjänstedesignkonsulter6, finns konsultbyråer som erbjuder 
affärsutveckling, klassiska managementkonsulter, varumärkesstrateger och även 
reklambyråer. Alla dessa anser sig kunna bistå tjänsteföretag i sin utveckling. Då 
det idag finns väldigt lite forskning kring området tjänstedesign har vi valt att titta 
på ”Service Design” byråer som sysslar just med tjänstedesign, tillämpning av 
designmetodik vid utformning av tjänster. Valet av företag har baserats på att de 
är, av praktiker inom den egna branschen, ansedda som de bästa inom sitt område. 
De tre företagen som valdes på ovan kriterier blev Engine, Live|Work och IDEO. 
 

2.5 Genererande av ”best practise” 
Baserat på den litteraturstudie vi har genomfört samt studien av konsultföretag 
riktade mot tjänsteföretag har vi genererat ett antal ”best practise” punkter. Denna 
”best practise” har utgjort en referensram för analys av svenska tjänsteföretag som 
vi har intervjuat. Vår förhoppning är att den ”best practise” vi har tagit fram skall 
utgöra ett bidrag till ”Service Design” teorin idag.  
 

                                                
6 Begreppen innovation, Service Management, Experience Design och Tjänstedesign kommer att 
förklaras under litteraturgenomgången. 
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          Figur 2a. Upplägg ”best practise” 

2.6 Kundresa 
 
Vi gjorde en så kallad kundresa7 (se figur 2b), som vi själva skapat utifrån våra 
egna erfarenheter av ”att resa” med tåg, flyg och buss. Vi gjorde denna övning 
dels i syfte att öka vår förståelse för vad som faktiskt ingår i en tjänst och hur 
företagen möter dessa behov, dels för att skapa ett diskussionsunderlag att utgå 
ifrån i våra intervjuer för att säkerställa att intervjuobjekten förstår vad det är vi 
vill undersöka. Enligt Gummesson (1991 i Norling 1992) så upplever kunden 
tjänsten som en serie händelser och kallar detta för ”the customer’s path”. Att 
beskriva kundens väg genom tjänsten genom en så kallad kundresa (även kallad 
resekedja) skapar en bild av de olika behoven kunden har för att tjänsten skall 
vara komplett. Företagen kan stämma av hur de möter kundens olika delbehov 
och vilka delar de möter bra samt vilka delar de inte täcker in. (Warsén & 
Leander, 1999: Norling, 1992: Grönroos, 1990) 8 
 
I efterhand har vi konstaterat att detta var en bra och enkel övning för att just ge 
oss lite mer förståelse för tjänster och deras uppbyggnad.  

                                                
7 Kundresa är ett begrepp som används för att beskriva kundens ”resa” genom tjänsten och är 
alltså inte kopplat specifikt till transportbranschen och deras resor.  
8 Även ”Service Design” konsultföretagen Engine, Live|Work och IDEO rekommenderar 
kundresor som ett verktyg vid ”Service Design”. www.enginegroup.co.uk, www.livework.co.uk, 
www.ideo.com  
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Figur 2b. Kundresa 

2.7 Intervjuer av svenska tjänsteföretag 
För att svara på vår forsknings fråga ”Hur kan ”Service Design” användas i 
innovations- och utvecklingsprocesser hos svenska tjänsteföretag?” har vi 
intervjuat svenska tjänsteföretag om dels deras processer vid utveckling av 
tjänster, dels hur de jobbar med designers. Syftet har varit att få en insikt i vilka 
arbetsprocesser de utvalda företagen värderar och anser vara ett lämpligt verktyg 
att leverera sina tjänster med. För att skapa jämförelsegrunder företagen emellan 
valde vi att undersöka endast en bransch, och valet föll på transportbranschen och 
persontransporter, där det hänt mycket de senaste åren genom inträdet av nya 
företag och lågprislinjer.  

 

2.7.1 Urval av tjänsteföretag till huvudintervjuer 
Kriteriet för de utvalda företagen har varit att de alla transporterar samma sträcka, 
alltså att de alla erbjuder tjänsten ”att resa” mellan två specifika destinationer, 
samt att de skall erbjuda olika färdmedel. Då riktar de sig till samma kunder och 
blir därför intressanta att jämföra hur de utvecklar sina tjänster mot dessa kunder 
och i konkurrens med varandra. Den valda sträckan, som redan nämnts, blev 
Stockholm-Göteborg då flera transportföretag erbjuder sina tjänster på denna 
sträcka. Färdmedel att välja mellan på denna sträcka är tåg, buss och flyg9. De 
valda företagen är SJ, Swebuss Express och SAS. 

2.7.1.1 Urval av intervjuobjekt på företagen 
Samma urvalskriterier användes här som vid urvalet av intervjuobjekt till 
förstudien. Urvalet baserades alltså på att personerna skulle ha insyn i företagets 

                                                
9 Vi har ej tittat på hyrbil, utan enbart färdmedel som erbjuder turer efter tidtabeller. 
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utvecklings- och innovationsprocesser vad gällde just tjänster eller produkter10 
och att de skulle inneha chefsbefattning som innebar att de är med och påverkar 
processerna. 
 
Patrik Karlberg, Manager product innovations, SAS 
 
Christer Jernberg, Produkt- och utvecklingschef, SJ 
 
Johan Akterhed, Affärsutvecklingschef, Swebus Express 
 

2.8 Genomförande av intervjuer 
 

”Att ställa frågor är oftast det lättaste sättet att få information om 
hur en person uppfattar eller känner inför en företeelse vi intresserar 
oss för.” (Lantz, s. 11, 1993) 

 
Att ställa frågor är ett självklart tillvägagångssätt i vardagssituationer vid 
sökandet på kunskap om företeelser eller annat. Men då denna teknik skall 
användas som grund för insamling av empirisk data måste vi som intervjuare vara 
noggranna i sitt förfarande för att respondentens svar skall vara tillförlitliga, 
giltiga och även vara möjliga att kritiskt granska (Lantz, 1993). Annars kan 
analys, resultat och slutsats, baserat på svaren, ifrågasättas. Enligt Lantz 
(1993:16) innebär en professionell intervju ”en systematisk undersökning av det 
subjektiva eller av ett subjektivt uppfattat fenomen”. En professionellt genomförd 
intervju kommer att samla in data som består av uttalanden om fenomenet som 
skall undersökas, i vårt fall utvecklings- och innovationsprocesser inom ”Service 
Design”.  
 
Valet att genomföra kvalitativa intervjuer baserades på att vi ville låta våra 
intervjuobjekt röra sig i olika riktningar, då detta ger en uppfattning om vad 
personen i fråga anser vara relevant. Detta gav oss som intervjuare även 
möjligheten att ställa nya frågor vart eftersom, beroende på vad respondenten 
svarar (Bryman, 2001) Intervjuerna var semistrukturerade i sin art, vilkets 
kännetecknas av att de liknar en vanlig diskussion men som ändå styrs av en 
intervjuguide eller ett frågeformulär (se bilaga 1 för vår intervjuguide). 
 
 

2.8.1 Praktisk genomförning av samtliga intervjuer 
För att säkerställa hög kvalitet på våra intervjuer var vi två personer som 
medverkade vid intervjutillfällena och tillämpade en intervjuguide som stöd. 
Guiden syfte var dels för att öppna upp intervjun med inledande frågor, dels agera 
minneslista för att säkerställa att vi inte missade några för uppsatsen viktiga 
områden. Då intervjuerna var semistrukturerade lämnades respondenterna friheten 
att utforma sina svar, vilket kunde ibland leda till att intervjun tog en annan 
utformning än det ursprungligen tilltänkta. Då agerade intervjuguiden som ett bra 
                                                
10 Ordet produkt används i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för både materiella och 
immateriella produkter, alltså för både varor och tjänster (Kotler, 2003; Bloch, 1995) 
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verktyg att säkerställa att inga relevanta frågor glömdes bort.  För att öppna upp 
intervjun och öka möjligheten att respondenterna och vi delade en gemensam syn 
på betydelsen av olika begrepp inledde vi med att visa upp modellen över vår 
fiktiva kundresa.  
 
Därefter gick vi igenom vad vi avsåg med begrepp såsom design, designers och 
tjänst. Inför intervjuerna och utformandet av intervjuguiden försökte vi, i den mån 
det var möjligt, att läsa på om företagen och transportbranschen för att få en 
förståelse för respondenternas verklighet och perspektiv.  
 
I de fall intervjuobjekten gav sitt medgivande spelades intervjuerna in. Detta var 
för att underlätta analysen av vad som sagts under intervjun och fånga svar i 
exakta ordalag och för att undvika att uttryck går förlorade. Det underlättade en 
noggrannare analys av vad respondenterna hade sagt och det innebar att vi kunde 
lyssna igenom intervjuerna upprepade gånger i samband med analysarbetet och 
tolkningen av dessa. Under de intervjuer som vi inte tilläts spela in antecknade vi 
båda och jämförde anteckningar samt skrev ut direkt efter intervjutillfället för att 
minska risken att delar glömdes bort eller uppfattades olika. Intervjuernas längd 
var avhängiga den information de genererade, men alla planerades för att kunna 
vara upp till två timmar långa, med möjligheten att komplettera över E-mall eller 
telefon.  
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3. BESKRIVNING AV CENTRALA BEGREPP 

 
I nedan stycke avser vi att förtydliga vissa begrepp, då vår definition av dessa är 
avgörande för hur vi tolkar vår empiri. Begreppet ”Service Design” är ett engelskt 
begrepp och därför ämnar vi definiera ordet i denna kontext.  
 

3.1 Begreppet tjänst 
 

”A service is something that can be bought and sold, but which you 
cannot drop on your foot.”  (Citerat i Warsén & Göthlin, 1993, s.10) 

 
Ovan citat, som lär ha först förekommit i the Economist (Warsén & Göthlin, 
1993), driver med svårigheten att precisera just tjänster. I detta avsnitt skall vi 
dels beskriva tjänsters karaktäristika, dels redogöra för några definitioner av 
begreppet tjänst.  Det kan ofta vara lättare att definiera något i relation till något 
annat, och därför är vår utgångspunkt jämförelse mellan varor och tjänster och de 
skillnader som finns dem emellan.  
 
Tjänster har några specifika egenskaper som särskiljer dem från varor (Kotler, 
2003; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Warsén & Göthlin 1993; Grönroos, 
1990) och som markant påverkar hur tjänster marknadsförs.  
 

• Intangibility innebär att tjänster är immateriella, de går 
inte att ta på. Därför är det av stor vikt att tjänsten har 
tydliga kontaktytor som bevis på tjänstens innehåll 
(Kotler 2003; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; 
Grönroos 1990).  

 
• Inseparability tar fasta på det faktum att produktion och 

konsumtion av tjänster oftast sker samtidigt. Kunden är 
med och interagerar i produktionen av tjänsten vilket ger 
kunden en helt annan roll än vid produktion av varor. 
(Kotler, 2003; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; 
Warsén & Göthlin 1993; Grönroos, 1990) 
 

• Variability belyser att tjänster inte heller är 
standardiserade, utan då kunden själv är med och 
producerar samt konsumerar tjänsten så påverkas den av 
detta. Tjänster är i stort beroende av mänsklig interaktion 
och då ingen person är lik den andra så kan heller inte 
tjänster bli helt standardiserade. (Kotler, 2003; Arnerup-
Cooper & Edvardsson, 1998; Warsén & Göthlin 1993; 
Grönroos, 1990) 
 

• Perishability innebär att tjänster inte kan lagras, och är 
på så vis färskvaror. Tjänster kan inte heller ”byta 
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ägare”, till skillnad från varor som kunden kan sälja 
vidare efter köp. (Kotler, 2003; Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998; Grönroos, 1990) 

 
Dessa egenskaper kännetecknar alltså ofta tjänster, men det bör tilläggas att alla 
tjänster inte kan beskrivas exakt enligt dessa punkter. Snarare innehåller olika 
tjänster dessa egenskaper till olika grad . Grönroos definition av tjänst, vilken är 
en sammansättning av definitioner som tidigare gjorts av författare såsom 
Lehtinen, Kotler & Bloom, Gummesson lyder såsom: 
 

”A service is an activity or series of activities of more or less 
intangible nature that normally, but not necessarily, take place in 
interactions between the customer and service employees and/or 
physical resources or goods and/or systems of the service provider, 
which are provided as solutions to customer problems.” (Grönroos, 
1990, s.27) 

 
Pine & Gilmore (1999) representerar en annan skola vad gäller metoder att 
utveckla tjänster på (se 4.1.3 Service Management) deras definition av tjänster är 
följande:  
 

”Services are intangible activities customized to the individual 
request of known clients. /.../ Services accomplish specific tasks 
they want done but don’t want to do themselves; goods merely 
supply the means”. (Pine & Gilmore, 1999, s.9) 
 

Som citaten från Grönroos samt Pine & Gilmore visar, så har de, trots olika syn på 
hur tjänster bör utvecklas, samma syn på vad tjänster är.  

 3.2 Begreppet design 
”Design är 200 000 olika saker för 200 000 olika människor”  
  (Peters i Warsén & Leander, 1999, s.85) 

 
Design har, enligt Svengren (1995:20), ”blivit ett modeord för produkter som 
betraktas som trendriktiga, dyra eller har en viss stil”. Detta återspeglas i att 
företag ofta har svårt att hålla isär begreppen design och konstruktion, och att 
design kopplas samman med att ge produkter en snygg utformning (Sjölander, 
2005). Många anser att de redan använder sig av design i sitt företag, men då 
handlar det om att arbeta med färg och form på slutprodukten. Då en del av vårt 
mål var att undersöka just design och designers roll i innovations- och 
utvecklingsprocesser hos svenska tjänsteföretag var det viktigt att definiera 
begreppet så att både vi, som intervjuare, och respondenterna delade samma 
tolkning.  
 

”Meanings of design are many and shift according to the context in 
which the word is used.” 
(Julier, 2000, s.30) 

 
Begreppet design är mångfacetterat och dess betydelse är avhängigt den kontext 
som ordet används i. Som tidigare nämnts (se fotnot 2) har vi anslutit oss till det 
engelska ordet design då vår uppsats skall utreda området ”Service Design”, som 
är engelskt i sitt ursprungsnamn. Vi skall nedan gå in lite djupare på dess olika 
betydelser, med utgångspunkt i design som substantiv och design som verb. 
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Design (noun) 1 a plan, a scheme. 2 a purpose, an intention. 3 

thought and intention as revealed in the correlation 
of parts or adaption of means to an end. 4 an 
arrangement of forms and colours forming a 
pattern. /.../ (The Cassell Concise Dictionary, 1997) 

 
Design som substantiv kan ha många olika betydelser. Kotler & Rath (1983) 
diskuterar hur design används både för att beskriva utformningen av ett 
kärnkraftverk (nuclear plant design) och för att beskriva mönstret och utseendet 
på en tapet (wallpaper design). De menar att design, som ett substantiv, kan vara 
både visuell och funktionell och dessa representerar då två helt olika 
kunskapsskolor. Detta visar hur viktig kontexten är för ordets designs betydelse.  
Design som substantiv, som på svenska då blir formgivning, är den betydelse som 
enligt vår uppfattning är vanligast förekommande och kan vara orsaken till det 
som Sjölander (2005) pekade på, att företag ofta tror sig använda design, men då 
oftast endast i dess betydelse av formgivning. Svengren belyser det faktum att 
design inte bara berör en produkts yttre, utan betecknar även en process. Med 
detta menar hon att det är viktigt att förstå att design inte är endast ett resultat av 
en process, utan alltså är en process. Det är främst förståelsen för design som en 
arbetsprocess som oftast skiljer fackmän från den oinvigde. För den oinvigde ser 
design enbart i kontexten för just det modeord som det kommit att bli (Lundqvist 
& Sjövall, 2006). Nedan följer den engelska definitionen av design som verb, där 
dess betydelse i form av en process tydliggörs: 
 

Design (verb) 1 to contrive, to formulate, to project. 2 to draw, to 
plan, to sketch out. 3 to purpose, to intend. 4 to 
appropriate, to devote or apply to a particular 
purpose. (The Cassell Concise Dictionary, 1997) 

 
 

Att kontexten bör beaktas för att ge design dess rätta betydelse kan inte 
poängteras nog. Då vi skall undersöka företag och deras innovations- och 
utvecklingsprocesser bör vi alltså förstå ordet in detta sammanhang. Design som 
en process begränsar inte tillämpandet av design till fysiska produkter, utan 
tillåter ett holistiskt perspektiv vid utformning av helheten, både vad gäller en 
specifik produkt och en hel företagsidentitet.  

3.1.2.1 Vår definition av design 
Design som ett verb i denna uppsats kommer att vara synonymt med en 
arbetsprocess, medan design som ett substantiv kommer vi att använda då vi 
menar formgivning av fysiska delar av en tjänst så kallade ”service evidence”.   

3.3 Yrket designers 
Ett designarbete skall ha som mål att uppfylla både användarens och 
uppdragsgivarens behov och önskemål om funktion, innehåll och utseende. När 
dessa uppfylls, skapas något som kallas mervärde: det som får människor att 
använda och känna sig nöjda med just denna produkt, tjänst eller process. Yrket 
designer innefattar många befattningar, till exempel industridesigner, 
inredningsarkitekt, landskapsarkitekt, art director, originalare, grafisk 
formgivare/grafisk designer, illustratör, webbdesigner, modedesigner, 
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textildesigner eller designstrateg.11 Ett område som har växt inom yrket designer 
de senaste åren är utvecklingen och tillämpningen av informationsteknologin 
innebärande hemsidor, webb, datorspel och musikvideor för att ta några exempel. 
Även grafisk designer är en växande yrkestitel och omfattar allt från formgivning 
av böcker, tidningslayout, affischer, förpackningsdesign, skyltar och hemsidor. 
Till skillnad från industridesigners som antingen designar ting, som till exempel 
verktyg, utifrån kundens behov eller delar som kan kombineras på olika sätt, till 
exempel delar inom bygg- och bilindustrin. Industridesignern kan också designa 
system, ibland immateriella, som leder till produktion. Detta är några av de 
yrkesutövare vars profession bland annat består av ett utvecklat seende för form, 
proportioner, dimensioner, färg, texturer, material, rytm och rörelse, varför det 
finns flertalet sätt att utnyttja professionen designer i vårt samhälle. 12 
Vi har använt begreppet designers som ett samlingsnamn för de yrken som arbetar 
efter en designprocess.  

3.4 Begreppet innovation 
Innovation är att framgångsrikt applicera nya idéer på nya eller befintliga 
produkter och processer enligt Bruce & Bessant (2002). Elaine Dundon (2002:6) 
definierar innovation som ”the profitable implementation of strategic creativity” 
och menar att begreppet innefattar fyra komponenter: 

1. Kreativitet – upptäckten av en ny idé  
2. Strategi – analysera om det är en ny och gångbar idé 
3. Implementation – realisera idén 
4. Lönsamhet – att maximera det nya kundvärde som har 

lagts till det ursprungliga 
 

3.5 Begreppet tjänsteföretag 
Med tjänsteföretag syftar vi på de företag vars huvudsakliga kunderbjudande 
består av en eller flera tjänster. Var gränsen går mellan att vara ett varuorienterat 
eller tjänsteorienterat företag vid studerandet av till exempel mobilföretag som 
dels erbjuder varor i form av telefoner men också tjänster i form av abonnemang 
och support är en subjektiv fråga som företagen själva får tar ställning till. Vi 
anser att alla företag som erbjuder någon form av tjänst, vare sig det är en 
kärntjänst som en hårklippning eller endast en kringtjänst i form av 
telefonsupport, kan gynnas av att utveckla tjänster enligt ”Service Design” teorier.  
 

                                                
11 http://www3.ur.se/designkontoret/templates/Page____4928.aspx 
12 http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/19/268802f2.pdf 
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4. LITTERATURSTUDIE 

 
Kapitlet rörande litteraturstudie har följande uppläggning, där första delen är en 
övergripande genomgång av ”Service Design” litteratur, vilket är en del av vårt 
syfte med denna uppsats. 
 

 

                                               Figur 4a. Upplägg litteraturstudie 

4.1 ”Service Design” 
Det finns mycket litteratur kring utformande av tjänster. Begreppet ”Service 
Design” har länge varit synonymt med tjänsteutveckling och tjänstekonstruktion 
för forskare inom området (SVID, 2004). Sverige har flera ledande svenska 
författare/forskare inom ämnet som citeras flitigt i vetenskapliga artiklar, såsom 
Edvardsson, Norling och Gummesson. Men begreppet förekommer också i IT-
sammanhang, med kopplingen att IT är både teknik och tjänst. På senare tid har 
”Service Design” även fått betydelsen att utforma tjänster med hjälp av 
designmetodik. I Sverige motsvaras detta begrepp av tjänstedesign.  

 
                          

Figur 4b: Begreppet ”Service Design” och dess innebörder 
 
Precis som med begreppet design är det alltså viktigt att förstå kontexten som 
”Service Design” används i för att förstå dess rätta innebörd. Då vi tycker att det 
saknas en allmän genomgång av ”Service Design” området och dess litteratur har 
vi nedan redogjort i allmänna drag för ”Service Design” områdets teorier och 
idéer.13 

                                                
13Vi har avgränsat oss till att inte fördjupa oss i ”Service Design” i IT sammanhang  
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4.1.1 ”Service Design” teori 
Det finns idag två olika skolor rörande ”Service Design”. Den ena skolan är 
Service Management, där fokus ligger på kvalitet. Den andra skolan lyfter fram 
Customer Experience Management14 vilket innebär att fokus ligger på själva 
upplevelsen och handlar om att involvera kunden på ett mer emotionellt plan. Vi 
skall nedan redogöra för de olika skolorna och deras teorier samt diskutera 
likheter och skillnader i respektive synsätt.  

 
   
Figur 4c: ”Service Design” teorins uppdelning 

 

4.1.2 Service Management 
 
Vi kommer att redogöra för ett praktiskt exempel på hur skolan uttrycker sig i 
verkligheten och illustrerar med Mc Donalds som ett välkänt exempel och som 
troligen de flesta själva har upplevt.  
 

4.1.2.1 Service Management historia 
Mc Donalds restauranger finns i hela världen och bara i Sverige finns 230 
stycken. På grund av dess tillgänglighet vet du som kund att i stort sett vart än i 
världen du befinner dig så har du nära till en Mc Donalds restaurang och dess 
utbud. Vilken restaurang du än besöker så vet du vad det är du som kund får, 
utbudet skiljer sig åt minimalt och menyerna både ser ut och smakar på samma 
sätt. I varje restaurang finns kassorna uppradade, de små borden och stolarna i 
samma utformning. Det går alltid att beställa en Big Mac & Co om du såväl 
beställer den i Stockholm eller i Bangkok. Mc Donalds koncept är standardiserat 
och reproducerat.  
 
Målet är att få nöjda gäster vilket de arbetar mot resultatinriktat. Mc Donalds har 
några hörnstenar i verksamheten: kvalitet, service, renlighet och värde. På 
hemsidan går att utläsa ”god mat, snabbt och vänligt serverat”. Servicen strävar 
efter att ske snabbt och effektivt varför målet är att servera maten så fort som 
möjligt. Arbetet att servera kunden och tillgodose dennas behov skall ske 
effektivt. (www.mcdonalds.se)  
 

4.1.2.2 Service Management bakgrund 
Att tjänster kräver en annan marknadsföring än varor lyftes fram redan på 70-talet 
i USA, men det var i Norden som det strategiska utvecklandet av tjänster fick sitt 

                                                
14 Skolornas namn skapades för denna uppsats 
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centrum. Begreppet Service Management myntades av svensken Richard 
Normann (1983 i Bengtsson & Skärvad, 2001) men dess koppling till Norden 
beror lika mycket på det klassiska SAS-fallet, där de strategiska förändringarna 
som skedde i SAS verksamhet var starkt präglade av just Service Management 
teorier. Albrecth och Zemke (1985 i Bengtsson & Skärvad, 2001) sträcker sig till 
och med så långt som att påstå att det var inom just SAS som Service 
Management föddes. Förutom Normann finns det fler stora svenska namn inom 
tjänsteforskningen som nått internationell erkännande, bland annat Christian 
Grönroos och Evert Gummesson. 
 
Orsaken till att tjänster behöver marknadsföras annorlunda relativt varor är 
tjänsters natur. I avsnitt 3.1 begreppet tjänst har vi presenterat de karaktäristiska 
som utgör tjänsters natur. Bland annat lyftes fram att de till viss del kan vara 
immateriella. Detta får konsekvensen att tjänster kan vara svåra för 
tjänsteföretagen att förklara samt svåra för kunden att bedöma före köp på grund av 
deras abstrakta natur (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

4.1.2.3 Uppbyggnad av tjänsten 
Tjänstekonceptet är benämningen på det övergripande målet med tjänsten, vilket 
är att möta ett specifikt kundbehov med ett tjänsteerbjudande. Tjänsteerbjudandet 
i sin tur byggs upp av tjänsteprocessen samt tjänstesystemet med dess struktur och 
resurser (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998). Grönroos (1990) menar, baserat 
på de drag som är gemensamma för de flesta tjänster, att tre grundläggande 
element ingår i tjänsteprocesser; tjänstens tillgänglighet, interaktionen med 
tjänsteorganisationen och kundens medverkande. Dessa tre element, tillsammans 
med tjänstekonceptet, bildar det totala tjänsteerbjudandet. Det är under 
tjänsteprocessen som värde för kunden samt resultat skapas. Alltså är tjänst både 
en kundprocess och ett kundresultat och kunden är med och påverkar kvaliteten 
på båda genom att denne är en medproducent av tjänsten (Arnerup-Cooper & 
Edvardsson, 1998). 
 
Idag försöker tjänsteföretag att se sina tjänsterbjudanden i ett större sammanhang 
genom att anamma ett bredare kundperspektiv. SAS var pionjärerna inom detta 
med sitt utvecklande av konceptet att flyga som kom att innebära en ny syn på hur 
tjänsteföretag bör se sina tjänster. SAS inkluderade allt från bokning och transport 
till flygplats, till resenärens slutdestination i form av hotell eller liknande, i deras 
tjänstekoncept (Norling, 1992). Resor delades in i före, under och efter resan som 
tre områden att fokusera på, i jämförelse med tidigare synsätt där under resan var 
det som levererades.  
 
Nedan matris visar fyra generiska tjänsteutvecklingssituationer enligt Arnerup-
Cooper & Edvardsson (1998); kunskapstillämpning, inlärning, upplevelse och 
kunskapsutveckling. De fyra situationerna påverkas av hur pass strukturerad 
processen är ur ett kundperspektiv samt hur pass välkänt resultatet är på förhand 
vad gäller till exempel upplevd kvalitet. Ju mer ostrukturerad processen är och ju 
mindre känt resultatet är i förväg, desto större upplevd osäkerhet från kundens sida 
samt lägre grad kundstyrning. Med osäkerhet menas att kunden, i relation till köp 
av varor, känner en större osäkerhet inför tjänster med anledning av tjänsters 
abstrakta natur. Kundstyrning innefattar både att styra kunden från företagets sida 
och hur pass mycket inflytande kunden själv har.  
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Figur 4d. Generiska tjänsteutvecklingssituationer enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998 
 
Kunskapsstillämpning handlar om att kunden använder befintlig kunskap för att 
utföra en tjänst vid upprepade tillfällen. Bankomatuttag är ett exempel på detta. 
Inlärningsbaserade tjänster har ett preciserat resultat, men vägen dit kan variera 
från kund till kund, precis som vid universitetsutbildningar. Resultatet för 
ekonomprogrammet är en civilekonomexamen, men hur studenten tar till sig 
kunskapen som ligger till grund för examen är individuellt. Tjänster i 
upplevelsekvadranten har en strukturerad process, alltså ett specifikt innehåll vad 
gäller mötesplatser mellan kund och tjänst, men resultatet kan variera. Teater är ett 
bra exempel på detta då att köpa biljett, sätta sig i salongen, fika i pausen etcetera, 
bildar en struktur, men hur själva teatern tas emot av kunden är avhängigt dennes 
emotionella mottaglighet. Kunskapsutveckling handlar just om utveckling av 
kunskap – i motsats till inlärning – och är alltså både ostrukturerat och okänt vad 
hur slutresultatet blir i förväg. Forskning har dessa egenskaper. (Arnerup-Cooper 
& Edvardsson, 1998). Ju mer strukturerad processen är och ju större utsträckning 
som resultatet är känt, desto högre grad av standardisering hos tjänsten.  
 
Men att tjänster alltför ofta är en produkt som ofta bara ”blir till” är en bevittnad 
företeelse och ofta en anledning till att nya tjänster också misslyckas (Zeithaml, 
2006; Grönroos, 1990). Tjänster behöver konstrueras med en mer medveten och 
genomtänkt process och det är detta som Service Management förespråkare kallar 
för ”Service Design”. Genom att tillämpa en medveten utvecklingsprocess vid 
utformandet av tjänster kan företag uppnå en hög grad av tjänstekvalitet (Kotler, 
2003; Grönroos, 1990). Vi skall nedan presentera kvalitetsbegreppet kopplat till 
tjänster samt ett antal teorier kring hur tjänster kan få en mer medveten utformning. 
 

4.1.2.4 Kvalitet hos tjänster 
Tjänstekvalitet handlar om kvalitet för både kunden och företaget. För kunden 
handlar det om hur hela tjänsten upplevs, om det möter kundens behov och 
förväntningar. För företaget handlar det om hur bra tjänsteutvecklingen är då det 
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påverkar dess produktionskostnader. Dock är det kundens uppfattning om tjänstens 
kvalitet som är utgångspunkten för hur kvalitet bör skapas. Grönroos (1990) menar 
att, då tjänster i stor utsträckning är en subjektiv upplevelse från kundens 
perspektiv, det är viktigt för tjänsteföretaget att identifiera hur kunden kommer att 
utvärdera tjänsten och dess kvalitet, för att företaget skall kunna korrekt hantera 
detta och påverka kundens upplevelse. Enligt Grönroos (1987 i Bengtsson & 
Skärvad, 2001) är Service Management ett synsätt som innebär en förståelse för 
hur kvalitet upplevs i kundrelationer, och hur organisationen kan producera och 
leverera denna kundupplevda nytta eller kvalitet, samt även att förstå hur 
organisationen skall utvecklas och styras så att den avsedda kundnyttan åstadkoms 
och alla intressenters krav tillgodoses.  
 
Tjänstemötet, eller ”sanningens ögonblick” som Normann myntade, är mötet 
mellan tjänsteföretaget och kunden, och kan utgöras antingen av ett personmöte 
eller av ett möte med tjänstens fysiska resurser i form av teknik (Arnerup-Cooper 
& Edvardsson, 1998). Upplevelsen av personmötet skapar kundens uppfattning om 
tjänstens kvalitet menar Normann. Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998) hävdar 
att det är en central uppgift i utvecklingen av tjänster, både nya som befintliga, att 
skapa förutsättningar för hur kunden upplever kvalitet i tjänstemötet. De menar att 
det handlar om ett relationsbyggande mellan tjänsteföretaget och kunden. Fast trots 
den uppenbara vikten av denna så kallade relationshantering så är det förvånande 
få kvalitetsforskare som faktiskt ägnat tid åt just denna aspekt av kvalitetsbyggande 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  
 
Den kundupplevda kvaliteten kan delas upp i två dimensioner; teknisk och 
funktionell kvalitet. Teknisk kvalitet handlar om vad kunden får ut av tjänsten och 
funktionell kvalitet är hur densamme upplever att tjänsten utförs (Warsén & 
Göthlin, 1993). Grönroos (1990; Dahlström, 2002) menar att tjänsteutveckling 
handlar om att ta reda på vilka koncept som kan skapa nytta för kunderna och att 
utveckla koncepten genom att beakta både teknisk och funktionell kvalitet. Då 
många företag ofta kan erbjuda samma tekniska kvalitet är det genom den 
funktionella kvaliteten som de måste konkurrera. En tredje dimension som 
påverkar den kundupplevda kvaliteten är den image som företaget kommunicerar 
(Grönroos, 1990). 
 
En viktig del i kvalitetsaspekten är de förväntningar kunden har på tjänsten. 
Genom sina egna behov, vad andra kunder har sagt och vad företaget själva 
skickar ut för budskap kring sin tjänst bygger kunden upp en förväntning av 
tjänsten. Service Management förespråkare talar om ”Total Percieved Quality” 
(Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Grönroos, 1990) och menar att skillnaden 
mellan den förväntade upplevelsen av tjänsten och den faktiska upplevelsen av 
tjänsten är det kunde bygger sin uppfattning kring tjänstens kvalitet på. Detta gap 
mellan förväntad och faktisk tjänst skall göras så liten som möjligt. Det optimala 
är att tjänsten överstiger kundens förväntningar.  
 
En gap modell (se figur 4e) har utvecklats som ett verktyg för tjänsteföretag att 
jobba med kvalitet. Den fokuserar inte bara på det externa gapet mellan förväntad 
och faktiskt tjänst, utan även interna gap som uppstår inom företaget. Gapen 
kallas för kvalitetsgap.  
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Figur 4e. Gap-modell 
 

De förväntningar kunden har på tjänsten, customer expectations, är beroende av 
kundens behov, erfarenheter och intryck från andra kunder. Gap 1 uppstår då 
företagets uppfattning av kundens förväntningar inte stämmer överens med de 
faktiska förväntningarna. Gap 2 är då specifikationerna för tjänsten inte 
överensstämmer med företagets uppfattning om vad som skall skapa kvalitet. 
Tredje gapet uppstår då specifikationerna för tjänsten inte överensstämmer med 
den faktiska leveransen av tjänsten. Gap 4 innebär att de löften som företaget gett 
om tjänsteleveransen genom av marknadsföring inte motsvarar den leveransen 
som sker. Sista gapet uppstår mellan kundens förväntningar av tjänsten och den 
faktiska upplevelsen av tjänsten. (Grönroos, 1990)  
 
Gap modellen visar vart olika kvalitetsbrister kan uppstå varav majoriteten ligger 
internt i företaget, men konsekvensen av de interna gapen blir synliga för kunden 
och påverkar gapet mellan dennes förväntningar och upplevelse, och därigenom 
hur pass nöjd kunden är med tjänsten, så kallad customer satisfaction (Kotler, 
2003). De verktyg som brukar användas för att mäta just customer satisfaction är 
bland annat enkätundersökningar, mystery shoppers och system för insamling och 
bearbetning av klagomål och synpunkter (Kotler, 2003). 
   
Kvalitet har stort företagsekonomiskt värde då det handlar om dels att kunderna 
får en positiv image av företaget och därigenom påverkas intäkterna, dels genom 
de kostnadsbesparingar som ett fokuserat kvalitetsarbete kan generera. Det talas 
om tre kostnader vid tjänster; förebyggande kostnader, kontrollkostnader och 
felkostnader. Förebyggande kostnader syftar till att undvika att fel uppstår i 
tjänsten och detta undviks bäst genom bra planering och utformning. 
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Kontrollkostnader syftar till att kontrollera att tjänsteerbjudandet levererar vad 
den lovar enligt dess specifikation. Och felkostnader är de kostnader som uppstår 
då korrektiva åtgärder måste vidtas till följd av fel i tjänsten. (Warsén & Göthlin, 
1993; Grönroos, 1990) Gap modellen syftar till att minska kvalitetsgapen och då 
dessa gap minskas, minskar också kostnader. Effektivitet och ökad produktion är 
ytterligare ett medel att minska kostnader med men kräver en utarbetad process. 
Men då tjänster har immateriella egenskaper blir ofta följden att de inte får en 
utarbetad process (Zeithaml et al, 2006). 

4.1.2.5 Service blueprinting 
För att lösa detta problem lyfter Service Management förespråkare fram service 
blueprinting som ett verktyg (se bland annat Zeithaml et al, 2006; Hollins, 2005; 
Norling, 1992; Grönroos, 1990, Shostack, 1982). Service blueprinting, eller 
service mapping, är ett verktyg som på en och samma gång visar tjänstens process 
och dess mötesplatser mellan kund och tjänst, så kallade bevis för tjänsten. Alla 
tjänstens delar som behövs för att tjänstens skall kunna produceras, och relationen 
mellan dessa delar, ritas upp i en blueprint. När tjänsten sedan skall utvecklas 
eller uppdateras kan företaget enkelt se hur detta kommer att påverka de olika 
delarna i tjänsten (Grönroos, 1990). En annan fördel med en tydligt utarbetad 
strategisk plan över tjänsten är att vem som helst i företaget kan förstå tjänstens 
innehåll och alla beståndsdelar oavsett position i företagshierarkin (Zeithaml et al, 
2006).  Idén med en service blueprint har sitt ursprung i flödesscheman och 
systemanalyser, som är brukligt vid framtagning av datorprogram, och skall alltså 
generera en plan över tjänsteprocessen (Norling, 1994).  

4.1.2.6 Service Managementsystemet 
Service Managementsystemet har utvecklats under Richard Normanns arbete med 
tjänsteorganisationer (Karlöf, 1989). Normann (2000) själv menar att Service 
Managementsystemet är användbart för alla företag som vill stödja kunderna i 
deras värdeskapande process, synsättet är inte en referensram enbart för 
servicesektorns organisationer. Normanns (1983) teori om Service Management 
består av fem faktorer (se figur 4f) som han menar är de viktigaste bakom 
tjänsteföretags framgångar: 
 

1. marknadssegmentet (identifikation av kundtyp som 
servicesystemet skall utformas för) 

2. servicekonceptet (erbjudandet till kunden, ofta komplexa 
kombinationer som är svåra att analysera. Det kan vara 
fysiska, psykologiska eller emotionella värden.) 

3. serviceleveranssystemet (motsvarigheten till 
produktionssystemet i ett tillverkningsföretag.) Består av 
tre komponenter: personalen, kunderna, teknologi & 
fysiskt stöd). 

4. image (betraktas som ett informationsinstrument med 
vars hjälp företagsledningen kan påverka personal, 
kunder och andra resursbärare.  

5. kultur och filosofi, ”De övergripande principer genom 
vilka den sociala process som leder till serviceleverans 
och ger kunden värde kontrolleras, vidmakthålls och 
utvecklas.” (Normann 1983 i Bengtsson & Skärvad, 
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2001, sid.119) Denna del håller ihop organisationen då 
ett ändamålsenligt servicekoncept och överlägset 
leveranssystem har tagits fram. (Karlöf, 1989) 

 

 
 

Figur 4f: Service Management modellen (Karlöf, 1989, s.189) 
 
Detta tankesätt utvecklade Normann under tjänsteforskningens tidiga år. Normann 
menar att efter att ha bestämt servicekonceptet bestäms dess kärnservice och 
omkringliggande service för varje kontaktlänk. Det är sedan i 
serviceleveranssystemet, där det sker många ”sanningens ögonblick” som tjänsten 
verkställs och upplevs (Dahlström, 2002).  
 
Albrecht & Zemke (1985) menar att framgång med serviceverksamhet beror på 
kundens behov och hur väl företagets erbjudna servicepaket stämmer överens med 
dessa men även hur samspelet mellan kund och personal samt service-
leveranssystemet fungerar. Servicestrategin måste kommuniceras till personal och 
kunder och stämma överens med det serviceleveranssystem som finns i företaget. 
Processen för utvecklandet av tjänsten är beroende av kunden och därför bör 
företag inte se sig själva som den enda producenten av en färdig produkt. 
Wilhelmsson & Edvardsson (1994) förespråkar att företag inte skall se sig själva 
som producenter av tjänster, utan enbart att de tillhandahåller förutsättningarna. 

4.1.3 Customer Experience Management 
 
“Experiences are events that engage individuals in a personal way.” 
(Pine & Gilmore, 1999, s.12) 

 
Vi inleder med ett exempel på en tjänst som bygger på Customer Experience 
 synsättet för att ge ett praktiskt exempel på hur idéerna tillhörande Customer 
Experience kan yttra sig i praktiken: välkommen till Build-a-Bear workshop  – 
”where best friends are made”15. 
 

                                                
15 Informationen till Build-a-Bear berättelsen är hämtad från www.buildabear.com, företagets 
hemsida. 
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4.1.3.1 Customer Experience Management historia 
Build-a-bear säljer teddybjörnar, men dock inte som en vara vilket är brukligt i 
traditionella leksaksbutiker, utan som en tjänst som har utvecklats till att vara en 
upplevelse.  
 

”At Build At Build-A-Bear Workshop, our mission is to bring the 
Teddy Bear to life.” (www.builabear.com) 

 
Choose me, Hear me, Stuff me, Stitch me, Fluff me, Name me, Dress me, och Take 
me home heter stationerna som kunden, eller Guest Bear Builder som de kallas, 
går igenom på Build-a-Bear workshop för att göra sin egen teddybjörn. Till sin 
hjälp har de butikens anställda, som kallas Master Bear Builder så klart. 
Kunderna, Guest Bear Builders, är högst medverkande i teddybjörnarnas 
tillverkningsprocess då de själva, vid de olika stationerna, utför själva 
tillverkningen. Vid Hear me får kunden möjlighet att spela in ett personligt 
meddelande eller annat ljud som björnen skall ha. Men det som uppskattas mest 
är Stuff me, stationen där Guest Bear Builder ger björnen ett hjärta. 
 

”You select a heart, warm it in the palm of your hands, make a 
wish and put it inside your new furry friend.” 
(www.buildabear.com) 

 
Alla butikerna, eller så kallade workshops, domineras av färgerna rött, gult och 
blått som numera är signaturfärgerna. Men Build-a-Bear är inte bara fysiska 
butiker, det finns också en väl utvecklad hemsida vars uppbyggnad fokuserar på 
interaktivitet med kunderna. Hela konceptet bygger på själva upplevelsen som 
skapas då kunden går igenom tillverkningsprocessen av teddybjörnen. Här byggs 
känslor och minnen upp som Build-a-Bear sedan följer upp med en mycket bra 
hemsida där kunder kan utveckla denna upplevelse så att den fortlever efter själva 
besöket i verkstaden. Genom uppbyggnaden av tjänsteupplevelsen når Build-a-
Bear dessutom en större kundgrupp, inte enbart barn utan också vuxna tilltalas av 
upplevelsen och den känslomässiga knytningen. 
 

4.1.3.2 Experience design 
Customer Experience Management har vi valt att kalla den andra skolan inom 
”Service Design”, och den hämtar sin inspiration från Experience design rörelsen. 
Experience design berör utveckling av både varor, tjänster och miljöer och 
grundkonceptet är att dessa skall skapa en mer personlig och unik upplevelse för 
kunden. Experience design tillför en annan dimension till hur företag skall se på 
sina varor och tjänster och tankesättet illustreras enkelt genom att sättas i 
motsatsförhållande (se figur 4g) till äldre tankesätt. 
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                      Figur 4g: Gamla föreställningar vs nya (Peters, 2005, s.67) 
 
Pine & Gilmore (1999) menar att utvecklingen har gått från basvaror, till varor, 
till tjänster och nu är det upplevelser som gäller. Experience design förespråkare 
menar att fokus skall ligga på kundens upplevelse av varan, tjänsten eller miljön 
och att dessa skall skapas därefter.  
 

4.1.3.3 Kundfokus 
Här kan behövas en mer ingående förklaring då de flesta skolor, oavsett om det 
gäller utveckling av tjänster eller varor, menar att de sätter kunden i centrum. 
Schmidt (2003) menar att många företag förlitar sig på gamla verktyg såsom the 
Marketing concept, Customer satisfaction och Customer Relationship Marketing 
som alla skall utgå ifrån kunden men som i verkligheten inte gör detta. The 
Marketing Concept, trots sitt löfte om att fokusera på kundens behov och att 
sammankoppla alla aktiviteter som påverkar kunden, fokuserar på andra saker. 
Nedan exempel har som syfte att förtydliga detta: 
 

• I the Marketing Concept ligger fokus på att marknader 
och konkurrenter identifieras av att de har liknande drag 
och erbjudande som det egna företaget, snarare än att 
identifiera marknader och konkurrenter efter 
konsumtionsmönster och användarsituationer. (Kotler, 
2003; Schmidt, 2003) 
 

• Konsumenterna ses också som rationella beslutsfattare 
som fattar sina köpbeslut baserat på funktioner och 
nyttor, trots att det har bevisats att konsumenter allt som 
oftast styrs av sina känslor och impulser. (Schmidt, 
2003) 
 

• Differentiering ses som ett av de viktigaste strategiska 
verktygen (Kotler, 2003), men då differentieringen 
handlar om att särskilja sin vara eller tjänst från andra så 
ligger fokus alltså på produkterna, inte kunderna. Ofta 
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kan just kundernas intressen i just detta sammanhang 
glömmas och differentieringen för dem kan kännas 
irrelevant. (Schmidt 2003) 
 

• De klassiska fyra P: na, produkt, pris, plats och 
promotion (Kotler, 2003), är fokuserade på just 
produkterna, inte på kunderna. (Schmidt, 2003) 

 
Dessa fyra exempel illustrerar vad Experience Design förespråkare menar med att 
det saknas kundfokus i befintliga verktyg och att det är detta kundorienterade 
synsätt som gör Experience Design till ett vinnande koncept för utveckling av 
varor, tjänster och miljöer.  
 

4.1.3.4 Skapa upplevelser 
Att skapa upplevelser är mer än att bara skapa tjänster. Schmidt (2003:17) kallar 
detta nya synsätt för ”Customer Experience Management (CEM)” och menar att 
det handlar om strategisk management av en kunds totala upplevelse av en 
produkt eller företag. Istället för att, som så många andra synsätt, vara 
resultatorienterat så är det processorienterat. Alltså handlar inte CEM om 
slutresultatet utan om att hela upplevelsen. Eller som Pine & Gilmore (1999:11) 
skriver ”While commodities are fungible, goods tangible, and services intangible, 
expereinces are memorable”. Skapandet av upplevelser sker genom att företag 
medvetet använder varor och tjänster som verktyg för att engagera kunden och 
den totala upplevelsen blir individuellt skapad, customized, efter kunden.  
 
Att implementera ett Experience Design förhållningssätt vid utveckling av tjänster 
innebär alltså att skapa ett händelseförlopp som engagerar kunden på ett 
emotionellt plan och skapar minnen som kunden tar med sig.  

 
”When a person buys a service, he purchases a set of intangible 
activities carried out on his behalf. But when he buys an experience, 
he pays to spend time enjoying a series of memorable events that a 
company stages – as in a theatrical play – to engage him in a 
personal way.” (Pine & Gilmore, 1999, s.2) 

 
Pine & Gilmore (1999) använder sig av teatern som metafor när de beskriver hur 
upplevelser utformas för kunden och menar att ”staging experiences is not about 
entertaining customers, it´s about engaging them” (The Experience economy, 
1999, s.30). De menar vidare att upplevelser kan engagera kunder olika mycket 
beroende på dels vilken grad av delaktighet de kräver från kunden dels vilken 
grad av försjunkenhet i omgivningen upplevelsen genererar. Nedan matris visar 
fyra former av upplevelser, med kundens delaktighet på den horisontella axeln 
och graden av försjunkenhet i omgivningen på den vertikala axeln.  Kundens 
delaktighet har två motpoler; passiv och aktiv delaktighet. Exempel på passiv 
respektive aktiv delaktighet är biobesök respektive skidåkning och handlar alltså 
om till vilken grad kunden är själv med och påverkar själva upplevelsen. 
Försjunkenhet i omgivningen syftar på hur avgörande omgivningens roll är för 
upplevelsen, där absorption och immersion är de två extremerna. Absorption 
innebär att upplevelsen kräver koncentration från kunden på ett mentalt plan 
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såsom TV, medan immersion innebär att kunden dras med även som en del i den 
fysiska omgivningen såsom på en fotbollsmatch och blir alltså försjunken i denna. 
 

 
                  Figur 4h. Absorption/Immersion, Active/Passive Participation 
 
De fyra områdena av upplevelser blir då, enligt Pine & Gilmore, entertainment, 
educational, esthetic och escapist. Entertainment är den vanligaste och mest 
utvecklade upplevelseformen idag och handlar om att fånga kundens 
uppmärksamhet. Att läsa, titta på film, lyssna på musik är exempel på detta. 
Upplevelser som är educational i sin natur innebär att kunden tar aktiv del i 
upplevelsen, dock krävs endast en mental närvaro för att upplevelsen skall erfaras. 
Exempel är just universitetsstudier. Escapist experiences, upplevelser i den tredje 
kvadranten, innebär både en aktiv delaktighet från kundens sida samt en hög grad 
av försjunkenhet i sin omgivning, såsom virtuella dataspel. Sista kvadranten 
utgörs av esthetic expereinces, där kunden uppgår i omgivningen utan att behöva 
ta en aktiv roll i upplevelsen. Att besöka Grand Canyon är en sådan upplevelse. 
 
För att ytterligare förtydliga synen på kunden i Customer Experience 
Management kallas kunder ofta inte för just kunder eller klient utan istället 
omnämns de som till exempel gäster som i Disneys fall, eller Guest Bear Builders 
hos Build-a-Bear workshop. Dessa benämningar förtydligar kundens roll i 
upplevelseprocessen. (Smith & Wheeler, 2002; Pine & Gilmore, 1999) 
 

4.1.3.5 Kundlojalitet 
För företag är det viktigt att skapa kundlojalitet, då detta innebär att kunderna 
stannar hos företaget och dessutom, då de är riktigt lojala, kommer att agera som 
marknadsförare åt företaget genom att rekommendera till vänner och bekanta 
(Smith & Wheeler, 2002). Det finns olika grader av lojalitet, där de högre 
graderna innebär större engagemang från kunderna (Feurst, 1999). Feurst (1999) 
räknar upp fyra graderingar: tvingad lojalitet, köpt lojalitet, praktisk lojalitet och 
engagerad lojalitet. De första två graderna innebär att kunden är lojal då denne 
stannar hos företaget därför att det finns hinder för att byta företag, till exempel 
att ha kvar ett mobilabonnemang trots att bättre erbjudande finns, på basis av att 
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kunden inte vill byta nummer då det är ansträngande att informera sin omgivning 
om nummerbytet. Eller att företaget har ett bonussystem som innebär att om du 
handlar hos dem tillräckligt ofta så får du rabattkuponger eller annat avdrag. 
Praktisk lojalitet handlar om bekvämlighet och vana. Engagerad lojalitet innebär 
att kunden gör ett medvetet val för att denne tycker om eller känner igen sig i de 
värderingar företaget och dess varumärke står för (Feurst, 1999).  
 
Schmidt (2003) menar att kundnöjdhet, customer satisfaction, och kundlojalitet är 
ytterligare exempel på begrepp och synsätt som klassisk marknadsföring påstår 
handlar om kunden men i själva verket saknar kundens perspektiv. Då många 
modeller tyder på att customer satisfaction genererar kundlojalitet säger Schmidt 
(2003) något annat. 
 
Customer Experience Management förespråkare menar att den högsta graden av 
lojalitet nås genom att skapa upplevelser. Upplevelser som är så unika och 
värdefulla för kunden att det inte handlar om customer satisfaction, att vara nöjd 
med tjänsten, utan det handlar om att upplevelsen har överträffat förväntningarna 
(Schmidt, 2003; Smith & Wheeler, 2002). Pine & Gilmore (1999) talar om att 
skapa customer surprise, vilket de anser vara nyckeln till framgångsrik skapande 
av upplevelser. Customer surprise innebär att ta till vara skillnaden mellan vad 
kunden förväntar sig att uppleva och vad denne faktiskt upplever. Pine & Gilmore 
(1999) förtydligar att detta inte handlar om att överstiga förväntningarna, för det 
innebär endast en förbättring av det befintliga erbjudandet. Customer surprise 
innebär att skapa det oväntade. Författarna tar detta sedan ett steg vidare och 
menar att när väl företaget har lärt sig att leverera customer surprise så gäller det 
att skapa customer suspense. Pine & Gilmore (1999) menar att kunderna kommer 
att förvänta sig att bli överraskade när customer surprise har blivit ett lyckat 
koncept. Alltså måste företaget lära sig customer suspense, vilket är skillnaden 
mellan vad kunden minns från den förra upplevelsen och vad kunden ännu inte 
vet om den kommande upplevelsen. Vi förtydligar vad författarna menar med 
följande exempel: som medlem i Premier Flyers hos Continental Airlines får 
kunden ett välkomponerat och lyxigt medlemspaket varje år. Första året företaget 
genomförde detta blev kunderna överraskade. Andra året var det färre kunder som 
blev överraskade. Customer suspense i detta fall skapas genom att varje år ändra 
innehållet i paketen så att kunderna inte vet vad de skall få. (Pine & Gilmore, 
1999) 
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4.1.4 Service Management kontra Customer Experience 
Ovan genomgång av de två skolorna har presenterat två olika perspektiv vid 
utformning av tjänster. Förenklat kan skolorna beskrivas efter ett antal ledord som 
belyser skillnaderna dem emellan. Service Management handlar om kvalitet, 
standardisering och effektvitet, kundnöjdhet. Customer Experience innebär 
upplevelser, känslor och överraskningar. 

 
       Figur 4i. Service Management/Customer Experience Management 
 

Vad ledorden avslöjar är hur skolorna betraktar kunden, eller snarare att det finns 
olika grader av att arbeta utifrån ett kundperspektiv vid utformning av tjänster. 
Vid fokus på kvalitet, standardisering och effektivitet lyfter Service Management 
fram kunden och dennes uppfattning av tjänsten, men dessa ledord bygger på ett 
företagsperspektiv vars mål är maximal lönsamhet. Kvalitet innebär ökade 
intäkter och kostnadsbesparingar. Customer Experience, med ledord som 
upplevelser, känslor och minnen har kundens emotionella reaktioner till tjänsten 
som grund. Genom detta kundcentrerade resonemang utgår tjänsten utifrån 
kunden med ett mer holistiskt angreppssätt.  
 
De båda skolorna kan jämföras utifrån de matriser som presenterades under 
respektive avsnitt, där fyra olika tjänster respektive upplevelser beskrevs. Det bör 
noteras att upplevelse i Service Management matrisen inte motsvarar de olika 
upplevelserna i Customer Experience Management.  
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Figur 4j. Processen/Resultatet                  Figur 4k. Absorption/Immersion… 
 
Det intressanta är inte vilka tjänste- och upplevelseområden som skolorna menar 
att det finns utan snarare vad de har på matrisens axlar. Service Management har 
strukturerad/ostrukturerad process och i vilken utsträckning resultatet är känt på 
förhand på axlarna medan Customer Experience Management har 
absorption/immersion och passive/active med fokus på hur mycket kunden uppgår 
i omgivningen samt hur pass delaktig kunden är i upplevelsen. Här framhävs en 
tydlig skillnad mellan skolorna, Service Management har ett mer internt fokus, 
medan Customer Experience Management ett mer externt fokus. Ett annat sätt att 
betrakta skolorna är utnyttja Pine & Gilmores teatermetaforer, vilket skapar de 
passande metaforerna ”backstage” och ”frontstage”. Som figur 4l illustrerar så 
överlappar skolorna varandra till viss mån.  
 

 
     Figur 4l. Backstage-Frontstage  
 

Båda skolorna skapar förutsättningar för kunden men på olika sätt. Customer 
Experience Management fokuserar på själva konsumtionen och lägger mer fokus 
på samproduktionen, därmed blir skolan mer processorienterad till skillnad från 
Service Management som har större fokus på resultatet.  
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4.2 Innovations- och utvecklingsprocesser 
 
Service Management- och Customer Experience skolorna förespråkar olika 
fokusområden och ledord vid utveckling av tjänster. Hur ett företag sedan skall 
utveckla tjänsterna i form av arbetsprocesser är också ett intressant område som är 
avhängigt vilka ledord företaget anser vara viktiga. Genom våra intervjuer ville vi 
få en förståelse för hur de utvalda företagens arbetsprocesser såg ut. Men för att 
kunna identifiera processerna och möjliggöra en förståelse för hur företagen 
arbetar behövs en genomgång av olika processer. I denna del skall vi presentera 
ett antal processer indelade efter områdena produkt- och designprocesser, 
affärsutvecklingsprocesser, tjänsteutvecklingsprocesser samt 
innovationsutvecklingsprocesser.  

4.2.1 Produkt – och designprocesser  
Det finns många modeller och teorier om hur designprocesser ser ut eller bör se 
ut. Ibland kallas de inte specifikt för designprocesser, utan för 
produktutvecklingsprocesser. Som vi tidigare nämnt kan ordet produkt användas 
som ett samlingsord för både vara och tjänst, alltså materiella och immateriella 
produkter (se fotnot 10). Men då det är oklart om författarna till de 
produktutvecklingsprocesser har denna tolkning av ordet produkt, eller om de 
enbart avser fysiska produkter, varor, så kommer vi i detta stycke att presentera 
processerna som utvecklingsprocesser för fysiska produkter. 
 
Det finns flertalet artiklar som behandlar hur en design- och 
produktutvecklingsprocess för fysiska ting bör ser ut. Beroende på författarens 
utgångspunkt beskrivs utvecklingsprocesserna på olika sätt (Craig & Hart i 
Svengren, 1995). De olika modellerna och processerna kan skilja sig åt väsentligt 
men är oftast linjärt indelade i olika faser eller steg. Vissa designprocesser 
innefattar betydligt fler steg än andra vilket ofta kan härledas till vilken detaljnivå 
upphovsmakarna valt. Nedan tabell är en sammanställning av fyra design- och 
produktutvecklingsprocesser. I vänster kolumn har vi sammanställt en allmän 
designprocess med sex faser som sammanfattar de faser som produkt- och 
designprocesserna innefattar. Detta överensstämmer med Bruce & Bessants 
(2002) mening att trots att design- och produktutvecklingsprocesser kan skilja sig 
åt vad gäller antal steg och faser så har alla versioner steg motsvarande tre 
följande faser: en planeringsfas, en utvecklingsfas och en produktionsfas. 
Lawsons (2006) designprocess, som syns längst till höger, är iterativ då faserna 
beskriver mer metoder som kan användas under hela processen, och är därför 
särskiljd från de andra då den som iterativ modell inte går att direkt jämföra på de 
linjära processerna, vilket de övriga tre är. 
 
Produktutveckling har i huvudsak studerats utifrån synsättet att varje 
utvecklingsprocess är linjär och sekventiell (Dahlström, 2002). Men som med alla 
processer som beskrivs som linjära och sekventiella så har det under senare år 
börjat komma kritik till denna syn. Lawson (2006) menar att det är felaktigt att se 
på designprocessen som sekvens aktiviteter. Han har i sin bok ”How Designers 
Think” (2006) introducerat en modell över designprocessen som lägger fokus på 
de olika komponenterna och verktygen som designers jobbar med, snarare än att 
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försöka identifiera specifika steg som de jobbar efter. De sex faserna menar 
Lawson (2006) är karaktäristiska för designprocesser. Lawson skriver vidare att 
processer som designers jobbar utifrån inte behöver skilja sig åt från de processer 
ingenjörer eller andra discipliner använder. Det är snarare perspektivet som är 
annorlunda där Lawson anser att designers är lösningsorienterade medan till 
exempel ingenjörer är problemorienterade.  
 
Vi skall nedan redogöra för de studerade produkt- och designprocesserna efter 
indelning i våra sex. De designverktyg vi tar upp är bara exempel på några få då 
det finns en stor mängd verktyg att välja mellan. 
 
 
 

 
 
Figur 4m. Produkt- och designprocesser 

4.2.1.1 Undersöka 
Bruce & Bessant (2002) tar med trigger och concept development som delar i en 
förfas innan undersökningsfasen. Med concept development så här tidigt i 
processen syftar de på en grov konceptutveckling.  
 
Behovs- och funktionsanalyser genomförs genom omvärldsstudier. 
Omvärldsstudier kan vara både kvantitativa och kvalitativa (SVID, 2006). Warsén 
& Leander (1999) föreslår att marknadsanalyser genomförs för att kontrollera om 
idén har en företagsekonomisk bäring.  De menar att en specifikation för 
produkten bör utarbetas, med stort utrymme för multipla design- och 
konstruktionslösningar. Underlag för vad användaren har för behov tas fram 
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genom tekniker såsom observationsstudier och fokusgrupper.  Målgruppsprofiler 
jobbas fram och görs mer levande genom att skapa persona, en beskrivning av 
profilernas livsstil och värderingar. Moodboards är också ett bra verktyg för att 
fånga känslor och uttryck, dels för målgruppen, men också för produkten.   
 
Första delen i Lawsons modell kallas för ”Formulating” och adresserar designers 
förmåga att förstå problem och problematisera kring dessa. I denna fas identifierar 
designers också de olika elementen som problemet utgörs av samt använder sig av 
så kallad ”framing”. ”Framing” innebär att designers fokuserar på problemet 
utifrån olika perspektiv och därigenom öppnar upp för olika idéer och 
lösningsförslag. 
 

4.2.1.2 Analysera & planera 
Här, i denna fas, menar Warsén & Leander (1999) att designers och deras metoder 
också har mycket att bidra med i samarbetet med konstruktörer. En specifikation, 
eller designbrief bör tas fram, som anger vad användarens krav och önskemål är, 
samt vad företaget står för. Detta är viktigt för att säkerställa att designers och 
tekniker tar fram en lösning som uppfyller kundens önskemål och företagets mål. 
(Bruce & Bessant, 2002; Warsén & Leander, 1999)  
 

4.2.1.3 Utveckla 
Idégenerering kring användarunderlaget och problemområdet sker nu. Warsén & 
Leander (1999) förespråkar validering som nästa steg, vilket innebär att 
säkerställa att det är rätt problem som bearbetas. I denna del bör användaren 
medverka genom att testa olika prototyper och genomföra utvärderingar. Detta 
leder sedan fram till en mer tydlig produkt specifikation och visualisering av 
lösningen med tillämpning av allt från skisser på konceptet till detaljerade 
produktritningar. Här kan olika verktyg för visualisering användas, från vanliga 
tecknade skisser till tredimensionella modeller, antingen gjord på dator, eller 
prototypmodeller (Bruce & Bessant, 2002; Warsén & Leander, 1999). Olika 
koncept bör ställas mot varandra och en eller flera väljas ut för att sedan fortsätta 
utvecklingen (SVID, 2006).   
 
Del två i Lawsons modell kallas för ”Representing”, där olika tekniker såsom 
skissning används för att representera och visualisera olika problemsituationer 
och lösningar. Tredje delen, ”Moving”, är lösningsfokuserad. Här jobbas mer 
konkreta lösningar fram med olika tekniker. 

4.2.1.4 Prototypa & testa 
Visualiseringen i form av skisser och andra verktyg leder i slutändan till fysiska 
modeller. Dessa modeller, som kan vara både grova och detaljerade i sin utföring, 
utgör ett underlag för testning och utvärdering kring lösningen, och utgör alltså ett 
bra diskussionsunderlag för vidareutveckling. CAD-modeller, mock-ups och 
fullskalemodeller är exempel på prototypmodeller. Tekniska specifikationer bör 
utarbetas för slutkonstruktionen. (Bruce & Bessant, 2002; Warsén & Leander, 
1999)  
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Nästa del som Lawson (2006) presenterar är ”Bringing problems and solutions 
together” och, som namnet antyder, handlar just om att föra samman 
problemsituationen och lösningsförslag. 

4.2.1.5 Tillverka & genomföra 
Sista fasen innebär att bygga modellen och att sedan marknadsföra den. Innan 
detta görs bör en sista utvärdering göras av lösningen för att kontrollera att den är 
relevant för det identifierade problemet eller möjligheten som startade hela 
processen. Nya användarstudier kan göras i uppföljningsarbetet. (SVID, 2006; 
Warsén & Leander, 1999) 
 

4.2.1.6. Utvärdera 
Del fem heter ”Evaluating”, och innefattar både objektiv och subjektiv 
bedömning och utvärdering av designarbetet som kan tillämpas där det passar det 
specifika designprojektet bäst. Lawson menar att detta är en styrka som designers 
har, att veta när och hur en individ, en grupp eller ett designteam skall utvärdera 
arbetet utan att för den delen stympa kreativitetsprocessen. ”Reflecting” anges 
som den sjätte delen, och genomförs till viss del redan genom delarna 
”Formulation”, ”Moving” och ”Evaluation” som medför att designern reflekterar 
kontinuerligt över problemsituationen och validiteten hos de lösningar som växer 
fram. Att reflektera över det egna designarbetet i ett större sammanhang - vad 
slutlösningen kommer att ha för implikationer för det specifika problem- och 
designområdet - är en annan typ av reflektion som bör genomföras. Att känna 
igen delar av en problemsituation och kunna koppla dessa till en helt annan 
problemsituation och göra paralleller i material och lösningar är även det en del 
av reflektionsdelen. 
 
 
 

4.2.2 Tjänsteutvecklingsprocesser 
Tjänsteutvecklingsprocesser är en typ av affärsutvecklingsprocesser, men vi har 
valt att se dem som specifika processer för utveckling av tjänster och skiljer dem 
därför från affärsutvecklingsprocesser som presenteras i nästa avsnitt. Edvardsson 
& Wilhelmsson identifierar tre typer av utvecklingsprocesser vid utveckling av 
tjänster; utveckling av tjänstekoncept, utveckling av tjänstesystem och utveckling 
av tjänsteprocess. Utvecklingsprojekt skiljer sig från företag till företag och från 
projekt till projekt, men själva syftet med tjänsteutvecklingsprocesser är ”att 
skapa de rätta, generiska förutsättningarna för tjänsten” (Edvardsson & 
Wilhelmsson, 1994, s.28).  
 
Nedan har ett antal tjänsteutvecklingsprocesser16  sammanställts. Vänster kolumn 
visar fyra faser som vi anser att alla tjänsteutvecklingsprocesser innehåller.   
 
 
                                                
16 Det bör noteras att författarna bakom dessa tjänsteutvecklingsprocesser, Gummesson, Arnerup-
Cooper, Grönroos och Sandholm, tillhör Service Management skolan och detta är deras tolkning 
av tjänsteutvecklingsprocesser.  
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Figur 4n. Tjänsteutvecklingsprocess 
 

4.2.2.1 Idégenerering& analys 
Första fasen innebär en idégenerering. Grönroos (1990) menar att för säkerställa 
hög tjänstekvalitet skall kundens upplevda nytta tas hänsyn till redan i första 
fasen. Verktyg för detta är bland annat marknadsundersökningar. Sandholm (1995 
i Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998) talar för en multidisciplinär 
utvecklingsprocess där alla disciplinär är med i alla faserna istället för att 
specialister kopplas in i tur och ordning, såsom marknadsstudier, utveckling och 
marknadsförare. I första fasen skall projektet ges en riktning i form av vad det är 
för typ av tjänst, värde i relation till kostnaden etcetera. Enligt Gummesson (1993 
i Dahlström, 2002) är nästa steg efter idégenerering, att formulera 
tjänstekonceptet. 

4.2.2.2 Analys & identifiering 
I analysfasen är det fokus på marknadsanalyser av olika slag. Grönroos (1990) 
förespråkar en analys av konkurrensen samt vad kundkraven är på tjänsten. Med 
andra ord bör olika former av omvärldsanalyser användas som verktyg.  
Identifiering av kunden samt kundens behov bör ske nu enligt Sandholm (1995, i 
Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).  

4.2.2.3 Utformning av tjänst 
Denna fas innebär i stort sett samma sak för alla processerna. Här utvecklas både 
kärntjänsten tillsammans med stöd- och bitjänster (Grönroos, 1990). Även 
utformning av tjänsteaktiviteter sker, vilket innebär utveckling av den serie 
aktiviteter som tillsammans skapar tjänsten (Gummesson i Dahlström, 2002; 
Sandholm i Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998).    
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4.2.2.4 Implementering & introduktion 
I sista fasen utformas de aktiviteter som är nödvändiga för introduktion till 
marknaden, såsom planering av marknadskommunikation, och tjänsten 
implementeras (Gummesson i Dahlström, 2002; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 
1998; Grönroos, 1990). 
 

4.2.3 Affärsutvecklingsprocesser 
Enligt Lindqvist & Sjövall (2006:9) kan ”affärsutveckling ses som en kontinuerlig 
process som bygger på strategier med avsikt att öka den långsiktiga tillväxten i 
företag.” Kotler, som har citerats i Lindqvist & Sjövall, menar att affärsutveckling 
handlar om att utveckla konkurrensfördelar. I sin bok ”Affärsstrategi” (1985) 
skriver Karlöf att affärsutveckling syftar till att öka verksamhetsvolymen, rikta 
energi mot kunder och marknader, att skapa affärer och att utifrån behov skapa 
kreativitet och dynamik i organisationen. Teorier om affärsutveckling finns det i 
överflöd och valet av sådan är ofta avhängigt affärsidén. Vi skall presentera några 
utvalda affärsutvecklingsprocesser som vi anser vara aktuella vid analysen av de 
intervjuade tjänsteföretagens egna processer. 
 
Nedan figur är en sammanställning av tre affärsutvecklingsprocesser, nämligen 
marknadsföringsprocessen enligt Kotler (2003), CEM processen enligt Schmidt 
(2003) och Strategic Management (SM) processen enligt Bowman (1990) samt 
McCarthy et al (1987). Till vänster har vi gjort en egen process med fem generella 
steg som finns representerade hos dessa processer.  
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Figur 4o. Affärsutvecklingsprocess 
 
”The CEM framework” är en affärsutvecklingsprocess som introduceras av 
Berndt Schmidt i dennes bok ”Customer Experience Management” (2003).  
Schmidt menar att nyckeln till tillväxt i företaget och dess lönsamhet ligger i att 
analysera kundens upplevelse (the customer experience), utveckla en 
upplevelsefokuserad strategi, och skapa sedan ytterligare kundvärde genom 
integrerad implementering av åtgärder som fokuserar på just kundupplevelsen. 
Schmidt (2003) menar att denna fem-stegs process inte alls behöver vara 
sekventiell i sitt utförande utan fungerar bäst när stegen utförs parallellt, medan de 
andra två affärsutvecklingsprocesserna beskrivs om linjära. Nedan är en kort 
genomgång av de olika faserna. 

4.2.3.1 Analysera 
I alla tre processerna handlar det om att skapa en utgångspunkt för 
affärsutvecklingen, om det nu är att definiera företagets vision och mål, analysera 
marknaden eller kundens miljö. Marknadsanalysen, som anges som 
marknadsföringsprocessens första fas, innefattar användandet av verktyg såsom 
marknadsundersökningar, och omfattande omvärldsanalyser där hänsyn tas till 
faktorer som kan påverka företaget. Dessa faktorer kan vara allt från konkurrenter 
och konsumentbeteende till politik och miljöfrågor, och det finns olika metoder 
för att analysera alla faktorer. Till exempel Porters fem konkurrensfaktorer som 
kan användas för att analysera hur pass attraktiv en specifik marknad eller 
marknadssegment är, eller Maslows behovstrappa för att assistera i identifieringen 
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av kunders behov (Kotler 2003; Aaker, 1984). I SM processen innefattar första 
fasen klargörandet av företagets affärsidé och mål. Verktyg för detta kan bland 
annat nämnas positionering och att analysera kunders behov för att förstå vad 
företaget skall erbjuda (Aaker, 1984). Många av verktygen som rekommenderas i 
marknadsföringsprocessen återkommer även i denna process.   
 
Analysfasen i CEM processen innebär att analysera den sociala och kulturella 
kontext som kunden befinner sig i för att få en förståelse för kunden. Schmidt 
(2003) tar upp verktyg såsom fokusgrupper, att följa kunderna under själva 
upplevelsen genom observationsstudier, att studera kunder i prototypmiljöer och 
att använda sig av trendanalyser.  

4.2.3.2 Utveckla 
Baserat på dels de analyser som redan genomförts samt metoder som 
segmentering, väljer företaget ut målgruppen enligt marknadsföringsprocessens 
nästa steg (Kotler, 2003). Utvecklandet av strategiska mål står näst i tur enligt SM 
processen och innebär att omformulera strategin till mer mätbara mål (Bowman, 
1990; Mc Carthy et al, 1987). 
 
Steg 2 i CEM handlar om att bygga en plattform som kan bära den 
kundupplevelse som företaget försöker skapar. Plattformen är knytpunkten mellan 
strategi och implementering och består av tre komponenter; experiential 
positioning som innebär att positionera företaget, experiential value promise som 
innefattar att definiera vilket värde som tillför kunden, men inte i form av enbart 
vad produkten har för specifika attribut och nyttor, utan i form av vad upplevelsen 
kommer att generera för värden. Nikes experiential value promise är att 
tillhandahålla funktionellt överlägsna träningsartiklar som skapar en överlägsen 
upplevelse för kunde.  Den sista komponenten är overall implementation theme 
och innefattar utvecklandet av ett holistiskt budskap som skall gå hand i hand med 
den upplevelse som önskas skapa för kunden samt företagets image. (Schmidt, 
2003) 

4.2.3.3 Utforma 
I SM processen skall nu de strategiska målen omformuleras till 
marknadsstrategier, medan i marknadsföringsprocessen handlar fas 3 dels om att 
utveckla marknadsstrategi men också att utforma en marknadsföringsplan. 
(Kotler, 2003; Bowman, 1990; Mc Carthy et al, 1987) 
 
I CEM skall företaget utgå ifrån sin ”experiential platform” och se till att hela 
företaget kommunicerar detta genom logotyper, förpackningar, butiksdesign. Det 
handlar om att genomföra en holistisk förvandling av företaget. Sedan skall 
kontaktytor med kundens utformas så att den upplevelse företaget vill leverera 
förstärks. Företaget skall redan ha beslutsunderlag att jobba utifrån vid skapande 
av dessa touchpoints, bevis för tjänsten, tack vare den första fasen att analysera 
kundens miljö. (Schmidt, 2003)  

4.2.3.4 Genomföra 
För de två första processerna handlar denna fas om att genomföra strategierna. 
För CEM handlar det också om genomförning. När väl CEM ramen har 
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implementerats måste företaget upprätthålla en form av kontinuerlig innovation 
för att bibehålla känslan av en dynamisk upplevelse för kunden. 

4.2.3.5 Utvärdera 
Endast SM processen tar med utvärdering som en sista fas. Kontinuerlig 
innovation i CEM kan tolkas som utvärdering då utvärdering syftar till att 
förbättra resultat, vilket innovation gör. (Schmidt, 2003; Bowman, 1990; Mc 
Carthy et al, 1987) 
 

4.2.4 Innovationsprocesser 
 

Every organization – not just business – needs one core 
competence-innovation. 

  (Drucker i Dundon, 1999, s.5) 
 

Tidd (1997 i Dahlström 2002) ser innovation som en kärnprocess där syftet är att 
förnya varor och tjänster. Det finns många variationer på innovationsprocesser 
men generiskt består den av fyra steg:  
 

1. Intern eller extern scanning (för att se möjligheter och 
hot). 

2. Besluta vilka marknadssignaler att svara på och hur detta 
skall gå till strategiskt. 

3. Säkra resurser för det som skall involveras 
4. Konkret utveckling av innovationen från idé till 

lansering   
 

 
Det finns olika grader av innovationer, från mindre modifikationer till omfattande 
och radikala nyutvecklingar (Tidd 1997 i Dahlström, 2002). Normann (1975 i 
Dahlström 2002) redogör för begreppen produktvariation och omorientering. 
Produktvariationer innebär förbättringar inom företagets existerande affärsidé och 
åstadkoms med existerande resurser och kunskaper. Omorientering innebär 
utveckling av nya produkter som faller utanför företagets affärsidé, kräver nya 
resurser och kunskaper och förknippas med nya mål. Ofta avlöser de två olika 
slagen varandra över tiden (Normann 1975 i Dahlström, 2002). Pine (1993 i 
Dahlström, 2002) ser det som problematiskt att företagens 
produktutvecklingsarbete i USA sedan länge varit fokuserat på ”break through” 
produkter, varför produktutveckling har blivit riskfyllt. Tjänsteforskning visar att 
tjänsteutveckling oftast handlar om modifiering och förbättring och sällan om 
”break through” tjänster och nyutveckling. de Brentani (1991b och 1992 i 
Dahlström, 2002) menar att då tjänster inte kan beläggas med patent saknas 
incitament för att bedriva kreativ nyutveckling, varför det istället oftast sker 
imitationer av varandras tjänster. Detta ser tjänsteforskare som ett problem vad 
det gäller tjänsteutveckling. Dahlström (2002) menar dock att befintliga produkt- 
och tjänsteutvecklingsmodeller illustrerar en process med en definierad början 
och ett definierat slut. Det finns dock ett fåtal undantag, där arbetet istället ses 
som en ständigt pågående iterativ process.  
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Elaine Dundon (2002) skiljer istället mellan efficiency innovation, evolutionary 
innovation och revolutionary innovation där efficiency innovation fokuserar på att 
förändra redan existerande varor produkter och tjänster medan evolutionary 
innovation fokuserar på att utveckla något ”distinctly new and better” (Dundon, 
2002, s.11). Revolutionary innovation fokuserar även det på utveckling av det 
nya, men kan till skillnad från evolutionary kan det komma att behöva ändra 
organisationsstrukturen. Vidare menar Dundon att många företag har designat en 
innovationsprocess för att utveckla en ny produkt eller för att leda ett visst projekt 
men att processen sällan är applicerbar på organisationen i övrigt. Hon menar att 
det som behövs är en systematisk innovationsprocess som kan fungera på vilken 
organisation som helst. Dundon har därför designat ”the Nine Step Innovation 
Process”. Den linjära processen går att applicera på såväl individuellt som 
tvärdisciplinärt arbete i hela organisationen. Dock skall inte dess linjära struktur 
tolkas som en rigid ram som skall kontrollera processen, utan Dundons 
innovationsprocess huvudsakliga syfte är att guida innovationsutvecklingen.  
 

The Nine-Step Innovation Process består av tre faser; 
understanding, imagination och action. Första fasen, 
understanding, involverar insamlandet av 
bakgrundinformation kring problemet, att studera 
problemet från olika perspektiv, och att sedan 
bestämma vidden av möjliga lösningar och sätta upp 
en ram att hålla sig inom. Allt detta görs genom de tre 
stegen gathering information, clarifying the real 
problem och setting the innovation goalposts 
(Dundon, 2002). En viktig del i detta är att omvandla 
den kreativa lösningen till en strategisk lösning. Detta 
görs genom att stämma av den mot följande punkter: 
idén måste vara enkel, den måste passa företagets 
övergripande strategier, den skall vara dels ny, dels 
bättre, idén måste vara genomförbar och skapa 
lönsamhet, samt att den måste vara snabb och enkel 
att implementera (Dundon, 2002). 
 
Imagination består av stegen seeking stimuli, 
uncovering insights och identifying ideas. Denna fas 
ändamål är att kartlägga företagets omgivning i syfte 
att samla information som kan motivera till nya idéer. 
Meningen är att företaget skall göra bredare och 
djupare omvärldsanalyser där bland annat 
kundanalays, konkurrentanalys och trendanalyser 
ingår. Dundon föreslår till exempel användandet av 
fokusgrupper, djupintervjuer och 
observationstekniker för att få en djupare förståelse 
för kunderna och deras behov. Benchmarking är att  

annat verktyg som hon rekommenderar för att studera 
hur andra gör i samman, eller andra branscher. Utifrån bredare och 
djupare omvärldsanalyser kan ny insikt fås och därigenom också 
nya idéer genereras. (Dundon, 2002)  

Figur 4p. Innovationsprocess. 
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Sista fasen, action, handlar om att omvandla idéerna till fullvärdiga affärsplaner. 
Dessa skall hållas inom den ramen som sattes upp i första fasen. Sist skall 
affärsplanerna implementeras.  
 
I alla de nio stegen skall två typer av tankesätt brukas; exploration och 
concentration, där exploration innebär att vidga sitt tänkande och att lära sig att 
tänka i nya banor. Det skall uppmuntra till nya kopplingar, och vara fritt från 
fördomar och förväntningar. En typ av brainstorming med andra ord som syftar 
till att generera kvantitet. Concentration står i kontrast till exploration vid 
bedömning och utvärdering av olika alternativ. Tänkandet är mer hårt hållen och 
syftar till att generera kvalitet istället, genom att idéerna ställs mot företagets 
strategiska mål (Dundon, 2002).  
 
Schmidt (2003) talar om ”the bizz and the buzz” (Customer Experience 
Management, 2003, s.224) vad gäller innovation i företag och menar att dessa två 
komponenter ser till att innovation skapas i företaget. ”The bizz” är tillämpandet 
av  klassiska management metoder och ”the buzz” handlar om att skapa en kreativ 
arbetsmiljö med ledord som ”thinking outside-the-box” och risktagande. 
Tillsammans skall dessa balansera ut varandra. Schmidts (2003) resonemang 
kompletterar Dundons (2002) exploration och concentration. Schmidt (2003) 
anser också att skapandet av tvärdisciplinära arbetsteam är en nyckel till 
innovation. 
 

4.2.5 Jämförelse av processer, metoder och verktyg 
Bruce & Bessant (2002) tar upp tre steg som finns representerade i alla design- 
och produktprocesser; planeringsfas, utvecklingsfas och produktionsfas. Dessa 
faser är allmänna för alla de olika processerna vi har presenterat. Nedan (se figur 
4q) har vi sammanställt en egen process som sammanfattar alla ovan genomgånga 
processer med ses faser som representerar de faser som var viktiga i samtliga 
processer. 
 

 
Figur 4q. Sammanställning processer 
 
Vad är det då som skiljer dem åt? Verktygen som designers respektive 
affärsutvecklare använder sig av skiljer sig markant, och det är också här som 
skillnaderna i arbetsprocesserna återfinns. Processernas strategiska, och till viss 
mån taktiska, nivåer må vara snarlika, men hur de faktiskt går till väga – den 
operationella nivån – ter sig ofta mycket olik.  
 
Designers har genom sina verktyg en mycket mer användarfokuserad process i 
jämförelse med affärsutvecklare eller klassiska tjänsteutvecklare. Hos dessa ligger 
fokus mer på företaget och dess interna struktur och prestationer. Dundons 
innovationsprocess påminner om produkt- och designprocesser på grund av 
verktygen som hon rekommenderar. Hon tar upp verktyg såsom 
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observationsstudier och brainstorming då hon anser att de skapar förutsättningar 
för nya perspektiv och kreativitet. Designers tenderar att jobba med fokus på 
användaren och förbiser då företagets behov i att kommunicera sitt varumärke. 
Medan affärsutvecklare kan vara väldigt duktiga på att jobba med varumärket och 
företaget kontra sin marknad men bortse från vad som faktiskt är relevant för 
kunden.  
 

4.3 Tjänstedesign 
Det senaste inom ”Service Design” är tjänstedesign – att använda designprocess 
och designmetodik vid utveckling av tjänster. Det finns ännu väldigt lite 
forskning inom området. Istället har vi studerat konsultföretag som erbjuder sina 
klienter utformning av deras tjänsteerbjudande med hjälp av tjänstedesign. Vi 
redogör för denna studie i kapitel 5. 
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5. STUDIE AV ”SERVICE DESIGN” BYRÅER 
 
Som en del av teorin har vi kartlagt tre konsultbyråer inom området ”Service 
Design” - alltså företag som sysslar med ”Service Design” och erbjuder 
tjänsteföretag konsultation inom området. Syftet är att öka förståelsen för just 
”Service Design” och hur det praktiseras. Valet av byråerna Engine, Live|Work 
och IDEO baserades på att de anses vara bäst i branschen enligt praktiker.   
 

5.1 Engine  
Engine är ett Londonbaserat företag som har flyttat fokus från produktdesign till 
”Service Design”. Personalen utgörs i huvudsak av industri- och 
produktdesigners. Begreppet ”Service Design” enligt Engine står för en 
designspecialitet vars syfte är att utveckla och leverera ”great services”. 
(www.engine.co.uk17) Engine menar att det är Service designers uppgift att 
assistera tjänsteföretag i utvecklandet av deras tjänster genom att arbeta fram 
lösningar som ökar kundens positiva upplevelse av tjänsten.  
 
Bland sina klienter kan Engine räkna in Orange, Visa, Virgin Atlantic och The 
Guardian Newspaper. (www.enginegroup.co.uk18) 
 
Engine specialiserar sig på att hjälpa företag att identifiera och förverkliga 
tjänsteerbjudanden vars syfte är att tillfredställa kunderna. Engine arbetar dels 
mot kund, men även ”bakom scenen” för att upptäcka vad det är kunderna 
egentligen vill ha och för att se det system eller den process som styr 
serviceleveransen. Engine identifierar vad det är som behöver förändras samt när, 
var och hur.  
 
Engine menar att de kan hjälpa till i följande situationer: 

• utveckla tjänster till att leverera mera 
• upptäcka nästa stora möjlighet för företaget och dess bransch 
• optimera sättet som företaget utvecklar varor och tjänster på 
• skapa beslutsunderlag baserat på designundersökningsmetoder 
• hjälpa till med att utveckla en ny idé så att den är redo att presenteras inför 

ledningen (www.enginegroup.co.uk19) 
 
Engines arbetsprocess presenteras i fem steg; explore, identify, refine, specify och 
direct. Explore innebär att undersöka och förstå kundens situation och vad det är 
deras kunder vill ha. Engine menar att ”Service Design” börjar med att skapa 
förståelse för vad det är som skall förbättras, varför det skall förbättras och hur det 
på bästa sätt kan mätta ett behov som finns. En sak de alltid gör är att kartlägga en 
”resa”, en kundresa alltså, genom serviceutbudet för att skapa förståelse och att 
för att öka möjligheterna till förbättring. I fasen Identify använder de sig av den 
insikt de fått från det första steget och startar en kreativ process innebärande 
                                                
17 Hemsidan senast besökt 2006-06-02:03.01 
18 Hemsidan senast besökt 2006-06-02:03.07 
19 Fullständig adress: http://www.enginegroup.co.uk/source/offer.html, senast besökt 2006-06-
02:03.10 
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idégenerering samtidigt som de undersöker vilka möjligheter som finns. Här har 
de tre saker i bakhuvudet: kunden, processen som genererar serviceleveransen och 
”the key performance indicator”. Engine arbetar aldrig isolerat utan involverar 
alltid kunden och deras kunder i processen för att tillsammans utveckla lösningar. 
I fasen Refine så visualiseras koncept och Engine utvecklar prototyper samt 
business case. Specifiy, här identifieras de lösningar som föredras att arbeta vidare 
med och det bestäms vad det är som skall hända var, när och hur, utåt mot kund 
men även inåt i organisationen. Stor del av denna fas innebär också skissning, 
design briefs och riktlinjer. I den sista fasen, Direct, så presenteras resultatet, 
utvecklingen av servicen. Processen anpassas dock efter kunden och kundens 
behov. (www.engine.co.uk20) 
 
Engine förespråkar användandet av kundresor. De gör alltid en sammanställning 
av kundens resa genom tjänsten och dess omgivande miljö med syfte att skapa 
förståelse för vad som faktiskt sker och upplevelsen kring tjänsten. Detta för att 
bättre kunna se möjligheterna till utveckling och förbättring. De talar också om så 
kallade touchpoints, de fysiska delarna av tjänsten, och hur viktigt det är att 
designa dessa väl då de är oftast kundens enda fysiska möte med tjänsten och 
alltså de delar som kundens associerar med tjänsten och företaget bakom den. 
Alltså är dessa touchpoints en viktig möjlighet för företagen att kommunicera 
med kunderna, och därigenom bygga sitt varumärke. (www.engingegroup.co.uk 
21)  
 

5.2 Live|Work  
 

 “live|work was formed to bring design methods to the creation, 
development and management of services” (www.livework.co.uk)  

Live|Work är liksom Engine ett Londonbaserat bolag. Som de själva angivit på 
sin hemsida så är deras affärsidé att tillämpa designmetodik vid skapandet, 
utvecklandet, och organisering av tjänster. De kallar sitt arbete för ”Service 
Innovation & Design”. Deras definition av begreppet ”Service Design” är allmän 
hållen och förklaras som “Design of experiences that reach people through many 
different touch-points, and that happen over time”22.  

Live|Work har haft samarbeten med kunder som Streetcar, Fiat, Orange, Telecom 
Italia, BBC och Sony Ericsson, BBC, Telecom Italia. 

Live|Work vill åstadkomma något som de själva benämner ”service envy”, genom 
att skapa tjänster utifrån idén att de skall både utföra sin funktion och att ge 
användaren en identitet. Live|Work menar att precis som en vara kan utformas för 
att representera vissa värden eller en viss livsstil som användaren relaterar till 
alternativt strävar efter, så kan även en tjänst utformas med detta som mål. 
Live|Work ser det som deras utmaning att kunna skapa förutsättningar för att 
                                                
20 fullständig adress: http://www.enginegroup.co.uk/source/design_process.html, senast besökt 
2006-06-02:03.05 
21 fullständig adress: http://www.enginegroup.co.uk/source/viewpoints/2_minute_guide.html, 
senast besökt 2006-06-02:03.32 
22 (http://www.livework.co.uk/home/research0/glossary.html) 
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användare skall kunna uttrycka sin identitet med hjälp av vilka tjänster de nyttjar, 
precis som användaren uttrycker något vid köp av en viss vara23.  
 
Live|Work utvecklar vad de kallar för en ”innovation framework”, vars syfte är 
att skapa en ram som de skall jobba inom. Ramen tar hänsyn till hela nätverket 
som gör skapandet av tjänsten möjligt, såsom kunder, personal, teknologi, 
företagets intressenter. Den baseras också på kundresor och eventuella 
framtidsscenarier. Allt är avhängigt förutsättningarna som klientföretaget har som 
de utvecklar åt24.  
 
Dels tar de fram en service blueprint, dels använder de sig av ”experience 
prototyping”. Enligt Live|Work fungerar blueprinten som ett operationellt verktyg 
som beskriver tjänsten i sådan detalj att den kan implementeras och upprätthållas. 
Centralt i Live|Works arbetssätt är att de utvecklar tjänsten och dess blueprint 
kring kundens upplevelse. Detta får konsekvensen att de touchpoints och interna 
processer som skapas för att möjliggöra tjänsten har baserats på 
kundupplevelsen25.  

 
 

5.3 IDEO  
 
“IDEO is a global design consultancy known for its 
human-centered approach to design and innovation.” 
(www.ideo.com) 

 
IDEO: s framgångsfaktor är deras unika användarsyn som har gett uttrycket 
“kunden i centrum” en ny innebörd. De har sin multidisciplinära personal att 
tacka för detta. IDEO har medvetet anställt personal från olika discipliner, skilda 
bakgrunder och med breda erfarenheter, då det är företagets filosofi att olika 
perspektiv är grunden till en innovativ miljö26.  
 
Som IDEO själva anger utgörs deras klientbas av allt från nyetablerade till 
väletablerade företag i industrier vars enda gemensamma nämnare är att de är 
olika. IDEO menar att det som binder deras klienter är inte klienternas bransch 
eller produkt, utan dessa företags syn på innovation som ett konkurrensmedel.  
IDEO har arbetat med kunder som Apple, 3M, Microsoft, Dell Computer, Kodak, 
Metro, Muji, Nike, Pepsi, Procter & Gamble och Vodafone.  
 
Företaget anger på sin hemsida tre sätt som de hjälper företag att utvecklas och 
växa: 
 

• utformning av nya upplevelser (varor, tjänster, miljöer, mjukvarubaserade 
interaktioner) 

                                                
23 http://www.livework.co.uk/home/research0/glossary.html, senast besökt 2006-06-02:02.51 
24 http://www.livework.co.uk/home/innovation.html, senast besökt 2006-06-02:02.58 
25 http://www.livework.co.uk/home/research0/glossary.html, senast besökt 2006-06-02:02.55 
26 http://www.ideo.com/about/index.asp?x=1&y=1, senast besökt 2006-06-02:03.20 
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• identifiera tillväxtmöjligheter samt hjälpa företagen att förstå och svara på 
människans latenta behov, beteenden och önskningar genom applicering 
av IDEO: s människocentrerade arbetsprocess  

• assistera företag med att skapa en intern struktur som främjar innovation 
 
IDEO: s ”Service Design” syftar till att hjälpa dessa företag att skapa vad de 
kallar för customer experience.  Detta gör de genom att applicera verktyg som 
scenariebildning, bodystorming, kartläggning av ”kundresor” och ”video 
prototyping” för att skapa ett påtagligt underlag för vidare utveckling27. 
 
 
IDEO presenterar sin arbetsprocess enligt nedan figur, innehållande fem steg: 
 

 
              Figur 5a: IDEO:s arbetsprocess. Källa www.ideo.com28 
 

1. Observation 
2. Brainstorming 
3. Rapid prototyping 
4. Refining 
5. Implementation 

       
Att observera användarna är startpunkten för varje designprocess, IDEO: s 
designers är vana observatörer av mänskligt beteende och hur människor 
interagerar med sin omgivning. De engagerar användaren genom hela processen 
för att kunna utvärdera nya idéer och möjliga lösningar. Brainstorming är en så 
självklar del av arbetsprocessen att reglerna för detta står uppskrivna på väggarna 
i IDEO: s kontor:  
 

Be Visual. Defer judgment. Encourage Wild Ideas. Build on the 
Ideas of Others. Go for Quantity. One Conversation at a Time. 
Stay Focused on the Topic. (www.ideo.com29) 

 
 IDEO menar att brainstorming är en bra metod för att generera inspiration. Även 
att bygga prototyper är en stor del av IDEO: s arbete. “Implementation” gör 
cykeln komplett för att idén skall bli ett slutligt koncept.  

                                                
27 http://www.ideo.com/about/offerings/info.asp?x=3, senast besökt 2006-06-02:03.15 
28 fullständig adress: http://www.ideo.com/about/index.asp?x=3&y=1, senast besökt 2006-06-
02:03.18 
29 fullständig adress: http://www.ideo.com/about/methods/info.asp?x=2, senast besökt 2006-06-
02:03.17 
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Brainstorming och rapid prototyping lyfter IDEO fram som två viktiga 
nyckelkomponenter i deras produktutvecklingar. De menar att prototyper kan 
byggas på allt, varor och tjänster, webbsidor och utrymmen. Och prototyperna 
kan vara allt från grova idéer till förfinade modeller. Som IDEO själva skriver 
ökar prototyperna möjligheterna till misslyckanden tidigt i processen, och 
därigenom också möjligheterna till framgångar snabbare. (www.ideo.com)  
 

5.4 Gemensamma nämnare 
IDEO: s och Engines processer påminner om typiska designprocesser. Live|Work 
går inte ut med en specifik process, men då de använder sig av designverktyg i sitt 
arbete så är det rimligt att anta att om de har en specifik utvecklingsprocess att 
även den kommer att ha likheter med designprocesser. Som ett resultat av de 
verktyg som de använder är alla tre företagen väldigt användarfokuserade. Trots 
att de riktar sig till andra företag så är det inte sina klienter de vill förbättra, utan 
slutkundens upplevelse, som i förlängningen gynnar deras klienter. Alla tre lyfter 
fram tillämpandet av kundresor som ett verktyg att förstå det företagen skall 
utveckla samt användarens roll.  
 
Rapid prototyping är en metod som både IDEO och Live|Work nyttjar för att så 
tidigt som möjligt visualisera touchpoints som ett sätt att stimulera kreativitet och 
kunna arbeta utifrån mer påtagliga tjänstekomponenter.  
 
Att jobba multidisciplinärt som dessa företag gör, Engine och Live|Work genom 
att involvera sina klienter i utvecklingen och IDEO genom att dels involvera 
klienter, dels genom att själva ha en multidisciplinär personal, skapar goda 
förutsättningar för att kunna hitta kreativa och mångfasetterade lösningar för att 
fylla användarnas behov.   
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6. ”BEST PRACTISE” 
Som en del i vårt syfte har vi genererat ”best practise” för ”Service Design”. 
”Best practise” har baserats på dels litteraturstudien, dels studierna av ”Service 
Design” byråer, och fokuserar på hur tjänsteföretag bör utveckla sina tjänster.  
 

 
         Figur 6a. Upplägg ”best practise” 
 
Vår presentation av ”Service Design” skolorna tydliggjorde skillnader i vilket 
fokus som styrde – internt eller externt, samt vissa skillnader i vilka metoder som 
rekommenderades. Vid genomgång av olika utvecklings- och 
innovationsprocesser fann vi att de påminner om varandra vad gäller stegen som 
processerna innehåller. Däremot fann vi skillnader i hur företagen skulle gå till 
väga i de olika stegen – alltså skillnad i vilka verktyg som föreslogs. Studien av 
”Service Design” konsulterna tydliggjorde vad designers kunde tillföra tjänsters 
utformning. 
 
Vi skall nedan redogöra för de slutsatser och rekommendationer vi har dragit 
baserat på våra studier.  
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6.1 Filosofi  
Som utgångspunkt vid utformandet av tjänster bör företaget ha en tydlig bild av 
vad de vill erbjuda för tjänst, eller rättare sagt vad de vill erbjuda för upplevelse. 
Tjänsteutformningens syfte skall vara att skapa ett händelseförlopp som engagerar 
kunden på ett emotionellt plan och skapar minnen som kunden tar med sig. För 
detta krävs att företaget har en tydlig bild av sin identitet, profil och image för att 
levereringen av upplevelsen skall bli trovärdig i kundens ögon. Customer 
Experience Management skolan fokuserar på att skapa upplevelser för kunden 
vilket är i fas med utvecklingen av dagens samhälle. Som Pine & Gilmore (1999) 
skriver så har vi gått från hushållsartiklar, till varor, till tjänster. Och nästa steg är 
upplevelser. Denna syn på ”Service Design” där tjänster kallas för upplevelser ser 
vi som nyckeln till en framgångsrik tjänst (upplevelse…). Vidare förespråkar 
Customer Experience Management ett nytt, djupare kundperspektiv som innebär 
att företagets syn på omvärlden bör ske genom kundens ögon och dennes 
referensram. För att kunna bygga upplevelser måste företagen förstå vem de 
skapar upplevelsen för. Med dessa synsätt som utgångspunkt skapas en mer 
holistisk syn på utveckling av upplevelser vilket kommer att återspeglas i 
företaget. Företaget ser delarna de levererar för att skapa förutsättningar för 
upplevelsen, medan kunden ser helheten av upplevelsen. Det är denna helhetssyn 
som kunden har som företaget måste förstå och kunna utveckla. Service 
Management talar om tjänstekvalitet och att den interna strukturen måste vara 
genomtänkt för att tjänstens olika delar skall kunna levereras och bilda en helhet. 
Det är den fungerande helheten som kundens upplever som god tjänstekvalitet. 
Att utveckla en god intern struktur för tjänsten inom företaget är en förutsättning 
för att kunna skapa en upplevelse. Finns det ett starkare sätt att skapa kundlojalitet 
än att knyta emotionella band med kunden genom att, tillsammans med kunden, 
skapa minnesvärda upplevelser? Detta görs genom att skapa förutsättningar för 
upplevelsen. Företaget måste förstå vad kunden har för förväntningar på 
upplevelsen och hur de faktiskt upplever den för att minska detta gap så mycket 
som möjligt. Med Customer Experience Management skapas förutsättningar för 
att överstiga förväntningarna och överraska kunden snarare än att nöja sig med att 
möta kundens förväntningar. Då Service Management huvudsakliga fokus är 
backstage och Customer Experience Management är frontstage så förespråkar vi 
en blandning av dessa, där Service Management fokus på intern struktur backar 
upp det Customer Experience Management vill åstadkomma med att skapa 
upplevelser. 
 

 
Figur 6b. Backstage/Frontstage        Figur 6c. Backstage- - Frontstage 
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6.2 Processen, metoder och verktyg  
 
Från genomgång av processerna har vi tagit fram följande modell över hur en 
utvecklings – och innovationsprocess för tjänster skall se ut, där vi identifierat sex 
faser: undersöka & analysera, analysera & planera, utveckla, vidareutveckla, 
implementera, utvärdera. Processens skall ses som iterativ vilket delvis 
återspelglas i faserna namn där analysera och utveckla återkommer i flera faser.  
Vi förespråkar en multidisciplinär process vilket återspeglas i verktygen som 
rekommenderas under varje fas. Det bör dock tilläggas att de rekommenderade 
verktygen är endast ett utdrag av de verktyg som finns tillgängliga. Verktygen 
representerar grupperna designers och affärsutvecklare, där affärsutvecklare blir 
ett samlingsord för verksamhetsutvecklare, tjänsteutvecklare och 
marknadsstrateger. 
 

 
Figur 6d. Optimal utvecklingsprocess 

6.2.1 Undersöka & analysera 
För att kunna utveckla en ny tjänst, eller förbättra en befintlig sådan, behövs en 
unik förståelse för dess användare och användarens värld. Ju bättre förståelse 
företaget har för kunden, desto större sannolikhet att tjänsten är relevant för 
kundens miljö. Det som behövs för ett bra grundunderlag är att undersöka 
företagets kunder, dess och marknad samt att identifiera exakt målgrupp. För att 
göra dessa tre delar grundläggande kan i denna inledande fas både designers och 
affärsutvecklare bidra med sina verktyg för att skapa ett underlag för kundens 
behov och kontext.  
 
Designers kan i denna fas bidra med till exempel observationsstudier, där studier 
av använder sker på delar av tjänsten och ”skuggning” där en specifik målgrupp 
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skuggas genom hela resan. Fördelarna med dessa verktyg är att företaget ser till 
kundens beteende och kan därmed se till kundens omedvetna behov och 
önskningar, snarare än att fråga kunden vad denna vill ha. Designern kan även 
illustrera med moodboards och göra så kallade persona, där en målgruppsprofil 
tas fram, målgruppsprofilen får bland annat ett namn och en ålder och ska 
representera den tänkta målgruppen. Dessa skall vara förankrade i företagets 
kundanalyser. Fokusgrupper och djupintervjuer är exempel på kompletterande 
verktyg, med dessa verktyg kan mer specifika frågor ställas eller specifika 
områden utredas. Designmetodik kan med fördel användas för att skapa en insikt i 
kundernas liv och därigenom deras behov.  
 
Med detta som bas kan sedan företagets omvärld kartläggas. Konkurrentanalys, 
SWOT-analys, nulägesanalys, positioneringskartor, alla klassiska verktyg kan 
tillämpas, och då företaget nu har en mer ingående förståelse för kunden kan de 
bättre kartlägga vilken marknad de rör sig på. Istället för att till exempel 
identifiera konkurrenter som de företag vars produkter är snarlika de egna kan 
konkurrenterna identifieras utifrån kundernas behov satt i kundens kontext. Detta 
har fördelen att företagets marknadsanalys kommer att präglas av kundens värld, 
snarare än företagets syn på omgivningen och riskerna att inta det interna 
perspektivet minimeras.   
 

6.2.2 Analysera & planera 
Den första fasen har här gett ett bra underlag. Utifrån kartläggningen av kunden, 
dennes värld och därigenom företagets värld, kan man få insikter och börja dra 
slutsatser. Vad talar underlaget om för oss? Affärsutvecklarna bidrar med mycket 
i denna fas, till exempel skall de här planera, organisera och resursfördela och 
därmed även generera sina insikter. Affärsutvecklaren identifierar även mål och 
visioner samt tar fram strategier. Företaget måste avgöra om de besitter resurserna 
för att genomföra projektet. Resultatet kommer i form av en marknadsplan och 
designbrief. Designverktyg som målgruppsbeskrivning med hjälp av persona och 
moodboards samt enkla skisser kan med fördel användas i denna fas för att sälja 
in idéer internt i företaget, till exempel vid presentationer till ledningen. 
Verktygen kan tydliggöra tjänsteidén. Denna fas domineras av 
affärsutvecklingsmetoder och verktyg, dock kan designers bidra med att sälja in 
idén internt. 

6.2.3 Utveckla 
Självklart kan affärsutvecklare bidra i denna fas, men det är designers och deras 
verktyg som har det huvudsakliga ansvaret. Vad som ska levereras i denna fas är 
bland annat en problematisering, idégenerering, konceptualisering, visualisering 
och validering. Designers teknik vid problematisering kring problemet med deras 
sätt att perspektivväxla är en klar styrka. Designers kan med sitt sätt att 
konceptualisera ge en mer holistisk syn på lösningar. Vid utveckling av koncept 
är det två saker som skall matchas mot varandra, kundens behov och företagets 
behov. Kundens behov i form av lösningar på problem, företagets behov i form av 
att skapa värde för organisationen. Detta kan göras på tre sätt: stärka varumärket, 
öka intäkter eller sänka kostnader.  
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Hur gör designern då för att kunna leverera detta? Det finns flera verktyg och vi 
nämner bara några. Brainstorming är idégenereringsverktyget där regler såsom de 
IDEO förespråkade gäller är kreativitetsfrämjande. Kundresor ur de olika 
målgrupprofilernas perspektiv är ett verktyg som kan komplettera kundunderlaget 
och öka insikten i vad för tjänst och upplevelse företaget vill leverera. Kundresan 
skall vara en beskrivning av alla de delbehov som kunden har för att kunna 
genomföra tjänsten och dessa skall sedan matchas mot vad företaget kan erbjuda 
för lösningar. Ju mer detaljrik kundresan är, desto mer uppslag för hur tjänsten 
kan utvecklas genereras. Användningen av verktyg såsom skissning och rapid 
prototyping, som ”Service Design” byråerna förespråkar, är utmärkta hjälpmedel 
att jobba med. Tjänsters abstrakta natur kan konkretisera med hjälp av bilder eller 
modeller över miljöer och fysiska komponenter i tjänsten. Under utvecklingen 
skall idéerna valideras mot designbriefen så att företagets varumärke och mål inte 
förbises. När flera idéer har tagits fram utvecklats måste beslut tas om 
vilken/vilka förslag som skall vidareutvecklas. 
 

6.2.4 Vidareutveckla 
Att jobba vidare med några utvalda idéer involverar också främst designverktyg, 
men här kan affärsutvecklare bidra med en blueprint över tjänsten och dess olika 
delar, där identifieras företagets touchpoints som sedan kan utvecklas. 
Blueprinten är ett bra verktyg för att ge tjänsten en struktur. Touchpoints är 
kundens fysiska möte med tjänsten och deras upplevelse av denna är viktig för 
hur hela tjänsten upplevs. Det är via dessa som företaget har en möjlighet att 
kommunicera sitt varumärke. Interna processer skall skapas och idéerna ska 
prototypas. 
 
För att leverera detta ska affärsutvecklare i denna fas kan bidra med processkartor 
över de interna processerna som krävs för att upplevelsen skall uppstå. 
Designverktyg som att bygga prototyper används, då mer detaljerade än vid rapid 
prototyping. Touchpoints och interaktionsmiljöer utvecklas och testas på 
användare. Dessa tester kan göras genom att skapa prototypmiljöer eller genom 
att testa de fysiska komponenterna som ingår i tjänsten. Storyboards används 
också för att visualisera problemet och lösningarna i en kontext. Ett annat 
designverktyg som kan bidra i denna fas är så kallade mock-ups. 
 

6.2.5 Implementera 
I denna fas sker allting som designers och affärsutvecklarna har jobbat mot – 
sammanställningen av tjänsten Alla tjänstens delar sätts samman enligt 
blueprinten. Tjänstens delar konstrueras, konceptet skall förankras internt i 
företaget och både internt i företaget och personalen utbildas, även extern 
marknadsföring av tjänsten skall genomföras. Här skall även kundvårdsprocesser 
planeras och skapas. Det är inte så mycket specifika verktyg som används utan 
det handlar om att fullfölja det man har påbörjat. 
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6.2.5 Utvärdera 
Då tjänsten är i bruk av användare så skall den utvärderas, både internt och 
externt. Intern utvärdering sker genom att jämföra resultatet med de mål som 
sattes upp i andra fasen.  
 
Den externa utvärderingen kan dels ske genom klasiska marknadsundersökningar 
såsom enkätundersökningar och fokusgrupper, men bär även kompletteras med 
observationsstudier med samma motivering som i början av processen, att kunden 
inte alltid har svar på frågorna. Genom utvärderingarna fortsätter utvecklings – 
och innovationsprocessen då resultaten ligger till underlag för nya 
problemområden och idégenereringar.  
 
Då de första två faserna innebär en noggrann kartläggning och analysering samt 
planering kan innovationsarbetet som påbörjas i fas sex kopplas tillbaka till fas 
tre, med de två första faserna som underlag. I fas tre har vi rekommenderat i 
utvecklingen av upplevelsen att idéerna stäms av mot designbriefen. Detta är även 
en viktig del i innovationsarbetet i företag. De nya idéerna måste stämmas av mot 
företagets övergripande strategier och mål, de skall vara lönsamma och 
genomförbara. Verktygen som används vid utveckling i fas tre kan fördelaktigt 
användas vid innovationsarbetet. Vår utvecklings- och innovationsprocess är 
alltså iterativ dels i bemärkelsen att faserna inte är sekventiella, utan går in i 
varandra och kräver återkoppling, dels då processen inte är slut vid fas sex, utan 
här tar innovationsarbetet vid.  
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7. SVENSKA TJÄNSTEFÖRETAG INOM 
TRANSPORTBRANSCHEN 
 
I följande kapitel presenterar vi intervjuerna från de svenska tjänsteföretagen SJ, 
Swebus Express och SAS. 
 

7.1 SAS 
Scandinavian Airlines Sverige AB skall säkra en position som det ledande 
flygbolaget för flygresor inom, till och från Sverige. SAS har 2530 medarbetar 
och varje år flyger 5, 9 miljoner (2004) passagerare med företaget. SAS flyger till 
45 destinationer varav 14 av dessa finns i Sverige. Produkt- och service 
erbjudanden bygger på behoven hos de kunder som reser ofta. 
 
Måndagen den 15/5 maj träffar vi Patrik Karlberg, Manager Product innovations, 
på SAS. Karlberg utgår under vår intervju med en presentation om ”Service 
Design” enligt SAS definition av begreppet, samtidigt som vi utgick från vårt 
frågeformulär. Inledande berättade Karlberg allmänt om flygbranschen, om SAS 
och företagets affärsidé och vision. Proaktivitet, effektivitet och simplicity menar 
Karlberg är lite av SAS nyckelord till framgång. Begreppet ”Service Design” 
diskuteras och står för vad vi definierat som tjänstedesign. Begreppet har för 
företaget uppstått från ett externt perspektiv och är inget som direkt används 
internt. Karlberg menar att begreppet är för nytt.  

7.1.1 Användarperspektiv 
En maktförskjutning har skett i branschen, det är positivt ur kundsynpunkt då det 
innebär att kunden har fått betydligt större möjligheter, till exempel möjligheten 
att som kund kunna söka information via Internet. Karlberg menar att 
utvecklingen de senaste 10 åren har gått till en transparent marknad.  
 
Vi talar om målgrupper och Karlberg menar att det är viktigt att veta vilken 
målgrupp som företaget, och SAS i det här fallet, riktar sig mot och vilka behov 
som finns hos målgruppen. SAS brukar använda sig av en ”resekedja” för att 
”följa” en kund och visar upp SAS kundresa som är indelad i på marken och i 
luften med följande subtjänster: leta resa, boka resa, transport, checka in, 
bagage, säkerhetskontroll, lounge, borda, varva ned, sova, arbeta, äta och dricka, 
underhållning, berätta om sin reseupplevelse, support.  Karlberg talar om 
uttrycket ”segmentnomader” och menar att en dag kan en kund ha samma behov 
som en businesskvinna och nästa dag vara en backpacker på väg till Tibet. 
Företagets tjänsteerbjudande måste därmed vara anpassade efter kundens aktuella 
behov men samtidigt uttrycka samma grundläggande värderingar.  
 
Karlberg menar att många gånger kan företaget se sig själva som innovativa och 
kunddrivna, utan att kanske alltid vara det ”Vi tycker kanske till exempel att vi är 
oerhört kunddrivna, men det finns väldigt mycket i den här processen som inte är 
särskilt kunddriven utan som är jätte produktionsdrivet. Åka ut till en flygplats 
som ligger flera mil utanför stan, är det kul? . Det finns jättemycket saker att 
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göra, det finns ju massa områden där vi inte har kommit speciellt långt.” 
Karlberg redogör för flertalet exempel på områden där det finns möjlighet till 
förbättringar ur ett kundperspektiv.  
 
Karlberg anser att SAS:s fördel till skillnad från konkurrenterna är att de lyckats 
nå stor framgång inom self-service men att de är sämre på att kommunicera ut 
detta till kund. De arbetar mycket med att hitta smarta reslösningar, att 
effektivisera tiden på marken med ”self-service” har SAS arbetat mycket med och 
var inom området tidiga med att nå framgång, dock anser Karlberg att SAS varit 
dåliga på att kommunicera den konkurrensfördel som detta innebär och ger 
flertalet exempel. 
 
Vidare menar han att kundinsikt, att kunna utvärdera och ta till sig nya behov och 
möjligheter är oerhört viktigt, ”det låter väldigt basic, men det är lättare sagt än 
gjort och en annan viktig sak är att skapa kundempati i ledningen”.  

7.1.2 Utvecklingsprocesser  
Karlberg menar att SAS ofta kan anse sig vara innovativa och ha innovativa 
servicelösningar men att det egentligen har hänt ganska lite, han ger exempel på 
likheter mellan flyget och ångbåten. Detta för samtalet in på företagets 
innovationsprocess som Karlberg menar är som ett ledband eller en ledstång som 
SAS håller sig i, ”… när vi kör olika projekt och så vidare, att man går igenom en 
fas som handlar om research eller problem, möjligheter, kundinsikter, man gör 
fokusgrupper eller man får veta saker i trendrapporter eller man får veta saker 
genom våra kundundersökningar eller det uppstår ett behov i marknaden så man 
känner att fan här måste vi göra någonting. Det är ofta så det börjar. Sen brukar 
man identifierar eller även personifierar målgrupperna så att säga…  
 
SAS gör målgruppsprofiler att arbeta efter baserat på ett bra underlag de arbetat 
fram, Karlberg hävdar dock att de finns risk att de blir fördomsfulla om arbetet 
med dem sker felaktigt och risken finns att de då blir stereotypa och 
generaliserande, däremot hjälper de att visualisera. I nästkommande fas, som de 
kallar för ”labba”, byggs scenarier upp och miljöer skapas. I fasen därpå används 
”resekedjan”, ”Sen brukar man definiera de här områdena då så att säga, vad är 
det för områden vi ska konkretisera oss på så att säga, i vilka delar av resekedjan 
är det viktigt att vi nu gör någonting när vi ska lansera? Sen så är det ju också på 
något sätt, det här blir ju alltid ett beslutsunderlag, som oftast ska levereras i en 
företagsledning och som ska visa vad vi tycker att man borde göra. Och då 
handlar det ju om att både presentera saker på kort sikt och på lång sikt och var 
är vi på väg så att säga. Det som idag har varit svårt i SAS då på senare år med 
all respekt naturligtvis för det är ju att det är väldigt svårt att prata om 
långsiktighet, ingen vet liksom vart världen tar vägen.”  
 
Vidare talas om företagets strategier och processer och Karlberg menar att det är 
viktigt att alla delar fungerar. ”Väldigt ofta kan det ju vara så att man har idéer 
men som tekniken inte är riktigt mogen för men man vill ändå göra någonting och 
då blir man ju en sån här riktig leading edge så att säga, att verkligen komma 
fram med grejer i tid och då kan det ju ibland vara värt”. Dock menar han att det 
kan bli jobbiga utvecklingsprocesser då det är nödvändigt att leda en bransch där 
till exempel tekniken inte är mogen, istället för att vänta på att andra begår dyra 
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misstag. ”Så tekniken är ju viktig, människan är ju viktig, de humanistiska 
delarna måste vara med här, det måste finnas de mjuka värdena så att säga. Så 
att man inte skapar en tjänst som är helt fantasisk tekniskt och så hänger liksom 
inte människan med eller man fattar inte eller, och så måste pengarna finnas, 
alltså det måste finnas ett bra businesscase i det, på kort sikt eller på lång sikt så 
måste det här vara lönsamt för företaget, annars kan vi inte göra det.” 
Innovationsprocessen som företaget arbetar efter har utvecklats parallellt med de 
olika designprojekten som SAS har haft tillsammans med designbyråerna. ”Det 
är något som utvecklas hela tiden, det är ju när man känner ett behov av att sätta 
sig och sammanställa hur vi faktiskt jobbar, ja då blir det ju att man hela tiden 
uppdaterar den här.” SAS innovationsprocess innefattar fem steg:  
 

1. Research: problem, möjligheter och kundinsikt 
2.  Identifiera, personifiera målgrupp 
3. Prototypa, testa, iterera, visualisera 
4. Service design områden. Konkretisera 
5. Vision. Beslutsunderslag. Leverera 

 
Karlberg talar om innovationsstrategier i företaget och menar att design och 
innovationer bör användas som strategiska verktyg, han menar att det inom SAS 
kan ske förbättringar, ”vi är nog hyfsat duktiga tror jag men vi kan nog bli bättre 
där också… det finns inte någon uttalad person i SAS högsta ledning som har det 
här ansvaret” Han jämför SAS med Sony Ericsson och menar att de har 
designstrateger eller designansvariga på ett annat sätt än vad som finns i SAS, 
men menar dock att det inte är fullt jämförbart då design är kärnverksamheten hos 
Sony Ericsson, till skillnad från SAS vars kärnverksamhet är att flyga flygplan. 
Han menar också att det är mycket viktigt att strategier omsätts till konkreta 
erbjudanden och tjänster i en process som inte tar för lång tid. Han menar också 
att det är viktigt att tidigt i processen prototypa och tar IDEO som exempel.  
 

7.1.3 Design 
Karlberg hävdar att SAS utifrån ett design- och id perspektiv har en ganska väl 
genomarbetad grund att stå på men att de hela tiden bör vara beredda att jobba 
utifrån vad som händer på marknaden och utifrån hur SAS som företag utvecklas. 
Karlberg berättar om det tidigare projektet ”2000+” som SAS har gjort 
tillsammans med Stockholm Design Lab, ”SAS full-service-concept” som de 
gjorde tillsammans med IDEO samt samarbeten de haft med Ergonomidesign. 
”Stockholm Design Lab är en utpräglad och väldigt, väldigt duktig grafisk 
designbyrå och Ergonomidesign har jobbat mer med produktdesign kan man 
säga. Så de kommer ju lite från olika håll, sen spelar ju de lite på varandras 
planhalvor ändå då, så funkar det ju.” 
 
När vi talar med Karlberg om produktdesign menar han att produktdesign är en 
konkretisering eller en visualisering av tjänsten. ”Det tycker jag är en väldigt bra 
liknelse, för många gånger så tror man, jag vet inte, ta en väntsal, hur utformar 
du en väntsal i en privat klinik då så att säga. Och det är ju egentligen en tjänst 
man utformar där.” Karlberg visar oss en bild på en designad låda till 
flygplansmaten, funktionellt skapad med ett praktiskt knäpplock för att kunna 
stänga och till exempel lägga under stolen för att skapa plats i väntan på att den 
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blir hämtad. Det är ett exempel som Karlberg menar har framkommit utifrån 
företagets tjänsteutveckling, att det är produktdesign men ett resultat av ”Service 
Design”. Ett annat exempel är incheckningsautomater för folk som reser över 
dagen, framtagen tillsammans med Ergonomidesign. Det var även tillsammans 
med Ergonomidesign som de arbetat med definitionen av tjänstedesign eller 
”Service Design”, ”Tjänstedesign handlar om att få ditt företags erbjudande att 
passa in i människors liv och inte tvärtom.” 
 
I och med 2000+ projektet tillsammans med Stockholm Design Lab investerade 
SAS mellan sju och åtta miljoner i ett stort projekt som innebar en corporate 
identity förändring och därmed bland annat ny logotyp, nya färgsystem, ny 
designmanual, en picturebank, en poetrybank. Det goda resultatet anses vara en 
god grund att stå på, ”vi har fått väldigt mycket beröm för den då, den har hjälpt 
oss väldigt mycket.” 
 
Karlberg berättar även om projektet tillsammans med IDEO, där mycket i 
projektets tidiga stadium handlade om beteendevetenskap och att undersöka folks 
beteende, olika discipliner arbetade tillsammans från projektets början.  
 
Vidare talar Karlberg om att detaljer är mycket viktiga och att det är någonting 
som lätt glöms bort. ”Smågrejer som att man hör av sig efter resan är slut och 
frågar gick det bra och så man känner sig uppmärksammad och förstår att 
någon... sånt är ju väldigt positivt.” 
 
SAS köper alltså in design utifrån, ”Det beror lite på av vilken typ av verksamhet 
och vilket företag man har men jag tror att det är rätt sällan som det är smart att 
ha massa designers i huset. Men som i vårt fall tror jag det är ganska bra för det 
handlar ju lite om att köpa en kreativitet utifrån också… dels är man skolad att 
tänka kreativt som designer, det har man ju gått i skola om i flera år för att tänka 
och jobba så då. Dessutom finns det massa kompetensöverföring från andra 
branscher som man får på köpet när man köper från en designbyrå.”. Vidare 
menar han att designers kompetens, att skissa och visualisera är underskattad och 
att den hjälp som de kan bidra med är mycket viktig, den hjälper den interna 
processen samtidigt som den kan vara avgörande för att faktiskt gå vidare med 
projektet och även visualisera slutresultatet till kunden. 
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7.2 Swebus Express 
Swebus Express affärsidé: Swebus Express tillhandahåller bussresor med 
obegränsad kapacitet åt människor som vill få pengar över till annat. Swebus 
utvecklar, säljer och producerar kollektivtrafik på entreprenad åt Sveriges 
länstrafikbolag. I dagsläget står Swebus för cirka 30 % av de offentliga 
busstransporterna i landet. Företaget har ungefär 7 000 anställda, 2 700 bussar och 
en omsättning på drygt 3 miljarder kronor. Sedan januari 2000 är Swebus helägt 
av Concordia Bus som är av de ledande koncernerna inom europeisk 
kollektivtrafik. Systerbolaget Swebus Express driver linjenät med ungefär 150 
hållplatser runt om i Sverige, från Mora i norr till Malmö i söder. Dagligen körs 
även trafik till Oslo och Köpenhamn. 
 
Vi intervjuade torsdagen den 18/5 Johan Akterhed, Affärsutvecklingschef på 
Swebus Express AB.  

7.2.1 Användarperspektiv 
Akterhed nämner fokusgrupper som första metod att tillämpa vid involvering av 
kunder i utvecklingsprocessen. Swebus Express kollar av vad kunderna tycker om 
vissa delar, och deras intryck. Men de använder även enkätundersökningar för att 
skapa underlag om kunden.  På frågan hur de gör med helt nya tjänster som kan 
vara svåra att testa på kunder då de inte alltid själva vet vad de vill ha svarar 
Akterhed att de testar vissa reaktioner innan de släpps helt, till exempel i delar av 
Mälardalen. Akterhed menar vidare att vissa saker inte möjliga att testa och att 
”vissa risker får man ta”. De försöker testa i liten skala innan produktion i stor 
skala.  
 
Det kommer fram under intervjun att Swebus Express använder sig av kundresor 
som liknar den vi använder som intervjuexempel.  
 

7.2.2 Utvecklingsprocesser 
På frågan om Swebus Express har en särskild tjänsteutvecklingsprocess svarar 
Akterhed ja. ”Ja, eftersom vi erbjuder uteslutande tjänster. Men vi har ingen 
ABC-process, utan det är olika processer som vi jobbar igenom beroende på vad 
vi utvecklar”.  Processen vid utveckling av nya produkter och förbättring av 
produkter skiljer sig åt30. Konceptet som initialt måste jobbas fram vid nya 
tjänster behöver inte bevisas igen vid förfining. ”Man behöver inte som vid nya 
tjänster det initiala business caset, och sedan räkna hem allt”. Processen 
utseende beror också på vilken del av tjänsten som utvecklas. Akterhed tar deras 
turutbudsprocess som exempel, som de tillämpar då de arbetar fram en ny 
tidtabell, och berättar att den är väldigt uppstyrd och att vissa steg måste gås 
igenom. Medan till exempel utveckling av ett nytt Swebus kort för betalning, som 
de håller på med nu, inte har några förutbestämda metoder eller processer.  
 
Men det finns vissa steg som är återkommande i alla processerna enligt Akterhed, 
användning av fokusgrupper i början, arbeta fram business case och sedan räkna 
hem. De måste kontrollera om de kan genomföra det. Sedan regressionstestar de 

                                                
30 Swebus Express benämner sina tjänster som produkter 
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och sist stämmer de av. Akterhed berättar vidare att allt styrs av typisk 
projektledning, ”så det är ingen ”rocket science” om det var det ni var ute efter”. 
  
På frågan var i processen företaget är starkast svarar Akterhed att Swebus Express 
är starkast på att hitta idéerna, och att konceptualisera men att genomdriva alltid 
är en utmaning, ”men att genomdriva är en utmaning för alla, inte bara oss”. 
 
Samtalet går tillbaka till kundresan och var de på Swebus Express, i form av före, 
under och efter resan, jobbar som bäst. Akterhed menar att de har en ganska enkel 
produkt på det viset, ”de flesta hittar på och av en buss”. Swebus Express har 
störst fokus på före och under resan. Efter resan säger Akterhed att de ”saknar 
helt koll på flödet”. Men de jobbar mycket med marknadsundersökningar för att 
stämma av kundernas åsikter. Han menar vidare att i deras bransch är det inte 
resan som är målet utan det är dit kunden vill nå.  
 
Swebus Express jobbar mycket med tillgänglighet och att det skall vara enkelt att 
nå dem. Det är deras ledord – tillgänglighet och enkelhet. Med enkelhet menar de 
”less is more”. Fokus ligger också mycket på låga priser. Akterhed jämför med 
Coca Colas tre T: n: tillgänglighet, tillgänglighet och tillgänglighet, och säger att 
Swebus Express har sina tre P: n: pris, pris och pris. Han tar upp reklamation som 
exempel på vad de har som subtjänster i efter resan, och menar att de trots 
prisfokus är ganska generösa. De har tydliga regler om vad som gäller vid 
reklamationer, men menar vidare att Swebus Express inte kan vara flexibla på det 
viset med tanke på sin priskonkurrens.  
 
Swebus Express erbjuder inga mertjänster under resan, såsom mat och 
underhållning, ”visst kanske någon gratis tidning, men inget Internet eller så”. 
Att det finns vissa hygienfaktorer som styr såsom rent, fräscht och snyggt är 
viktigt. Akterhed berättar att de har i perioder provat olika mertjänster, såsom 
matpåsar. Matpåsarna innebar att det var möjligt att köpa fika innan kunden gick 
ombord och var ”ganska gynnsamt”. Men detta har de alltså slutat med nu, en av 
anledningarna till det var att innehållet var ”felkomponerat”. Vilket det var 
delade meningar om, vissa av kunderna var villiga att betala för tjänsten, andra 
inte. 
  

7.2.3 Design 
Swebus Express jobbar både med externa och interna designers enligt Akterhed. 
Internt har de en marknadsförare med ”god känsla för design”. Men de jobbar 
inte så mycket vid designers förutom vid utveckling av en ny produkt, som ett 
kort. Då de jobbar i lågprissegmentet menar Akterhed att de aldrig kontrakterar 
konsulter och anger vad de vill att konsulterna skall leverera. Istället har Swebus 
Express specialist kompetens inom företaget. Det är främst inom 
marknadskommunikation som arbete med designers sker, på valda delar.  
 
Akterhed berättar att han tidigare har jobbat inom produktutveckling och vet att 
designers är duktiga på detta. På frågan om han tror att Swebus Express skulle 
gynnas av att jobba med designmetodik för att skapa mer användarfokus, eller om 
han anser att företaget resan tillämpas sådana, svarar han ”definitivt vid design av 
fysiska saker såsom bussar och stolar”. Men enligt hans erfarenhet så har han 
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aldrig träffat designers som tänker ur ett kundperspektiv, de är estetiskt 
fokuserade. Han avrundar med att säga att designers kan tillföra mycket vid 
framtagning av fysiska produkter, men inte kundaspekten.  
 
Samtalet leds in på design som strategisk resurs och enligt Akterhed använder 
Swebus Express design som både strategisk och praktisk resurs. Design används 
inom marknadskommunikationen, typ framtagning av grafisk profil. Men inte i 
själva utvecklingsprocesserna, där tar de istället in verksamhetsutvecklare och 
även konsulter och specialister i viss mån. ”Visst vi har jobbat med externa, men 
främst jobbar vi inom företaget. Semiinternt kan man säga”.   
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7.3 SJ 
SJ affärsidé: SJ erbjuder prisvärda och miljövänliga resor med moderna tåg som 
ger resenären möjlighet att effektivt använda restiden. 
 
Sedan år 2001 är SJ ett aktiebolag som ägs av svenska staten. SJ är uppdelat i tre 
divisioner: tågtrafik, fordon och försäljning. Division trafik har flest anställda 
med ca 2 000 stycken. I fordon så finns allt från anskaffning och underhåll av 
fordon till växling och på division försäljning omfattar SJ resbutik som kundtjänst 
och telefonförsäljning. Totalt jobbar ca 3 300 stycken på SJ och varje dag reser 
cirka 70 00 passagerare med SJ. 2004 omsatte SJ 5,7 miljarder. 
 
Måndagen den 15/5 intervjuar vi Christer Jernberg, produkt- och utvecklingschef 
på SJ.  

7.3.1 Användarperspektiv  
Inledande låter vi Jernberg kort berätta om SJ och företagets 
utvecklingsprocesser. Jernberg börjar med att berätta att SJ nu har centraliserat 
processerna och lagt dem centralt. ”Tidigare har vi haft en organisation där vi 
haft ansvaret ute, vilket innebar att vi för några år sen tog ett järngrepp och 
tänkte att vad ska SJ:s varumärke egentligen stå för…”, ”du som kund ska veta 
vad SJ levererar”. Jernberg berättar att SJ har äran att attrahera flera kunder i 
olika skepnader och tar Swebus som exempel på ett företag med bara en typ av 
kunder. Till skillnad från Swebus har SJ många olika kunder, ”alla i ett och 
samma tåg”. Intervjun leder diskussionen in på exemplet X2000, som när tåget 
kom, kom som en ren affärsresenärprodukt. Konceptet var dock inte ekonomiskt 
lönsamt för SJ, vilket innebar att en förändring var nödvändig. Idag är X2000 en 
av SJ:s basprodukter, konceptuellt byggd för att möta flera kundkategorier. De 
olika kategorier kunder som SJ skiljer mellan är affärsresenärer, fritidsresenärer, 
pendelresenärer och funktionshindrade. Sen finns det flera subgrupper under 
dessa. Vidare berättar Jernberg att hans arbete är att ta fram analyser och göra 
handlingsplaner och menar att ”vi följer en resa för varje kategori”. Varje 
kategori med kunder består i sin tur av olika kunder, till exempel fritidresenärerna 
består till exempel av pensionärer, unga och ensamstående föräldrar och alla har 
de olika behov, ”Vi tittar på var dessa hänger ihop och det är egentligen här vår 
process börjar”. 
 
Vidare diskuterar vi hur SJ vet vad det är kunderna vill ha. Förra året samlade SJ 
all frontpersonal som dagligen möter kunden, både personal ombord och säljare, 
och frågade vad de skulle förändra om de fick bestämma, förslagen var många. SJ 
har även ”mystery shoppers” som är ute och ser till kundmöten. Ett projekt år 
2004 var att SJ:s ledning definierade varandra i olika kundkategorier och åka 
X2000: s nattåg. Definitionerna var bland annat ”revisor, 58 år” och 
”ensamstående mamma”. Detta för att de skulle kunna relatera till resan på olika 
sätt och se den ur olika perspektiv. SJ gör även löpande kundundersökningar, inte 
på alla resor, men dock löpande och dagligen. Där ger kunden en 
bedömning/betyg för varje del av resan. SJ har sedan ett system som kallas 
”Boomerang”, där synpunkterna listas och scoras. Internt i företaget finns också 
en kundombudsman som ansvarar för inkommande synpunkter. SJ tar även in 
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annan input, som till exempel omvärldsanalyser där de ser på konkurrenter. ”När 
vi har gjort det här, så har vi fått den här bruttolistan och en gång per år gör vi 
en revidering på allt som vi fått in.” Efter denna bruttolista görs handlingsplaner 
för varje kategori kunder som är baserade på de ingående analyserna. SJ 
bestämmer även några viktigaste punkter, så kallade fokusområden, som de sedan 
åtgärdar och följer upp. Jernberg menar att det är omöjligt att genomföra allting 
som står på listan.  
 
Jernberg talar vidare om att det är viktigt att se till andra färdmedel, som i SJ:s fall 
där den största konkurrenten är bilen. Det beror visserligen på vilken 
kundkategori företaget ser till, men bilen är en stor konkurrent till SJ. ”Om du var 
en småbarnsförälder och skulle åka till landet över en helg, vad skulle du välja att 
åka med? Tänk dig all packning.” Jernberg tar upp exempel på hur de beaktar 
denna konkurrens. ”Vi var till exempel på en bilsalong nyligen där vi ägnade en 
lunch åt att se vad det var kunderna pratade om, om det var säkerhet eller hur 
mycket tillval de gjorde”. Vidare diskussion om företagets konkurrenter leder 
samtalet in på flyget som en konkurrent. ”Härom natten testade jag att vara en 
morgonuggla ned på planet till Malmö, och jag ställde mig frågan varför inte alla 
dessa människor var på nattåget, sovit i Dux-sängar, ätit på Savoy och tagit en 
dusch. Men här handlar det om kommunikation, de som åker tåg har ofta bra koll, 
vilket inte flygkunderna har.” Någonstans vid ”ta sig till avgångshallen” menar 
Jernberg att SJ brister lite, bilen är här en stark konkurrent då det finns ytor som 
SJ inte själva rår på.  
 
Företags ”issue” är ”användbar restid och valfrihet”, det är ledorden. Jernberg 
förklarar att SJ inte talar om för kunderna vad det är de skall göra, men ger de 
dem möjligheterna. ”Vi kommer till exempel att skapa en tyst kupé för dem som 
inte vill höra telefoner ringa och folk prata. Dessa ledord kommer att landa i hur 
vi ser på varje kundkategoris resa.” 
 
Jernberg leder ett forum på SJ som heter ”Topp” och som träffas månatligen. 
Varje månad rapporterar de vad som är på gång på ett par månaders sikt. ”Vi 
måste säga till kanske tre månader innan att nu är det på gång, men då kan det 
vara olika anledningar som stoppar, som till exempel ingen utbildning eller ingen 
teknik. Det kan vara frustrerande för det är ju vad kunderna vill ha.” 
 

7.3.2 Utvecklingsprocesser 
SJ ser processen som en tratt och Jernberg menar att ”ju öppnare tratt, desto fler 
intryck”. Det första steget i förändringsprocessen är att hitta ingångarna, hitta vad 
de olika kundkategorierna tycker. ”Om man liknar vår process vid en tratt så har 
vi ett antal filter, där kan man se om det ligger i vår linje. Är det i linje med vårt 
varumärkestänk? Är det möjligt att genomföra? Detta resulterar i ett antal 
droppar som sedan resulterar i en handlingsplan”. En modell som SJ använder 
sig av när de skall utveckla någonting är PROPS31, en gång skapad av Ericsson. 
Det finns olika typer av utvecklingar, det kan vara löpande, kampanjer eller 
projekt. PROPS brukar tillämpas vid projekt. 
                                                
31 PROPS är en projektledningsmodell, ursprungligen skapad av Ericsson. Rättigheterna ägs nu av 
Semcon som lär ut PROPS modellen. Kort kan det beskrivas som en modell för att skapa en mer 
effektivare och enhetlig projektledning i företaget. 
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För några år sedan så arbetade SJ efter en annan modell som fungerade som en 
typ av affärsidéspel. Detta innebär att SJ internt och externt efterfrågade 
affärsidéer som bygger på ett värde för kunden och som den tillfrågade skulle 
kunna se det möjligt att bygga en affär på. En av idéerna var ”Entertrainment”. 
Idén var att bygga upp en teknisk plattform för Internet ombord. SJ testade idén 
på marknaden och resultatet var positivt, SJ gjorde vissa korrigeringar för att åter 
testa på kund. SJ köpte sedan upp bolaget.  
 
Vi frågar slutligen hur linjär SJ:s process är och Jernberg menar att den är 
strukturerad men att det kan hända att det sker en återkoppling någonstans mitt i, 
vilket kan innebära att de får backa, processen blir därmed mer iterativ.  
 

7.3.3. Design 
Dialogen leder in på design och Jernberg menar att SJ här har stora möjligheter. 
Tidigare har SJ byggt om X2000 tågen och de vanliga lok-och-vagn-tågen. 
Jernberg tar ombyggnaden av X2000 tågen som exempel och menar att först sker 
en ordentlig kartläggning av vad kunderna vill ha, ”första och viktigaste frågan är 
vad ni som kunder vill att SJ ska leverera till er inom en snar framtid”. Vidare 
berättar Jernberg ”det här var precis när alla lågprisflygen kom, som bara 
pratade om kostnadseffektivitet… Men vi frågade om kunderna kunde värdera 
detta åt oss, värdet av vad de fick på resan, vad det var de ville betala för.” De 
nya X2000 tågen innehåller en helt ny bistro, ett nytt bistrokoncept som 
symboliserar en öppen mötesplats. Vad SJ gjorde var att de flyttade ut personalen, 
”displayade” maten och införde mikrovågsugnar där resenärerna kunde värma den 
köpta maten. ”Detta gjorde vi bland annat med hjälp av trendanalyser, en trend 
var till exempel kaffe, vilket vi lyfte fram och erbjöd caffe latte, espresso och så 
vidare…” SJ har även ett samarbete med Kocklandslaget, som till exempel 
hjälper de med smörgåsarna och hur de skall se ut, samt en så kallad 
”vindesigner”. ”En annan sak var att fråga affärsresenärerna vad de ville ha och 
de ville slippa behöva titta på någon under resan, vilket vi nu håller på att ta 
hänsyn till.” Jernberg menar att det ena är att lyssna på kunden, det andra är att 
fundera själv, ”göra någon slags futureanalys”.  
 
På frågan om de är extern eller intern arbetskraft Jernberg menar med ”vi” så 
svarar Jernberg ”Det är klart vi tar in folk! Vi har ansvariga för designfrågor, 
men vi köper en produktion från ett företag som heter Lars Hall AB. Han har ett 
tänk tillsammans med oss som är enkelhet och naturligt, ett nordiskt, naturligt 
designuttryck. Till exempel våra nya silverfärgade tåg utan ränder, de ser rena ut, 
vi har tagit bort alla ränder, allt plåtter”. På SJ:s nya dubbeldäckade tåg ligger 
samma design bakom. Jernberg berättar att SJ arbetar med två olika typer av 
designers, dels Lars Hall AB som är duktiga på att visualisera och ser till känslan, 
och dels mer funktionell design som till exempel industriella designers som ser 
mer till verkligheten.  
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8. ANALYS AV INTERVJUER 
Vår analys av intervjuerna har utgått ifrån följande fyra delar:  

• Analys utifrån Service Management skolan 
• Analys utifrån Customer Experience skolan 
• Analys utifrån kundresan 
• Analys utifrån best practise 

 

8.1 Analys av SAS 
 

8.1.1 SAS utifrån Service Management  
 
SAS tjänst att resa med flyg består av en strukturerad process där resultatet i stor 
utsträckning är känt på förhand. Kunderna kan lita till sin befintliga kunskap om 
att resa med flyg, oavsett om den kunskapen kommer från tidigare flygningar med 
SAS eller andra flygbolag. Detta innebär, enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson 
(1998), att den tjänsten SAS erbjuder är av så kallad kunskapstillämpning. Oavsett 
vart kunden flyger ifrån, eller till, så vet denne vad som kan förväntas vilket alltså 
innebär att tjänsten har en hög grad av standardisering.  
 
Att SAS process är strukturerad är delvis ett resultat av externa faktorer som SAS 
själva inte rår på. För att SAS skall kunna erbjuda tjänsten att resa med flyg måste 
de ta hänsyn till ett antal faktorer som de själva inte styr över. Flygningarna är 
låsta till flygplatser, alltså kan inte SAS påverka fullt ut vilka destinationer de vill 
trafikera, men ännu viktigare är att de inte kan påverka den övergripande miljön 
där en stor del av bevis för tjänsten äger rum. Flygplatsens utformning är redan 
bestämd och SAS får jobba med de förutsättningar de blir tilldelade. Inte heller 
kan de i så stor utsträckning påverka flygplanens utformning och därigenom 
touchpoints. Flygplatsernas är oftast belägna en bit utanför stadskärnorna och är 
alltså inte slutdestinationen för majoriteten av resenärerna. Vissa moment måste 
ingå i tjänsten såsom pass- och säkerhetskontroll och dessa bitar har SAS ingen 
kontroll över, samtidigt som dessa moment i tjänsten är delar som kunden kan 
våndas över. Detta kan göra att kvalitetsgap uppstår mellan vad SAS avsett att 
leverera och vad som faktiskt levereras, samt gap mellan vad kunden hade för 
förväntningar och vad som faktiskt upplevdes. Och dessa är kvalitetsgap som 
SAS har mycket liten påverkan på.  
 
Det faktum att SAS tjänster styrs delvis av externa faktorer innebär att SAS måste 
skapa sin tjänst inom redan givna förutsättningar vilket också innebär en högre 
grad kundstyrning utifrån hur mycket SAS styr kunden, som till exempel att 
kunden måste ta sig ut till flygplatsen för att kunna nyttja hela SAS tjänst. 
Karlberg talar om att SAS kan tycka att de är väldigt kunddrivna, men att de i 
själva verket är oerhört produktionsdrivna. Men denna kundstyrning kan inte 
enbart skyllas på externa faktorer, utan att även SAS, i sitt tjänsteerbjudande, 
tillämpar en stor del kundstyrning genom till exempel, som Karlberg nämner, att 
SAS bestämmer vad, hur mycket och när resenärerna skall äta ombord. 
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Då alla flygbolagen styrs av i stort sett samma externa faktorer så har de alla 
samma begränsningar men också samma möjligheter och det är dessa möjligheter 
flygbolagen konkurrerar med sinsemellan. Alla företagen kan leverera samma 
tekniska kvalitet vilket innebär att det är den funktionella kvaliteten som skall 
differentiera dem. SAS har varit innovativa i att utnyttja de ytor i flygplatsen som 
de kan styra över såsom till exempel incheckning, detta genom att utveckla self-
service system. Men som Karlberg påpekar så är nu nästan alla bolag ikapp med 
att erbjuda detta. Kundens upplevda kvalitet i form av funktionell kvalitet kan 
SAS utveckla mer. De erbjuder samma tekniska kvalitet som andra flygbolag, 
dock olika vid jämförelse med konkurrenterna Swebus Express och SJ på sträckan 
Stockholm – Göteborg.  
 
Service konceptet jobbar SAS mycket med, de försöker dock ha en mer holistisk 
syn genom att mena att det är alla delarna som bildar enheten och ingen deltjänst 
som specifikt gör att kunden väljer att resa med dem. Då det gäller att fånga in 
marknadssegmentet inser SAS att kunder inte lika enkelt kan delas in i 
affärsresenärer och fritidsresenärer. Karlberg pratar om segmentnomader, att ena 
dagen har kunden ett behov som businesswoman, nästa dag är hon en backpacker 
med helt andra behov. Vad gäller själva serviceleveranssystemet så består den till 
största del av teknologi och fysiskt stöd. De andra två komponenterna som räknas 
i leveranssystemet är kunden och personalen. Kunden har inte lika stor del, då 
kunden inte kan påverka resultatet särskilt mycket, men personal är en viktig del i 
de olika kundmötena. Kunden är till stor del beroende av flygvärdar och 
värdinnor ombord planet för att tillgodose behov under själva flygningen. SAS 
har även en del markpersonal, det finns delar av kundmötena som sköts av 
markpersonal som tillhör flygplatsen och inte SAS styrka och vid dessa 
kundmöten har SAS lite kontroll.  Vad gäller kultur och filosofi så jobbar SAS 
med ord som proaktivitet, effektivitet och simplicity, vilket återspeglas i deras 
tjänster. Exempelvis är self-service ett kundmöte som har förenklats och som 
också innebar att SAS, för en tid i alla fall, låg före sina flygkonkurrenter genom 
att vara ensamma om att erbjuda detta. 
 
SAS levererar vad kunderna förväntar sig och de utvecklar också valda delar av 
tjänsten i syfte att underlätta för kunden. Men då flygbranschen i stort är 
standardiserad vad gäller tjänsten att flyga då alla bolagen har samma tekniska 
kvalitet och vissa begränsningar inom vad den funktionella kvaliteten kan 
innebära, vet kunden vad de kan förvänta sig och accepterar detta. Vi anser att 
SAS saknar tillräckligt med incitament att söka överraska kunderna mer. Även 
om den funktionella kvaliteten idag ser likadan ut på flertalet flygbolag ser vi här 
möjligheter till nytänkande och försöka göra tjänsten mindre standardiserad.  
 

8.1.2 SAS utifrån Customer Experience Management 
SAS upplevelse är av en mer esthetic typ då det krävs ett delvis passivt 
deltagande från kunden samt att denne uppgår i omgivningen vilken upplevelsen 
är beroende av för att kunna upplevas. Flygplatser är speciella miljöer då de är 
ofta avskilda från stadskärnor och existerar endast för att tillgodose in- och 
utflygningar. SAS ser till hela upplevelsen av tjänsteerbjudandet, men inte som en 
upplevelse som bildar emotionella band och skapar minnen, utan snarare en 
reflektiv totalupplevelse av tjänsten som kunden får. 
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SAS försöker förstå kunderna och deras kontext vilket återspeglas i insikten om 
de så kallad segmentnomaderna. Däremot är det tveksamt hur kundorienterade de 
är, om insikten om att deras tjänst är väldigt processorienterad är en insikt som 
finns i hela organisationen eller om den stannar vid Karlberg. Vid jämförelse med 
SJ som har tänkt nytt och utvecklat helt nya koncept, dock med andra 
förutsättningar, ses SAS arbeta mer resultatorienterat.  
 
Utvecklandet av customer surprise finns inte. SAS nyutvecklar och introducerar 
nya delar i tjänsten såsom self-service, men det är fortfarande inom en beräknelig 
ram vilket gör att kunden kan uppskatta det nya, men blir inte förvånad.  
 

8.1.3 SAS utifrån kundresan 
SAS kundresa, eller resekedja som de kallar det, hade följande komponenter, 
indelade efter på marken och i luften: leta resa, boka resa, transport, checka in, 
bagage, säkerhetskontroll, lounge, borda, varva ned, sova, arbeta, äta och dricka, 
underhållning, berätta om sin reseupplevelse, support. Med indelningen på 
marken och luften ser SAS på kunden övergripande behov som att i luften skall 
kunden fördriva tid medan på marken skall SAS spara kunden tid. Just denna bit 
lyfts fram som en styrka hos SAS, att de jobbar mycket med att hitta smarta 
reselösningar för kunden såsom till exempel self-service.  
 
Men deras kundresa är nästan identisk med den kundresa vi hade skapat, vår är till 
och med än mer detaljerad. Då vi skapade vår modell över kundresan i syfte att 
illustrera vad vi menade och valde att hålla den på en ganska neutral nivå ställer 
vi oss frågande till varför SAS också såg ut som våran? Deras kundresa beskrivs 
utifrån vilka delar som SAS levererar, inte från de komponenter som kunden ser i 
hela resan. Detta avslöjas genom hur de valt att kalla de olika delarna i kundresan, 
hade det varit ur kundens perspektiv hade beskrivningarna av de olika delarna alla 
varit i verbform, som att betala och att hämta ut biljett.  Om vi ser på hur SAS har 
representerat behov som kunden har före, under och efter resan så är deras 
kundresa bristfällig på flera ställen. Exempelvis finns ett glapp mellan 
underhållning ombord och sedan att berätta om sin reseupplevelse. Landning, köa 
för avstigning, säkerhetskontroll, bagageutlämning, hitta ut, ta sig från flygplatsen 
är förslag på skeenden mellan underhållning ombord och att berätta om 
reseupplevelsen. SAS behandling av de delar efter resan är väldigt tunn.  
 
Genom att utveckla en mer detaljerad kundresa och ”följa” kunden genom 
tjänsten som Karlberg uttryckte det skulle SAS mycket enkelt kunna tydliggöra 
vart det uppstår delbehov för kunden och stämma av vad de gör eller kan göra för 
att matcha detta. 
 

8.1.4 SAS utifrån ”best practise” 

8.1.4.1 Filosofi 
SAS försöker skapa en förståelse för kunderna, deras kontext och därigenom möta 
deras behov. De har haft flera samarbeten med designbyråer för att utveckla olika 
delar av tjänsten och i dessa projekt lyfts resenärerna perspektiv fram. Karlberg 
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talade om vikten av att ledningen får ett kundperspektiv också. Men som redan 
nämnts så är företaget fortfarande processorienterade i stora delar av 
tjänsteutvecklingen. SAS kan bli mer kundorienterade. SAS ser möjligheter i att 
jobba multidisciplinärt, främst genom att ta in konsulter utifrån för att, som 
Karlberg säger, få in andra perspektiv. 
 
Här har alltså SAS vissa drag i enlighet med best practise. Men graden av 
användarperspektiv kan förbättras. SAS ser inte på sina tjänster som att de 
levererar upplevelser i enlighet med Customer Experience Management 
bemärkelse av upplevelse.   
 

8.1.4.2 Processer, metoder och verktyg 
SAS innovationsprocess är ett resultat av samarbeten med bland annat IDEO och 
är under ständig förbättring. Dess fem steg är:  
 

1. Research: problem, möjligheter och kundinsikt 
2. Identifiera, personifiera målgrupp 
3. Prototypa, testa, iterera, visualisera 
4. Service design områden. Konkretisera 
5. Vision. Beslutsunderslag. Leverera 
 

Faserna har många likheter med vår best practise process, men saknar en 
utvärderingsfas. Karlberg berättade att SAS har jobbat med att ta fram 
målgruppsprofiler baserat på bra underlag och att levandegöra dessa genom att 
skapa en livsstilbild av dem. Detta är ett typiskt designverktyg och detta 
återkommer som en del i fas 2. Andra metoder som att prototypa, testa och 
visualisera är områden som hör designers och deras verktyg till. SAS har tagit till 
sig delar av designbyråernas sätt att jobba och skapat en process som har en 
inbyggd blandning av olika discipliners metoder och verktyg. Att processen inte 
är fastställd, utan under ständig förändring tolkar vi som att SAS medvetet 
försöker vara öppna för innovation.  
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8.2 Analys av Swebus Express 
 

8.2.1 Swebus Express utifrån Service Management  
Swebus Express tjänsteutvecklingssituation faller in under kunskapstillämpning 
då processen är strukturerad och resultatet känt i förväg. Gemene man vet vad det 
innebär att resa med buss. Därmed är tjänsten likt SAS tjänst standardiserad, mer 
standardiserad än SJ då Swebus Express inte har samma möjligheter som SJ att 
göra resan till en upplevelse.  
 
Busstationerna är dessutom ofta centralt belägrade och ligger inte likt en flygplats 
utanför staden. Då Swebus har stor kontroll över resan och inte några direkta 
ramar att arbeta inom har de Swebus Express har förutsättningar att styra över alla 
delar i ”kundresan”.  
 
Vad gäller kundens upplevda kvalitet så är den tekniska kvaliteten så gott som 
synonym med den funktionella. Med detta menar vi att Swebus Express inte 
erbjuder så mycket mer utöver den tekniska kvaliteten som är vad kunden får av 
tjänsten, Swebus Express konkurrerar med pris.  
 
Marknadssegmentet är ganska brett och inte så målgruppsindelat som till exempel 
flyg med olika klassindelningar. På Swebus reser alla för samma pris (förutom 
studenter) och får för priset samma tjänst. Sett till servicekonceptet är de fördelar 
som kunden erbjuds få. Swebus konkurrerar enbart med pris. 
Serviceleveranssystemet är en kombination av komponenterna teknologi och 
fysiska stöd samt personal. Det är busschauffören som är den tongivande 
representanten för Swebus Express, då det är denne som kontrollerar biljetten 
samt att kunden är beroende av denne för reseinformation och en trygg resa. Då 
att ta sig från avgång till slutdestination för ett bra pris är prioritet för resenären 
blir busschaufförens roll viktig då det är denne som skall se till att bussen körs 
från A till B. Chaufförens körstil blir då en viktig uppfattning för hur tjänsten 
upplevs. Vad det gäller kultur och filosofi så arbetar Swebus Express efter 
ledorden enkelhet, tillgänglighet och pris, pris och pris, vilket stämmer överens 
med helheten. Swebus Express servicekoncept och leveranssystem passar väl 
ihop, detta just för att deras konkurrensfördel ligger på pris. Nöjda kunder får de 
om kunderna uppfattar att priset var skäligt för att sitta på en buss ett antal timmar 
utan några mertjänster. Dock anser vi att bara för att Swebus Express positionerar 
sig i lågprissegmentet och konkurrerar med pris så betyder det inte att de inte 
skall erbjuda mertjänster. Möjligheterna finns här att överraska kunden då 
förväntningarna på tjänsten är enkla. 
 

8.2.2 Swebus Express utifrån Customer Experience 
Management 
Det är svårt att jämföra Swebus Express med Customer Experience Management 
då det inte finns många likheter i tankesättet. Swebus Express kunderbjudande i 
form av en upplevelse enligt Pine & Gilmores (2002) matris hamnar mittemellan 
entertainment och esthetic experience, då kundens behöver endast passiv 
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delaktighet, samtidigt som det krävs en del intagning av miljön. Men Swebus 
Express utvecklar inte sina tjänster utifrån perspektivet att skapa händelseförlopp 
som engagerar kunden på ett emotionellt plan och som skall skapa minnen som 
kunden tar med sig, som Customer Experience Management förespråkar, utan de 
levererar tjänsten att resa till billigt pris. Därmed arbetar de inte efter att skapa en 
upplevelse för kunden utan arbetar mer resultatorienterat än processorienterat. 
Pris tillhör en av de klassiska P: na inom marknadsföring, och Schmidts (2003) 
kritik till dessa är att de är just produktfokuserade och inte kundfokuserade.  

8.2.3 Swebus Express utifrån kundresan 
Swebus Express är lite speciella då de, vid det här laget känt, konkurrerar med 
priset. Vid första anblick kan det uppfattas som att Swebus inte arbetar på ”under” 
resan då mertjänster överhuvudtaget inte existerar. Dock har de ett stabilt 
kundunderlag som vilar på beslutet att inte ha några mertjänster. Swebus Express 
fokuserar på ”före” och ”under” resan och medger själva att de helt saknar 
kontroll ”efter”. Swebus Express lägger ingen vikt vid vad kunden måste göra 
från att kliva av bussen till att ta sig till slutdestinationen. Det innebär att de 
missar en del av kundens totala upplevelse av resan. Lågprispositioneringen 
behöver inte utesluta att Swebus Express möter kundens behov under vad kunden 
ser som hela tjänsteupplevelsen. Alla behov behöver självklart inte mötas, men 
företaget kan med små medel överraska kunden. 
 

8.2.4 Swebus Express utifrån “best practise” 
 

8.2.4.1 Filosofi  
Swebus Express jobbar redan delvis multidisciplinärt då de, enligt Akterhed, 
jobbar med både verksamhetsutvecklare, marknadsförare, och ibland designers. 
Men designers tar de in för specifika ändamål och Akterhed känner inte igen 
designers i beskrivning som kundfokuserade, snarare än fokus på det estetiska. 
Förståelsen för att medvetet jobba multidisciplinärt saknas och det samarbetet 
som sker är mer ett resultat av traditionellt tänkande om olika yrken och 
discipliners roller än något annat.  
 
Att de konkurrerar med pris behöver automatiskt inte utesluta ett holistiskt synsätt 
av tjänsten, där företaget jobbar med valda delar i både före, under och efter 
resan.  
 

8.2.4.2 Processer, metoder och verktyg 
Deras arbetsprocessers utseende skiljer sig åt beroende på om det är efficiency 
innovation eller evolutionary innovation som de ägnar sig åt. Men vissa faser är 
återkommande, såsom fokusgrupper, business case och regressionstester. Swebus 
Express processer liknar affärsutvecklingsprocesser, och då dessa processer 
brukar vara företagsorienterade snarare än kundorienterade så skapar det ett bra 
affärsstrategiskt perspektiv, men att kundfokus blir lidande. Swebus Express är 
starkast i sin idégenerering och konceptualisering, vilket alltså också är delar som 
ingår i deras processer, men svagare vad gäller att genomdriva. Ett medvetet 
multidisciplinärt arbete skulle dels optimera deras idégenerering och 
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konceptualisering då andra discipliner kan erbjuda nya perspektiv, dels hjälpa 
dem förbättra sin genomdrivning.  
 
När Swebus Express utvecklar tjänster tar de in kunderna i processen genom 
fokusgrupper och enkätundersökningar. Detta är företagets huvudsakliga verktyg 
för att skapa sig en bild av kundens värld, dock används inte i denna tidiga fas 
några verktyg för att se till kundens omedvetna behov som kan vara svåra att 
finna genom att enbart fråga kunderna.  
 
Då Swebus Express placerar sig själva i lågprissegmentet så skapas ett 
kostnadstak som företaget måste hålla sig inom för att kunna erbjuda låga priser 
och samtidigt gå med vinst.  
Designers kan dock hjälpa Swebus att spara resurser genom ett samarbete på ett 
tidigare stadium. Just att företaget positionerar sig i lågprissegmentet signalerar 
till kunden vad de skall ha för förväntningar på tjänsten. Här har kunderna enkla 
förväntningar såsom låga priser och hygienfaktorer som rent, fräscht och tryggt. 
Detta gör det lätt för Swebus att överträffa kundens förväntningar med enkla 
medel, såsom att erbjuda filtar, kuddar och öronproppar på bussen. Vi 
rekommenderar samarbete med designers för att kunna utnyttja deras 
arbetsmetoder som till exempel observationsstudier och skuggning för att få en 
bättre förståelse för kundens värld och hitta de små behoven som Swebus kan 
uppfylla på enkla sätt och till låga kostnader och som för kunden skulle betyda så 
mycket i form av att känna sig omhändertagna och viktiga.  
 
Vi menar att design är oprioriterat hos Swebus, företaget arbetar visserligen med 
lågprissegmentet varför externa konsulter sällan köps in, dock saknas även 
designkompetens och dess verktyg internt, idag menar Akterhed att den interna, 
befintliga designkompetens är marknadsförare med ”god känsla för design”.  
Akterhed menar också att designers kan hjälpa till vid framtagning av fysiska 
produkter. Men tankebanor kring att utveckla tjänster med hjälp av designmetodik 
saknas helt.  
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8.3 Analys av SJ 
 

8.3.1 SJ utifrån Service Management  
SJ:s tjänst är likt SAS och Swebus Express att resa. SJ:s process är ur kundens 
perspektiv strukturerad och resultatet vad det gäller kvalitet är i stort sett känt i 
förväg vilket gör detta till en kunskapstillämpningssituation. Kunden vet vad det 
innebär att resa med tåg och upplever en säkerhet. Att resa med tåg är något som 
för kunden handlar om att använda redan befintlig kunskap och visst är det så att 
kunden många gånger är en van tågresenär, många åker dagligen tåg, visserligen 
då på kortare sträckor till jobbet, men denne vet än dock ungefär vad tjänsten ”att 
resa med tåg” innebär. Dock är det lite annorlunda att resa med SJ på längre 
sträckor. Det finns vissa element som gör att resan med SJ inte är lika kundstyrt 
som är typiskt för kunskapsstillämpning. Om vi tittar till SJ resan i form av före, 
under och efter resan så har kunden valmöjligheter under resan med vad de vill 
göra med sin tid. Kunden har möjlighet att sova, logga in på Internet och arbeta 
eller kanske till och med gå på bio. Som Jernberg säger så talar inte SJ om för 
kunden vad denne skall göra utan ger endast kunden förutsättningar. Sen får 
kunden själv bestämma. I kontrast till flyget som bestämmer när resenärernas 
skall äta, och ibland beroende på när kunden äter också avgör när kunden kan 
sova. Här har SJ en enorm konkurrensfördel att kommunicera innebärande att 
kunden har stora friheter och valmöjligheter, som på flyget, och även på en resa 
med Swebus Express, är mycket begränsade. SJ:s tjänst är standardiserad, dock 
inte i lika stor utsträckning som Swebus Express och SAS tjänst. Till skillnad från 
till exempel SAS har SJ färre faktorer som styrs av redan givna förutsättningar. 
Stationerna finns på bestämda platser dit resorna är går, men det är en annan frihet 
att åka med SJ på det viset att SJ inte har moment som någon annan har 
kontrollen över, till exempel passkontrollen vid flygning med SAS. SJ: s kund har 
möjlighet att utnyttja delar av SJ:s tjänst genom att SJ har fler stationer där 
kunden kan välja att åka emellan. Detta ger möjligheter att i större utsträckning 
styra kunden varför det vid utvecklandet av tjänsten är än viktigare att involvera 
kunden i utvecklingsarbetet. SJ arbetar med att utveckla sina egna vagnar och i 
detta utvecklingsarbete är kunden involverad. Beroende var man lägger för värden 
i resultat av tjänsten, om det är att komma fram till destination eller att även räkna 
in det som åstadkoms under resan så kan man kalla SJ:s tjänst att resa för antingen 
kunskapstillämpning eller upplevelse enligt Arnerup-Cooper & Edvardssons 
(1998) matris över generiska tjänsteutvecklingssituationer.  
 
SJ har även en konkurrensfördel att är det så att kunden skall åka till Göteborg 
med tåg så sker det med SJ. Är det så att kunden ska åka långt med flyg så är det 
inte säkert att det blir SAS. Detta gör att SJ inte behöver konkurrera med teknisk 
kvalitet. SJ konkurrerar därmed med funktionell kvalitet med konkurrenterna SAS 
och Swebus Express, något som SAS även konkurrerar med andra flygbolag om. 
Då SJ därmed blir ensam att erbjuda en Dux-säng och eget rum på väg till 
Göteborg är det en unik konkurrensfördel som bör kommuniceras. En annan 
fördel är att SJ har avgångar från stadskärnan, vilket innebär att kunder inte 
behöver en extra resa att ta sig till stationen i samma bemärkelse som att ta sig till 
flygplatsen. 
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Vad det gäller Service leveranssystemet så består tjänsten såklart av teknologi och 
fysiskt stöd men då kunden på resa med SJ, till skillnad från till exempel SAS, 
kan påverka resultatet i högre utsträckning är även denna en stor del av 
serviceleveranssystemet. Personalen är den minsta komponenten i 
leveranssystemet.  
  
 
 
Marknadssegmentet delar de upp i olika målgrupper och biljetter finns därefter. 
De delar upp kunderna i fyra olika kundkategorier som sedan delas in i 
underkategorier. SJ:s servicekoncept är under ständig utveckling att leverera mer 
än bara att resa med tåg. I relation till sina konkurrenter flyg och buss gör de 
många förändringar i sitt totala tjänsteerbjudande genom att utveckla en ny typ av 
restaurangvagn, skapa mobilfria zoner eller erbjuda en biovagn. Resenärer som 
väljer att ta nattåget får sova i Dux-sängar. En annan fördel SJ har är att SJ fångar 
upp flera olika kundkategorier i samma tåg, inget tåg är särskilt inriktat på till 
exempel affärsresenärer. Vi anser att företagets image delvis stämmer överens 
med vad de faktiskt gör, här handlar det om kommunicering, som Jernberg själv 
menar har SJ varit dåliga på att kommunicera fördelar som SJ har att erbjuda. Vi 
anser att SJ bör kommunicera för att även nå flygkunderna då dessa inte har lika 
stor kunskap om tåget som den vane tågresenären har. Sett till företagets kultur så 
arbetar SJ med ledord som ”användbar restid och valfrihet”. Jernberg trycker på 
att företaget inte ska bestämma vad kunden ska göra utan enbart ge denne 
förutsättningarna, vilket stämmer överens om vad Wilhelmson & Edvardsson 
(1994) förespråkar, att företag inte skall se sig själva som medproducenter utan 
just enbart tillhandahålla dennes förutsättningar.   
 

8.3.2 SJ utifrån Customer Experience Management 
    
Då SJ som vi tidigare har analyserat har andra förutsättningar än flyget och 
bussen vad det gäller att erbjuda eget rum, dusch och Dux-säng så har SJ större 
förutsättningar att istället för resultatorienterat arbeta processorienterat. De kan i 
större utsträckning erbjuda varor på tåget och andra deltjänster som verktyg för att 
skapa en upplevelse för kunden. Kunden kan som resenär med SJ vara med att 
påverka upplevelsen av resan, denna kan välja typ av hytt eller välja att se på bio 
eller inte. Därmed är delaktighet inget som krävs varför resenären i själva verket 
kan vara passiv. Därmed blir kunden enligt Pine & Gilmore en passiv kund. Då 
mental koncentration inte heller är nödvändigt skulle Pine & Gilmore 
karaktärisera SJ:s tjänst som esthetic, kunden uppgår i omgivningen och behöver 
nödvändigtvis inte inta en aktiv roll. Däremot är SJ i fas att utveckla resan med SJ 
mer till en upplevelse för kunden varför tjänsten talar för Customer Experience 
Management. Möjligheterna för kunden finns att göra resan till en upplevelse då 
du idag med SJ kan välja att äta mat på Savoy eller sätta sig för att njuta av 
naturen.  
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8.3.3 SJ utifrån kundresan 
 
SJ har mest fokus på ”under” resan. Då de jobbar bra med att utveckla under 
resan borde de också besitta verktygen att även utveckla service konceptet till att 
inkludera ”före” och ”efter” moment. SJ skulle gynnas av detta holistiska synsätt 
då alla deltjänster är viktiga för helhetstjänsten. Alltså med ett bättre utnyttjande 
av kundresan kan SJ se till att få med delar som “före” och “efter” resan och då 
kunna öka sin konkurrensfördel gentemot bilar, som Jernberg nämnde är en 
konkurrent. 
 
 

8.3.4 SJ utifrån ”best practise” 

8.3.4.1 Filosofi 
SJ har en börjat inse vikten av en hel upplevelse och detta återspeglas i det nya 
restaurangkonceptet och återigen kupéerna med Dux-sängarna. Enligt vår ”best 
practise” är en djup kundförståelse viktig och bör ske genom kundens ögon. 
Jernberg visar en förståelse för kundens roll i utvecklandet av en tjänst, men 
frågan är hur mycket kunden ändå är med och faktiskt påverkar 
tjänsteutvecklingen hos SJ. Företaget har ett utarbetat system för att samla in 
information som sedan kan ligga som underlag till förbättringar eller nya 
utvecklingar. De använder olika verktyg för insamling av material som rent 
teoretisk borde öka möjligheterna till att fånga in så mycket och mångfasetterad 
information som möjligt. Dock är denna information i huvudsak baserad på den 
redan upplevda tjänsten. Kunder och frontpersonal kan tycka till om saker de har 
erfarenhet av, men är oftast sämre på att se behov som finns som inte är relaterade 
till det som redan är upplevt. Att SJ lyssnar på frontpersonalen är bra, men detta 
måste balanserar ut mot kundens upplevelse av hela tjänsten, då frontpersonalen 
endast ser en specifik del av resan och från ett internt perspektiv. Som 
frontpersonal i biljettkassan möter du dagligen hundratals kunder som genomgår 
samma tjänsteaktivitet, men för kunden är detta endast en delaktivitet i hela resan. 
Och då kunden upplever resan som helhet är detta enbart en del av en helhet. 
Kundens helhetsupplevelse är viktig att SJ förstår. Företaget visar förståelse för 
hur viktigt ett bra kundunderlag är för att kunna utveckla sina tjänster. Med 
underlag menar vi att de ser till att samla information om kunderna för att 
generera en så bra förståelse för kunden och för att kunna analysera kundens 
omvärld. Att de anser att bilen är en av deras största konkurrenter visar till 
exempel på att SJ använder kundens perspektiv vid analys av sin omvärld. 
 

8.3.4.2 Processer, metoder och verktyg 
SJ:s processer är linjära, med användandet av tollgates, där faser utvärderas innan 
man kan gå vidare till nästa fas. Insamling av underlag är mångfasetterat, vilket 
ökar möjligheterna för att SJ skall göra relevanta utvecklingar och uppdateringar. 
Tratten som Jernberg pratade om ger denna inledande öppna syn, som sedan 
behåller det väsentliga. Vid ett tillfälle under intervjun nämner Jernberg ”iterativ 
process”, i sammanhanget när han talar om att processen får lov att backa på 
grund av återkoppling i den linjära processen. SJ:s processer är linjära och det 
iterativa arbetssättet präglar inte företagets arbetssätt. 
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Vår uppfattning är att SJ:s inledningsfas, där de säger sig vara öppna och inta 
intryck, är nyckeln till en bra tjänsteutveckling, men att de sedan låser sig i den 
linjära processen. Kundens synpunkter är en viktig utgångspunkt men att de 
sedan, på grund affärsutvecklingstänkandet vid processen, tappar kunden och 
fokuserar på det interna arbetet. Ett iterativt arbetssätt skulle dra nytta av det 
goda, framarbetade kundunderlaget processen igenom och vara någonting att gå 
tillbaka till gång på gång.  
 
SJ samarbetar med designers vid utveckling av tjänstens fysiska delar, dock anser 
vi att SJ skulle gynnas av att ta in designers redan i de första faserna vid 
insamling till kundunderlaget för att komplettera det befintliga 
informationssystemet. Visserligen samarbetar de med bland annat Lars Hall, som 
hjälper SJ med att kommunicera värden med en genomtänkt design, men att 
samarbeta med designers i utvecklingen av själva tjänsten, de olika stegen i 
tjänsten, saknas. Hos SJ finns alltså en förståelse för design vid fysiska ting, och 
även en förståelse för design vid kommunikation, men förståelsen att tillämpa 
designers vid utveckling av de immateriella delarna, vilket ändå är SJ: s 
huvudsakliga erbjudande, är desto mindre utvecklat. Användandet av verktyg som 
kan härledas till designers sker väldigt selektivt, och förmodligen dessutom 
omedvetet. 
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9. SLUTSATSER 
 
En del av vårt syfte har varit att kartlägga befintliga teorier och synsätt inom 
området ”Service Design” och utifrån detta generera ”best practise” på hur 
”Service Design” kan tillämpas inom innovations – och utvecklingsprocesser i 
tjänsteföretag.  
 
Det fanns fler likheter mellan företagens sätt att jobba med Service Management 
skolan än med Customer Experience Management skolan. Detta beror delvis på 
att Service Management skolan har likheter med affärsutveckling och 
affärsutveckling som område, med tjänsteutveckling inom det, har funnits länge 
och är ett mer etablerat synsätt. Customer Experience Management är en relativ 
ny skola, den överhängande delen av referenslitteraturen vi använt är skriven 
under 2000-talet, och detta är en anledning till varför detta synsätt inte var 
förankrat hos de intervjuade företagen. Men då tjänstemarknaden är under ständig 
förändring och kunder ställer högre krav på tjänsters innehåll menar vi att 
Customer Experience Management är ett synsätt som kommer att appliceras av 
företag allt mer framöver. Och måste appliceras av de företag som vill överleva i 
en hård konkurrensmiljö. 
 
Analysen av de intervjuade företag utifrån ”best practise” visar att företagen har 
många delar som de kan förbättra, främst är det just den övergripande filosofin: 
att skapa en djupare kundförståelse utifrån kundens kontext och att jobba 
multidisciplinärt. Dessa synsätt är förankrade i Customer Experience 
Management. Med vår uppsats vill vi visa fördelarna med att tvärdisciplinärt vid 
utveckling av tjänster då olika discipliners deras verktyg kompletterar varandra. 
Med hjälp av designmetodik kan tjänstens immateriella natur visualiseras och 
förtydligas i utvecklingen. Affärsutvecklares verktyg såsom skapandet av 
blueprints är också medel att tydliggöra tjänstens beståndsdelar och ge tjänster en 
tydlig leveransprocess. Med dessa verktyg anser vi inte att det finns en ursäkt att 
skapa en dålig tjänst. 

9.1 Slutord 
För oss marknadsföringsstudenter som har studerat design ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv med tema Design på vårt kandidatår på 
Marknadsakademien var det överraskande att möta marknadsansvariga som pratar 
i avsaknaden av designtermer i tjänsteutvecklingsprocesser. Många gånger var det 
svårt att komma i kontakt med en lämplig person på företagen att prata med. En 
kvinna vi kom i kontakt med på en marknadsavdelning då vi ringde tjänsteföretag 
i hopp om intervjuer säger följande, när vi berättar om ”Service Design” och 
förklarar vårt ärende: ”men du vet, man designar produkter, och inte tjänster”.  
 
Inspirationen till att skriva denna uppsats har varit att området vad gäller 
tillämpandet av designmetodik vid utveckling av tjänster är så nytt. Det ska bli 
spännande att följa den utveckling som sker på området de närmaste åren, 
huruvida undervisningen på företagsekonomiska skolor kring området design 
kommer att förändras och även hur litteraturen inom området kommer att 
utvecklas. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Några regler vid öppna frågor: 
Börja med vid fråga – penetreras allt djupare under intervjuns gång. Frågor skall handla om 
”hur” och ”varför” i en kvalitativ intervju. Första kravet på tillförlitlighet: att intervjuaren har 
förstått och uppfattat det som respondenten uttryckt.  
 
_________________________________________________________________
__________ 
 
 
Presentation av vårt syfte: 
Vi vill undersöka  

- hur ni utvecklar tjänster 
- vad design har för betydelse vid utveckling av era tjänster, alltså hur ni 

använder design 
 
 
_________________________________________________________________
_________ 

 
Förtydliga begrepp: 
Vad vi menar med 

- design som verb: synonymt med en arbetsprocess - designprocessen 
- design som substantiv: synonymt med formgivning av fysiska delar av en 

tjänst, så kallade ”service evidente” (bevis för tjänsten). 
- designers: yrkesgrupper som jobbar efter en designprocess 
- tjänst: en serie aktiviteter, ofta immateriella i sin natur, som sker i 

samverkan mellan företaget och kunden. Presentera vår kundresa  
 
 
_________________________________________________________________
__________ 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Frågor för att förstå centrala aspekter av den situation och den kontext som intervjupersonen 
befinner sig i.  
 
Innan vi går in på tjänsteutveckling så vill vi gärna få en bild av företaget (och 
Dig…) 
 

- Namn 
- Befattning på företaget 
- Hur länge har du jobbat på företaget? 
- Vad har du för utbildning? (känslig?) 
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- berätta kort om företaget, dess affärsidé. Berätta kort om branschen. Vilka 
ser ni som konkurrenter (behöver inte nämna företagsnamn) – de har 
liknande drag och kunderbjudanden eller de som har liknande 
användarområden för kunden?  

- hur skulle du definiera ert företag? (reseföretag, transportföretag…) 

 
Tjänsteutvecklingen på företaget: 
Återgå till kundresan: 
 

- Vad tänker du när du hör denna kundresa? Spontana reaktioner?  
- Vart i kundresan väljer ni att särskilt konkurrera med? 
- Anser ni att ni brister någonstans i kundresan?  
- Har ni arbetat med alla dessa delar av denna kundresa?  
- Var i kundresan har ni arbetat med designers?  

 
 Har ni en särskild tjänsteutvecklingsprocess som ni utgår ifrån då ni utvecklar era 
tjänster? 
 Om ja: fråga a) Om nej: fråga b) 
a) Om ja: 

- Hur ser den ut?  
- Anser ni att ni utvecklar befintliga tjänster (förbättrings-

/modifieringsarbete) eller främst radikalt utvecklingsarbete (utveckling av 
nya tjänster)? 

- Har den flera definierade faser?  
- Ser ni på er utvecklingsprocess som linjär eller iterativ?  
- Domineras den av en disciplin eller är det ett tvärdisciplinärt samarbete? 
- Vad har den baserats på - har den en föregångare?  
- Hur tar ni reda på kundens behov?  
- Hur ser ni på kunden?  
- Tar ni hjälp av kunden i tjänsteutvecklingsprocessen?  

o Om ja: på vilket sätt? 
o Om nej: varför inte? 

- Vilken är er starkaste/svagaste länk i utvecklingsprocessen? 
- Finns det någon del som ni anser viktigare än andra? 
- Anser ni att ert tjänsteutvecklingsarbete kan ses som ett anpassande efter 

konkurrenters utveckling 
Om de använder begrepp som kundvärde – be dem definiera?  
Hur anser ni att ni skapar kundvärde? Vad är kundvärde? 
 
b) Om nej: 

- hur arbetar ni vid utveckling av tjänster?  
- Hur tar ni reda på kundens behov?  
- Hur ser ni på kunden?  
- Tar ni hjälp av kunden i tjänsteutvecklingsprocessen?  

o Om ja: på vilket sätt? 
o Om nej: varför inte? 

- Kan ni berätta om en specifik tjänst och utvecklingen av denna?  
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Vad har ni tagit intryck ifrån då ni utvecklar tjänster? Har ni någon förebild i form 
av ett företag? En författare? Ett särskilt synsätt på tjänster? Det egna företagets 
affärsidé?  
 
Vilka är inblandade i tjänsteutvecklingsprocessen? 
 
Åtgärder/ uppföljning av tjänstens utförande? 
 
Vilket/vilka ledord stämmer bäst in på er tjänsteutformning? (Vilka ord stämmer 
bäst in på kundresan?) 

Kvalitet 
Effektivitet 
Standardisering 
Upplevelser 
Känslor 
Minnen 

 
_________________________________________________________________
__________ 

 
Användandet av design och designers: 
 
Har ni använt design och/eller designers i någon del av processen? 
 Om ja: fråga c) Om nej: fråga d) 
 
c) Om ja: 

- Vilken/vilka delar?  
- Varför?  
- Vilket värde anser ni att design/designerna tillförde?  
- Designers inifrån företaget eller anlitat utifrån?  
- Skall ni fortsätta använda design/designers?  
- Bör design/desginers få ett större/mindre ansvar/utrymme vid utformning 

av era tjänster 
 
d) Om nej: 

- Varför inte?  
- Anser ni att design/designers skulle kunna tillföra något värde? I så fall 

när, var, hur?  
 
 
_________________________________________________________________
__________ 

 
Synen på design 
Hur ser ni på design (både som process och utformning av fysiska ting) i 
företaget? Vilken roll har det hos er? Vilken roll kan den ha i företag generellt 
sätt? Design som strategisk resurs? 
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Anser ni att företaget saknas kompetensen att tillämpa design på andra sätt än det 
ni redan gör? Anser ni att ni skulle kunna generera konkurrensfördelar gentemot 
era konkurrenter om ni tillämpade mer design i företaget? 
 
Skulle ni kunna tänka er att anlita designföretag som kunde hjälpa er med detta? 
(Kanske nämna företag såsom IDEON, Engine  för att illustrera vad det är vi 
menar.) Tycker ni att det är en tjänst som företag borde erbjuda i Sverige?  
 
 
 
Övrigt 
Om begreppen inte kommit upp under intervjun (då ska vi be respondenten 
definiera) så fråga om respondenten känner till: 
- service management  
- service design 
- tjänstedesign 
- experience design 
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Bilaga 2: Intervju med SAS 
 

- Det här området kan ni dyka djupt i, var vill ni börja? Vill ni att jag drar 
någonting kring tjänstedesign och hur vi har jobbat eller vill ni köra rakt 
upp och ner från er guide eller?  

 
- Nej, börja du, vi förstår att du har lite att berätta, haha… 

 
- Jag tror jag nämnde för dig om den här designen… vad heter det, 

Konstfack som hade en design… eller SVID som hade ett seminarium kan 
man kalla det, kring tjänstedesign och som hette tjänstedesign i praktiken 
och då fick vi en fråga om vi ville vara med och så försökte vi sätta ihop 
ett bra material för att förklara hur vi såg på det. Det blir ju naturligtvis lite 
ur vår synvinkel och ett material som är anpassat för SAS så det är klart… 
Jag skulle ju kunna dra den lite snabbt för den kanske blir en rätt bra grund 
att följa upp med och tycker ni att ni inte har fått svar på vissa delar så kan 
vi dyka i dem då. Sen finns det ju ganska mycket kring varumärket och 
kring och vad ska jag säga corporate identity och dem designmanualer 
som finns. På vårt intranät så finns det ju väldigt mycket beskrivet om hur 
vi ska uttrycka oss och hur vi vill se ut och hur vi vill. Det finns väldigt 
mycket både hårda och mjuka förhållningssätt kring det här. Utifrån ett 
designperspektiv och utifrån ett id perspektiv så har vi nog en ganska väl 
genomarbetad, vad ska jag säga, manual eller grund eller plattform att stå 
på. Sen är et ju alltid i sådana här företag att det är någonting som lever, 
som ändrar sig hela tiden och som man måste vara beredd att jobba med 
utifrån vad som händer på marknaden och utifrån hur vi utvecklas som 
företag. Men jag kan se om jag kan plocka fram lite sådana delar för att ge 
ett exempel på hur det där i gjort, för i samband med ett jättestort 
förändringsprogram som vi gjorde runt 2000, -99, 2000 som hette… eller 
det interna namnet var 2000+, jag vet inte om ni känner till det, men det 
var då SAS liksom gick från att vara vitmålade flygplan med de här 
ränderna till att bli en hel ny färgsättning med gråa flygplan med blå 
stjärtfenor och röda motorer. Det var det mest synliga exemplet på vad 
som hände. Och förutom det så gjorde vi ju jättemycket förändringar i hela 
corporate identity, vi gjorde om logotypen, vi gjorde om färg och form, vi 
gjorde om jättemycket utav våra produkterbjudanden och våran 
kommunikation, så det var en helt, helt ny identitet som vi tog fram.  

 
- Det låter som ni verkligen jobbar med design som en strategisk resurs? 
 
- Ja, det gör vi. Sen i goda och dåliga tider så svänger ju liksom fokus för 

hur mycket attention får man i organisationen kring sådana här frågor. 
Håller man på att gå i konkurs så är det klart så blir det ju baserat på att 
klara ekonomin men alla är nog medvetna om att det finns en stark 
koppling mellan att jobba långsiktigt, strategiskt med designfrågor och att 
det skapar XXXX och i förlängningen lönsamhet då. (0406) Ibland har 
man ju inte den långsiktigheten, flygbranschen har ju haft det väldigt tufft 
ett antal år. Vi har sparat över 14 miljarder de senaste fem åren. Det är väl 
tre Öresundsbroar eller något sådant och det är ju mer pengar än vad man 
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överhuvudtaget kan föreställa sig och så mycket pengar kan man ju inte 
spara utan att det märks, men samtidigt så… SAS hade inte funnits som 
företag om vi inte hade sparat dem pengarna så det var någonting som var 
väldigt nödvändigt. Men nu hoppas vi att vi har kommit till ett läge där vi 
kan blicka framåt… Jag tänkte visa de här till att börja med… det här är 
våra brand principles och… det pågår ett arbete där vi tittar väldigt mycket 
på just de här grejerna för att se om det är några delar som vi vill 
positionera om oss kring eller någonting som fortfarande gäller eller 
förändras eller något som ska förstärkas. Men de här håller och har hållit i 
ganska många år. Så vår kärnidé eller vår affärsidé är att vi ska göra det 
lätt att resa så att säga och erbjuda attraktiva erbjudanden till 
konkurrenskraftiga resor och det här gäller ju då den skandinaviska 
marknaden, norra Europa. Och våran vision är att vi ska vara det ledande 
varumärket när det gäller att resa i luften, i norra Europa. Och hur vi ska 
gå till väga då, det är ju att göra alla de här grejerna på serviceområdet och 
kunna erbjuda smidiga reselösningar och där vi uppmärksammar kunderna 
och har den här positiva loopen som vi utvecklar… att få folk att vilja 
komma tillbaka. Så ser det ut, proaktiva, enkelhet pratar vi mycket om, 
och effektivitet. Enkelhet är väl ett av de viktiga orden, det är väldigt svårt 
att… simplicity är egentligen ett bättre ord än enkelhet. Simplicity säger, 
tycker jag, lite mer än enkelhet. Enkelhet kan låta… 

 
- Lite negativt kanske… 

 
- Ja, precis, men simplicity blir väldigt självförklarande och att inte göra det 

svårt när det kan vara enkelt, både för oss och för kunden. Den är väldigt 
bra, den sammanfattar ju väldigt mycket så att säga. Den är i och för sig 
ganska generellt hållen… vi försöker utgå från den här presentationen, jag 
ska försöka att inte prata för mycket… här, det är ganska roligt att visa en 
bild på en atlantångare när vi pratar om flygbranschen. Men det är faktiskt 
så, väldigt mycket av vår historik kommer ifrån atlantångarna egentligen. 
Många av de uttryck som används gäller, som embarkera och debarkera 
och boarding och steward och perser och sådant där, väldigt mycket av 
uttrycken kommer från det här, så det är vårat arv på något sätt. Det är 
atlantångare, och vad heter de här luftskeppen. Om man tittar på 
flygbranschen i ett sådant perspektiv så vi kan tycka att vi är innovativa 
och har mycket innovativa servicelösningar och så vidare. Men det har 
hänt ganska lite egentligen. Det är väldigt mycket dem rollerna som sitter. 
Som stewarden och persern som bockar och hälsar välkommen. Det är 
mycket så, så fortfarande finns det väldigt mycket av det arvet kvar, det är 
rätt intressant om man tittar på det i ett längre perspektiv och vi är en 
ganska ung bransch trots allt, flygindustrin som kommersiell verksamhet 
är… ja, SAS fyller 60 år i år. Så det här var lite vad vi pratade om och då 
lade vi service utifrån service design. Jag tror att vi har själva egentligen 
inte pratat om att det heter Service design. Det är någonting som har dykt 
upp nu på senare år om vi ska kalla det för någonting då. Men det tror jag 
är också lite grann då designbyråer har börjat intressera sig och vill 
utveckla sina erbjudanden. De har ju också haft en tuff tillvaro tror jag. De 
vill ju själva kunna utveckla sina erbjudanden om man säger så. Väldigt 
ofta handlar det ju om att ”nej, vi designar inte prylar, vi designar 
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upplevelser eller vi designar tjänster. Så det har även där utvecklats 
någonting som har blivit ett begrepp då. Sen att vi är ett utpräglat 
tjänsteföretag, det vet vi ju och det har vi vetat länge liksom. Janne 
Carlzon och innan dess liksom att vi erbjuder förstklassig service så att 
säga.  

 
- Ni använder begreppet Service design när det gäller tjänsteutveckling? 

 
- Nej, egentligen använder vi inte det så fruktansvärt mycket heller, 

egentligen. Utan det här har ju kommit till lite grann från ett externt 
perspektiv där man undrar att hur jobbar ni som tjänsteföretag. Eller hur 
tänker ni era tjänster och så vidare. Men det här ordet eller begreppet det 
använder inte vi så fruktansvärt mycket heller. Det är nog för att det är 
nytt för alla tror jag.  

 
- För vi har märkt att Service design som begrepp, eller designordet i 

begreppet service design är så himla laddat, att folk kopplar det direkt till 
fysisk design, medan i England och USA så blir det mer ett vidare begrepp 
och det handlar om utveckling och utformning.  

 
- Ja, men precis, det blir väldigt mycket missförstånd, så är det… Så körde 

vi den här presentationen, så här ser branschen ut idag. Det här är grejer 
som är ganska bra för er… det här är lite vad som är innehållet i 
presentationen. Kort om hur branschen ser ut, hur vi definierar 
tjänstedesign och hur vi segmenterar våra målgrupper, skapar 
erbjudanden. Och sen lite grann hur vi kollar på den här 
innovationsprocessen och sen har jag tre exempel på projekt som vi har 
gjort. Sen körde jag, när jag körde den här presentationen, att jag avslutade 
med att säga vad jag tror är viktigt för framtidens företag. Så här ser det ut 
nu då… Nu har den här ändrats sig för den här är ju flera månader 
gammal, ja, snart ett år. Och det är ganska intressant för det speglar ju hur 
branschen ser ut idag. Flera av de här finns ju inte längre, eller i alla fall 
några är borta.  

 
- Har de ersatts av andra eller har de bara… 

 
- Det har hänt otroligt mycket i branschen alltså. Antingen har de försvunnit 

eller ersatts av andra eller gått ihop och så vidare… Det händer ju enormt 
mycket, så man kan säga att det våran bransch präglas av idag så är det 
överkapacitet, det finns för mycket. Det här gällde i större utsträckning än 
idag då kanske men det finns för mycket stolar i luften så att säga, och det 
finns för många aktörer på marknaden. Det finns en överkapacitet och en 
hyperkonkurrens som vi kallar det. Det är en väldigt, väldigt hård 
konkurrens som på vissa marknader kan liknas vid krig idag nästan. Det är 
ganska tuffa konkurrensförhållanden. Och vi har egentligen två 
affärsmodeller som står lite och väger mot varandra. Det ena är då 
traditionella nätverksoperatörer, eller reguljärflyg eller fly Ship Career 
som ofta är traditionella flygbolag som SAS, KLM, British Airways och 
vad det nu kan vara. Och dem ställs mot en annan affärsmodell som 
representeras av lågkostnadsbolagen, man betalar för den sträckan man 
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reser och man får precis exakt vad man betalar för och ingenting annat. 
Det är två väldigt olika affärsmodeller då. Och kanske den allra viktigaste 
grejen av allt egentligen som har hänt på senare år är att det finns en total 
transparents när du är ute själv. Det vet ni nog själva när ni ska resa 
någonstans, hur otroligt lätt det är att söka på nätet om var du kan få bästa 
möjliga pris eller vilken väg du kan ta på bästa möjliga sätt. Och det är en 
jätteskillnad jämfört med hur det var för 10 år sedan när allting var oerhört 
reglerat och det är en väldig maktförskjutning som är positiv ur 
kundsynpunkt. Där konsumenten eller kunden har fått mycket större 
möjlighet att se saker som förut kanske var skyddade, prissegment och så 
vidare. Det är en jätteskillnad, det är en helt ny värld så att säga… det är 
inte så mycket mer att säga om branschen, så ser det ut idag… Men om vi 
tar SAS då, och vad vi har varit igenom och hur vi har försökt anpassa oss 
till den här nya världen kan man säga. För det är ju marknaden som styr 
vad vi måste göra på något sätt. Så ser det lite grann ut så här idag då, det 
är en hyfsat bra bild på hur SAS-gruppen ser ut. Nu visar jag egentligen 
bara det som är flygrelaterat SAS-gruppen idag, SAS group så att säga 
består ju av en mängd bolag där hotell ingår och en massa saker också. 
Vad folk inte riktigt vet alla gånger är att det ingår en hel massa mer 
flygbolag än bara den här blå fyrkanten. Men vad som är intressant att 
veta för er del då, vad som har hänt, är att det som förut var Scandinavian 
Airlines System har idag brutits upp till att vara fyra helt fristående bolag, 
ett i Sverige, ett i Norge, ett i Danmark och ett International, som är 
långlinjebolaget. De är helt fristående verksamheter, det är dotterbolag till 
moderbolaget och har en egen VD och en egen styrelse, egen 
styrelseordförande. Och i Sverige heter VD:n då för SAS Sverige Anders 
Erling. Och det finns motsvarande då i Norge och Danmark och på 
långlinjebolaget då. Så gjorde man då och hela andledningen till den 
bolagiseringen var att man ville decentralisera, man ville flytta ut 
verksamheten mycket, mycket närmare de lokala marknaderna för att bli 
mer snabbfotade och kunna agera snabbare och marknadsanpassa sig 
snabbare. Mycket bra tankar med det men det har varit en ganska tuff 
process då så att säga. Kvar finns då också ett moderbolag där det finns 
några funktioner som man ansåg vara rätt att behålla ett centralt grepp om 
så att säga, som man ville ha styrning på. Vi är en sådan då till exempel, så 
Product Concept då som vår avdelning heter tillhör en större avdelning 
som heter Airline Commercial, och vi jobbar med kommersiella, 
strukturella frågor som kan kopplas till de här fyra bolagen då. Är det 
krångligt? 

 
- Nej 

 
- Så så ser det ut, och våra frågeställningar som vi ansvarar för handlar mer 

om att hålla i en konceptuell ram kan man säga, vad som ska gälla i de 
olika klasserna, i de olika produkterbjudandena.  

 
- Får jag fråga, när ni pratar om produkterbjudanden, är produkt ett 

samlingsnamn för både tjänst och varor eller är det bara… 
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- Alltså, produkter är ju varor och tjänster så att säga, det flyter ju ihop 
fullständigt. Förr i världen pratade man ju om varor och tjänster, men det 
finns ju egentligen… vad är en vara och vad är en tjänst? Vilket är 
viktigast så att säga? Bilindustrin tycker ju nästan att tjänsten man 
försöker sälja efter man har sålt en bil är mer intressant än själva bilen 
egentligen. Varan är ju kanske bilen men tjänsten är ju liksom eftervård 
som man vill ge kunden så att säga. Det där flyter ju ihop men vad vi 
menar med produkter egentligen, vi brukar kalla det för marknadskoncept 
eller totalt kunderbjudande, det är ju hela kunderbjudandet. Det handlar 
om kommunikationen, det handlar om distributionen, det handlar om 
priset på produkten och det handlar om innehållet i vad du faktiskt får. Du 
köper ju en resa från Stockholm till London, men du köper ju också 
beroende på vilken klass, efter det innehåll som ingår i den produkten så 
att säga. Så ser vi på det. Det här är lite bilder, bara lite corporate id bilder 
som känns väldigt SAS-iga som man säger så… Jag har jobbat en del med 
Ergonomidesign, och vi har jobbat med andra designbyråer också. Den 
designbyrån som var väldigt tajt kopplad till oss när vi gjorde vår 
corporate identity förändring då kring år 2000 i det här arbetet som heter 
2000+, dem heter Stockholm Design Lab. Känner ni till dem? 

 
- Ja 

 
- Så dem har vi jobbat väldigt mycket med och fortsatt jobbat ganska tätt 

samman med då. Sen gör Ergonomidesign en del andra saker åt oss, eller 
de har ju lite olika inriktningar. Stockholm Design Lab är en utpräglad och 
väldigt, väldigt duktig grafisk designbyrå och Ergonomidesign har jobbat 
mer med produktdesign kan man säga. Så de kommer ju lite från olika 
håll, sen spelar ju de lite på varandras planhalvor ändå då, så funkar det ju. 
De kaffekannor ni ser när ni flyger till exempel, de har Ergonomidesign 
gjort, och juicekannor och sådana här grejer. Jag jobbade ju fram den här 
presentationen tillsammans med Jacob när vi skulle köra det här. Och då 
kom vi fram till att det är oerhört mycket fix och trix och fram och tillbaka 
och det här tyckte vi var en ganska bra definition av tjänstedesign, eller 
Service Design. Tjänstedesign handlar om att få ditt företags erbjudande 
att passa in i människors liv och inte tvärtom. Då har du lyckats på något 
sätt, så det är en ganska bra definition så att säga. Det blir ganska tydligt 
om man tar exempel på dålig tjänstedesign, det är i och för sig 
tjänstedesign också men det här är ju mera… om man skulle fråga vad är 
bra tjänstedesign så är det det här. Men om man tänker sig 
mobiloperatörer och mobiltillverkare hade ju när de var nya och lanserade 
mycket nya produkter och mycket nya tjänster på löpande band så var det 
ju väldigt många som… alltså det var ju väldigt många tjänster som folk 
bara blev stressade av ”hur fan funkar det är”. För det första var de kanske 
överflödiga och inte intresserade folk och var det några tjänster som ändå 
var bra så var den ofta väldigt svår och dels att få igång då, nu måste man 
nästan tvungen att vara lite duktig på programmering. Om du har en tjänst 
som kanske hjälper dig med någonting som du skulle vilja ha hjälp med 
men att den är krånglig att du måste stanna bilen vid vägkanten, då har du 
inte riktigt lyckats. Men om du kan på ett enkelt sätt få en intuitiv dialog 
och få det här att fungera bra så att du verkligen använder den i ditt liv, i 
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din vardag, så det blir ett bra verktyg. Ta en del av dem här sms-tjänsterna 
och så där som ju nu då börjar utvecklas och timingen som blivit rätt och 
folk är mogna för att ta emot det här, ja då börjar det bli en bra tjänst som 
folk verkligen har nytta av. Men ett tag var det väl mer krångligt så att 
säga, än att ringa. Så det är lite så att det måste passa in i människors liv, 
och då måste man veta lite grann vilken målgrupp riktar vi oss mot då, för 
att veta vad har de för behov där, hur ser erbjudandet ut, alltså vad är det 
vi ska erbjuda och när och var hittar vi rätt bemötande i den här resan eller 
tjänste… resekedjan brukar vi kalla det för. Sen är det ju också så att olika 
människor har olika behov vid olika tillfällen. Vad heter det, sådana här 
trendföretag, vi jobbar ju med en del sådana också för att veta lite vad som 
händer men… för några år sen så pratade man väldigt mycket om 
segmentnormader, har ni hört talas om det? 

 
- Nej 

 
- Det är ett ganska bra uttryck för att ena dagen är man en business tjej som 

är på väg till London, åker i business och har de behoven som business 
erbjuder. Nästa dag är man en backpacker liksom som kanske ska vandra i 
Tibet och då måste man ju på något sätt… företagets tjänster måste ju vara 
anpassade men samtidigt vill man ju att man ska stå för samma 
grundläggande värderingar, det får ju inte skilja sig där, det får ju inte 
kännas som det var två helt olika företag man mötte då. Dels handlar det 
om olika målgrupper och sen handlar det om att samma målgrupper har 
olika behov vid olika tillfällen. Så det gäller att hitta det. Det är ju lite det 
som är svårigheten med de här klasserna som man jobbar med också, kan 
kännas som det är väldigt olika företag… Olika typer av behov vid olika 
tillfällen, det handlar ju väldigt mycket om att de här personerna på bilden 
innan då, kan ju ha väldigt olika behov så att säga, någon vill faktiskt köpa 
den här enkelheten, kontrollen och möjligheten att kunna arbeta och någon 
annan vill ju liksom verkligen kunna unna sig lyx eller vad det nu kan 
vara. Det ser ju väldigt olika ut, och man måste ju ha ganska bra koll då 
för att veta vad det är vi ska erbjuda. Här är vår resekedja, jag vet inte om 
det är något liknande som ni har gjort men… 

 
- Ja, hehe…  

 
- Och det här är egentligen, så här ser det i princip ut då. Och det här som vi 

inledde med att prata om, som resebranschen, vi kan ju tycka att vi är 
himla innovativa men om man tittar från atlantångarnas tid så har det inte 
hänt så där fantasiskt mycket. Vi tycker kanske att vi är oerhört 
kunddrivna, men det finns väldigt mycket i den här processen som inte är 
särskilt kunddriven utan som är jätteproduktionsdrivet. Vi tvingar folk 
göra en massa saker som de inte alls är intresserad av, varför gå igenom 
security, det är ju inte våra problem i och för sig men det ingår ju ändå i 
våran upplevelse, något som vi tvingar kunderna till. Åka ut till en 
flygplats som ligger flera mil utanför stan, är det kul? Det är ingenting 
man vill utan det är någonting som vi tvingar folk till, det är en 
produktionsorientering som driver den typen… checka in? Jag vill ju gå 
direkt till flyget ju, eller hur? Det är ju ingen som vill stå i en check-in kö, 
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för att sen stå i en securitykö. Det finns jättemycket saker att göra, det 
finns ju massa områden där vi inte har kommit speciellt långt. På 
långflygningar tvingar vi folk att äta vid en och samma tidpunkt, när vi 
kommer ut med maten. Tänk om man körde samma upplägg på en 
restaurang att ni får komma sju sen kör vi ut maten, sen får ni äta och sen 
är det bra med det. Det är ju egentligen ganska konstigt. Någon som flyger 
till New York en åtta timmars flygning kanske vill sova två timmar och 
sen äta. Och det där är ju produktionsstyrt snarare än kunddrivet. Sådana 
grejer är ju väldigt viktiga att veta om liksom, det finns ju fortfarande 
jättemycket saker att göra. Det här är ju i stort sett de mötespunkter, eller 
touchpoints, eller vad man nu vill kalla det för, där vi har möjlighet att 
göra saker i mötet med kunden. Här har vi möjlighet att leverera vårat 
varumärkeslöfte, dem här som jag visade i början. Här kan man ju få… 
eller göra någon slags living brand, det är här det kan hända. Vi har gjort 
en liten rolig grej, för det är ganska kul att se… På marken så handlar det 
ju väldigt mycket om att göra en så smidig… alltså där handlar det om att 
spara tid så att säga, om du kan komma en halvtimme innan flyget går 
istället för två och en halv timme så är det naturligtvis jättebra. Det är 
ganska effektiv tid och är du dessutom… reser i affärer, så är det ju pengar 
också. Men är du på semester är det förstås skönt att kunna slappna av, så 
vi har liksom satt det som ett litet fokus, att på marken så vill man spara 
tid och uppe i luften så vill du spendera tid, på bästa möjliga sätt beroende 
på vilka behov du har. Det kan vara att du vill shoppa eller att du vill ha 
bra underhållning, du vill äta och dricka eller du vill arbeta eller… eller du 
vill sova, eller vill lite av allting om det är en långflygning. Men här ser 
man ju väldigt olika ut så att säga beroende på vilka behov du har och det 
gäller att hitta dem och ha rätt bemötande på rätt plats.  

 
- Finns det någon del som ni känner så här, det här gör SAS riktigt bra 

jämfört med sina konkurrenter? 
 

- Ja, det är en bra fråga för det här är ju liksom… det vi har varit väldigt 
framgångsrika på men ganska dåliga på att kommunicera, det är ju mycket 
i det här segmentet där vi har jobbat väldigt mycket med att hitta smarta 
reselösningar som gör att det går fort på marken och att våra kunder blir 
särbehandlade, så self-service är väl ett område som vi har jobbat väldigt 
mycket med, där vi var oerhört tidiga med att lansera automater till 
exempel, att du checkar in i en automat och inte i en kö med en ground 
handling agent. Så där har vi varit väldigt duktiga väldigt tidigt, nu är ju 
nästan alla andra bolag i kapp va, men då är vi på väg in i nya lösningar 
som handlar om att du kanske 22 timmar innan, om du ska resa till 
Köpenhamn i morgon så får du ett sms idag som säger hej nu är flighten 
öppen, du kan checka in om du vill, svara på det här sms: et så är du 
incheckad. Så är det klart. Då kan du sova gott inatt och du vet du är 
incheckad och är det kö ut till Arlanda imorgon kliver jag rakt in på min 
plats, bokad och klar. Så den typen av utveckling har vi faktiskt varit 
jäkligt duktiga på. Sen har vi varit dåliga på att kommunicera, vi har varit 
dåliga på att lyfta fram den konkurrensfördel som det där har, tycker jag 
då, även om vi har försökt det också. Sen har vi försökt hitta sätt att 
försöka komma runt det här med säkerhetskontroller, eller inte komma 
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runt men hitta smidiga lösningar där. Där har du till exempel så att reser 
du med våra business biljetter så går du i en separat kö, eller 
förhoppningsvis i ett separat flöde som inte är någon kö alls. Så du slipper 
stå i securitykön.  

 
- Det där måste väl ändå vara styrt av Luftfartsverket också, eller?  

 
- Ja, det är det så då måste vi teckna ett separat avtal med Luftfartsverket 

och säga att våra affärsresenärer ska gå i ett eget flöde. 
 

- Då måste man göra det med varje flygplats, om man tänker på olika länder 
så… 

 
- Ja, eller Luftfartsmyndigheten i varje land är det ju då i så fall… så det här 

är vår resekedja. Den håller vi ganska bra. Och sen har vi också sagt att 
man kan ju vara jättestark på något av de här områdena, men det är ju inte 
förrän alla de här delarna läggs ihop som man får en upplevelse av det 
totala kunderbjudandet. När vi frågar våra kunder vad som är viktigt för 
dem så är det aldrig någon som säger att maten är viktig, den är alltid 
väldigt långt ner på prioriteringen, det är nästan något man sätter allra sist. 
Men så fort man gör förändringar med maten, eller tar bort den så är det 
det som folk skriker allra, allra högst om. Och då tänker man, hur fan kan 
det vara så, för i princip säger dem, när vi har fokusgrupper och så vidare 
så säger folk att maten är inte så viktig, tidningar är till och med mycket 
viktigare än mat när de rankar det. Och det är ju rätt spännande, samtidigt 
så vet vi att det är en väldigt hög image mässig, eller det är ett väldigt högt 
irritationsmoment om man skulle göra någonting med den, eller ta bort 
den. Så det är en lite knepig paradox där så att säga. Så det är inte alltid 
som du får rätt svar när du frågar folk vad dem vill ha, det är inte alltid 
folk vet vad de vill ha själva.  

 
- Det brukar ju alltid vara flyplansmaten man klagar på. 

 
- Ja, exakt. Min konkretion av det där är att ombordprodukten, eller vad ska 

jag säga, maten ombord, det är ju inte med det vi kan fylla planen eller 
sälja fler biljetter men det skapar en väldigt hög likingfaktor, som det 
kallas för och den är väldigt viktig. Men om man frågar kunden rationellt 
så är den inte viktig. Men på det emotionella planet så kopplas det till vårt 
varumärkeslöfte och så vidare, så maten är jätteviktig och någonstans där 
som förklaring ligger, till att det är så. Så vår ombordprodukt fyller inte 
flygen eller den vi säljer biljetter på, en smidig incheckning och en bra 
self-service produkt är ju inte heller det som får folk att vilja flyga med 
oss. En jättebra tidtabell med flexibla biljett typer är inte heller det som 
gör det så att säga utan det är alla de här delarna i samverkan som skapar 
en bra pris- och produktrelevans. Det är de här grejerna som tillsammans 
skapar det. Det blir väldigt fel om man bara säger så här okej, maten är 
inte viktig, vi tar bort den, tidningar är viktiga, vi lastar på mer och så 
vidare, man måste hitta den här balansen i resekedjan för att få det att 
funka. Så den är rätt viktig. Sen har vi vår innovationsprocess som vi 
kallat det för. Lite grann är det här så att säga ett ledband eller en ledstång 
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som vi håller oss i, det är ungefär när vi kör olika projekt och så vidare, att 
man går igenom en fas som handlar om research eller problem, 
möjligheter, kundinsikter, man gör fokusgrupper eller man får veta saker i 
trendrapporter eller man får veta saker genom våra kundundersökningar 
eller det uppstår ett behov i marknaden så man känner att fan här måste vi 
göra någonting. Det är ofta så det börjar. Sen brukar man identifierar eller 
även personifierar målgrupperna så att säga… 

 
- Jag måste få fråga, när ni personifierar målgrupper, hur gör ni då? Är det 

så här baserat på något typ av underlag eller är det så här att ni gör lite… 
jag vet att när vi jobbade på Konstfack gjorde lite moodboards och… 

 
- Ja, men det är lite så man gör, det är ju, det kan ju verka lite flummigt men 

det är ju samtidigt också baserat på ett bra underlag måste det ju vara. Men 
det blir väldigt starkt liksom att man bygger en person istället för att bara 
prata om kundbehov, man säger att den effektiva Sture, nej men det brukar 
vara så… vill ha det här, eller behöver det här. Och dem blir ju väldigt 
stereotypa och generaliserande, dem kan ju nästan bli fördomsfulla om 
man jobbar fel med dem, men de är ganska bra att ha så att säga för att 
veta, eller som en hjälp så att säga för att visualisera det man vill göra. Sen 
brukar man komma till en fas där man försöker att labba med det här då 
och bygga upp några slags scenarier, ofta handlar det om att vi bygger upp 
en miljö då, som här utanför där våra flygplansstolar står då, man vill 
skapa en känsla för det här för väldigt ofta är det ju så att folk måste få 
känna och klämma och liksom tycka om saker och ting. Alla människor på 
en hög eller låg nivå i ett företag har ju ofta ett behov av att liksom ”den 
här kakan gillar jag” eller ”den här färgen…” man blir ofta väldigt 
anpassad även om man tror man är strategisk, haha… Sen brukar man 
definiera de här områdena då så att säga, vad är det för områden vi ska 
konkretisera oss på så att säga, i vilka delar av resekedjan är det viktigt att 
vi nu gör någonting när vi ska lansera? Sen så är det ju också på något sätt, 
det här blir ju alltid ett beslutsunderlag, som oftast ska levereras i en 
företagsledning och som ska visa vad vi tycker att man borde göra. Och då 
handlar det ju om att både presentera saker på kort sikt och på lång sikt 
och var är vi på väg så att säga. Det som idag har varit svårt i SAS då på 
senare år med all respekt naturligtvis för det är ju att det är väldigt svårt att 
prata om långsiktighet, ingen vet liksom vart världen tar vägen. Ett år har 
varit liksom alldeles för långsiktigt under en period nu. Det har varit 
väldigt, väldigt svårt att hålla den typen av framförhållning. Men dit måste 
vi komma tror jag när det här sätter sig, när det här mognar lite mer och så 
historiskt har vi jobbat väldigt långsiktigt med en hel del av de frågorna. 
Man måste ju veta dels var vi är på väg nu och sen långsiktiga planer som 
man naturligtvis reviderar på vägen, men de hjälper en ju liksom att hålla 
riktningen. Och sen strategin för att nå det här och som jag tycker är en 
ganska bra bild, det är att alla de här delarna måste ju funka, det måste gå 
att genomföra rent tekniskt den här grejen, det är ingen idé att lansera den 
här grejen med incheckningsautomat då till exempel när det inte funkar 
och om inte tekniken är mogen för det. Och väldigt ofta kan det ju vara så 
att man har idéer men som tekniken inte är riktigt mogen för men man vill 
ändå göra någonting och då blir man ju en sån här riktig leading edge så 
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att säga, att verkligen komma fram med grejer i tid och då kan det ju 
ibland vara värt, men det blir ofta väldigt jobbiga utvecklingsprocesser för 
att man är tvungen att leda en hel bransch liksom för att ta fram teknik 
som inte finns, jämfört med att vänta något år och sen så finns den 
tekniken och andra har begått alla dyra misstag. Det är en liten strategi 
man måste välja hur man vill jobba, om man alltid vill vara först med det 
nya, är det värt det? Är det rätt kopplat till vårt varumärke eller inte? Och 
ibland kan det ju kanske vara det men man måste vad man gör då. Så 
tekniken är ju viktig, människan är ju viktig, de humanistiska delarna 
måste vara med här, det måste finnas de mjuka värdena så att säga. Så att 
man inte skapar en tjänst som är helt fantasisk tekniskt och så hänger 
liksom inte människan med eller man fattar inte eller, och så måste 
pengarna finnas. Och faller någon av de här, alltså det måste finnas ett bra 
businesscase i det, på kort sikt eller på lång sikt så måste det här vara 
lönsamt för företaget, annars kan vi inte göra det. Och det är ju så med 
design också, det är ingen idé att jobba med design om det inte är lönsamt. 
Sen kan ju ibland kortsiktig lönsamhet ställas mot långsiktig lönsamhet 
och då kan det ibland vara svårt att argumentera för det ena eller andra. De 
här tre delarna måste samverka, faller någon av de här delarna så faller 
ofta hela idén. Här är tre exempel då som jag tänkte, dels det här som jag 
pratat om, 2000+, som Stockholm Design Lab gjorde tillsammans med 
oss. Sen ett produktdesignprojekt som jag gjorde för några år sedan och 
som hette SAS full-service-concept och som vi gjorde tillsammans med 
IDEO, de finns över hela världen men de är USA-baserade.  

 
- Ja, men de känner vi till.  

 
- Och sen ett interactiondesign projekt som vi gjorde tillsammans med 

Ergonomidesign… Det här handlar ju väldigt mycket om att ta SAS in på 
2000-talet kan man säga då, och när man ser de gamla flygplanen idag, jag 
vet inte om ni kommer ihåg dem här med den här cigarrgördeln som satt, 
eller det här blå, röda och gula, de vitfärgade flygplanen. Ser man dem 
idag så ser det ju väldigt gammalt ut. Och det var många som när vi gjorde 
det här till exempel som sa varför ska vi göra om det här för, vi har ju 
jättesnygg design. Och oftast är det ju så, man tycker att man har 
någonting som är väldigt bra och värdefullt, vi hade väldigt snygga Calvin 
Klein uniformer och så vidare. När man ser dem idag så känner man ju 
vilken tur… eller inte vilken tur men på något sätt så känner man att ja, 
det var viktigt att vi gjorde det här. Ett ytterligare kliv in i 2000-talet. Och 
då var det Stockholm Lab som gjorde väldigt mycket av det här och det 
innehöll ju mycket, mycket fler delar än att måla om flygen, även om det i 
sig var en jätteapparat då. Jag tror vi investerade mellan sju och åtta 
miljoner i den här corporate identity förändringen, som innebar att vi tog 
fram en ny logotype, vi tog fram nya färgsystem, ny designmanual, vi har 
en picture bank och vi har en poetry bank vi kan jobba med när vi tar fram 
olika saker för att allting ska hänga ihop då. Så det är ett väldigt, väldigt 
väl genomarbetat design, en designplattform då som Stockholm Lab 
gjorde tillsammans med SAS, 2000+, och vi har fått väldigt mycket beröm 
för den då, den har hjälpt oss väldigt mycket.  
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- Vad ger ni dem då? Ni ger dem någon form av designbrief eller jobbar ni 
väldigt nära med dem? IDEO brukar ju insistera på att man ska blanda 
väldigt mycket, så att man är med på företaget.  

 
- Jo, men så är det ju. I ett sådant här stort projekt blir det ju ett jättelikt 

samarbete. Och det är oftast så det måste bli. Ja, så funkar det… Det här 
var det projektet vi gjorde med IDEO då, och IDEO är ju roliga på det 
sättet att de har ju en filosofi som handlar om att dem använder sig av 
ingenjörer och industridesigners och beteendevetare. Deras filosofi bygger 
ju på att alla discipliner är med i hela projektet, och även en ingenjör som 
normalt sett brukar få vara med i slutet på arbetet när det är dags att göra 
verklighet av de här idéerna har ju förmodligen saker att bidra med i 
början, sen har de ju olika stort initiativ i de olika delarna av processen 
vilket gör att det blir ju väldigt bra då. Så det är ett spännande arbetssätt, 
så jobbar ju i och för sig de flesta sådana här designbyråer nu för tiden, 
men inte kanske då. Men det var ett jäkligt kul arbete som handlade om 
egentligen hur man kan förbättra… jag kommer inte ihåg vad projektet 
heter, hur man kan förbättra service leveransen på korta linjer eller något 
sådant där va. Utgångspunkten var väldigt mycket beteendevetenskapen 
först då, där vi undersökte väldigt mycket hur folk betedde sig och vilka 
problem man utsattes för och vad som händer när man är ute och flyger 
då. Dem var ute och flög i ett antal veckor här med flygplan från SAS då 
och filmade och vi satt i många, långa möten både här och i Chicago och 
diskuterade, vi gjorde det här med deras Chicago kontor. De finns i 
London, Tel Aviv och Tokyo. Så det här handlar ju väldigt mycket om vad 
det ska vara för förpackningslösning, vilken typ av mat vill man ha, korta 
flygturer men ändå vilja äta, och snabbt kunna äta och snabbt plocka 
undan. Så det slutade med den här boxen då då som vi har gjort och andra 
bolag och andra producenter har faktiskt snott den här idén av oss, vilket 
förmodligen är ett tecken på att det var något som var bra då. Så ser det ut, 
vet inte om jag ska prata så mycket mer om det. Men det här kan man säga 
är den konkreta effekten av, det här är ju produktdesign i och för sig men 
det var ju rätt mycket att service design var utgångspunkten, hur kan vi 
erbjuda de här passagerarna en bra service på dem här sträckorna.  

 
- När var det här sade du? 

 
- 2002 tror jag. 

 
- Eran innovationsprocess, har den kommit till innan eller efter ni har jobbat 

med de här grejerna, med de här designbyråerna eller? 
 

- Vi har nog utvecklat det parallellt kan man nog säga. Det är något som 
utvecklas hela tiden, visst är det så. Så vi har ju liksom, det är ju när man 
känner ett behov av att sätta sig och sammanställa hur vi faktiskt jobbar, ja 
då blir det ju att man hela tiden uppdaterar den här. Så produktdesignen är 
ju väldigt mycket en konkretisering av tjänsten, eller en visualisering av 
tjänsten. Det tycker jag är en väldigt bra liknelse, för många gånger så tror 
man, jag vet inte, ta en väntsal, hur utformar du en väntsal i en privat 
klinik då så att säga. Och det är ju egentligen en tjänst man utformar där. 
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Hur gör den det bästa möjliga jobbet när du säljer din tjänst då så att säga. 
Men också om man vill förenkla, om man säger färgsätt det här rummet 
med lite snygga soffor så beror det ju på helt hur man angriper problemet 
vad resultatet blir. Det kan ju hända att det inte ska vara soffor för om man 
sitter i en väntsal bland massa andra som också är sjuka så kanske man 
inte vill sitta jättenära varandra, men kanske vill sitta i fåtöljer. Då kanske 
det är fåtöljer det ska vara och inte soffor. Bara sådana grejer, det är ju 
ändå rätt så viktiga delar om man tänker att det liksom är ändå… den här 
är ju också byggd utifrån den tjänst som ska levereras, dels för maten och 
innehållet då men också för hur vi utformar den här. Det här knäpplocket 
är gjort för att den ska kunna stängas, lägga ner en Colaburk och en tom 
kaffemugg, det finns ett lock för att vi vill att folk ska kunna stänga den 
och när de har ätit klart så kanske det tar 20 minuter innan det kommer 
någon och samlar in och då kan man lägga den under sin stol och så kan 
man börja jobba. Så mycket sådana grejer har ju kommit utifrån 
tjänsteutvecklingen. Här var ett interaktiondesignarbete som vi gjorde och 
där våra automater som vi har idag ute på Arlanda kan väldigt, väldigt 
mycket, de är ganska avancerade. Du kan checka in bagage och du kan 
checka in flera resor, du kan boka om resor och du kan registrerar 
bonuspoäng. Du kan göra väldigt mycket på dem. Då ville vi ta fram en 
automat som var väldigt, väldigt mycket enklare och som bara checkade in 
folk som reste korta resor utan handbagage, folk som skulle ner till 
Köpenhamn under dagen bara. Då skulle de få ett eget flöde, det var ett 
pilotprojekt som vi testade hur det skulle gå till då, så då gjorde vi det här. 
Där vi väldigt snabbt då prototypade fram en befintlig automat som fanns 
då och så drog man sitt kort då så att säga och så var man incheckad. 
Istället för att ha en massa krångliga automater som både kunde hantera 
biljetter och kort och så vidare så gjorde vi den här. Och det var bara folk 
som reste på kort och som reste utan handbagage på enkla resor tur och 
retur över dagen. Och det gjorde vi tillsammans med Ergonomidesign och 
då tog vi ju fram en dialog som vi ville skulle fungera och där var vi 
tvungna att försöka skapa en intuitiv dialog som var så snabb som möjligt 
och målet var… idag processar vi säg fyra, fem miljoner passagerare per 
år genom våra automater och säg att 80 % av dem ungefär egentligen bara 
behöver göra en väldigt enkel incheckning. Sen kan vi säga att ungefär 50 
% av de 80 % skulle gå i ett sådant här flöde och istället för att ägna 30 
sekunder vid en sådan här automat ägna 5 sekunder vid en automat så blir 
det väldiga förtjänster så att säga, både tidsmässigt och… inte för de själva 
men i första hand för SAS då för att SAS har så stora volymer. Det är hela 
syftet, för då skulle man kunna dra ner antalet avancerade automater och 
ställa in väldigt enkla automater istället för det då.  

 
- Nu när ni har dragit ner så mycket, och sparat pengar och så, sådana här 

lösningar måste ju någonstans… alltså man behöver ju mindre personal 
om man kan checka in på det här viset och… 

 
- Ja, så är det ju. Det är ju inte alltid nödvändigtvis så att det är jättelika 

förtjänster och jättelika vinster skapar kreativitet på något utan det är ju 
många gånger så att blir man träffad som tvingas man ju också tänka. 
(4342) Allting ifrågasätts ju på ett sätt då då… Det här är ett bra exempel 
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på hur en människa, affär och teknik skall samverka så att säga. Det är 
också kopplat till det han pratade om, biljettlöst, enkel typ av resa, 
handbagage. Det var liksom målgruppen, så den körde vi egentligen hela 
den här som vi pratade om i början då, att identifiera målgruppen. Och sen 
gjorde vi det här användarmålet då vi gjorde efter de här 
interactionprinciperna. Det var ett rätt kul jobb faktiskt. Och så blev det 
konkretisering när vi tog fram prototyper… Men det här var ju tre bilder 
då istället för sju, åtta bilder som det idag är på de vanliga automaterna då. 
Man drar kortet, man får upp sin plan, man får sitt säte och så trycker man 
på okej så är man incheckad. Och så gjorde vi tester ute på Arlanda för att 
testa att det här fungerade, vi körde igenom det här och vi tog fram ett 
business case då som byggde på att du skulle kunna ta bort ett antal av de 
här gamla, avancerade automaterna och ersätta dem med två nya för att 
kunna fortsätta betjäna det flöde som fanns. Och det är ju bra pengar så att 
säga. Det här är ju lite vad det handlar om, men ibland tror vi nog att vi är 
väldigt innovativa… Och så sa vi det att tjänstedesign handlar ju om att 
designa upplevelser, det är det vi ska göra så att säga. Vare sig den är 
positiv eller negativ så är det ju alltid så att när du… att du har en 
upplevelse när du konsumerar en tjänst eller produkt, vare sig den är 
positiv eller negativ.  

 
- Det här med design och upplevelser, jag tänker på experience design… 

alltså vi har plöjt rätt mycket litteratur kring service design och det finns 
två skolor, den ena är väldigt service management inriktad och kanske lite 
gamla SAS då med Janne Carlzon, och nu har det ju börjat komma mer 
experience design, det gäller ju produkter, miljöer och tjänster. Och det 
känns ju som det där är ju lite mer, att gå mot det hållet, att det är 
upplevelser man erbjuder, inte bara en tjänst. Tycker du att SAS har jobbat 
lite utifrån så här, från början att det var lite mer ledord som kvalitet, 
standardisering och effektivitet och att man kanske utvecklas lite mer till 
att det handlar om upplevelser, tjänster och minnen.  

 
- Ja, alltså det tycker jag nog… 
 
- Jag stoppar inte ord i munnen på dig nu? Haha 
 
- Nej, ja, eller jo det gjorde du, haha. Det är ju… i viss mån så handlar det 

om att liksom nya tider, nya ord och begrepp och… jag tror att Janne 
Carlzon då till exempel var otroligt duktig på att göra det här också så att 
säga, att skapa den här upplevelsen eller känslan. Då pratar man ju mycket 
om service så att säga, serviceanda och så vidare och det är ju precis 
samma sak egentligen. Men att det handlar om upplevelser och att man 
ska må bra, att det ska kännas bra, det är ju jätteviktigt. Men jag vet inte 
riktigt vad du menar med de här två skolorna. 

  
- Ja, det är mer så här att det finns två skolor av tänk hur man ska utforma 

tjänster, att den ena är väldigt så här. Det är fortfarande någon form av, 
man påstår sig tänka på kunden men sen när man kollar på hur man 
arbetar så är det ändå väldigt… 
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- Ja, jag förstår, att man verkligen säger det och menar det.  
 
- Ja 
 
- Ja, det kan jag nog hålla med dig om. Men det är mer som en skala då där 

man kan plotta in hur alla, för alla säger förmodligen att de är 
serviceorienterade och kunddrivna om det handlar om tjänsteföretag, och 
sen kan man diskutera om de verkligen är det. Eller om man skulle göra en 
fyrfältare på något sätt. Eller den här gamla klassiska som ändå funkar, 
identitet, profil och image. De här tre ringarna… hur väl sitter de här 
ringarna ihop. Det ultimata är väl att de sitter helt ihop, men det finns väl 
inget företag som klarar det så att säga. De tre vill man ju gärna ska vara 
tighta, om man kollar på framgångsrika företag så är det ganska tighta. De 
säger att de vill vara de här och de är det också och kunderna tycker det 
också. Då sitter de här ringarna ihop. Och de andra som ligger sämre till 
på den här skalan, de säger att de är innovativa men de kanske inte är det. 
Och kunderna upplever det definitivt inte som det. Då sitter de här rätt 
långt ifrån varandra. Så den är ju väldigt intressant. Jag tror vi har… det 
finns massor att utveckla på SAS kring det här området. Jag tror i och för 
sig att vi har en väldig, vi har ett väldigt starkt varumärke och människor 
tycker i grunden väldigt bra om SAS. Vi är ett skandinaviskt bolag som 
många har en känslomässig koppling till och det ska vi utnyttja så att 
säga… Det kan vara små grejer som betyder väldigt mycket, vi hade under 
en period när business class var väldigt, väldigt framgångsrik då var det ju 
verkligen så att man hade sitt boardingkort, det blå boardingkortet, gärna 
synligt i sin kostymficka. Och flög man i economy så hade man sin biljett 
i innefickan. Man är ju fåfäng som människa och det ska man ju inte 
underskatta, det tror jag vi alla är och vi gillar ju liksom att på något sätt… 
fåfängan har ju inte försvunnit, det trodde man ju kanske ett tag när man 
pratade om priser och Ryan Air och så vidare. Men fåfängan har ju inte 
försvunnit men den tar ju sig nya uttryck hela tiden. Vad är det man ska 
attrahera idag då för att skapa dem här smågrejerna? Och dem här 
klädnyporna vi satte på servetterna som folk tyckte om och samlade på… 
ja, det är mycket sådana här smågrejer. Och vad är dem här smågrejerna 
idag då? Jo, de är ju förmodligen någonting annat men de finns ju där. Det 
kan vara massor av smarta grejer som vi kan göra men som ändå påverkar 
väldigt mycket, jag tror detaljerna är jätteviktiga. Man glömmer gärna bort 
det. Du kan titta om du flyger med Virgin då som är duktiga på att skapa 
den här imagen så kanske man tittar på deras saltkar och tänker att det här 
är verkligen Virgin. På något sätt är ju hela varumärket koncentrerat till 
det där saltkaret som är en jättefånig grej men som ändå är rätt viktig. Så 
det är egentligen lite det vi menar då. Smågrejer som att man hör av sig 
efter resan är slut och frågar gick det bra och så man känner sig 
uppmärksammad och förstår att någon... sånt är ju väldigt positivt. Jag 
köpte en ny bil för ett tag sen och då ringde dem någon vecka efter och 
frågar hur går bilen och vi ville bara kolla läget. Det är oerhört smart och 
en fånig grej för det tar bara två minuter för den här tjejen som sålde bilen 
och så tänker man att det här borde egentligen vara självklart att dem gör 
när man köper en bil för flera hundra tusen. Men man uppskattar den där 
lilla grejen, jag tyckte ju att hon var jättetrevlig som ringde och sa hur går 



 

103 

det. Så man är ju ganska fånig, fåfängan finns där. Det här är lite om hur 
vi tänker när vi köper design då, jag är ju inte designer så att säga och ska 
ju inte vara det heller. Det beror lite på av vilken typ av verksamhet och 
vilket företag man har men jag tror att det är rätt sällan som det är smart 
att ha massa designers i huset. Det beror ju helt på vad man jobbar med då 
i och för sig. Men som i vårt fall tror jag det är ganska bra för det handlar 
ju lite om att köpa en kreativitet utifrån också. Så för mig känns det som 
att dels är man skolad att tänka kreativt som designer, det har man ju gått i 
skola om i flera år för att tänka och jobba så då. Dessutom finns det massa 
kompetensöverföring från andra branscher som man får på köpet när man 
köper från en designbyrå så att säga. Och idag har designbyråer dessutom 
ofta en strategisk kompetens som är ofta inne i varumärkesfrågor, i andra 
bolag eller hos oss själva i andra projekt som får del av då. Och sen är det 
lite grann så också att om jag tycker någonting så hjälper inte det att gå 
runt i SAS och tycka det utan ibland måste man faktiskt ha någon guru 
som säger någonting eller något tungt designnamn. Det funkar tyvärr lite 
så. Sen behöver du ju kompetens, alltså att någon kan visualisera dina 
idéer. Jag kan ju skissa vad jag menar, men när det är en designer som gör 
det säger "är det så här du menar?" och har gjort en skiss som är otroligt 
bra så… den hjälpen är jätteviktig, den underskattar man nog kanske, att 
faktiskt kunna visualisera den här idén då. För det kan ibland vara lika 
med att få den genomförd och att inte få den genomförd. Så den hjälper ju 
till då i designinsatsen, dels i den interna processen och att faktiskt kunna 
få okej för att gå vidare. Bara där måste du vara rätt duktig på att 
presentera idén. ”Det här är en bra idé, vi tror på den därför att... 
människa, teknik, pengar..." och presentera ett underlag som attraktivt. 
Och sen är det ledningsgruppen som ska säga kör. Och då är det bra att ha 
den kompetensen bara till det. Och sen också naturligtvis för att 
visualisera slutresultatet till kunden.  

 
- Det där tolkar jag som design som ett verb och design som substantiv som 

vi har haft… 
 
- Ja, jag läste att du hade skrivit det, det var ett ganska roligt sätt att uttrycka 

sig på… Paus. Det här var den här checklistan som jag gjorde, den är 
ganska bra faktiskt tycker jag… om vi pratar om framtidens tjänsteföretag 
eller innovationsföretag eller vad nu kallar det för… design service, 
service design, innovationsdesign. Men kundinsikt, att kunna utvärdera 
och ta till sig nya behov och möjligheter, den är ju oerhört viktig. Det låter 
ju väldigt basic, men det är ju lättare sagt än gjort. Så att kundinsikten är 
bra. En annan grej som man ofta glömmer tror jag, är ju att skapa, speciellt 
i stora företag skapa kundempati i ledningen. SAS högsta ledning i det här 
fallet måste ju förstå vad är det våra kunder utsätts för och det är ju min 
och andras skyldighet att förklara det på ett bra sätt. Det kan ju handla om 
att en biltillverkare sätter VD:n i förarstolen på en nyproducerad bil och 
säger att så här funkar den, och peka på de grejer som är bra och de grejer 
som är dåliga. Jag tycker den är bra, att skapa kundempati i ledningen. 
Eller ett mobiltelefonföretag som har en helt hopplös teknisk tjänst då, säg 
åt VD:n att ”kör blåtand här och hitta den och den tidtabellen här och här”. 
Fixar han det kanske det är en bra tjänst, gör han inte det så kanske den 
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inte är så bra. Att verkligen få cheferna att förstå. Sen tror jag att det 
handlar väldigt mycket om att… för några år sedan pratade alla om att 
man skulle ha kommunikationsstrategier och man skulle ha 
kommunikationsansvariga i ledningsgrupper, det var det som var på 
tapeten då. Nu pratar man mycket om att vara ett innovationsföretag och 
vi är innovativa och... men vad betyder det egentligen då, i praktiken? Hur 
många är det verkligen, så att säga? Och då tror jag att det måste finnas en 
innovationsstrategi i företaget, att design och innovationer används som 
strategiska verktyg så att säga. Och ja, vi är nog hyfsat duktiga tror jag 
men vi kan nog bli bättre där också. Det finns inte någon uttalad person i 
SAS högsta ledning idag som har det här ansvaret. Företag som SONY 
ERICSON, det är i och för sig lite taskigt att jämföra, men dem är oerhört 
fokuserade, eller de lägger oerhört mycket krut på deras nya telefoner. 
Och där är design liksom kärnverksamheten, medan vårat är ju flyga 
flygplan, det måste man ha respekt för den skillnaden. Men där finns det 
ju väldigt högt uppsatta service, vad ska jag säga designstrateger och 
designansvariga på ett annat sätt än vad det kanske gör i SAS. Och skapa 
en handlingskraftig organisation, alltså att man omsätter strategierna till 
konkreta kunderbjudanden och tjänster och att det inte blir en process som 
tar för lång tid. Och den är jätteviktig. Skapa en tydlig utvecklingsprocess 
och det är väl lite grann det som jag visade tidigare då, hur gör man när 
man har identifierat sitt utvecklingsbehov, hur ser processen ut? Och sen 
det här då, att snabbt och enkelt på en väldigt tidig… eller tidigt i 
processen prototypa så att säga. IDEO jobbade ju väldigt mycket med det. 
Det kunde ju vara att någon sprang ut ifrån ett möte och jaha, var tog han 
vägen nu då? Så kom han tillbaka och då hade han tejpat ihop en mugg 
och en sådan här och en tändsticksask och så att det var en prototyp. Så 
det behöver inte vara märkvärdigare än så, men att man verkligen 
prototypar tidigt och just det här klippa och klistra som handlar… det är ju 
ingenting man ska hålla på med. Men det är ju ofta väldigt bra hjälp. Folk 
funkar ju så, man vill ju ta i grejerna. Sen kan det vara att man går väldigt 
långt också, de hade ju jätteavancerade sådana här printrar som kunde 
printa ut sådana här… 

 
- 3-dimensionella? 

 
- Ja, tredimensionella ja 3d-modeller som kom ut. Så det är ju skithäftigt. 

 
- Ja, verkligen. 

 
- Och då kunde man ju direkt känna hur den där kändes då. Och sen så hade 

man lanserat den och kommunicerat den som ett nytt kunderbjudande, att 
man paketerar ihop de här sakerna, i årsmodeller eller vad man nu vill 
kalla det för. Lite snott från bilindustrin som är duktiga på det, att lansera 
nya modeller. Det var hela körningen, fick ni Konstfacks presentation ett 
år senare. Det är mycket som är relevant, eller alltihop skulle jag vilja 
säga. 

 
- Vi undrar lite utifrån vår fina kundresa här hur ni tänker vid punkterna 

köpa biljett, förvara bagage, underhållning och efteråt, hur ni tar hand om 
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klagomål och reklamationer och detta på sträckan Stockholm – Malmö. 
Och vi vet ju utifrån ett kundperspektiv att så här ska vi göra, men hur 
möter ni det behovet? 
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Bilaga 3: Intervju med Swebus Express 
 
E: Med design menar vi dels design av fysiska produkter, bevis för tjänsten, men 
också som en arbetsprocess. 
 
J: Ok, så både design och grafisk design. 
 
E: Ja, både som en arbetsprocess och design av fysiska ting. Med arbetsprocess 
menar vi ett specifikt sätt att jobba på – designers jobbar med vissa metoder etc. 
 
E: Har ni en särskild tjänsteutvecklingsprocess som ni utgår ifrån då ni utvecklar 
era tjänster? 
 
J: Ja, eftersom vi erbjuder uteslutande tjänster. Men vi har ingen ABC-process, 
utan det är olika processer som vi jobbar igenom beroende på vad vi utvecklar.  
 
E: Är det olika beroende på om det är helt nya tjänster ni utvecklar eller 
förbättring av befintliga? 
 
J: Ja, helt annan process vid nya tjänster. Vi kallar tjänster för produkter. När man 
förfinar behöver man inte bevisa konceptet igen. Man behöver inte som vid nya 
tjänster det initiala business caset, och sedan räkan hem allt.  
 
E: hur jobbar ni med designers? 
 
J: Vi jobbar både med externa och interna designers. Vi har en marknadsförare 
hos oss med god känsla för design.  Men vi jobbar inte så mycket med designers. 
Det är klart – vid utveckling en ny produkt så. Som ett kort.  
 
Men vi jobbar i lågprissegmentet. Vi lämnar aldrig ut till konsulter vad vi vill att 
de skall leverera, på det viset. Vi har specialist kompetens inom företaget. Men på 
marknadskommunikationen på valda delar så jobbar vi med designers. 
 
E: Hur tar ni in kunden i utveckling av tjänster? 
 
J: Genom kundpaneler. Kollar av vad kunderna tycker om vissa delar, deras 
intryck. 
 
E: Kundpaneler – menar du då fokusgrupper? 
 
J: Ja  
 
E: Använder ni er av annat också såsom undersökning – enkäter? 
 
J: Ja  
 
E: Hur gör ni vid utvecklandet av nya tjänster? Kunder vet inte alltid vad de vill 
ha, hur gör ni då? Utvecklar och testar innan ni launchar? 
 



 

107 

J: Ja. Man testar vissa reaktioner innan man släpper helt. Till exempel i delar av 
Mälardalen. I den mån det går att testa – vissa saker är inte möjliga att kolla. Men 
testa i liten skala för att sen köra i stor skala. Men som sagt vissa risker får man 
ta. Det går inte att 100 % gardera sig. 
E: Om man tänker sig en kundresa utifrån kundens perspektiv: ha ett behov, söka 
information, beställa, kliva på, äta, bli underhållen, kliva av, ta sig därifrån, 
kanske reklamera eller boka om. Använder ni er av kundresor? 
 
J: Ja, vi jobbar så. 
 
E: Om man tittar på kundresan i form av före, under och efter resan – före är ha 
behov, söka info, boka – under är kliva på, bli underhållen – efter är åka hem osv 
– vilka delar anser du att ni är bra på? 
 
J: Vi har en ganska enkel produkt på det viset – de flesta hittar på och av en buss. 
Men vi har före och under resan har vi bäst fokus. Vi jobbar på att ha god 
tillgänglighet och att det ska vara enkelt att nå oss. Efter (resan) saknar vi koll på 
flödet vill jag påstå. 
 
Vi jobbar mycket med marknadsundersökningar. Men i vår bransch är det inte 
själva resan som är målet, utan det är ditt man vill nå. Vi fokuserar på lågt pris. 
Visst har vi ”efter” med reklamation. Vi är nog ganska generösa så. Vi har tydliga 
regler om sånt. Men vi kan inte vara flexibla på det viset.  
 
E: Om vi tittar närmare på till exempel under resan – att äta, bli underhållen etc.  
– erbjuder ni mertjänster? 
 
J: Inga mertjänster Visst kanske någon gratis tidning, men inget Internet eller så. 
Du känner väl till Coca Colas tre T: n? Tillgänglighet, tillgänglighet och 
tillgänglighet. Jag brukar säga att vi har tre P: n. Pris, pris och pris. Sen är det 
klart att det finns vissa hygienfaktorer. Rent, fräscht, snyggt och enkelt ska det 
vara.  
 
Vi har provat saker (mertjänster) såsom matpåsar. Köpa fika innan 
ombordstigning. Det var ganska gynnsamt. 
 
E: men det är inget ni kör med nu? 
 
J: nej 
 
E: Om vi talar om designprocessen – designers menar ofta att de genom sina 
metoder har ett bättre fokus på användaren – i detta fall resenären – och kan 
därför skapa bättre produkter för användaren. De tar in kunden redan i de första 
faserna och använder metoder såsom observation och skuggning – lite 
beteendevetenskap på ett sätt. Tycker du att ni skulle kunna gynnas av ett sådant 
arbetssätt? Eller är detta metoder som ni redan använder? 
 
J: Definitivt vid design av fysiska saker såsom bussar och stolar. Jag har jobbat 
tidigare inom produktutveckling och vet att designers är duktiga på detta. Men 
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min erfarenhet av designers i den bemärkelsen som ni använder så har jag inte 
träffat någon som tänker ut ett kundperspektiv – de är estetiskt fokuserade.  
 
Design av fysiska produkter – ja, där kan de tillföra. Men inte kundaspekten. 
 
E: hur ser ni på design annars på Swebus Express? Vissa företag talar om design 
som strategisk resurs etc. 
 
J: Absolut som strategisk resurs, men även praktisk resurs. Vi tänker och jobbar i 
de här banorna, mer eller mindre.  
 
E: Använder ni er av design för att kommunicera? 
 
J: Inom marknadskommunikation. Design av profil – grafisk profil 
 
E: Men när ni utvecklar nya tjänster – tar ni in designers i detta? 
 
J: Inte i processen – inte designers. Då tar vi in, eller har, verksamhetsutvecklare. 
Konsulter och specialister i viss mån. Visst vi har jobbat med externa, men främst 
jobbar vi inom företaget. Semiinternt kan man säga.  
 
E: Du har nämnt ord som enkelhet, tillgänglighet. Andra ledord som kan 
användas är kvalitet, effektivitet, upplevelser. Vilka ledord beskriver er 
tjänsteutformning bäst? 
 
J: Absolut enkelhet. Less is more. Och tillgänglighet. 
 
E: Om vi återgår till era processer. Om jag förstått dig rätt så använder ni er av 
processer men ingen specifik ABC-process? 
 
J: Ja precis. Vi har olika processer. 
 
E: Kan du ge exempel? 
 
J: Som vår tidtabellsprocess, som vi jobbar fram turutbudet med. Den är väldigt 
uppstyrd. Med specifika steg som man går igenom. Nu gör vi ett nytt Swebus kort 
för betalning. Här har vi inga specifika metoder eller processer. 
 
E: Finns det vissa steg som är återkommande i de olika processerna? 
 
J: Ja absolut 
 
E: Som vilka då? 
 
J: Ja kundpanel i början. Sen att man gör ett business case av det. Att man räknar 
hem. Vi kollar om vi kan genomföra det hela. Sen regressionstestar vi. Sen 
stämma av. Men under hela mittendelen styrs allt av typisk projektledning. Så det 
är ingen ”rocket science” om det var det ni var ute efter. 
 
E: Vad är ni bäst på i processerna? 
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J: Starkast är vi på att hitta idéerna. Och konceptualisera. Men att genomdriva är 
en utmaning – för alla, inte bara oss. 
 
E: OK. Kan vi återkomma per mail om vi behöver komplettera med frågor? 
 
J: Ja, men jag kanske inte svarar. Som det ser ut nu så har jag för mycket att göra. 
Men hellre ringa då i så fall. 
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Bilaga 4: Intervju med SJ 
 

- Vill ni att jag ska börja berätta lite allmänt om SJ? 
 
- Ja, men det låter bra.  

 
- Tidigare har vi haft en organisation där vi haft ansvaret ute, vilket innebar 

att vi för några år sen tog ett järngrepp och tänkte att vad ska SJ:s 
varumärke egentligen stå för… du som kund ska veta vad SJ levererar… 
Och om vi börjar då, vi har ju till skillnad från andra företag äran att 
attrahera flera olika kunder i olika skepnader. Jämfört med Swebus till 
exempel som bara har en typ av kunder så har vi flera, och alla i ett och 
samma tåg. Jag kan ta X2000 till exempel, som kom som en ny produkt, 
som en ren affärsresenärsprodukt, konceptet var dock inte lönsamt för 
oss… vilket innebar att X2000 idag är en basprodukt som möter flera 
kategorier människor… När vi talar om våra olika kunder brukar vi skilja 
mellan affärsresenärer, fritidsresenärer, pendelresenärer och 
funktionshindrade… antalet funktionshindrade har ökat väldigt mycket i 
samhället… vilket då har gjort att det blivit en egen kategori… Så mitt 
arbete då då… det består i att ta fram handlingsplaner och göra analyser 
kan man säga, vi gör så att vi följer en resa för varje kategori. Varje 
kategori kunder består ju sen då av olika kunder, som fritidsresenärerna 
till exempel, de består bara av både pensionärer, ensamstående mammor 
och ungdomar… Och alla har de ju olika behov. Vi tittar på var dessa 
hänger ihop och det är egentligen här vår process börjar… 

 
- Hur tar ni reda på vad det är kunderna vill ha då? 

 
- Vi gör löpande kundundersökningar, inte på alla resor men löpande och 

dagligen. Där ger kunden en bedömning eller ett betyg då för varje del av 
resan. Sen samlar vi alla synpunkter… vi har ett system, Boomerang då 
som det kallas där synpunkterna listas och scoras… Sen har vi även en 
intern kundombudsman som ansvarar för de inkommande synpunkterna… 
Men sen tar vi såklart in annan input, till exempel omvärldsanalyser där vi 
ser till konkurrenterna… När vi har gjort det här, så har vi fått den här 
bruttolistan och en gång per år gör vi en revidering på allt som vi fått in. 
Och en gång per år gör vi sen en revidering på allt vi fått in… Och sen 
görs handlingsplaner för varje kategori kunder, baserade på de ingående 
analyserna. I det läget bestämmer vi även de viktigaste punkterna, några 
fokusområden, som vi sedan åtgärdar och följer upp. Men allt på listan går 
ju inte att genomföra… 

 
- Hur ser er process ut då?  

 
- Vi ser ju processen som en tratt då då, och ju öppnare tratt, desto fler 

intryck… men först då… det första steget i vår förändringsprocess är att 
hitta ingångarna och hitta vad de olika kundkategorierna tycker. Om man 
liknar vår process vid en tratt så har vi ett antal filter, där kan man se om 
det ligger i vår linje. Är det i linje med vårt varumärkestänk? Är det 
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möjligt att genomföra? Detta resulterar i ett antal droppar som sedan 
resulterar i en handlingsplan. Vi använder oss av en modell som heter 
Props när vi ska utveckla någonting. Modellen är en gång skapad av 
Ericsson.  

 
Det finns olika typer av utvecklingsprojekt  
L (löpande) 
K (kampanj) 
P Props tillämpas i projekt. 

 
- Men om vi ser till det här med kundmöten, sysslar ni någonting med 

observering eller skuggning eller… 
 

Förra året hade vi faktiskt möjligheten att… vi hade dragit ihop all 
frontpersonal, både ombord och säljare och ställde dem frågan, ”om ni 
skulle bestämma vad skulle ni förändra?” De möter ju kunder varje dag… 
men vi har också ”mystery shoppers” som är ute och kikar och ser till 
kundmöten bland annat... För två år sedan definierade vi upp varandra 
som olika kundkategorierna. Vi åkte x2000, nattåget, jag var då revisor 58 
år, en var ensamstående mamma och så vidare… Sen fick vi relatera till 
resan på olika sätt, vi hade dock rest tillsammans men sett det ur olika 
perspektiv. Vi började med att boka, på det sättet den profil man kunde 
tänka sig skulle boka. Men det här med modeller, vi hade för några år sen 
en annan modell, vi körde ”adventure”, ett typ av affärsidéspel där vi gick 
ut internt och externt och frågar ”har ni någon affärsidé som bygger något 
värde för kunden och som du skulle kunna se att du skulle bygga en affär 
på?” Vi tog in en extern jury eller domare då och det kom fram ett antal 
intressanta förslag… och vinnarna fick en sedan en andel faktiskt. En av 
idéerna var att ge kunden ”entertrainment”, som vi då testade mot kunden. 
Idén innebar att bygga upp en teknisk platt form för Internet ombord, sen 
korrigerade vi den och testade den på kunden. Och vi köpte då sedan upp 
bolaget. De tävlade var anställda som knöt ihop med externa, till exempel 
kompisar som jobbade ihop bra och så där. En idé var att göra reklam på 
tåget på ett annat sätt... Vissa fungerade inte alls… som ”Butleridén”, den 
fungerade i alla fall inte för fyra år sen, kanske idag att det skulle 
fungera… Men detta var ett sätt att utveckla tjänster på ett annorlunda sätt, 
att utmana… Men det här med att utveckla… sen är det viktigt att kolla på 
andra färdmedel, Vi var till exempel på en bilsalong nyligen där vi ägnade 
en lunch åt att se vad det var kunderna pratade om, om det var säkerhet 
eller hur mycket tillval de gjorde. 

 
- Ser ni bilen som största konkurrent? 
 
- Det beror på vilken kundkategori det är, men bilen är en jättekonkurrent. 

Ta till exempel en grand voyager med stort lastutrymme… Måste berätta 
förresten… Härom natten testade jag att vara en morgonuggla ned på 
planet till Malmö, och jag ställde mig frågan varför inte alla dessa 
människor var på nattåget, sovit i Dux-sängar, ätit på Savoy och tagit en 
dusch. Men här handlar det om kommunikation, de som åker tåg har ofta 
bra koll, vilket inte flygkunderna har. På tal om bilen som konkurrent… 
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Någonstans vid ”ta sig till avgångshallen” brister vi lite, bilen är en stark 
konkurrent här för det finns ytor vi inte rår på själva… Men vår issue i det 
hela är användbar restid och valfrihet. Det är våra ledord. Vi kan inte säga 
vad ni ska göra, bara ge er möjligheter. Vi kommer till exempel att skapa 
en tyst kupé för dem som inte vill höra telefoner ringa och folk prata. 

 
- När ni identifierat vad ni vill utveckla, hur arbetar ni? Arbetar ni 

tvärdisciplinärt, är olika befattningar inblandande?  
 
- Ja… eller … förresten, vi har två organisationer som möter kunden, en 

som har all säljpersonal, och en organisation som säkerställer mötet på 
tåget. Jag leder ett forum som heter topp och där vi träffas en gång i 
månaden, varje mån rapporterar vi vad som är på gång på ett par månaders 
sikt. ”Vi måste säga till kanske tre månader innan att nu är det på gång, 
men då kan det vara olika anledningar som stoppar, som till exempel 
ingen utbildning eller ingen teknik. Det kan vara frustrerande för det är ju 
vad kunderna vill ha.” 

 
- Vad har SJ för inställning till design, hur det ser ut? Kopplar ni design 

direkt till fysisk produkt eller mer strategiskt som en arbetsprocess? 
 

- Vi har stora möjligheter… Vi byggde om X2000 tågen och de vanliga lok-
o-tåg-vagnarna. När vi gör det så är det processer vi jobbar med, när vi 
funderar på hur vi ska utveckla. Det innebär att när vi till exempel bygger 
om x200 sker en ordentlig kartläggning av vad ni som kunder vill ha. Den 
första och vikigaste frågan är ”vad vill ni SJ ska leverera till er inom en 
snar framtid?” Det här var precis när alla lågprisflygen kom, som bara 
pratade om kostnadseffektivitet… Men vi frågade om kunderna kunde 
värdera detta åt oss, värdet av vad de fick på resan, vad det var de ville 
betala för. Den nya ”X2:an” innehåller till exempel en helt ny bistro, för 
kunderna ville ha en mötesplats, så vad vi gjorde var att bygga om hela 
bistrokonceptet, vi byggde det till en öppen mötesplats och flyttade ut 
personalen, displayade maten i ett antal montrar… och bytte till två 
mikrovågsugnar. Sen har vi ett samarbete med kocklandslaget som hjälper 
oss med mackorna, vad de ska innehålla och hur de ska se ut. Detta gjorde 
vi bland annat med hjälp av trendanalyser… en trend var till exempel 
kaffe, vilket vi lyfte fram och erbjöd caffe latte, espresso och så vidare… 
vi har även haft en vindesigner som hjälpt oss med vinet ombord. En 
annan sak var att fråga affärsresenärerna vad de ville ha och de ville slippa 
behöva titta på någon under resan, vilket vi nu håller på att ta hänsyn till… 
Den första och viktigaste frågan är vad ni som kunder vill att SJ ska 
leverera till er inom en snar framtid… Så det ena är att lyssna på 
kunderna, det andra är att fundera lite själv, göra någon slags 
fututreanalys. 

 
– När du säger ”vi”, vilka menar du då? Jag tänker på det här med 
designers och internt och externat… 

 
– Det är klart vi tar in folk! Vi har ansvariga för designfrågor, men vi 
köper en produktion från ett företag som heter Lars Hall AB. Han har ett 
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tänk tillsammans med oss som är enkelhet och naturligt, ett nordiskt, 
naturligt designuttryck. Till exempel våra nya silverfärgade tåg utan 
ränder, de ser rena ut, vi har tagit bort alla ränder, allt plåtter… Vi arbetar 
med två olika typer av designers, dels Lars Hall AB som är duktiga på att 
visualisera och ser till känslan, och dels mer funktionell design som till 
exempel industriella designers som ser mer till verkligheten.  

 
- Tänkte på en sak, hur pass linjär är er process? 
 
- Strukturerad, men det kan hända att vi får återkoppling någonstans mitt i, 

vilket kan innebära att vi får backa och därmed blir den mer iterativ.  
 
 


