
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ATT MÖTA KUNDENS 

VERKLIGA BEHOV 

EN STUDIE OM KUNDINVOLVERING HOS 

FÖRSÄKRINGSKASSAN      

EXAMENSPROJEKT I 
INNOVATIONSTEKNIK, 15HP 
 
AKADEMIN FÖR INNOVATION, 
DESIGN OCH TEKNIK 
MÄLARDALENS HÖGSKOLA 
 
HT 2016, 23 JANUARI 
      

 
      

 

Författare: 

Caroline Berglind 

Linda Gustafsson 

Handledare: Carina Sjödin 

Examinator: Tomas Backström 



Abstract 
 

Title: Meeting the customer’s real needs 

Level: Bachelor thesis in Innovation technology 

Institution: The academy for Innovation, Design and Technology, IDT. 

Authors: Caroline Berglind & Linda Gustafsson 

Supervisor: Carina Sjödin 

Examiner: Tomas Backström 

Date: January 2017 

 

Purpose and challenges: The study aims to increase knowledge of how Försäkringskassan 

takes into account the customer's needs in the development of services and to identify 

customer involvement methods considered appropriate in the development process and its 

various phases. 
 

 

The study answers the following questions: 

1. Does Försäkringskassans unit Customer Insights and Service Design involve customers 

in their service development processes? 

2. What customer involvement methods are considered as appropriate in the phases of a 

service development process? 

3. What factors are characteristic of customer involvement within Försäkringskassans 

public sector context? 

 

Limitations: The study focuses on examining customer involvement in Försäkringskassans unit 

Customer Insights and Service Design (Stockholm). 

 

Method: This is a qualitative study with elements of action research. Empirical data for the study 

was collected through semi-structured interviews and generated through reflective discussions. A 

reference project entitled case Carina has been used as a basis for answering the research question 

1. The study has an abductive approach and the authors have had a pragmatic approach during the 

research process. 

 

Results and conclusions: The study shows that Försäkringskassan have initiated a more customer-

focused paradigm. However practical customer involvement is not perceived as a fully 

implemented approach in service development processes. A proposal of methods and customer 

groups as may be used for customer involvement in the development process phases of idea, design 

and test has been developed as a way towards increased levels of customer involvement. The study 

reveals several factors that affect and impede customer involvement in the context of 

Försärkingskassan, including power structures, lack of knowledge and a distinctive customer 

relations.  

 

Key words: Customer involvement, service development, service logic, customer needs, 

Försäkringskassan. 
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Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att öka kunskaperna kring hur 

Försäkringskassan tar hänsyn till kundens behov i utvecklingen av tjänster och att 

kartlägga kundinvolveringsmetoder som anses som lämpliga i utvecklingsprocessens olika 

faser.  
 

 

Uppsatsen besvarar följande frågeställningar: 

1.       Arbetar Försäkringskassans enhet Kundinsikter och tjänstedesign med kundinvolvering i sina 

tjänsteutvecklingsprocesser? 

2.       Vilka kundinvolveringsmetoder anses som lämpliga i en tjänsteutvecklingsprocess olika faser? 

3.       Vilka faktorer är utmärkande för kundinvolvering hos Försäkringskassan i kontexten 

offentlig sektor? 

 

Avgränsningar: Studien avgränsar sig till att undersöka kundinvolvering inom 

Försäkringskassans avdelning Kundinsikter och tjänstedesign (Stockholm).  

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie med inslag av aktionsforskning.  Empirisk data för 

studien har inhämtats via semistrukturerade intervjuer och genererats genom reflekterande 

diskussioner. Ett referensprojekt benämnt case Carina har använts som underlag för att besvara 

uppsatsens första frågeställning. Studien har en abduktiv ansats och författarna till uppsatsen har 

haft ett pragmatiskt förhållningssätt under undersökningsprocessen. 

 

Resultat och slutsatser: Studien visar att Försäkringskassan har påbörjat ett mer kundfokuserat 

arbete men att praktisk kundinvolvering inte i någon större utsträckning används för 

tjänsteutveckling. I uppsatsen har lämpligheten av metoder som kan användas för 

kundinvolvering utifrån utvecklingsprocessens faser idé, design och test diskuterats som en bit 

på väg mot ökat arbete med kundinvolvering. Studien synliggör flera olika faktorer som 

påverkar och försvårar kundinvolveringsarbetet i Försäkringskassans kontext, bland annat 

maktstrukturer, kunskapsbrister och ett särpräglat kundförhållande.  

 

Nyckelord: Kundinvolvering, Tjänsteutveckling, Tjänstelogik, Kundbehov, Försäkringskassan 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter och samarbetspartners på 

Försäkringskassan för deras öppenhet, engagemang och det material som vi fått ta del 

av. Sedan vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare som under tiden funnits till 

hands under uppsatsprocessen. Tack vare er blev arbetet både intressant och lärorikt! 

Utgångspunkten för detta arbete har varit intresset och nyfikenheten för 

kundinvolvering som arbets- och tillvägagångssätt i utvecklingsprocesser. Vi fick 

kontakt med Försäkringskassan och fann att kundinvolvering i kontexten offentlig 

sektor var ett relativt outforskat område som inkluderade många kunskapsluckor. 

Kunders kunskap och kompetens är idag också en ofta underutnyttjad resurs inom 

offentlig sektor, med många spännande aspekter att undersöka och utveckla. Uppsatsen 

blev långt ifrån vad vi hade tänkt oss och kom att breddas och ändra fokus under 

studiens gång.  Tanken med uppsatsen från början var att svara till de två första 

forskningsfrågorna. I takt med att studien fortskred upptäckte vi att förutsättningarna för 

kundinvolvering skiljde sig markant mellan privat sektor och Försäkringskassans 

kontext, varför vi valde att lägga till ytterligare en forskningsfråga. 

 

Västerås, 2017-01-23, Linda Gustafsson & Caroline Berglind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begreppsdefinitioner 
 

Kunder – De medborgare som använder Försäkringskassans tjänster och förmåner. 

(Försäkringskassan, 2016) 

Kundinvolvering – Kundinvolvering innebär att involvera kunden i utvecklingsprocessen 

för att bidra till ett kunskapsutbyte mellan kunden och företaget. (Alam, 2002) 

Kundorientering - Kundorientering är ett förhållnings- och arbetssätt för att sätta kundens 

behov i fokus och som utgångspunkt för förbättringar i och av tjänster. (Kristensson, 

Gustafsson & Witell, 2014) 

Tjänstelogik - Tjänstelogiken är ett synsätt där fokus ligger på att förstå vad kunden 

utifrån dennes egen kontext har för behov och önskemål. (Kristensson et al., 2014) 

Tjänsteutveckling - Handlar om att förbättra och utvidga befintliga tjänsteutbud. (Bonomi 

& Spring, 2013) 

Utvecklingsprocess – En process bestående av en uppsättning av olika steg med 

innefattande aktiviteter från idé fram tills att en ny tjänst lanseras. (Bonomi & Spring, 

2013; Froehle & Roth, 2007) 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel presenterar bakgrunden till studien och en fördjupande 

problematisering kring ämnet samt studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 
Försäkringskassan är en myndighet som beslutar om och betalar ut en stor del av de förmåner 

som ingår i den svenska socialförsäkringen (Försäkringskassan, 2016). Omkring år 2008 hade 

en stor omorganisation genomförts för att effektivisera och höja kvaliteten i arbetet där bland 

annat två nya reformer infördes. Till följd av detta blev myndigheten istället mycket ansträngd 

och undersökningar visade rekordlåga värden för kundnöjdhet. (Ekonomistyrningsverket, 

2014) Regeringen gav med hänsyn till bland annat förtroendefrågan och framtida utmaningar 

därför åren 2011-2014 Försäkringskassan i uppdrag att öka tilliten till myndigheten och 

förtroendet för socialförsäkringen (Försäkringskassan, 2015a).  

På regeringens uppdrag tillsattes även en kommitté, innovationsrådet, i syfte att höja 

effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet. Innovationsrådet kom fram till att det 

offentliga i för låg grad är organiserat för att möta mottagarnas behov. Förslag lades fram som 

bland annat syftar till att åstadkomma ökat fokus på kundbehov, värdeskapande och system 

(SOU, 2013:40), där det liksom enligt tjänstelogiken är kundens behov som bör styra vad som 

erbjuds (Kristensson et al., 2014). I SOU (2013:40) nämns även att offentlig sektor måste 

förstå människors och organisationers behov och syfte utifrån olika händelser och situationer 

och att arbeta mer kundorienterat. Kundorientering är enligt Kristensson et al. (2014) ett 

förhållnings- och arbetssätt som handlar om att överföra kundernas behov till verkliga 

aktiviteter. Uppfattningen om att offentlig sektor bör arbeta mer strukturerat med att involvera 

fler problemlösare och idégivare och att kunders kompetens, erfarenhet och förmågor är en 

underutnyttjad resurs som kan tillvaratas om de bjuds in som medskapare är också tydlig. Det 

beskrivs att om kunder involveras i planerandet, utformandet och utvärderingen av tjänster 

bedöms de offentliga tjänsterna kunna bli mer behovsanpassade, kunna stärka den enskilde 

mottagaren samt bli utförda till lägre kostnader.  (SOU, 2013:40) Genom att praktiskt 

involvera kunder i tjänsteutvecklingsprocesser kan information om kunders behov som annars 

är svår att nå omsättas i praktiken. Detta i sin tur ökar chanserna att utveckla tjänster vars 

funktioner är anpassade efter kundens verkliga behov. (Enkel, Perez-Feije & Gassman, 

2005b; Sundström, 2012).   

1.2 Problematisering 
Innovationsrådet är av åsikten av att kundens kunskap och kompetens kan ses som en resurs, 

och därför med fördel kan bli medskapare genom att involveras i planerandet, utformandet 

och utvärderingen av tjänster (SOU, 2013:40). Mycket talar således för att kunden som 

medskapare i en tjänsteutvecklingsprocess är fördelaktigt. Samtidigt finns riktlinjer i 

kontexten offentlig sektor som styr Försäkringskassans möjlighet och förmåga att involvera 

sina kunder. Bland annat har direktiv utfärdats av Regeringen där det tydligt framgår att 

Försäkringskassans arbete med kundinvolvering inte får prioriteras så högt att fokus på 

korrekt tillämpning av försäkringen, en rättssäker och verksam administration samt en 

omfattande och effektiv kontrollverksamhet kommer i kläm (Statskontoret, 2015). Detta gör 

att Försäkringskassan har ett allmänt intresse att beakta och kan således inte enbart fokusera 



4 
 

på kundens behov. Vidare kan det faktum att kunden hos Försäkringskassan skiljer sig från en 

kund i den privata sektorn lyftas. Försäkringskassans kunder har inte, som i privat sektor, 

några andra alternativ att välja mellan och måste därför uteslutande vända sig till 

Försäkringskassan för att få ta del av den svenska sjukförsäkringen (Stadskontoret, 2015). Att 

komma nära kunden och ta hänsyn till dennes behov i denna särpräglade kontext pekar på en 

större komplexitet än vad som upplevs i den privata sektorn. Frågan blir då hur 

kundinvolvering går till i en myndighet som, i större utsträckning än företag inom den privata 

sektorn, har strikta riktlinjer att förhålla sig till och där kunden står i ett originellt förhållande 

till myndigheten i sig. 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att öka kunskaperna kring hur Försäkringskassan tar hänsyn till kundens 

behov i utvecklingen av tjänster och att kartlägga kundinvolveringsmetoder som anses som 

lämpliga i utvecklingsprocessens olika faser.  

1.4 Forskningsfrågor 
1.       Arbetar Försäkringskassans enhet Kundinsikter och tjänstedesign med kundinvolvering 

i sina utvecklingsprocesser? 

2.       Vilka kundinvolveringsmetoder anses som lämpliga i en tjänsteutvecklingsprocess olika 

faser? 

3.       Vilka faktorer är utmärkande för kundinvolvering hos Försäkringskassan i kontexten 

offentlig sektor? 
 

1.5 Avgränsningar 
Samarbetspartner för denna studie har varit Försäkringskassans enhet Kundinsikter och 

tjänstedesign i Stockholm. Försäkringskassan arbetar i huvudsak med handläggningar och 

utbetalningar som går inom ramen för den svenska socialförsäkringen och drivs på uppdrag 

av Riksdag och Regering (Försäkringskassan, 2016).  Studien avgränsar sig således till att 

undersöka praktisk kundinvolvering inom kontexten offentlig sektor, på 

Försäkringskassan, specifikt på avdelningen kundinsikter och tjänstedesign. Resultatet ska 

därför tolkas därefter och gör inga anspråk på att vara någonting generaliserbart. 

För att kunna besvara forskningsfråga 1 utgår studien i hög grad även ett specifikt 

referensprojekt kallat “case Carina”, för att kunna skapa en bild av hur 

kundinvolveringsarbetet på nämnd avdelning kan se ut. I case Carina har där de anställda 

inom enheten involverat kunder till följd av ett ökat fokus på tjänstedesign som ett sätt att 

verksamhetsutveckla. Referensprojektet är representativt på så sätt att det ungefär är dit de 

kommer med sitt kundinvolveringsarbete enligt respondenterna.   

 

Då respondenterna menar att kundinvolvering idag i huvudsak används för identifiering av 

behov hos Försäkringskassan, har Forskningsfråga 2 i denna studie avgränsats till att börja 

vid idéfasen och avslutas vid testfasen i en tjänsteutvecklingsprocess. Vidare är 

utvecklingsprocessen som används i studien en förenklad modell, vilken har baserats på 

Alam (2002) och Froehle & Roths (2007) modeller. Utvecklingsprocessens struktur som 

används i studien är för att förtydliga en, för denna studie, egen tolkning och 

sammanfattning. 
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1.6 Kunskapsbidrag och innovationsbidrag 
Både tjänsteutveckling och kundinvolvering i kontexten offentlig sektor är ett relativt 

outforskat område. Uppsatsen blir därför ett kunskapsbidrag gällande kundinvolvering i 

utvecklingsprocesser inom offentlig sektor. Genom att undersöka praktisk kundinvolvering 

hos Försäkringskassan resulterar studien även i en kartläggning över dess underliggande 

problematik och förslag på praktiska kundinvolveringsmetoder tas fram gemensamt med 

två tjänsteutvecklare på enheten Kundinsikter och tjänstedesign. Därigenom bidrar även 

studien till kunskap och insyn kring hur kunder kan involveras på fler sätt i 

Försäkringskassans kontext, vilket även genererar ett innovationsbidrag för 

Försäkringskassan. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för arbetets upplägg och vilka metoder som har använts i studien. Det 

redogörs även för hur datainsamlingen har gått till och hur studiens material har 

analyserats.   

2.1 Kvalitativ forskning med inslag av aktionsforskning 
Denna studie har i första hand utgått från en kvalitativ forskningsmetod, där valet har 

grundat sig i att den kvalitativa metoden bedöms generera mer rik och nyanserad 

information i jämförelse med en kvantitativ metod. Enligt Bryman & Bell (2013) 

karaktäriseras den kvalitativa forskningsdesignen av att skapa förståelse för den studerade 

verkligheten och att återge den i ord, snarare än att mäta den i variabler och siffror. Rent 

kunskapsmässigt kan en kvalitativ metod leda fram till data som är meningsfull, subjektiv 

och reflektiv (Lindhult, 2004). Genom användningen av en metod av kvalitativ karaktär 

har svar på värderingar och beteenden kopplat till området genererats, vilket har gett ett 

giltigt svar på undersökningens första och grundläggande forskningsfråga. 

 

Även om den kvalitativa metoden har möjliggjort en grundläggande förståelse för den 

undersökta organisationens kontext, har ytterligare metoder behövts för att bidra till 

innovationsbidraget. För att i praktiken kunna skapa de förändringar som en organisation är 

i behov av menar Coghlan & Brannick (2014) att det krävs en närvaro och ett samarbete 

som inte kan uppnås utifrån eller från sidan. Aktionsforskning bygger således på att 

forskaren är med i processen och arbetar tillsammans med samarbetspartnern för att skapa 

förståelse för ett problem och generera en eventuell lösning (Bryman, 2011; Bryman & 

Bell, 2013). Då syftet med undersökningen delvis har varit att ta fram förslag på genom 

vilka metoder som kunder kan involveras i en utvecklingsprocess har ett mer nära 

samarbete och interaktioner med samarbetspartnern varit önskvärt.  I denna studie har 

därför inslag av aktionsforskning ingått, men den övergripande metoden som sådan har inte 

klassats som aktionsforskning i sin helhet. Medan en kvalitativ metod kan bidra med reell 

och reflektiv förståelse kan aktionsforskningen ge mer aktiv och praktisk kunskap 

(Lindhult, 2004).  Kvalitativa metoder med inslag av aktionsforskning har därför bedömts 

som fördelaktig i denna studie. 

 
Figur 1. Visualisering av studiens forskningsdesign 
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2.2 Forskningsansats 
Alvehus (2013) menar att det i kvalitativ forskning används någon form av abduktiv 

ansats, vilket tillåter studien växlar mellan teoretisk och empirisk reflektion. Den rent 

deduktiva ansatsen beskrivs på grund av den subjektiva tolkningsprocessen blir 

problematisk i kvalitativ forskning, samtidigt som den induktiva ansatsen beskrivs ohållbar 

eftersom att det utan teoretisk förförståelse är svårt att genomföra en tolkning och bygga 

slutsatser. (a.a.) Denna studie har därför haft en abduktiv ansats för att kunna jämföra 

teoretisk kunskap och empiriskt material i ljuset av varandra, vilket har inneburit att båda 

dimensionerna kontinuerligt utvecklats. 

2.3 Förhållningssätt 
Gällande de inslag av aktionsforskning som har inkluderats i studien har ställning tagits till 

vilket förhållningssätt som har praktiserats under processen. Det finns en del utmärkande 

skillnader mellan olika förhållningssätt, varför det är viktigt att reflektera över vilket 

förhållningssätt som lämpar sig bäst för en undersökning (Johansson & Lindhult, 2008). 

 

Johansson & Lindhult (2008) talar om två olika förhållningssätt inom aktionsforskning i 

form av ett pragmatiskt och kritiskt sådant. Dessa skiljer sig åt på en del punkter där det 

pragmatiska förhållningssättet fokuserar på praktisk kunskap och utveckling via dialoger 

och experiment, medan det kritiska är mer distanserat i sin form och koncentreras mer på 

iakttagelser, kritiskt tänkande och reflektion. Då oftast ett av förhållningssätten tenderar att 

ta över, ställer sig forskarna kritiska till att en kombination av dem kan erhållas. (a.a.) Då 

studiens syfte har varit att tillsammans med samarbetspartnern generera slutsatser och 

diskutera kring lämpliga kundinvolveringsmetoder för tre av utvecklingsprocessens delar 

landar denna studie närmare det pragmatiska förhållningssättet. 

2.4 Datainsamling & datagenerering 
Data kan, enligt Bryman & Bell (2013), bestå av olika typer. Primärdata innebär data som 

insamlas specifikt för gällande undersökning och har i studien inhämtats genom 

semistrukturerade intervjuer och genererats genom reflekterande diskussioner. 

Sekundärdata innebär redan tillgänglig data som samlats in i annat syfte, men som kan vara 

relevant och möjlig att applicera i andra sammanhang. (Bryman & Bell, 2013)  

Sekundärdata som använts i uppsatsen är rapporter från Försäkringskassan, Statskontoret, 

SOU och Ekonomistyrningsverket, samt respondenternas (1 & 2) tidigare projekt som i 

denna uppsats kallas case Carina.  

 

Det teoretiska materialet i uppsatsen består av vetenskapliga rapporter, artiklar i 

vetenskapliga tidskrifter och kurslitteratur inom området innovationsteknik. I uppsatsens 

tidiga skede användes kurslitteratur inom Tjänsteinnovation som utgångspunkt för att 

forma grundläggande teorier om tjänstelogik och kundfokus. De vetenskapliga artiklarna 

har använts för fördjupning inom området och har sökts fram via databaser som bland 

annat Springer, ScienceDirect, Discovery och Emerald. Sökorden har i första hand varit 

service-logic, customer involvement, new service development process och new product 

development process. Litteraturstudien har fokuserat på att undersöka teorier för hur 

kundinvolvering fungerar, metoder och tekniker som används, olika omfattningar och 

intensitet samt vilka problem och risker som kan uppstå. 
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2.5 Val av respondenter 
Utgångspunkten för arbetet har varit intresset för kundinvolvering i utvecklingsprocessen 

för skapandet av nya tjänster. Vid sökandet av lämpliga respondenter har ett snöbollsurval, 

även kallat kedjeurval, använts. Bryman & Bell (2013) och Alvehus (2013) beskriver hur 

snöbollsurvalet innebär att forskarna initialt kontaktar personer som utifrån forskningens 

tema är relevanta, för att sedan utifrån dem få vidare kontakt med ytterligare lämpliga 

respondenter. Inför den här uppsatsen kontaktades lärare på Mälardalens Högskola vilka är 

insatta inom området innovation, tjänsteutveckling och kundfokus. En av lärarna tipsade 

om och förmedlade kontaktuppgifter till en tjänstedesigner på Försäkringskassan. Efter 

inledande kontakt med respondenten stod det klart att denna person i rollen som 

tjänstedesigner arbetat med att involvera med kunder i Försäkringskassans 

utvecklingsprocesser, varför hen ansågs som en lämplig respondent med hänsyn till 

uppsatsens frågeställning. Denna person benämns i uppsatsen att som Respondent 1. 

Respondent 1 i sin tur rekommenderade en ytterligare person, dennes chef, som arbetar 

med och har erfarenhet av liknande arbete inom Försäkringskassan, vilken kom att bli 

respondent 2. Vidare har kontakt skapats, via Respondent 1, med Respondent 3. 

Respondent 3 fungerar som representant för den bröstcancerförening som medverkat i 

kundinvolveringen i case Carina, som används som referensprojekt i denna studie. Att en 

representant för dessa kvinnor har medverkat i studien istället för kvinnorna själva, beror 

på att medlemmarna i föreningen är anonyma och därför inte gått att nå.  Respondent 3 har 

använts i huvudsak för att återge kundernas syn på hur arbetet med case Carina har gått till 

och för att säkerställa i vilken utsträckning resultatet har speglat kundbehovet. 

 

Beskrivning av respondenter 
Respondent 1 arbetar som tjänstedesigner på Försäkringskassans enhet Kundinsikter & 

tjänstedesign sedan 1,5 år tillbaka. Hen har tidigare erfarenhet från att driva projekt med 

kundfokus inom både privat och offentlig sektor. 

Respondent 2 är sedan två år enhetschef på Försäkringskassans enhet Kundinsikter & 

tjänstedesign. Hen har tidigare arbetat med kundinvolvering, främst inom privat sektor. 

Respondent 3 är en representant (ordförande) för kvinnorna i den bröstcancerförening som 

involverades i case Carina och har således praktisk erfarenhet av att involveras som kund i 

enhetens Kundinsikter och tjänstedesign utvecklingsprocesser.  

 

2.6 Semistrukturerade intervjuer 
Ett sätt att samla in empiriskt material i denna studie har varit en användning av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har bestått av 2 telefonintervjuer och 1 direkt 

möte med respondenterna, där en intervjuguide har legat till grund för dess disposition (se 

bilagor). Intervjuguiderna har framställts med utgångspunkt i undersökningens syfte och 

forskningsfrågor samt den vetenskapliga teori som på förhand har inhämtats kopplat till 

detta. Intervjun med Respondent 1 har skett via ett direkt möte medan intervjuerna med 

respondent 2 och respondent 3 har genomförts via telefon. Bryman (2011) menar att 

telefonintervjuer inte bör vara lika långa som direkta intervjuer då det är lättare för 
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respondenten att avsluta en intervju per telefon än i ett fysiskt möte, varför 

telefonintervjuerna valts att hållas kortare än den direkta intervjun med respondent 1. 

 

För att inte gå miste om respondentens perspektiv men ändå få med viktiga frågor har 

semistrukturerade intervjuer använts i denna studie. En semistrukturerad form innebär en 

kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer vilket kan beskrivas som ett 

samtal med bestämda avsikter (Ryen, 2004). Huvudfrågor och viktiga teman har ställts upp 

som samtalet ska centreras kring men formuleringen av följdfrågor och ordningsföljden har 

inte varit på förhand bestämda i studien. Detta sätt ger, enligt (Alvehus, 2013; Ryen, 2004), 

respondenten mer frihet i på vilket sätt information ska förmedlas och kan vara en fördel då 

den kvalitativa forskningen även fokuserar på att förstå kontexten.  

2.7 Reflekterande diskussioner för samproduktion  
Under studieprocessen har ett samskapande stått i centrum, vilket enligt Coghlan & 

Brannick (2014) är karaktäristiskt för aktionsforskningen. Inslagen av aktionsforskning 

har, i denna studie, bestått av 2 interaktioner i form av reflekterande diskussioner. Under 

dessa har fokus legat på att utbyta kunskaper med de respondenter (1 & 2) som 

representerar samarbetspartnern för studien. Syftet har varit att tillsammans diskutera kring 

lämpliga kundinvolveringsmetoder och att diskutera fram slutsatser som bygger på samsyn. 

Enligt Johansson & Lindhult (2008) är detta typiskt för det pragmatiska förhållningssättet 

inom aktionsforskning där fokus ligger på att utbyta kunskaper och idéer genom dialoger. 

Vi som uppsatsförfattare har riktat fokus på att bidra med teoretisk kunskap inom 

tjänstelogik och kundinvolveringsmetoder inom utvecklingsprocesser för att sammanväva 

dessa med respondenternas praktiska kunskaper inom området kundinvolvering i offentlig 

sektor. Respondenterna (1 & 2) har bjudits in till reflekterande diskussioner med oss som 

författare till uppsatsen för att på så vis samproducera kunskapsmässiga resultat. 

Skillnaden mellan dessa reflekterande diskussioner och de semistrukturerade intervjuerna 

har varit fokus på kunskapsutbyte, snarare än en endimensionell informationsinhämtning.  

 

 
 

Figur 2. Visualisering av processen för inslagen av aktionsforskning. 
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Den första reflekterande diskussionen, som härifrån valt att omtalas som interaktion 1, 

varade i 45 minuter där vi som författare till uppsatsen tillsammans med Respondent 1 

gemensamt diskuterade lämpligheten av olika kundinvolveringsmetoder för de olika 

faserna; idé, design och test (se: bilaga 6).  Utgångspunkten under denna interaktion var en 

lämplighetsfokuserad diskussion kring metoderna brainstorming, koncepttesting, 

dagböcker, lead users, observation och djupintervjuer. Metoderna rankades utifrån 

lämplighetsgrad inom de olika faserna för att sålla bort de metoder som ansågs vara 

olämpliga för respektive fas. De utvalda metoderna för respektive fas sammanfattades 

sedan gemensamt för att säkerställa att vi och respondenten (1) kommit överens. Resultatet 

från interaktionen sammanfattades och togs sedan vidare för diskussion med Respondent 2 

för att få ytterligare perspektiv och tankar kring de utvalda metoderna. Detta skedde över 

telefon där Respondent 2 fick ge sin åsikt och reaktion på lämpligheten av de olika 

metoderna.  

 

Den andra reflekterande diskussionen, interaktion 2, utfördes tillsammans med Respondent 1 

och 2 där en 2 timmars diskussion fördes kring det resultat och de slutsatser som vi som 

uppsatsförfattare börjat komma fram till efter sammanställning av det data som samlats in. 

Enligt Johansson & Lindhult (2008) är det pragmatiska förhållningssättet i aktionsforskning 

beroende av att alla som har involverats i ett projekt eller liknande når konsensus. Den andra 

interaktionen hade därför som syfte att tillsammans med samarbetspartnern diskutera kring 

resultatet för att få en gemensam syn på det hela och bjuda in till berikande diskussioner innan 

några definitiva slutsatser fastslogs. Av samma anledning har även kontinuerlig mailkontakt 

upprättats med Respondent 1 och 2 för att bekräfta ståndpunkter och liknande. 

2.8 Forskningsetiska grundprinciper 
Inför intervjuerna i denna studie har ett informationsbrev utformats som respondenterna 

har fått ta del av innan intervjuernas genomförande (se bilaga 2). Informationsbrevet har 

utformats utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska grundprinciper; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Enligt 

dessa principer ska forskare informera berörda parter om studiens syfte och deltagarens rätt 

att avböja eller närsomhelst avbryta sitt deltagande. De uppgifter som angår de personer 

som ingår i studien ska bemötas med konfidentialitet i så hög utsträckning som möjligt och 

får endast användas för forskningens ändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

I enlighet med de forskningsetiska grundprinciperna har studiens syfte och 

forskningsfrågor presenterats i informationsbrevet, intervjuns upplägg samt instruktioner 

på vad deltagarens roll innebär i sammanhanget. Information kring dokumentation av 

intervjuerna såsom fotografering, ljudupptag och transkribering har även inkluderats i 

informationsbrevet. Hänsyn till konfidentialitet har tagits genom att ett löfte ingivits om att 

deltagarnas namn inte kommer att publiceras i studien och att ljudupptag kommer att 

kasseras efter studiens avslut. Samtliga respondenter har gått med på att yrkestitel och 

namnet på arbetsplatsen publiceras i uppsatsen.  
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2.9 Databearbetning 

Ljudupptag och transkribering 

Samtliga intervjuer och interaktioner med respondenterna har dokumenterats via 

ljudupptag för att motverka bortfall av information och för att underlätta hanteringen av 

materialet i efterhand. Bryman & Bell (2013) hävdar att det finns många fördelar med att 

spela in intervjuer, då detta gör att forskaren kan vara mer närvarande i intervjusituationen 

och ställa relevanta följdfrågor som kan generera viktig information. En annan faktor som 

talar positivt för inspelning av intervjuer är att det empiriska materialet därigenom går att 

tolka och ta del av efter att intervjun har ägt rum, vilket gör att risken för misstolkning av 

informationen minskar (a.a.). 

De genomförda intervjuerna har transkriberats för att ytterligare säkerställa pålitligheten i 

empirin. Genom att skriva ned i ord vad respondenten säger under en intervju kan en 

forskare, enligt Bryman & Bell (2013)  lättare kategorisera informationen i efterhand 

utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Detta är bakgrunden till varför valet att 

transkribera samtliga intervjuer i denna undersökning har tagits. 

 

Kodning 

Att koda innebär enligt Boolsen (2007) att klassificera. I denna undersökning har kodning 

av empirisk data genomförts i form av en kategorisering av innehållet i det material som 

har inhämtats. Transkriberingarna av samtliga intervjuer i denna studie har bearbetats ett 

flertal gånger för att hitta gemensamma teman som sedan lagt grunden för det kapitel där 

empirin redovisas. Boolsen (2007) menar att kodningsprinciperna är avgörande eftersom 

de också innebär vad forskare letar efter. 

 

Som ett första steg har det empiriska materialet färgkodats efter mer överordnade segment, 

såsom metoder, val av kunder, Försäkringskassans arbete med kundinvolvering med 

mera.  I nästa steg har varje segment kodats och nya rubriker utformats, vilka refererar till 

olika delar av segmentet. I slutskedet har mönster och teman eftersökts, varför jämförelser 

har gjorts och de nya framträdande begreppen kombinerats till nya kategorier. Enligt 

Bryman & Bell (2013) är det vanligt att forskare går fram och tillbaka mellan olika steg i 

en analysprocess då mättnad uppstår vid olika tidpunkter beroende på område och det är då 

vanligt att koder förändras under empirigenomgången. I denna studie har 

kodningsprocessen sett ut på likartat sätt då den har skett i flera steg, där samtliga 

transkriberingar har bearbetats och kodats om flera gånger för att generera gemensamma 

kategorier för de olika datakällorna. 
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Figur 3. Kodningsprocessen  

 

 

2.10 Kvalitetsdiskussion 
Alvehus (2013) menar att begreppen validitet och reliabilitet kan vara svåra att förhålla sig 

till i kvalitativa studier, då det inte går i linje med vad kvalitativ forskning handlar om. I 

denna studie har replikerbarhet och objektivitet inte eftersträvats då studien fokuserat på att 

nå värde och hög relevans för arbetets samarbetspartner och resultatet förväntas bidra med 

kunskap och förslag på metoder att implementera i dess verksamhet. Fokus har, framförallt 

i de reflekterande diskussionerna med respondent 1 och 2, legat på gemensam delaktighet 

och diskussioner för ett samproducerat kunskapsbyggande. Genom en hög grad av 

transparens i studien ges läsaren möjligheten att själv bedöma uppsatsens trovärdighet.   

 

Lindhult (2008) beskriver hur begreppet kvalitet inom interaktiv forskning som 

aktionsforskning inte bara beror på en studies trovärdighet, utan även dess värde och 

relevans för de inblandade Coghlan & Brannick (2014) menar att aktionsforskning sker i 

nuet och i händelsernas centrum, vilket gör att beslut tas som grundar sig i nutida 

reflektioner och bedömningar. Detta gör att det som forskare, ur kvalitetssynpunkt, är 

viktigt att registrera tankar, känslor, reflektioner och gjorda val under processen. (a.a.) 

Därför har en reflekterande dagbok förts under samtliga delar av undersökningsprocessen, 

där undersökningens process och de reflektioner och tankar som har uppstått längs vägen 

har dokumenterats. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är samtliga resultatreferenser 

kopplade till empiri baserade på tolkning, vilket i korthet innebär att en forskares olika 

typer av tolkningar påverkar resultatet. Många faktorer såsom både språkliga, teoretiska 

och sociala element kan påverka hur information tolkas. (a.a.) En utgångspunkt i den 

reflekterande dagboken har därför varit att fundera kring hur olika faktorer har påverkat 

tolkningen av det material som samlats in och hur detta i sin tur kan ha påverkat resultatet.  

 

Reflektion går i korthet ut på att tolka tolkningar, vilket startar ett kritisk bedömande av en 

forskares egna tolkningar av empirisk information. Detta, i sin tur, kan leda till ökad 

tolkningskvalitet och i efterföljande steg mer värdefulla empiriska resultat. (a.a.) Att 

fundera över egna tolkningar och bakgrunden till dessa har gjorts genom att ha ett öppet, 

men kritiskt, förhållningssätt till den information som har samlats in och kring de metoder 
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som har använts för att göra så samt genom kontinuerliga dagboksanteckningar för 

reflektion. 

 

Den reflekterande dagboken har även hjälpt till att dokumentera inslag som upplevelser 

och annat kan vara svårt att fånga upp under själva undersökningsprocessen. I 

aktionsforskning är det nämligen, enligt Coghlan & Brannick (2014), viktigt att under 

undersökningsprocessen reflektera kontinuerligt för att skapa medvetenhet kring de beslut 

som tagits och kartlägga den lärandeprocess som äger rum. Då tankar och känslor är en del 

av lärandeprocessen och medvetenheten kring dessa kan komma att påverka bedömningar 

och handlingar i en forskningsprocess är det, enligt författarna, fördelaktigt att föra dagbok 

under processen. Dagboken har därför haft en viktig roll i den undersökningsprocess som 

denna uppsats har föregåtts av. 

 

För att öka uppsatsens kvalitet har också, i intervjuerna, samma frågor ställts till både 

respondent 1 och respondent 2. Det kan göras för att kunna förstå hur deras upplevelser 

och synpunkter förhåller sig till den andres och för att kunna ifrågasätta upplysningarnas 

kvalitet (Boolsen, 2007). Processen rörande konstruktion av data och kodning är i 

kvalitativ forskning helt central (a.a.), varför konstruktionen av data har redovisats så 

grundligt som möjligt.  För att höja respondentvaliditeten har respondent 1 och 2 fått 

bekräfta de resultat som framkommit, för att undvika eventuella missuppfattningar. En hög 

respondentvaliditet innebär att den information som respondenterna har gett 

överensstämmer med på vilket sätt de uppfattats i studien (Bryman, 2011). 

2.11 Metodkritik 
För att tillgodose studiens syfte har studien avgränsats till tre respondenter inom den givna 

tidsramen för studien. Studien har emellertid i huvudsak utgått från de intervjuer och 

interaktioner som genomförts med Respondent 1 och 2, vilket gör att empirin till största del 

speglats av två medarbetares syn på kundinvolvering inom en enhet på Försäkringskassan. 

Kritik kan riktas mot att återspeglingen baserats på ett fåtal respondenter vilket gör att det 

data som frambringats inte går att generalisera. Även använt snöbollsurval kan kritiseras då 

möjligheten att respondentens svar går att generalisera uppskattas låg (Alvehus, 2013; 

Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) påpekar dessutom att kvalitativa metoden i 

sin helhet inte anses bidra till några större volymer av data som kan generaliseras. Då 

studien har efterfrågat insyn och krävt en verklighetsbaserad förståelse för det valda 

området, har några stora mängder data som går att generalisera inte heller eftersträvats. Det 

är därför viktigt att poängtera att studien i huvudsak har byggts på två medarbetares syn, 

inom avdelningen Kundinsikter och tjänstedesign, på kundinvolvering inom 

Försäkringskassan. 

 

Kritik kan även riktas mot att 2 av de genomförda intervjuerna har skett via telefon. 

Bryman (2011) hänvisar till Sturges & Hanrahans tidigare forskning och menar dock att 

det finns vissa belägg för att skillnaderna mellan den respons som fås via en direkt intervju 

och en telefonintervju är ringa. En motivering för att använda telefonintervju som 

alternativ för en direkt intervju är att det kan möjliggöra intervjuer med personer som 
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annars är svåra att få tag i, vilket var fallet med respondent 2 och 3. Trots att 

telefonintervjuerna i studien inneburit en möjlighet för intervjuer som annars inte hade 

kunnat genomföras kan det finnas en negativ aspekt av intervjuer via telefon. När den som 

intervjuar inte kan se personen som intervjuas tas ingen hänsyn till respondentens 

kroppsspråk vilket kan riskera att viktig information och signaler om hur respondenten 

upplever frågor inte tas i beaktning (Bryman, 2011), varför återkoppling för att stärka 

respondentvaliditeten varit extra viktig. 
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3. Teori 
I detta avsnitt tas teorier och begrepp upp som utgör grunden för tolkningen och analysen 

av uppsatsens insamlade data. 

3.1 Tjänstelogiken som utgångspunkt 
Kristensson et al. (2014) talar om hur olika logiker och synsätt skiljer sig åt. 

Produktlogiken kan beskrivas utgå ifrån vad företaget har möjlighet att tillverka, vilket 

sedan styr vad som erbjuds till kunden. Det är då upp till kunden att anpassa sig efter 

erbjudandet. Tjänstelogiken är ett motsatt tankesätt, där kundens behov styr vad som bör 

tillverkas och erbjudas. Företagets uppgift är då att utifrån kundens skapa något som kan 

tillgodose dennes behov och önskemål. (a.a.) Vidare spelar det ingen roll om företaget 

säljer produkter eller tjänsten, eftersom kunden inte betalar för själva varan i sig utan vad 

den möjliggör och effekterna av dess användning. Det handlar därmed inte om vad 

erbjudanden är utan vad de gör för kunden, varför både produkter också kan ses som 

indirekta tjänster. (Lusch & Vargo, 2004; Sundström, 2012). 

Lösningar och dess funktioner bedöms och värdesätts i användandet och företag skapar 

förutsättningar och resurser för tjänster, snarare än själva tjänsterna. Detta eftersom att en 

produkt eller tjänst inte får sitt värde först i användandet. En av tjänstelogikens grundpelare 

innebär då att kunden är medskapare av värdet, eftersom att det är kundens nyttjande av 

tjänsten i sin egen kontext som bestämmer värdet. Därför beskrivas tjänster ofta som ett 

gemensamt värdeskapande. (a.a.) 

3.2 Kundorienterat arbete 
Erbjudanden eller funktioner som ett resultat av en utvecklingsprocess som hanterats 

internt där gissningar och förväntningar gällande användarens behov styrt processen menas 

lida större risk att inte generera värde än om utvecklingsprocessen är mer öppen där 

omvärldens signaler tillvaratas hävdar Enkel, Perez-Feije & Gassman (2005b) och 

Sundström (2012). Det är därför av stor vikt att förstå och tillvarata kundens signaler om 

dess behov och önskemål. 

 

Kundorientering är ett förhållnings- och arbetssätt för att sätta kundens behov i fokus och 

som utgångspunkt för förbättringar i och av tjänster. Kundorientering beskrivs som en 

cyklisk process där en organisation genomgår tre olika steg bestående av insamling av 

information relaterad till kunder, spridning av denna information och till sist verkställande 

av förbättringar i dess tjänster. Kort sagt handlar processen om att överföra kundernas 

behov till verkliga aktiviteter inom organisationen. För att en sådan process ska fungera 

krävs metoder och arbetssätt som fångar upp och hanterar kundernas behov. Många företag 

har ofta kundorienterade strategier, men en avsaknad av arbetssätt som baseras på 

kundinformation såsom analys, beslutsfattande och implementering. (Kristensson et al., 

2014)   

3.3 Kundinvolvering 
Edvardsson, Kristensson, Magnusson & Sundström (2012) menar att tidigare studier visar 

på att de flesta företag idag har en önskan om att involvera kunderna i 

utvecklingsprocesser, men att det saknas kunskaper om hur detta kan ske i 
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praktiken.  Enligt Sandén (2007) är just brist på passande metoder för kundinvolvering och 

kunskaper kring dessa bland de vanligaste orsakerna till varför företag inte använder sig av 

kundinvolvering i någon större utsträckning (a.a.) Problematiken ligger emellertid inte i 

vetskapen om användarnas nytta i sammanhanget, utan problemen tycks snarare vara den 

praktiska integreringen. Företag och entreprenörer har tidigare utgått ifrån vad företaget 

och befintlig teknologi kan erbjuda kunden. Kundorientering innebär istället att fokus 

flyttas från vad som är möjligt för företaget att leverera eller tillverka till vad kunder 

önskar och vad som kan underlätta för dem. Den nya tjänstelogiken kräver därför ett 

utifrån-och-in-tänk snarare än ett inifrån-och-ut-tänk. (Kristensson et al., 2014). 

 

För att ta fram de detaljnivåer av kunskap och insikt som krävs för att kunna förstå och 

möta aktuella och framtida behov hos kunderna, menar Sandén (2007)  att standardiserade 

marknadsundersökningar fungerar otillräckligt. Författaren beskriver hur informationen är 

svår att komma åt eftersom den består av sådant som användarna tar för givet, och därmed 

ofta inte uttrycker spontant vid undersökningar, samt det faktum att den är kontextspecifik 

och subjektiv. Genom att istället arbeta med kundinvolvering och involvera kunden i 

innovations- och utvecklingsprocessen kan kopplingen till användningen och användarna 

säkerställas. Kundinvolvering bidrar till en lärprocess där ett kunskapsutbyte sker mellan 

kunden och företaget, vilket leder till mer unika och verklighetsnära idéer, en effektivare 

utvecklingsprocess och ett relationsbyggande (Alam, 2002).  

 

Enligt Steen, Manschot & Koning (2011) finns många fördelar med att involvera kunden i 

utvecklingsprocesser då det kan leda till fördelar inom tre olika nivåer; 

utvecklingsprojektet i sig, hos kunden och hos organisationen. Bland annat nämns att nya 

och mer originella idéer kan uppstå och att högre nivå av kunskap om kundens behov 

skapas, vilket i sin tur kan leda till lösningar som svarar till kundbehovet i en högre 

utsträckning än tidigare. Dessutom kan kundinvolvering även leda till långsiktiga effekter 

såsom förbättrade utvecklingsprocesser, nytänkande inom organisationen och bättre 

relationer gentemot kunden. (a.a.) 

 

Det finns olika sätt att generera nyttig användarinformation på där olika metoder kan 

användas beroende på företagets tanke och mål med utvecklingsprocessen. Eftersom 

kundinvolvering ingår i en slags utvecklingsprocess är det viktigt att i ett första skede 

bekanta sig med olika metoder för involvering och jämföra dem i relation till det syfte som 

projektet grundar sig i. Detta eftersom att det finns olika metoder för praktisk 

kundinvolvering, vilka även leder till fram till olika typer av information. (Edvardsson et 

al., 2012; Steen et al., 2011) 

3.4 Tjänsteutvecklingsprocessen 
Tjänsteutveckling handlar om att förbättra och utvidga befintliga tjänsteutbud. (Bonomi & 

Spring, 2013) Tjänsteutvecklingsprocessen kan beskrivas som en uppsättning av olika steg 

med innefattande aktiviteter från idé fram tills att en ny tjänst lanseras. (Bonomi & Spring, 

2013; Froehle & Roth, 2007) Det finns många olika modeller som används för att beskriva 

processen, där de kan skilja sig åt gällande att lägga olika vikt vid olika faser, ha olika start 
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och slutpunkt och olika uppdelning av processen. Alam (2002) talar om 

tjänsteutvecklingsprocessen som en process med tio steg innefattande strategisk planering, 

idégenerering, idéscreening, affärsanalys, bildandet av tvärfunktionella team, service- och 

processdesign, utbildning av personal, test och pilottester, testmarknadsföring samt 

kommersialisering. Froehle & Roth (2007) delar in processen i de mer övergripande 

stadierna konstruktion, analys, utveckling och lansering. Vidare beskriver Froehle & Roth 

(2007) att det inte går att peka ut ett korrekt sätt att organisera aktiviteterna i processen, 

och hänvisar till MacCormack & Verganti (2003) som menar att olika typer av projekt i 

olika miljöer med största sannolikhet kräver olika varianter av utvecklingsprocesser om de 

ska bli framgångsrika. (a.a.). Utformningen av en utvecklingsprocess är således 

kontextberoende. 

 

Alam (2002) har i sin undersökning studerat varför, när och till vilken intensitet olika 

företag använder kundinvolvering, och funnit att det upplevts som allra viktigast i faserna 

idé, design och test. En förklaring till varför just kunder tycks vara extra betydelsefulla i 

idéfasen kan vara den mängd av idéer som behöver genereras. Att de spelar en betydande 

roll i designfasen kan bero på dess bidrag till att skapa annorlunda och unika lösningar och 

att de bidrar till en effektivisering av testfasen.(a.a.) Eftersom att utformningen av en 

utvecklingsprocess är kontextberoende kan den se ut på olika sätt, men kan 

sammanfattningsvis beskrivas bestå av faserna idé, design och test (se bilaga 1). 

 

Idéfasen 

När en förståelse för behovet är kartlagt, eller möjligheter identifierade går processen in i 

första fasen av att bygga (en lösning). (Kristensson et al., 2014).  Hur kan dessa behov 

bemötas? På vilket sätt kan de tillgodoses? Vad skulle kunna göras för att behovet inte ska 

uppstå? Det genomförs en screening av idéer, vilka kan uppkomma från exempelvis kunder 

(Froehle & Roth, 2007).  Idégenerering är nära sammankopplat med kreativitet, eftersom 

kreativitet just innebär en process av att utveckla och uttrycka idéer (Leonard & Swap, 

2005). Fasen kan uppfattas som tidskrävande och ineffektiv, eftersom att men ju fler antal 

idéer och förslag, desto större är chansen att det resulterar i något nytt och användbart. 

Kreativitet gynnas av olika synsätt och kunskaper, varför heterogena grupper är att föredra. 

Idéerna ska inte ifrågasättas eller kritiseras i idéfasen. (a.a.). 

 

Designfasen 

Designfasen innebär till största del att skapa ett tjänstekoncept genom framtagning och 

utvärdering av idéerna (Froehle & Roth, 2007) Efter att ha samlat in idéer på möjliga sätt 

att tillgodose behoven måste förslagen eller idéerna prioriteras och urskiljas. I denna fas 

måste frågan ställas hur idéerna kan omsättas och designas för att rent praktiskt kunna 

svara till behovet. De ursprungliga idéerna måste designas och omvandlas till en praktisk 

tjänst (Alam, 2002; Froehle & Roth, 2007). 

 

Testfasen 

Testfasen innebär att få till fungerande koncept i kundernas egen kontext. Genom att i 

mindre omfattning testa hur tjänsten fungerar, upplevs och tas emot av användarna ges 
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möjlighet för justeringar innan en stor och kostsam förändring genomförs. (Kristensson et 

al., 2014) Det innefattar exempelvis att prototyper används och utvärderas (Alam, 2002; 

Froehle & Roth, 2007). 

3.5 Personas 
Ett sätt att kartlägga kundens behov, som i denna studie inte har valts att ses som en metod, 

är användningen av personas. Förklaringen ligger i att personas inte gör kunden aktiv i sig, 

utan att det krävs föregående metoder för att skapa en persona. Cooper, Reimann & Cronin 

(2007) beskriver att det, i designprojekt, är grundläggande i projektets första stadie att 

förstå målgruppens behov och kontext. I detta sammanhang kan personas konstrueras för 

att sammanfatta gemensamma behov för en viss målgrupp. Människor inom samma 

yrkesgrupp, kön, och åldrar kan ha olika behov, men enligt författarna är det svårt att 

designa en lösning som svarar till alla människors olika behov, varför personas kan 

sammanfatta den större gruppens gemensamma behov. (a.a.) Samtidigt finns risken att 

personas leder till diffusa och stereotypiska bilder av kundbehovet. Detta eftersom att 

personas ofta endast går in på övergripande egenskaper av en kundgrupp och därmed inte 

kartlägger personliga intressen eller behov. (Turner & Turner, 2010). 

 

3.6 Metoder för kundinvolvering 
Forskare har under åren kartlagt åtskilliga metoder för kundinvolvering som kan användas 

på olika sätt beroende på vilket målet är. Nedan redogörs för ett urval av dessa. 

 

Observering av kunderna i situationer där de använder tjänsten. Inom ramen för denna 

metod har utvecklingsteamet kontrollen över utvecklingsprocessen, där de fokuserar på 

kunden och dess beteende.  (Edvardsson et al., 2012)  

 

Användning av Lead users banar väg för att kunden själv identifierar behov och förslag på 

nya lösningar som för allmänheten ännu är okända. Lead users är personer som har mycket 

erfarenhet av ett område, genuin kunskap och svåråtkomlig behovsinformation, som i sin 

tur kan leda till helt nya tjänster.  Inom denna metod är ofta kunden en aktiv deltagare i 

utvecklingsteamet och involveras på så sätt i hög utsträckning i utvecklingsprocessen. (a. 

a.) Lead users är enligt Enkel et al. (2005b) användbara under processens samtliga delar. 

 

Djupintervjuer innebär face-to-face-interaction vilket ger mer nyanserad och djup 

information relaterad till kunderna. Om kunden via denna metod även får ta del av vilka 

möjligheter och begränsningar som finns för en eventuell lösning på dess problem kan en 

unik och värdefull lärprocess skapas. (Magnusson et al., 2003) 

 

Med hjälp av dagböcker kan kunder rapportera i realtid från sin egen naturliga kontext 

genom idédagböcker som besvarar hur och varför en service ska utvecklas. Vanligt är att 

fokus ligger på att kartlägga grundläggande behov (varför), men kan med fördel avanceras 

genom att låta kunden ge förslag på idéer (hur). (Edvardsson et al., 2012) 
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Brainstorming kan beskrivas som en idégenererande session där fokus ligger på att 

frambringa idéer. Om kunden involveras genom denna metod kan nya idéer genereras som 

baseras på kundnära information. Forskning visar dessutom på att idéer som genererats av 

kunder är mer unika i sin form, medan de idéer som har framställts via professionella 

tjänsteutvecklare har något större potential att realiseras. Samtidigt har det visat sig att en 

blandad grupp av professionella tjänsteutvecklare och kunder har lett till mer originella och 

värdefulla idéer än en grupp med endast professionella tjänsteutvecklare. (Magnusson et 

al., 2003) 

 

Koncepttesting går ut på att kunderna får testa en prototyp av en tjänst där de kan komma 

med feedback på hur de upplevde tjänsten. Här involveras kunden i en interaktiv process, 

dock är de inte med i någon större utsträckning av utvecklingsprocessen då stora delar av 

den redan har ägt rum. (Kristensson et al., 2014) 

3.7 Olika nivåer av kundinvolvering 
Att som kund involveras i en utvecklingsprocess kan, som tidigare nämnt, ske på olika sätt 

och på olika nivåer. Initialt handlar mycket om kundens erfarenhet och hur aktiv kunden är 

i själva utvecklingsprocessen. (Edvardsson et al., 2012; Kristensson et al., 2014) Enligt 

Alam (2002) kan kunden involveras inom samtliga steg i en utvecklingsprocess men där 

intensiteten kan variera mellan de olika stegen. 

 

Edvardsson et al. (2012) delar upp involveringen av kunden i olika kunddimensioner 

beroende på hur erfaren kunden är i förhållande till användningen av tjänsten och hur aktiv 

kunden är i utvecklingsprocessen. Förhållandet kan förklaras i form av dimensionerna 

insitu/exsitu respektive In Context/Ex Context. Insitu eller exsitu besvarar huruvida 

kunden är aktiv i användarsituationen, medan In Context och Ex Context syftar till i vilken 

resurskontext hen befinner sig. Enligt författarna har den information som fås direkt från 

en användarsituation, det vill säga information som rapporteras in då kunden är in-situ och 

in-context, hög trovärdighet. En risk med att samla in information i efterhand kan nämligen 

enligt dess uppfattning riskera att brista i kvalitet till följd av den tid som har gått sedan 

tillfället då tjänsten använts. (a.a.) 
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Figur 4. Modifierad version av Edvardssons et al., (2012) ramverk för att relatera 

användarinformation till tjänsteutvecklingsmetoder. 
 

Kristensson et al. (2014) menar på att många företag idag anser sig involvera sina kunder, 

trots att verkligheten talar för att kunden sällan är involverad på ett aktivt sätt under själva 

utvecklingsprocessen. Författarna menar på företag bör ställa sig frågan huruvida kunden 

involveras på ett aktivt sätt eller inte då det är avgörande för att få fram tillräckligt 

värdefull information för att skapa värdefulla erbjudanden. (a.a.) Vidare kan således 

förhållandet mellan kundens aktivitet i en utvecklingsprocess även kategoriseras utifrån 

involveringsgrad. Enligt Alam (2012) kan en kund involveras i samtliga steg i en 

utvecklingsprocess, även om det är högst förekommande att kunden involveras i idé-, 

design- och teststadiet.  Involveringen sker ofta i skiftande grad av intensitet vilket tabellen 

nedan visar på. 

 

Tabell 1. Egen konstruktion med utgångspunkt i Alams (2002) intensitetsgrader av 

kundinvolvering. 
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3.8 Hantering och minimering av eventuella risker med kundinvolvering 
Enkel, Kausch & Gassmann (2005a) har studerat eventuella risker med att involvera kunder i 

utvecklingsprocessen. Genom att synliggöra dessa och vara medveten om dessa, kan riskerna 

minimeras och hanteras. Olika steg i samarbetet med kunder medför olika risker. (a.a.) 

Beroende på ett företags bransch och produkt utgör riskerna även olika grad av hot, och detta 

är något som måste analyseras från företag till företag. 

Risk 1. Att resultatet bara blir inkrementella, inte radikala. 

Den genomsnittliga kunden tenderar att, på grund av sin personlighet och tidigare 

erfarenhet, fokusera på att finna lösningar i form av förbättringar utifrån den redan 

existerande produkt och verklighet som hen känner till. Fenomenet kan förklaras genom 

begreppet funktionell orörlighet.  På så vis gynnas inkrementella innovationer medan 

radikala innovationer förhindras i och med den bristande förmågan att tänka helt nytt. 

(Enkel et al., 2005b). Att välja rätt metod för att involvera vanliga kunder är viktigt. 

Genom att använda olika typer av IT-baserade verktyg nås en bred kundgrupp. Om 

kunderna får använda rätt typ av verktyg kan deras implicita kunskap tillvaratas. Om 

experter då får tillgång till flera användares implicita kunskap kan det utgöra en viktig 

kunskapsbas för även mer radikala innovationer. (Enkel et al, 2005b) 

 

Timingen är också av stor betydelse. Kunderna bör involveras så tidigt som möjligt i 

utvecklingsprocessen. På så sätt har de möjlighet att i stor utsträckning påverka processen 

och förhindrar den från att gå i förutbestämd riktning, samtidigt som det finns tid och 

utrymme att komplettera och ändra sökprocessen vid behov.    

En annan lösning för att kringgå problemet är genom valet av kunder. Istället för den 

genomsnittliga kunden kan kundgruppen bestå av “lead users” och “indirekta kunder”. 

(a.a.) Lead users är sedan tidigare kända för sin förmåga att finna nya behov tidigare än 

den genomsnittliga kunden, och motiveras i högre grad av radikala innovationer. (Enkel 

et.al., 2005a, 2005b). Med indirekta kunder menar personer med expertis inom området 

utan att vara en direkt kund. Dessa anses ha bredare och mer fristående vyer samt en 

förmåga att förmedla sina egna kunskaper om kunden utan att fastna i kundens funktionella 

orörlighet. (Enkel et.al., 2005b) 

 

Risk 2. Att produkten blir nischad 

Om kunderna som väljs ut för samarbete är utvalda eftersom de anses vara en potentiell 

framtida kund, och produkten utformas därefter, finns risk att produkten endast lockar en 

nischad marknad. Det finns en risk att målgruppen är betydligt mindre än väntat, att endast 

denna lilla grupp är intresserade av produktens funktion. (Enkel et al, 2005a) 

Om önskan är att nå en större grupp bör detta finnas i åtanke vid framtagningen. För att 

förhindra risken att ta fram en för smal produkt bör olika typer av kunder involveras, och i 

olika delar av utvecklingsprocessen. Behovet av att dela upp och systematisera 

utvecklingsprocessen är starkare ju större företaget är. I stora företag där 

utvecklingsprocessens aktiviteter delas upp på eller övertas av olika avdelningar är det 

viktigt att förtydliga vilken typ av kund som är bäst för vad samt när och hur. Vissa kunder 

passar bäst och bör involveras i den tidiga delen av utvecklingsprocessen, vissa senare i 

processen och vissa vid tester av prototyper. Ett alternativ är att bara låta sig inspireras av 
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den information kunden bidrar med, eftersom det kanske är företaget och inte kunden som 

har förståelsen för vilken typ och bredd av kundgrupp som målet är att nå. (Enkel et al, 

2005a) 

 

Risk 3. Att kundens personliga uppfattning spelar för stor roll 

Sökandet efter innovativa idéer påverkas i hög grad av kundens egna särskilda intressen för 

produkten. De är sällan intresserade av processens potentiella utveckling i sig utan 

fokuserar på lösningar och produkter där de kan se någon uppenbar nytta för dem själva, 

vilket påverkar riktningen på dess innovativa idéer.(Enkel et al, 2005a) 

Om vanliga kunder har en aktiv roll i utvecklingsprocessen bör de vara tillräckligt många 

till antalet för att kunna jämna ut deras begränsade personliga uppfattning. Vid 

användandet av lead users bör även dessa vara åtminstone fler än en, och från olika 

bakgrunder med olika behov för att få kunna se fler nyanser och få fler perspektiv. Dess 

integrering bör också begränsas, eftersom lead users personliga uppfattningar tenderar att 

skilja sig från den genomsnittliga kundens. (Enkel et al, 2005a) 

 

Risk 4. Att det sker missförstånd mellan kunderna och företaget 

I samband med integrationsprocessen finns en risk att en del av kundens information 

försvinner och inte tillvaratas. Kunder har ofta svårt att uttrycka sina behov och förmedla 

sina idéer, vilket kan göra att snedvriden information når företaget. Samtidigt kan mottagen 

information förvrängas av företaget, vilken kan komma att påverka att produkten utvecklas 

åt fel hål.  Information kan också gå förlorad, särskilt om informationen ska överföras från 

en avdelning till en annan där alla parter inte uppskattar kunders inblandning.(Enkel et al, 

2005a) Att vara öppen och mottaglig för samarbete är en förutsättning för att samarbetet 

ska kunna fungera, och om det finns avdelningar som är emot externa samarbeten måste 

detta överbyggas innan samarbetet kan generera värde. För att underlätta kommunikationen 

och förhindra missförstånd mellan företaget och kunden kan förslagsvis kunder som redan 

har en relation med företaget användas. Det är en fördel om kunden och företaget redan 

känner varandra och har en relation. Vidare är det av stor betydelse att använda rätt 

verktyg. Det är tack vare rätt verktyg som viktiga insikter kan förmedlas och den implicita 

kunskapen kan komma till ytan. (Enkel et al, 2005a) 
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4. Empiri 
I empiriavsnittet redovisas all för studien relevant information som inhämtats vid de 

intervjuer och reflekterande diskussioner som genomförts under arbetet. Hur reflekterande 

diskussioner gått till och intervjuernas frågor går att finna bland bilagorna. 

 

4.1 Tjänstelogik och tjänstedesign som riktlinjer 
Sedan ett antal år tillbaka har Försäkringskassan stått inför ett paradigmskifte vad gäller 

kundfokus. Det har handlat om att vända fokus från vad verksamheten kan leverera till 

kunden till att utgå från kundens behov. Detta är vad som inom offentlig sektor kallas 

systemsyn där fokus ligger på att balansera kundens behov med ett helhetsperspektiv som 

grundar sig i myndigheternas uppdrag. Det är således kundens behov som ska stå i centrum 

men arbetet ska kunna gå inom ramen för regeringens styrning. (Ekonomistyrningsverket, 

2014) I Statskontorets (2015) rapport framgår att det finns tydliga argument för varför 

offentlig sektor bör arbeta med kundfokuserat. Bland annat nämns att forskning visar på att 

kundens förtroende för myndigheter kan stärka ett samhälles sociala kapital, vilket i sin tur 

har positiva samband med välstånd. Att vara lyhörd och inställsam till att stärka kundernas 

förtroende för myndigheter kan hjälpa myndigheterna att utveckla tjänster som i större grad 

möter kundens specifika behov. (a.a.) Även i SOU (2013:40) beskrivs att kunderna är i 

offentlig sektor på många håll en underutnyttjad resurs som i ökad utsträckning bör 

involveras för att tillvarata viktiga kompetenser och förmågor. Genom att involvera kunder 

i planerandet, utformandet och utvärderingen av offentliga tjänster bedöms tjänsterna 

kunna bli mer behovsanpassade och utförda till lägre kostnader samt stärka den enskilda 

mottagaren. (a.a.) 

Som ett resultat av de ökade insikterna för kundfokuserade arbetssätt fick Respondent 2 

under år 2014 i uppdrag av Försäkringskassan att implementera vad som hen själv 

omnämner som tjänstedesign som metodik för tjänsteutveckling inom enheten för 

Kundinsikter och tjänstedesign. Uppdraget resulterade i en rapport som beskriver enhetens 

arbete med tjänstedesign och går utifrån följande fem principer; 

1. Försäkringskassans tjänster ska samproduceras tillsammans med kunden och dess 

behov 

2. Andra intressenter (externa och interna) ska involveras i designprocessen 

3. Tjänsten ska visualiseras i ett flöde som beskriver kundens helhet (innan-under-

efter kontakt med Försäkringskassan) 

4. Drivkrafter, beteenden och behov (mjuka faktorer) behöver visualiseras. 

5. Hela tjänstekontexten ska beaktas i utförandet och utvecklingen av tjänsten. 

(Försäkringskassan, 2015b) 

 

Respondent 2 beskriver att principerna är riktlinjer som konstruerats genom tillämpning av 

vedertagna principer för vad som kännetecknar och beskriver mognaden för en 

designorienterad verksamhet. Riktlinjerna är till för att både ge vägledning om i vilken 
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utsträckning verksamheten arbetar designorienterat liksom att i förlängningen kunna utgöra 

en måttstock på organisationens mognad. 

 

I rapporten framgår att metodiken utgår från att skapa personporträtt, personas, som 

grundar sig i en viss kundgrupp där behov, beteenden, drivkrafter och förväntningar 

kartläggs genom personliga berättelser om relationen till Försäkringskassan. Detta 

benämns som en kundresa som ska visa på en hel kundberättelse och stödja ett dagligt 

förbättringsarbete samt ge underlag till beslut på strategisk nivå gällande livssituationer. 

(Försäkringskassan, 2015b).  Respondent 1 beskriver att personan kan fungera som ett 

verktyg att väcka empati och för att skapa förståelse för vilken typ av problem som kunden 

kan stöta på. Respondent 2 tillägger att personan även kan hjälpa till att kartlägga vilka 

möjligheter och begränsningar som finns hos själva kunden, vilket i sin tur kan bidra till 

förståelsen för vilka kundinvolveringsmetoder som sedan kan erbjudas. 

 

Respondent 1 beskriver att arbetet inom enheten Kundinsikter och tjänstedesign grundar 

sig i beställningar från uppdragsgivare där uppgiften är att driva igenom 

tjänstedesignprojekt.  Syftet i dessa projekt är att utgå från kundbehovet och att skapa 

verksamhetsprocesser som möter kundens behov och som även synkar med verksamhetens 

förutsättningar och behov. Beställningarna kan, enligt Respondent 1, komma från olika 

typer av utvecklingsforum inom Försäkringskassan där exempelvis kundmissnöje eller 

bristande kundaktivitet kan ligga till grund för projektet. 

 

4.2 Det kundfokuserade arbetet i praktiken  
Trots att det finns riktlinjer som talar för att arbetssätten inom Försäkringskassan ska utgå 

från kundens behov ställer sig respondent (2) kritisk mot detta då hen saknar bevis för att 

detta används till fullo i praktiken. En gemensam åsikt för Respondent 1 och Respondent 2 

är att Försäkringskassan i stort, trots önskan om implementering av tjänstelogik, har en 

bristande insyn och förståelse för designprojekt och att tjänstelogiken inte har slagit 

igenom inom organisationen. Kunskapsbrist är en enligt respondenterna (1 & 2) den största 

anledningen till detta, men det handlar även till viss del om de förväntningar som finns på 

de tjänstemän som är verksamma inom myndigheten.  

 

Respondenterna (1 & 2) menar även på att det inte bara är att fråga kunderna vad de har för 

behov, eftersom att svaret inte alltid fyller något syfte. Respondent 1 menar att det är svårt 

att få de kunder som till exempel har insikt i ett behov att uttrycka och förmedla det, att det 

inte bara är att fråga eftersom att det kräver en insikt i att veta just vilken fråga som ska 

ställas, vilket i sig är svårt och fordrar kunskap. Respondent 2 påpekar även att det finns en 

problematik med att även om en kund kan uttrycka det den önskar så blir ofta inget helt 

nytt, utan något snarlikt med det som redan existerar. 

 

“Det finns ju hyllmeter beskrivna att om vi då frågar vad kunden vill ha, då blir det 

ungefär det som var igår.” 

Respondent 2, personlig kommunikation, 2016-11-28 
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Respondenten (2) menar att det krävs någon typ av visionär, eller någon som i princip är 

tränad på att tänka nytt, för att kunna få ut idéer som ligger utanför det vanliga, och att det 

då snarare handlar om personlighetstyp. Denna persontyp är då även i regel en annan i 

jämförelse med den person som har behovsinsikten eller som är slutanvändare. Det är 

också i regel oftast samma personer som frivilligt deltar i projekt av den här typen, påpekar 

respondent 1 och säger att det kan leda till att bara vissa synvinklar belyses.  Respondent 2 

förklarar att allt måste tas med en nypa salt, och att kunna se vart och när någonting 

behöver pushas för att kunna ta steget utanför det förutsägbara, för att kunna skapa 

utvecklingssteg. Det är alltså ytterligare en aspekt som kräver djupare kunskap. 

 

Vidare talar Respondent 1 om att det finns krav på tjänstemän i offentlig sektor idag, där 

dess kreativitet sällan är någonting som efterfrågas, utan snarare tvärtom. Dessa har som 

uppgift att tänka rätt, att lyda processen, de ska veta vad som gäller, ska kunna lagen, veta 

riktlinjerna och veta vad politikerna vill. Respondenten (1) anser att folk i allmänhet 

genom kulturell anpassning till arbetsplatsen har tränat bort sin kreativa förmåga för att 

anpassa sig till just det företagets sätt att göra saker på. Det blir särskilt tydligt när det finns 

en kultur som inte uppmuntrar att testa nya saker överlag. Detta menar hen leder till att folk 

tycker att det är påfrestande när de uppmanas till kreativitet, exempelvis vid en 

idégenerering eller överhuvudtaget när det kommer till att testa nya arbetssätt där kunden 

ska involveras. Respondent 2 tillägger att det handlar om organisatoriska kulturkrockar där 

denna typ av arbete prioriteras och förstås på olika sätt och att om det inte finns med i 

ledningens prioriteringar blir det problematiskt.  

 

Tabell 2. Utdrag ur transkriberingen från interaktion 2 

Författare 2 ”Det låter som att det är lite av en prioriteringsfråga…” 

Respondent 

2 

”Ja, det måste finnas med på ledningens agenda för att det ska 

kunna fungera. Finns det inte där så finns det inte. Det måste vara 

topp 5. När jag började 2014 var det topp 5 men nu börjar det 

sinka. Man måste veta att nummer 1 är att det måste finnas på 

ledningens agenda.” 

Respondent 

1 

”Ja, och då behöver inte den här massan som hänger med på vad 

som görs följa med och vara i förändring. Då kan de luta sig 

tillbaka på riktlinjer och regler o gör inte fel.” 

Respondent 

2 

”Det var också den delen av Försäkringskassan (som inte har 

kunskaper eller prioriterar) som tyckte att det var obehagligt när 

kundvärde osv introducerades. Det blir kulturkrockar” 

 

Vad gäller själva arbetsprocessen nämner Respondent 1 att Försäkringskassans 

arbetsprocess kan liknas mer med en steg-för-steg-process där mycket handlar om vad som 
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ska levereras till kunden, snarare än vad kunden faktiskt behöver. Respondenterna (1 & 2) 

berättar även att fokus tenderar att ligga på andra saker än kundens behov vid utvecklandet 

av tjänster. Bland annat finns ett tydligt fokus på att digitalisera Försäkringskassans 

tjänster, men där det viktiga tycks vara att mäta tjänsternas kvalitet utifrån dess 

digitaliserings- och tillgänglighetsgrad snarare än hur de möter kundbehovet. Detsamma 

gäller värderingen av kundens åsikter, där respondenterna (1 & 2) upplever att 

svarsfrekvensen på kortare enkätundersökningar värderas högre än kundens 

verklighetsnära åsikter.  

 

”Det man gör i offentlig sektor när man utvecklar saker är att man kommer på en ny 

lösning och sedan försöker man marknadsföra den för att få folk att använda den. Sen 

blir man sur när folk inte använder den.”  

Respondent 1, personlig kommunikation, 2016-11-16 

 

I denna typ av process där kundens åsikter värderas relativt lågt upplever respondenten (1) 

inte att några större lösningar genereras och att denna typ av processdesign skiljer sig 

mycket från tjänstelogikens processdesign. Hen beskriver att en stor utmaning ligger i att 

komma överens om vad ett problem initialt är och att arbeta mer med djupare insikter och 

förståelse, istället för att hoppa över problemfasen och enbart fokusera på en ny lösning. 

Respondent 2 beskriver även hur olika typer av kvalitativ datainsamling relaterad till 

kunden ses som kostsam och tar lång tid. Saker görs ofta så tidseffektivt som möjligt, och 

därför involveras kunderna inte i så hög utsträckning som önskas. Det beskrivs som ett 

tecken på att tjänstelogiken, och användarcentreringen, inte har kommit särskilt långt. 

 

“Så tjänstelogiken har inte alls slagit igenom. Tvärtom. Men man börjar ändå få syn på 

konsekvenserna av att man hela tiden hoppar över behovsfasen och går direkt på 

lösning och sen krampaktigt marknadsför lösningen.“  

Respondent 1, personlig kommunikation, 2016-11-16 

 

Respondenterna (1 & 2) beskriver att kunden oftast involveras i behovsfasen och testfasen, 

under förutsättningen att projektet tillfaller dem. Utöver det har de en föreställning om att 

om projekten tillfaller någon annan, så riskerar kunden att stå helt utanför 

utvecklingsprocessen. Det är således en viktig fråga om vem som håller i projektet.  

 

Respondenten (1) beskriver att Försäkringskassan inte äger sin process utan att det anlitas 

konsulter för idétestande, djupintervjuer eller genomförande av workshops, där 

Försäkringskassan i vissa fall inte ens är närvarande. Vid anlitande av konsulter är det 

konsulterna som har hela kundberättelsen, medan Försäkringskassan endast får den 

återgivna versionen.  Anledningarna till att Försäkringskassan ofta anlitar konsulter bottnar 

delvis i den kunskapsbrist som nämndes tidigare, men även oron och rädslan för att göra 

fel, menar Respondent 1. Det finns också få personer som har kompetensen att leda en 

utvecklingsprocess tryggt och säkert så att folk vågar släppa på sina rädslor, men det finns 

även rädslor för att bli anmäld vilket kan ske i en sådan regelstyrd verksamhet. Bland annat 



27 
 

lyfter respondenten (1) diskrimineringsfrågor som offentlig sektor i större utsträckning 

måste ta hänsyn till än den privata. Respondent 2 påpekar att förklaringen inte är att den 

privata sektorn inte behöver ta hänsyn till diskrimineringsfrågor, utan att det mer handlar 

om att den privata sektorn har större frihet att definiera sin målgrupp än vad offentlig 

sektor har.  

 

Enligt respondenterna (1 & 2) finns även andra utgångspunkter som försvårar arbetet med 

kundinvolvering, där människorna förväntas finnas till för systemet, istället för tvärtom. 

Respondent 2 beskriver att medarbetarnas roll är att förvalta systemet, vilket innebär att 

bära ut lagstiftarens ambition och intention med olika typer av ersättningar. Där finns ingen 

tanke på kundinvolvering. Hen menar att det, inom offentlig sektor, således inte finns 

något större behov av en hög kundnöjdhet på samma sätt som i privata företag. 

 

”Enda anledningen till att Försäkringskassan kan fortsätta att vara oberoende av hög 

kundnöjdhet är för att kunderna är ofrivilliga och har inget alternativ” 

Respondent 2, telefonintervju, 2016-11-28 

 

Kundförhållandet i offentlig sektor ser på så sätt annorlunda ut än i den privata sektorn på 

grund av att kunden inte har något annat alternativ att vända sig till, menar respondent 1 & 

2. Det blir således ett slags beroendeförhållande som råder där myndigheten, i detta fall 

Försäkringskassan, sitter på makten, vilket i sin påverkar hur kundens behov beaktas. Även 

i den rapport som Statskontoret (2015) har utfärdat framgår att det finns skillnader i 

kundförhållandet i offentlig sektor i jämförelse med den privata sektorn där företagen 

oftast är helt beroende av nöjda kunder. I SOU (2013:40) nämn att det samtidigt finns skäl 

till att kunder kan ställa krav på såväl offentlig verksamhet som den privata. En anledning 

är att en kund i offentlig sektor har betalat skattepengar och därigenom finansierat en del 

av kostnaden för den offentliga verksamhetens tjänster. Detta leder även till att politiker 

måste jämföra olika behov mot de existerande förutsättningar som finns för att ta in skatter 

och avgifter för de olika verksamheterna och dess tjänster. Detta fenomen påverkar 

förmågan att tillfredsställa den enskilde kundens behov, varför offentliga tjänster sällan blir 

perfekta. Kundens behov i offentlig sektor kräver en ständig jämförelse med lagstiftningar, 

regelverk och de uppdrag som verksamheten ansvarar för. (a.a.) 

 

Sett utifrån Försäkringskassans perspektiv finns även en allmän föreställning om att 

kunden har en negativ inställning till myndigheten i sig, vilket gör att det uppstår en rädsla 

eller oro för att involvera kunden.  

 

“Även föreställningen i myndigheter om att kunden är arga på Försäkringskassan. En 

handläggare/utvecklare här kanske inte tror att kunden kommer att säga vad den 

egentligen tycker eftersom att jag är en myndighetsperson. Jag upplever dock att det är 

tvärtom, att det finns en längtan hos kunden att få prata med oss. Den föreställningen 

måste alltså revideras.”  

Respondent 1, reflekterande diskussion, 2017-01-09 
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Det är av respondentens (2) åsikt att det endast är en tidsfråga innan offentlig sektor måste 

börja anpassa sig mer efter kundernas ökade förväntningar och krav och därmed bli 

ifrågasatta som vanliga företag. Hen pekar på kommande generationsskiften där kunder 

kräver och räknar med mer, vilket i sin tur gör att Försäkringskassan kommer att vara 

beroende av sin förmåga att uppfylla kundlöften. Respondent 1 menar även på att det är 

kundens rätt att få sina behov tillgodosedda då utvecklingen av tjänsterna finansieras med 

medel som kunden i fråga själv har betalat in genom skattebetalningar. Respondent 2 

menar på att hen ser att det rör sig i många olika delar av den offentliga sektorn, men att 

det är en trög process som är tungrodd och tar tid. 

 

4.3 Arbetet med kundinvolvering  
För att studera hur arbetet med kundinvolvering kan se ut i praktiken hos avdelningen 

Kundinsikter och tjänstedesign har studien tagit del av ett projekt, Case Carina, där 

Försäkringskassans kunder har involverats. Utifrån ett önskemål från en beställare var 

syftet med projektet att skapa en ökad förståelse för personan Carinas situation och att öka 

kännedomen för vissa typer av ersättningar. Projektet fokuserar enbart på att kartlägga 

behovet, och löper alltså inte vidare till andra steg i utvecklingsprocessen då behovsfasen 

var målet. Respondent 2 menar ändå att case Carina på sätt och vis är ett representativt 

arbete, på det sättet att det är ungefär dit de kommer när de arbetar med kundinvolvering. 

Respondent 1, som tillsammans med respondent 2 har drivit case Carina, berättar att 

projektet egentligen togs över av från några kollegor i december 2015. Problemet, men 

också möjligheten, var att projektet hade deadline sista december. I och med att 

projekttiden tagit slut fanns det därefter heller inga ekonomiska resurser för att göra 

research, varför respondent 1 & 2 helt enkelt fick göra sin egen research på sitt eget sätt.  

 

Respondent 1 berättar att allmänna förfrågningar om medverkan i case Carina skickades ut 

via mail till medlemmar i en bröstcancerförening i uppstarten av projektet. Sedan fick 

medlemmarna svara på några allmänna frågor som bland annat skulle generera information 

kring ålder, arbetssituation, cancertyp och tidigare erfarenheter av sjukskrivningar. 

Underlaget till case Carina togs därefter fram med hjälp av djupintervjuer i grupp och 

individuellt, dagböcker och nedskrivna berättelser. 

 

Respondent 2 menar att uppfattningen var att ett kvalitativt arbetssätt krävdes för att 

kartlägga de berörda kundernas situation och behov. De valde olika metoder eftersom de 

ansåg att de genom triangulering, olika typer av datakällor, skulle kunna få en samsyn på 

vad som egentligen sägs. De ville även kunna bilda sig en uppfattning om det som 

människor säger är det som dem faktiskt ger uttryck för. Intervjuerna genomfördes hos den 

bröstcancerförening som respondenterna (1 & 2) samarbetade med, i deras lokaler. 

Intervjuerna med kunderna skedde både i grupp och på individnivå, med motiveringen att 

alla metoder heller inte passar alla människor. Respondent 1 berättar att exempelvis 

gruppintervjuerna i projektet inte alltid tillförde något till resultatet. Detta eftersom att det i 
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en sådan typ av situation är svårt att generera specifik och kundnära information till följd 

av situationen i sig, men även deltagarnas olika personlighetstyper. 

 

Respondent 1 berättar att en person delade med sig av en dagboksanteckningar som 

personen i fråga hade fört privat under sin cancerresa. De nedskrivna berättelserna bestod i 

huvudsak av berättelser från några enstaka personer som inte kunde delta i intervjuerna och 

baserades på de frågor som respondenterna (1 & 2) hade tagit fram till intervjuerna. 

Datainsamlingen ledde till framtagningen av en persona vid namn Carina, som speglar de 

involverade kundernas personporträtt. Resultatet i case Carina presenterades i ett senare 

skede för medlemmar i den bröstcancerförening som hade involverats i projektet. 

Respondent 3, som är representant för den bröstcancerförening som involverats i case 

Carina, berättar att de som dök upp vid resultatpresentationen både var personer som hade 

blivit intervjuade i case Carina och andra medlemmar i föreningen.  Respondent 3, berättar 

även att de som kom på presentationen upplever att resultatet återgav deras berättelser på 

ett bra sätt och att resultatet speglade problematiken på ett verklighetstroget 

sätt.  Presentationen blev det sista tillfället för involveringen av bröstcancerföreningen, då 

uppdraget var att kartlägga ett nuläge och uppdragsgivaren är därför helt ansvarig för en 

fortsatt process. 

 

Respondent 1 beskriver hur kundinvolveringsarbetet ser annorlunda ut i 

Försäkringskassans kontext jämfört med i till exempel privat sektor. Hen beskriver hur de i 

behovsfasen har fått tagit del av många tunga och jobbiga erfarenhetsberättelser i case 

Carina, vilket gör att behovsfasen är mentalt tung och jobbig i sig.  Särskilt om de, som i 

detta fall, inte har något team som kan reflektera med varandra kan det bli tungt att 

fortsätta. Detta gäller även för andra projekt och ställer andra krav på hur 

utvecklingsprocessen riggas, menar respondent 1. 

4.4 Bedömning av lämpliga kundinvolveringsmetoder i utvecklingsprocessen 
Projektet case Carina är för närvarande avslutat tills dess att en eventuell ny beställning 

inkommer. Respondent 1 påpekar att case Carina inte är en designprocess, utan att 

projektet stannat vid insikten, som var målet med projektet. Eftersom arbetet med 

kundinvolvering aldrig sker genom hela utvecklingsprocessen och därmed inte 

genomgående i faserna idé, design och test, fokuserade en av studiens reflekterande 

diskussioner, interaktion 1, på möjligheterna att använda olika kundinvolveringsmetoder i 

dessa faser. 
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Figur 5. Visualisering av fokuseringen i interaktion 1 

 

I diskussionen resonerade vi tillsammans med respondent 1 kring lämpligheten för olika 

kundinvolveringsmetoder de olika faserna i de delar av utvecklingsprocessens som 

visualiseras ovan.  Diskussionen kretsade kring metoderna dagböcker, lead users, 

koncepttesting, djupintervjuer, observering och brainstorming utifrån dess lämplighet i 

faserna idé, design och test. I efterföljande steg fick även respondent 2 delge sina åsikter 

och tankar angående de utvalda metoderna för respektive fas. 

 

Idéfasen 

Gällande idéfasen menar Respondent 1 att denna bör kunna lyftas ut ur en 

utvecklingsprocess då den i allra högsta grad bör ses som en kreativ process. Hen menar på 

att ju högre höjd som finns inom detta steg, desto större potential att hitta bra lösningar. 

Det är därför önskvärt att lyfta in kunden och att alternativt göra flera olika 

idégenereringar, där förslagsvis utvecklingsteamet idégenererar först för att gå in i 

”lösningsmode” för att sedan bjuda in kunden. Att bjuda in kunden kan ge idéer till vad 

som kan vara en lösning på ett upplevt problem, varför brainstormingen anses som lämplig 

inom denna fas. Även respondent 2 anser att brainstorming är önskvärt i denna fas och 

lägger mycket tonvikt på att det är en kreativ fas där det är viktigt att inte kritisera idéer 

och att målet är att generera så många idéer som möjligt. Hen menar på att det är viktigt att 

förstå att en brainstorming kan se ut på olika sätt och drar bland annat ett exempel om 

moodboards. Vidare är det, enligt respondenten (2), viktigt att ändå prioritera idéer som går 

att gå vidare med i denna fas då hänsyn till realism bör tas i form av att det finns tid, 

kompetens och annat att förhålla sig till.  Idéerna måste på så vis prövas mot 

“verkligheten” för att kunna se realismen i idéerna och på vilken sikt det skulle kunna bli 

en lösning. 

 

Respondent 1 och 2 anser även att dagboken kan vara lämplig i denna fas då den kan hjälpa 

kunden att tänka och dokumentera idéer. Respondent 1 beskriver det som att människor är 

olika i den kreativa fasen och att det är svårt att vara kreativ på uppmaning av andra. 

Dagboken kan då tillåta kunden att vara kreativ när hen känner för det. 
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“Jag som individ har svårt för att ‘det är nu du ska vara kreativ, NU!’ Ja, för det är när 

jag åker därifrån och ska hem och sätter mig i bilen som... då kommer det liksom.” 

Respondent 1, reflekterande diskussion, 2016-11-16 

 

Respondent 2 menar att dagböcker som alltid är tillgängliga, som exempelvis i form av 

appar, är mer användbar än den traditionella dagboken eftersom den möjliggör en 

dokumentation i stunden. 

 

Gällande observation som metod i idéfasen drar respondenten (1) exempel som att 

observera kundmöten eller utföra observationer hos onkologen för att sedan ha en 

brainstorming kring intrycken. Hen beskriver det som att mycket insikt och förståelse kan 

komma till följd av observationer, men att metoden i sig bör kopplas ihop med en annan 

metod för att ge idéer då den inte skapar kreativitet i sin rena form. 

 

Koncepttesting omtalas av respondenten (1) som en metod som kan ge inspiration till nya 

sätt att arbeta och nya idéer men leder inte till någon större grad av kundinvolvering. Av 

denna anledning bedöms därmed metoden som mindre passande för idéfasen i 

sammanhanget. Även djupintervjuer anses som mindre lämpligt då respondentens (1) 

erfarenhet är att denna metod sällan leder till nya idéer på grund av den pressade 

situationen.   

 

Vid övervägandet av Lead users som kundinvolveringsmetod förs en längre diskussion 

kring definitionen av begreppet och vilka dessa kan vara i sammanhanget. Respondenten 

(1) diskuterar kring om personer som har mycket erfarenhet av att vara sjukskrivna kan 

räknas in i denna kategori. En definiering är enligt hens åsikt viktigt och att lead users är 

användbart i idéfasen om gruppen består av personer med mycket erfarenhet av 

utnyttjandet av Försäkringskassans tjänster. 

 

Tabell 3: Utdrag ur transkriberingen av interaktion 1 

Författare 1 “Sen har vi den här lead users som är lite klurig [...]. Kvinnorna 

kan ju vara lead users på ett sätt för de har mest insikt i sitt behov 

som kanske inte du som inte haft cancer kan sätta dig in i. Men de 

har ju ingen insikt i tekniska lösningar eller vad som är möjligt att 

göra” 

Respondent 

1 

“Nej, för då är ju lead user i detta sammanhang någon som har 

mycket erfarenhet av att vara sjukskriven. [...] eller har erfarenhet 

från andra delar av Försäkringskassan. Det finns ju absolut en 

potential i lead users, för om man förstår mer vad människor vill 

ha i t ex digitala lösningar i föräldrapenningen t ex så kan ju 

kunden tänka ‘varför kan jag inte göra så där också?’” 

Författare 2 Ja, lead usern använder någon form av koncepttesting för att 

tänka att om detta funkar någon annanstans så kanske det funkar 

här” 
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Respondent 

1 

“Ja, så om man bara definierar vad en lead user är…” 

 

Vad som enligt respondenterna (1 & 2) är viktigt att påpeka vad gäller idéfasen är att den 

föregående fasen, det vill säga behovsfasen, är så pass tung och jobbig i sig. Det krävs 

således kompetens, omsorg och analytisk förmåga för att kunna paketera insikterna till 

något agerbart som går att idégenerera på. Respondent 1 menar därför att detta steg i en 

utvecklingsprocess hos Försäkringskassan bör hanteras annorlunda på grund av att 

behoven och problemen skiljer sig åt på ett känslomässigt plan mot vad de kanske gör i 

privat sektor. 

 

Designfasen 

Respondent 1 ser denna fas som klurig då hen menar på att det ofta är projektgruppen som 

förväntas lösa detta. I denna fas är det viktigt att hitta rätt metoder för att hjälpa människor att 

komma med en bra lösning. Hen menar att idéer kan dö i denna fas då kunder inte kan visa 

vad de vill ha/behöver med hjälp av prototyper. Paralleller dras till kompetensaspekter där 

åsikten är att rätt person ska göra sin grej och att vem som helst inte kan designa en lösning. I 

denna fas är det då lämpligt att designteamet arbetar med sitt, men i samklang med kund. 

 

“Jag tror att alla människor bär på en kreativ förmåga, alla kan tänka kreativt på olika 

sätt och nivåer. Men alla kan inte designa en lösning. Det är viktigt också att erkänna.” 

Respondent 1, reflekterande diskussion, 2016-11-16 

 

Vidare menar respondenten (1) att det är viktigt att kunden ändå får vara med i designfasen 

för att säkerställa att lösningen svarar på behovet. Kunden kan därför bjudas in för att testa 

en halvfärdig produkt, en prototyp, varför koncepttesting motiveras som en lämplig metod. 

Även respondent 2 nämner vikten av att involvera kunden i designfasen då hen menar på 

att det kan bli helt fel om inte idéerna får möta de som faktiskt ska använda tjänsten. Det är 

därför viktigt att i denna fas involvera kunderna för att kunna välja väg framåt. Samtidigt 

menar respondenten (2) att det är viktigt att veta var det behövs påtryckningar för att tänka 

utanför boxen. Hen beskriver att alla kunder inte klarar att tänka nytt utan ofta föreslår det 

som var igår. Det krävs att kunden är tränad i att tänka utanför boxen eller att kunden är en 

visionär för att få höjd på idéerna, vilket i sig kräver en annan typ av rekrytering då detta 

går in på individnivå. Därför måste en medvetenhet finnas för att flytta fokus vid behov. 

 

Tabell 4. Utdrag från transkriberingen av interaktion 1 

Respondent 

1 

”…min erfarenhet är att en riktigt bra idé kan dö här eftersom att 

de som har behovet inte riktigt kan uttrycka vad de menar. De 

kan inte visa med en prototyp.” 

Författare 2 ”Ja, precis… så hur ska vi se till att idén inte blir förstörd?” 
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Respondent 

1 

”Ja, det är ju lite kopplingen till ’vad var det vi hittade och hur 

ser lösningen ut?’. Möter den behovet? Att koppla designen till 

behovet.” 

Författare 1 ”Precis, för det blir ju i sådana fall att man får gå tillbaka i 

testfasen sedan om designen inte motsvarar behovet” 

Respondent 

1 

”…Ja, för det är ju jätteviktigt att designen verkligen är en 

lösning som löser behovet och inte något annat.” 

Författare 1 ”Då är det ju viktigt att kunden är med i ett tidigt skede” 

Respondent 

1 

”Ja, den tänker jag att den kan man inte göra utan kunden 

egentligen” 

 

Respondenten (1) anser att dagböcker eller djupintervjuer i denna fas inte ger någon höjd 

av kreativitet, varför dessa metoder kategoriseras som mindre lämpliga. Anledningen, 

menar respondenten (1), är att det inte är den typen av information som efterfrågas i denna 

fas. Även metoderna observationer, lead users, brainstorming och djupintervjuer 

kategoriseras som mindre lämpliga, då respondenten (1) har svårt att se hur de ska kunna 

tillämpas i praktiken tillsammans med kund i designfasen. 

 

Testfasen 

De metoder som valdes ut i denna fas var lead user, koncepttesting, dagböcker och 

observation. Av samma anledning som i designfasen bedömdes djupintervjuer som mindre 

lämplig i denna fas, då metoden inte förväntas tillföra något. Brainstorming upplevs som 

starkt kopplad till idéfasen, varför den inte valdes ut som en lämplig metod. 

Dagböcker valdes ut som ett sätt att dokumentera användningen av ett nytt koncept i 

testfasen, varför även koncepttesting kategoriseras som lämplig. Respondenten (1) 

beskriver hur dagböcker kan användas på olika sätt; i skrift och bild, vilket kan 

dokumentera användningen av exempelvis en prototyp. Respondent 2 talar om 

problematiken med dagböcker där respondenten upplever att det är svårt att veta när 

kunden dokumenterar. Då dagböcker kan skrivas i efterhand kan en uppdaterad appversion 

av dagböcker istället fungera, där kunden utvärderar mer i stunden, eftersom feedbacken 

blir närmare användarsituationen. 

 

Respondent 1 diskuterar även kring huruvida observering av kunderna vid användningen 

av tjänsten anses som en lämplig metod i testfasen. Det föreslås att nyttig information kan 

fås fram vid observering för att utröna var kunden stöter på problem eller hur hen agerar 

under användandet. Samtidigt innebär observeringen att någon annan dokumenterar 

kundens testande av en tjänst, varför komplement som dagböcker ses som fördelaktigt för 

att låta kunden själv dokumentera. 

 

Respondenten (1) menar på att testfasen inte kan genomföras utan kund, eftersom att själva 

syftet med utvecklingsprocessen i sådana fall förloras. Förklaringen ligger i att allt handlar 

om att säkerställa att lösningen möter behovet, varför kunden inte kan uteslutas i denna fas. 
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Paralleller till tidigare faser och användbarheten av lead users dras även, då respondenten 

(1) menar på att lead users kan användas i mer eller mindre alla faser på grund av dess 

unika behovsinformation. 

 

Även respondent 2 anser att det är viktigt att involvera kunderna i testfasen, men att 

koncepttesting bör ses som en liten del av testfasens steg. Hen menar på att det finns behov 

av fler tester i detta stadie då koncepttesting ses som en relativt “hård test”. Detta eftersom 

det säger ganska mycket om hur väl konceptet har prickat rätt och på så vis är en 

förutsättning för att kunna ligga som underlag för vidare utveckling. Längre fram i arbetet 

kan tester behövas för att pröva en tjänsts karaktär där exempelvis testande av en e-tjänst 

genomförs för att förstå exempelvis flöden. Respondenten (2) menar då att konceptet då 

har lämnats då dess olika delar har implementerats. Av denna anledning krävs olika typer 

av tester längs vägen. 
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5. Analys 
I analyskapitlet jämförs studiens teoretiska referensram med insamlad empiri där 

jämförelsen fokuserar på likheter och skillnader i teori och empiri. Analysen har liksom 

empiriavsnittet delats upp utifrån olika aspekter av arbetet med kundinvolvering. 

 

5.1 Tjänstelogik och tjänstedesign som riktlinjer  
En jämförelse kan göras mellan det systematiska tankesätt som offentlig sektor har riktat 

fokus åt på senare år och det som Kristensson et al. (2014) kallar tjänstelogik. I den rapport 

som Ekonomistyrningsverket (2014) har tagit fram nämns att offentlig sektor ska fokusera 

på kundens behov och att, enligt dess benämning, systemsyn ska genomsyra 

myndigheterna. Vidare nämns att arbetssätten ska karaktäriseras av ett utifrån-och-in-tänk 

snarare än det tidigare inifrån-och-ut-tänket, vilket går i enlighet med Kristensson et al 

(2014) teorier om ett ändrat fokus från produktionslogik till tjänstelogik. 

Vad gäller Försäkringskassans arbete med detta nämns i en rapport riktlinjen om att 

Försäkringskassans tjänster ska samproduceras tillsammans med kunden och att 

utvecklingen av dessa ska utgå från kundens behov (Försäkringskassan, 2016). Denna 

riktlinje talar för att det finns ambitioner om att involvera kunder och att skapa värde 

tillsammans med dem. Inom tjänstelogiken anses värdet av en tjänst skapas tillsammans 

med kund eftersom det i nyttjandet av tjänsten i kundens egen kontext som värdet skapas 

(Lusch & Vargo, 2004; Sundström, 2012). Ett gemensamt värdeskapande ligger således i 

fokus inom tjänstelogiken, vilket känns igen i de rapporter som delar av det empiriska 

materialet grundar sig i. 

Inom Försäkringskassan finns enheten Kundinsikter och tjänstedesign, där två av de 

respondenter som har involverats i studien arbetar med att applicera tjänstelogiken i sättet 

att verksamhetsutveckla. Respondenternas arbetsuppgifter syftar till att tjänsteutveckla via 

tjänstelogik som arbetssätt samtidigt som de ständigt måste se till att detta arbete sker inom 

Försäkringskassans uppdrag, ramar och regler. I SOU (2013:40) nämns även att det krävs 

att en ständig jämförelse görs mellan lagstiftningen, regelverken och Försäkringskassans 

uppdrag i arbetet med att arbeta enligt tjänstelogiken. I denna kontext blir det viktigt att 

beakta Enkel et al. (2005b) och Sundströms (2012) teorier om att en öppen 

utvecklingsprocess som är mer öppen mot omvärldens signaler och kundens behov ofta 

leder till att tjänster med ett högre kundvärde skapas.  

Arbetet inom Försäkringskassan sker ofta genom projektbeställningar där 

tjänsteutvecklingsprojekten ska utgå från kundens behov utifrån de riktlinjer som tidigare 

nämndes. Dessa riktlinjer går att jämföra med det Kristensson et al. (2014) kallar 

kundorienterat arbete. Kundorientering beskrivs som ett förhållnings- och arbetssätt för att 

samla in kundinformation samt sprida och genomföra förbättringar med kundens behov i 

centrum (a.a.).  
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I sitt kundorienterade arbete använder Försäkringskassan sig av att ta fram personas som 

första steg i utvecklingsprocessen. Personas är en sammanfattning av en målgrupps 

gemensamma behov utifrån dess kontext (Cooper et al., 2007).  Att använda personas som 

metod för att kartlägga kundbehov har både för- och nackdelar. Enligt respondenterna (1 & 2) 

var syftet med att skapa en sammanfattande persona av de bröstcancersjuka kvinnorna målet 

med projektet i sig, då projektets syfte var att kartlägga själva behovet. Detta går i enlighet 

med vad som Cooper et al. (2007) nämner som grundläggande i användningen av personas i 

uppstarten av ett projekt, eftersom det kan ge en tydlig bild av och förståelse för kundens 

behov. Samtidigt riskeras ett bortfall av människor med andra behov som skiljer sig från den 

stora massan, då användningen av personas inte fokuserar på varje enskild individs behov, 

utan snarare skapar stereotypiska bilder av kundbehovet (Cooper et al., 2007; Turner & 

Turner, 2012). Båda respondenterna (1 & 2) anser att det är viktigt att förstå kundens hela 

resa, för att se vilken roll Försäkringskassan har i den och vad de kan göra för att underlätta 

för kunden och anser därför att personas är ett bra tillvägagångssätt, iallafall som 

utgångspunkt.  Respondent 2 menar även på att personan kan bidra till en ökad förståelse för 

vilka kundinvolveringsmetoder som kan erbjudas för en specifik kund. 

 

5.2 Det kundfokuserade arbetet i praktiken  
Den teoretiska referensramen bygger på att många forskare är eniga om att det finns goda 

anledningar att involvera kunderna i utvecklingsprocessen. Som bland annat Enkel et al. 

(2005a) hävdar kan då funktionerna och resultatet i högre utsträckning bli anpassade efter 

kundens verkliga behov. Inom offentlig sektor tillvaratas dock inte kunders kompetens och 

kunskap i tillräckligt hög utsträckning, utan är ofta en outnyttjad resurs (SOU:2013:40). 

Enligt Respondenterna (1 & 2) står, av olika anledningar, inte alltid kundens behov i centrum 

även om Försäkringskassans riktlinjer talar för just detta. Detta gör att det 

kundbehovsgrundande arbetssättet, som Kristensson et al., (2014) nämner som centralt inom 

tjänstelogiken, inte når upp till sin fulla potential inom Försäkringskassan.  

Både respondent 1 & 2 är eniga i sin övertygelse om att kundinvolvering är en viktig faktor 

och att detta krävs för att det ska vara möjligt att ta fram en tjänst eller lösning som svarar 

till kundens faktiska behov. Att aktivt involvera kunderna i utvecklingsprocesserna är inte 

(ännu) Försäkringskassans sätt att arbeta menar Respondent 1, även om de är medvetna om 

fördelarna och försöker att arbeta kundorienterat. För arbetet med aktiv kundinvolvering 

inom Försäkringskassan finns inte något färdigt och etablerat arbetssätt. Därför, menar 

Respondent 2, är eventuell kundinvolvering i hög grad beroende av vem som håller i 

projektet. Kunskaper och erfarenheter inom området upplevs vara en bristvara, vilket i sin 

tur upplevs som ett problem. Det överensstämmer med det som Edvardsson et.al. (2012) 

och Sandén (2007) beskriver, att många ställer sig positiva till kundinvolvering men att det 

saknas kunskaper om hur det kan gå till i praktiken. 

Respondenterna (1 & 2) betonar att kunskaperna inom kundorienterade arbetssätt inte är 

tillräckliga inom alla berörda enheter hos Försäkringskassan, vilket gör att det till dess 

besvikelse blir lite hur som helst när en ny tjänst ska tas fram. Ibland involveras kunderna 

inte över huvud taget, vilket leder till att Försäkringskassan internt tar fram en rad 
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funktioner som kan erbjudas till kunderna, vilka inte alla gånger svarar till kundernas 

verkliga behov.  

 

Enligt respondent 1 krävs bland annat kunskap för att kunna ställa rätt typ av frågor 

beroende vad de vill få fram, eftersom att kunderna uteslutande svarar på frågorna som 

ställs. Respondent 2 menar vidare att det också krävs kunskaper kring vilka personer som 

väljs in till att medverka i ett projekt där en speciell typ av kund och människa, något av en 

visionär, krävs för att kunna generera helt nya förslag. Annars fastnar det lätt vid 

förbättringar av sådant som redan finns. Respondenternas (1 & 2) tankar kring vad som 

krävs för att kundernas idéer ska kunna leda till någon större förändring stämmer till stor 

del även överens med det sätt som Enkel et al. (2005b) beskriver hur risken för endast 

inkrementella innovationer kan minimeras och kringgås. Rätt metoder måste tillämpas för 

att kunna ta tillvara på kundens implicita kunskap, och genom att använda en lämplig 

kundgrupp kan en annan typ av idéer tas fram. Enkel et al. (2005b) menar att exempelvis 

lead users och indirekta kunder kan användas i denna typ av sammanhang då de inte anses 

ha samma funktionella orörlighet som den genomsnittliga kunden.  

 

Vidare säger respondent 1 att det finns en risk att de kunder som involveras frivilligt i 

planerade projekt i regel är samma typ av personer.  Det medför att det blir en snedvriden 

syn på kundens situation och behov, vilket kanske talar för majoriteten av kunderna, medan 

vissa kundgruppers perspektiv aldrig belyses.  Enkel et al. (2005b) talar på liknande sätt 

om risken att produkten/tjänsten blir för nischad, vilket kan jämföras med den risk som 

upplevs hos Försäkringskassan. För att minska risken att resultatet blir för nischad menar 

Enkel et al. (2005b) att både valet av kunder och timing är viktigt. Rätt sorts kunder bör 

inkluderas i rätt del av utvecklingsprocessen, eftersom vissa grupper anses passa bättre för 

exempelvis idégenerering medan andra är bättre lämpade för att testa prototyper. För att 

kundens personliga uppfattning och intresse inte ska ta över, det vill säga att fokus i för 

hög grad ligger på idéer och lösningar som de själva kan ha nytta av, menar Enkel et al. 

(2005b) att det handlar om timing och kundval. Kunderna bör komma från olika 

bakgrunder och vara så pass många till antalet att de kan jämna ut deras personliga 

uppfattning. Användningen av lead users rekommenderas begränsas. (a.a.) Detta är 

ytterligare en aspekt som tyder på att specifik kunskap krävs gällande sammanhanget.  

Arbetet med kundinvolvering i praktiken handlar enligt respondenterna (1 & 2) även om en 

rad andra faktorer där värderingen av kundens input och föreställningen om att kunden har 

en negativ inställning till Försäkringskassan nämns som exempel. Diskrimineringsfrågor, 

organisatoriska kulturkrockar och kundförhållandet i sig är andra faktorer som försvårar 

kundinvolveringen. Detta gör att kundinvolveringsgraden blir låg vilket kan jämföras med 

Enkel et al. (2005b) påstående om att marknadsriskerna kan minskas, i detta fall genom att 

kundernas uppskattning ökar, genom kundinvolvering. Även Sundström (2012) menar att 

funktioner som är ett resultat av en process som hanterats internt där gissningar och 

förväntningar gällande användarens behov styrt processen lider större risk att inte generera 

värde.  Även Statskontoret (2015) framhåller att det finns tydliga argument för varför 

offentlig sektor bör arbeta mer utifrån sina kunder då forskning pekar på att ett stärkt 
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förtroende för myndigheter kan stärka samhällets sociala kapital och i sin tur även 

välståndet. Det nämns även i SOU (2013:40) att det finns många vinster i att involvera 

kunderna i offentlig sektor och dess utveckling av tjänster, då detta leder till att tjänsterna 

blir mer behovsanpassade vilket leder till lägre kostnader och avlastning. 

En diskussion kan föras gällande det kundförhållande som har beskrivits som 

problematiskt inom Försäkringskassan. Både Respondenterna (1 & 2) såväl som 

Statskontoret (2015) tar upp att förhållandet mellan kund och Försäkringskassan skiljer sig 

från den privata sektorn, på grund av att kunden inte är en kund förrän hen måste. Med 

detta menas att en kund inte vänder sig till Försäkringskassan förrän kunden är 

i behov av sjukförsäkringen. Detta kan på många sätt ses som att 

Försäkringskassan inte behöver tillfredsställa sina kunder i lika hög 

utsträckning än företag inom den privata sektorn, eftersom kunderna ”trillar in 

av sig själva”. Respondent 2 påpekar bland annat att beroendeförhållandet 

speglas av den ensamrätt som Försäkringskassan har på sina kunder, då kunden 

inte kan vända sig till någon annan för att få ta del av sjukförsäkringen. Respondenterna (1 

& 2) nämner att det borde vara kundens rätt att få sina behov tillfredsställda då 

Försäkringskassans arbete finansieras med hjälp av skattepengar som kunden delvis själv 

har betalat in, vilket samstämmer med de finansiella aspekter som tas upp i SOU 

(2013:40). 

 

Enligt Alam (2002) kan kunder involveras i utvecklingsprocessens samtliga faser. Respondent 

2 upplever att det i de fall som kunderna involveras hos Försäkringskassan främst sker i 

förstadiet, det vill säga behovsfasen. Ibland återkopplas även kunderna för någon form av test 

eller feedback, men långt ifrån alltid. Respondent 2 menar på att arbetet ofta fokuserar på att 

utföras så effektivt som möjligt, vilket innebär att kunder inte involveras i den utsträckning 

som hade varit önskvärt. Oftast involveras kunder främst fasen där behoven kartläggs och i 

vissa fall för någon form av testutvärdering, men i regel ingenting där emellan. Detta gäller 

under förutsättningen att projektet hamnar hos Respondent 1 och 2, inom enheten 

Kundinsikter och tjänstedesign. Sett till Alams (2002) teori om att kunden kan involveras i 

samtliga faser i en utvecklingsprocess, även om det är mest förekommande i idé-, design- och 

testfasen, kan detta ses som att det finns ytterligare utrymme att involvera kunderna även i 

andra steg. 

5.3 Arbetet med kundinvolvering  
I case Carina, det projekt som respondent 1 & 2 drivit gemensamt, har kunder involverats 

för att skapa insikt och förståelse för bröstcancersjuka kvinnors behov under sina 

cancerresor. Informationen som samlades in sammanfattades genom att skapa en persona 

vid namn Carina.  

För att skapa en persona har respondent 1 & 2, i arbetet med case Carina, använt metoder 

som går under kategorin kundinvolvering. De metoder som användes för att generera 

kundnära information var djupintervjuer i grupp och individuellt, dagböcker och 

nedskrivna berättelser, enligt respondenterna (1 & 2). Anledningen till att olika metoder 

användes var, enligt respondent 2, att skapa någon slags triangulering där olika metoder 
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skulle generera information och tillgodose olika behov och personlighetstyper. Tanken var 

även, som respondent 2 beskrivit, att säkerställa att det som kunderna säger är detsamma 

som de ger uttryck för. Som Magnusson et al. (2003) nämner kan användningen av 

djupintervjuer vara upplyftande för att få djupare förståelse för kundbehovet och kan 

tillgodose en värdefull lärprocess om kunden ges möjligheten att få insyn i möjligheter och 

begränsningar, då kunden kan bidra med sina åsikter, tankar och idéer. I case Carina låg 

däremot fokus på att skapa förståelse för behovet snarare än att idégenerera kring 

lösningar, varför uteslutande frågor rörande behov och kundens resa ställdes. Respondent 3 

som representerar de kunder som involverades i projektet instämmer i att de som 

medverkat har känt sig sedda, lyssnade på och att behovet kom fram på ett bra sätt, vilket 

talar för en god förståelse för dess behov. Även nedskrivna berättelser har i tillägg till detta 

nämnts som en använd metod, som grundats i ett mindre antal kunders nedskrivna 

berättelser. Dessa har rapporterats in via kunderna i sig, men det går inte att avgöra när 

eller hur nära i tiden dessa har förts kopplat till när behovet uppstod, vilket gör det svårt att 

jämföra metoden med vad som Edvardsson et al. (2012) kallar dimensioner av 

kundinvolvering. 

En metod som respondenterna (1 & 2) menade användes i case Carina var dagböcker. 

Genom användning av dagböcker kan, enligt Edvardsson et al. (2012), kunden rapportera 

från sin egen kontext relativt nära händelsen/användandet vilket gör att rapporteringen sker 

in-situ, det vill säga i själva användandet av en tjänst eller nära de situationer där ett behov 

uppstår. Om kunden dessutom har tillgång till resurser som möjliggör direkt rapportering i 

denna situation är även kunden in-context (a.a.). Vad gäller dagböcker delger respondent 1 

att en person delade med sig av sina privata dagboksanteckningar som hon fört via 

Facebook.  Det är svårt att diskutera huruvida kunden har dokumenterat insitu eller exsitu 

då uppgifter om när, var och hur rapporteringen skedde saknas. 

Sett till djupintervjuerna kan en diskussion föras kring hur nära kunden varit sin naturliga 

kontext vid rapporterandet. Sammantaget för de kundinvolveringsmetoder som aktivt, eller 

bristfälligt, har använts i case Carina är att fokus tycks ha legat på att samla in 

informationen i efterhand. Paralleller kan dras till Edvardsson et al. (2012) teori om den 

där förekomsten av djupintervjuer gör att kunden kan reflektera ex-situ över behov och 

tankar som har uppkommit under resans gång. Risken med denna metod är att kvalitén i 

den information som ges av kunderna inte är lika hög som i en direkt rapportering under 

användandet, på grund av den tid som har gått sedan kunden använde tjänsten. (a.a.) 

Vad gäller själva intensiteten av kundinvolvering i case Carina anses nivån i case Carina ha 

likheter med nivå 2 av Alams (2002) intensitetsgrader av kundinvolvering. Där beskrivs 

kunden användas i ett specifikt steg i en utvecklingsprocess (här problemfasen) för att få 

svar på specifika frågor. Sett till nivå 3 bjuds kunden in till djupintervjuer och 

gruppdiskussioner ligger fokus på att ge kunden en chans att uttrycka idéer kring 

eventuella lösningar (a.a.). Fokus för case Carina var att kartlägga behovet snarare än att 

generera idéer, varför likheterna med Alams (2002) intensitetsgrad 2 är fler. 
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5.4 Bedömning av lämpliga kundinvolveringsmetoder i utvecklingsprocessen 
Idéfasen 

När kundinvolveringsmetoder för idéfasen diskuterades framkom brainstorming, 

dagböcker och eventuellt lead users och observationer som lämpliga metoder. I idéfasen 

beskriver Leonald & Swap (2005) hur målet är att nå en kreativ höjd och att generera så 

många idéer som möjligt. Det är samma beskrivning som båda respondenterna (1 & 2) ger. 

Respondent 1 beskriver sin syn på idéfasen som just en kreativ process. Med synen på 

fasen som en kreativ process lägger Leonard & Swap (2005) stor vikt vid att kritik då inte 

får förekomma, utan att alla idéer ska vara välkomna, vilket också är något som respondent 

2 påpekar eftersom att målet är att generera så många idéer som möjligt.  Både respondent 

1 & 2 anser att brainstorming är en användbar metod i detta stadie. Respondent 1 säger att 

det är önskvärt med flera olika idégenereringar och respondent 2 lyfter fram att det finns 

flera olika tillvägagångssätt inom metoden brainstorming som kan användas. Enligt 

Magnusson et al. (2003) finns forskning som tyder på att mer unika idéer kommer fram när 

kunder genomför en brainstorming än när professionella tjänsteutvecklare gör det, även om 

tjänsteutvecklares idéer tycks ha något större potential att realiseras. Om realism kan 

jämföras med kritik, är det något som både Leonard & Swap (2005) och respondenterna är 

överens om inte hör hemma i idéfasen. Trots det menar respondent 2 att viss realism krävs 

för att kunna sålla bort idéer som inte kan bli någon verklig lösning. 

 

Dagböcker är också metod som kan vara användbar för idégenering, eller snarare 

dokumentation av idéer, enligt båda respondenterna (1 & 2). Respondent 1 menar att bra 

idéer kan komma när som helst och inte när de är planerade att komma, varför en dagbok 

kan hjälpa till att fånga upp idéerna när helst de kommer. I dessa situationer tycker 

respondent 2 att uppdaterade varianter av dagböcker, som i appformat, är att föredra 

eftersom de upplevs smidigare och i högre utsträckning är mer lättillgängligt. Även 

Edvardsson et al. (2012) menar att dagböcker som metod möjliggör för kunden att 

dokumentera dennes idéer i realtid. 

 

Observering av kunder kan ske i situationer där de använder tjänsten, vilket medför att 

själva utvecklingsteamet har kontrollen över processen. Det är således utvecklingsteamet i 

sig som ansvarar för att själva tolka och dokumentera kundens beteende och behov, vilket 

gör att kunden inte själv rapporterar. Kunden är därför i denna typ av sammanhang in-situ 

men ex-kontext. (Edvardsson et al., 2012) Under interaktion 1 med respondent 1 framkom 

ingen ingående information gällande huruvida denna metod är möjlig i ett direkt 

användande av Försäkringskassans tjänster. En diskussion fördes kring huruvida kunden 

skulle kunna observeras i mötet med Försäkringskassan, men någon slutsats drogs aldrig. 

Däremot påpekade respondent 1 att metoden i sig kan ge värdefull information om den 

kopplas samman med någon annan metod. Ett exempel togs upp där en observation av 

kunden skulle kunna ske i kundens möte med en onkolog för att ge insikt och förståelse. I 

detta fall skulle då kunden vara in-situ men ex-kontext enligt Edvardssons et al. (2012) 

teori. Däremot ansågs att metoden i sig skulle behöva sammankopplas med en annan 

metod, till exempel brainstorming för att idégenerera kring intrycken. 
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En ytterligare metod som diskuterades kring i idéfasen var användandet av lead users. 

Enligt Enkel et al. (2005b) är lead users användbara i utvecklingsprocessens alla delar. 

Även Edvardsson et al. (2012) tar upp fördelarna med lead users där de beskrivs ha genuin 

kunskap och svåråtkomlig behovsinformation, vilket kan leda till nya tjänster. I interaktion 

1 med respondent 1 framkom att det är en definitionsfråga gällande vem som egentligen är 

en lead user i. Bland annat drogs paralleller till case Carina där bröstcancersjuka kvinnor i 

sig är lead users eftersom att de sitter på behovsinformation som är svår för 

Försäkringskassan att få tillgång till. Å andra sidan nämndes även att en lead user lika 

gärna kan vara en person som har mycket erfarenhet av Försäkringskassans tjänster. 

 

Designfasen 

I designfasen ligger, enligt Froehle & Roth (2007) ofta fokus på att skapa ett 

tjänstekoncept via framtagning och utvärdering av de idéer som tagits fram i idéfasen. I 

denna fas ska idéerna väljas ut för att skapa en lämplig lösning som kan svara till behovet. 

(Alam, 2002; Froehle & Roth, 2007). Enligt respondent 1 uppfattas denna fas som klurig 

då det är viktigt att i denna fas hitta rätt metoder för att hjälpa människor att komma med 

en bra lösning. Diskussioner har förts kring huruvida idéer i denna fas kan dö till följd av 

kompetensbrist och ett glapp mellan lösningen i sig och det ursprungliga behovet. 

Respondenten (1) menar bland annat på att det är viktigt att erkänna att vem som helst inte 

kan designa en lösning, samtidigt som det är viktigt att släppa in kunden för att säkerställa 

att lösningen motsvarar behovet. Metoden koncepttesting lyftes därför där kunden kan få 

komma in för att testa ett halvfärdigt koncept. Precis som Kristensson et al. (2014) 

beskriver så tillåts kunden att vara aktiv i utvecklingsprocessen genom att få testa en 

prototyp eller liknande genom koncepttestandet. Däremot beror intensiteten på kundens 

aktivitet på om kunden får komma med i tidigare skeden eller inte (a.a.) En ytterligare 

aspekt som har lyfts i diskussionen kring denna fas är huruvida kunden har förmågan att 

tänka utanför boxen. Respondent 2 beskriver att det är viktigt att veta var det behövs 

påtryckningar för att pusha kunden att tänka nytt, vilket gör att det då handlar om 

personlighetstyper. 

 

Testfasen 

I diskussionen kring testfasen och metodernas lämplighet i sammanhanget valdes lead 

users, koncepttesting, dagböcker och observation ut som mest lämpliga. Kopplat till denna 

fas nämndes att konceptets samklang med behovet står i centrum och att det av den 

anledningen är vitalt att involvera kunder i just denna fas. Detta samstämmer med Alam 

(2002) och Froehle & Roth (2007) beskrivning av denna fas där fokus ligger på att 

utvärdera hur tjänsten fungerar, upplevs och tas emot av kunderna. Koncepttesting 

motiverades i interaktionen därför som ett naturligt val i denna fas men att metoden i sig 

inte ska ses som en sista test, då flera tester kan behövas längs vägen. Samtliga deltagare i 

interaktion 1 var eniga om att testfasen inte bör genomföras utan kunden, eftersom att 

syftet med själva utvecklingsprocessen då tappas. Detta eftersom att det vitala i denna fas 

är att säkerställa att lösningen möter behovet. Lead users upplevdes även, precis som i 

övriga faser, vara användbar även i testfasen då en lead user sitter på värdefull information 

som kan vara värdefull i samtliga faser. Precis som tidigare nämnts kan detta jämföras med 
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Enkels et al. (2005b) teori om att lead usern är användbar under en utvecklingsprocess 

samtliga faser.  

 

Som ett sätt att dokumentera användningen av ett nytt koncept bedömdes dagböcker, i 

interaktion 1, som en lämplig metod för testfasen. Respondent 1 beskrev att dagboken 

tillåter kunden att dokumentera själva testandet och sina åsikter på olika sätt då dagböcker 

kan föras i både skrift och bild. Respondent 2 lyfte även den problematik som dagböcker 

kan medföra då det är svårt att kontrollera när kunden dokumenterar sitt testande av 

tjänsten. Precis som Edvardsson et al. (2012) beskriver finns olika dimensioner av hur nära 

kunden är i själva situationen, vilket i sin tur påverkar den information som genereras. Om 

en kund i efterhand rapporterar in sin upplevelse av en tjänst är kunden ex-situ och ex-

context, det vill säga utanför den verkliga situationen. Då detta å ena sidan medför att 

kunden får tid till att reflektera, riskerar även tankar och känslor å andra sidan att bli svåra 

att komma ihåg och informationen kan därför brista i sin kvalitet. (a.a.) För att hantera 

denna risk föreslog därför respondent 2 en användning av dagböcker i appform eftersom 

detta då tillåter kunden att rapportera i realtid, vilket kan översättas till Edvardssons et al. 

(2012) in-situ och in-context. 

 

Gällande observering talar Edvardsson et al. (2012) om metoden som lämplig när idéer och 

lösningar ska utvecklas. Detta eftersom att en observering av användare/kunder i själva 

användandet av till exempel en tjänst kan leda till att utvecklingsteamet får nya idéer om hur 

de kan underlätta användningen av tjänsten. Även respondent 1 nämnde fördelarna med 

observering i testfasen då nyttig information gällande kundens användande därigenom kan 

genereras. I interaktionen diskuterades även att det kan bli problematiskt att som utomstående 

veta exakt när kunden stöter på svårigheter eller problem eftersom att det inte är kunden i sig 

som dokumenterar. Detta kan liknas med vad som Enligt Edvardsson et al. (2012) kallar in-

situ men ex-context. Kunden är då in-situ i själva användarsituationen men rapporterar inte 

själv sin händelse. Av denna anledning bedömdes, i interaktionen, att dagboken kan ingå som 

ett komplement till observationer. 
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6. Slutsats 
I uppsatsens sista avsnitt redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån studiens analys. 

Resultatet kopplas samman med studiens syfte och besvarar uppsatsens frågeställningar.  

 

Syfte 
Studien syftar till att öka kunskaperna kring hur Försäkringskassan tar hänsyn till kundens 

behov i utvecklingen av tjänster och att kartlägga kundinvolveringsmetoder som anses som 

lämpliga i utvecklingsprocessens olika faser.  
 

1. Arbetar Försäkringskassans enhet Kundinsikter och tjänstedesign med 
kundinvolvering i sina utvecklingsprocesser? 
 

Studien visar på att offentlig sektor sedan 2012 har stått inför ett ökat fokus på att 

samproducera med kunder och att det som offentlig sektor benämner som systemsyn ska 

genomsyra myndigheterna. Arbetssätten ska karaktäriseras av ett utifrån-och-in-tänk där 

kunden står i fokus och där offentlig sektor ska distanseras från den tidigare 

produktionslogiken. Trots detta visar denna studie på att tjänstelogiken inte riktigt har 

slagit igenom hos Försäkringskassan i stort och att kundinvolvering inte är ett etablerat 

arbetssätt. Ett kundfokuserat arbete betyder per automatik inte att kunderna ska involveras i 

utvecklingsarbetet rent praktiskt. Det finns alltså inga bestämmelser om att arbeta med 

kundinvolvering, och därför är svaret på om kundinvolvering används varierande mellan 

olika avdelningar. 

Försäkringskassans enhet Kundinsikter och tjänstedesign som studien samarbetat med 

anser att kundinvolvering är viktigt för att se till att lösningar svarar till de behov som 

finns. Därför är de något de försöker arbeta med, även om de inte lyckas i den utsträckning 

de hade önskat. 

I enhetens projekt case Carina, som studerats i uppsatsen, användes nästan uteslutande 

djupintervjuer som kundinvolveringsmetod för att skapa en persona. Detta påstående 

grundar sig i att den dagbok som användes i projektet bestod av en privat dagbok som förts 

i ett annat syfte, varför det inte går att påpeka att dagboken har använts som en 

kundinvolveringsmetod. Detta tyder på en lägre intensitetsgrad av kundinvolvering, men 

visar enbart på kundinvolveringen i ett projekt och kan således inte tala för någon standard. 

De nedskrivna berättelserna bestod av berättelser från de kunder som inte kunde medverka 

vid intervjutillfällena där de fick besvara de frågor som ställdes under intervjuerna i 

skriftlig form. Dessa utgjordes endast av ett fåtal kunders berättelser, varför metoden i sig 

inte anses ha använts i någon större utsträckning. Det går däremot att påvisa att 

Försäkringskassans enhet Kundinsikter och tjänstedesign arbetar med kundinvolvering i 

dess utvecklingsprocesser.  

Under förutsättningen att projekten tillfaller de respondenter (1 & 2) som arbetar inom 

enheten Kundinsikter och tjänstedesign kan härnäst nämnda generalisering göras. Det 

vanligast förekommande är att kunderna används i syfte att kartlägga behov genom en 
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persona, varför kunden ofta involveras i behovsfasen. Ibland involveras kunden även i 

testfasen genom koncepttester eller prototyptester.  I utvecklingsprocessens övriga faser 

involveras oftast inte kunderna.  

2. Vilka kundinvolveringsmetoder anses som lämpliga i en 
tjänsteutvecklingsprocess olika faser? 
 

Valet av metoder och kunder för involvering styr i hög grad förutsättningarna för och 

resultatet av kundinvolveringsarbetet, och bör anpassas utifrån fas och syfte. Nedan redovisas 

de metoder och till viss del även de kunder som studien kommit fram till skulle vara lämpliga 

i respektive fas i de tre utvalda stegen i en utvecklingsprocess. Ett övergripande önskemål för 

det fortsatta arbetet är att öka intensiteten i kundens medverkande, vilket kräver en ökad 

förståelse för tjänstelogiken som arbetssätt inom Försäkringskassan i stort. För användandet 

av lead users som både metod och kundgrupp måste begreppet omdefinieras från gång till 

gång utifrån syftet. 

 

Idéfasen 

Bedömningen har gjorts att ett flertal tillfällen med olika typer av brainstormingmetoder 

skulle vara gynnsamt i idéfasen. Idégenereringen bör betraktas som en kreativ process där 

målet är att nå så många unika idéer som möjligt, precis som brainstormingmetoderna 

syftar till. Med fördel bör kundgruppen bestå av en blandning av lead users, indirekta 

kunder och direkta kunder. Lead users och indirekta kunder är inte lika funktionellt 

orörliga som direkta kunder, vilket ökar chansen för att nå mer unika och radikala idéer 

samtidigt som de direkta kunderna står för behovsinsikten. Genom att blanda olika typer av 

kunder blir gruppen mer heterogen vilket gynnar kreativiteten. Eftersom att alla personer 

inte föredrar att tänka i grupp och vid en given tid kan även dagböcker vara användbara för 

dokumentation av idéer, då helst i format som möjliggör för kunden att rapportera i realtid 

så som i till exempel appformat. Observation av kunder kan vara användbart, men då i 

koppling med någon annan metod, till exempel brainstorming för att idégenerera kring 

intrycken. 

 

Designfasen 

För att designa den typ av tjänstelösningar som Försäkringskassan strävar mot krävs 

speciella kompetenser som den direkta kunden i regel inte anses ha. Därför anses 

tjänsteutvecklare och lead users vara mest användbara för själva designen, där lead users i 

detta fall är någon med till exempel goda IT-kunskaper. Tjänsteutvecklarnas idéer tenderar 

att vara mer verklighetsnära och realistiska, varför de bör användas när idéerna ska 

designas till en verklig lösning och därmed lämpar sig bra i designfasen. De har även, till 

skillnad mot kunden, större chans att se till att lösningen svarar till kartlagda behov. 

Koncepttesting är en metod som anses lämpa sig väl för designfasen, där kunden aktivt 

testar prototyper och halvfärdiga lösningar för att ge indikationer på hur de kan tänkas 

uppfattas av slutanvändarna 
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Testfasen 

Koncepttesting, dagböcker och observation har valts ut som de mest fördelaktiga 

metoderna för testfasen. Koncepttesting anses som ett naturligt inslag i testfasen, för att 

kunna förstå hur kunden upplever tjänsten och för att kunna göra nödvändiga justeringar 

och förbättringar. Eftersom att det inte är säkert att kunderna själva kan ge uttryck för sin 

upplevelse är det därför också bra om en observation görs vid själva testtillfällena. På så 

sätt kan både kunden och ansvariga hos Försäkringskassan säkerställa att tjänsten både 

svarar till behovet och upplevs som användarvänlig. Dagböcker som kunden för i realtid 

kan fungera som alternativ eller komplement då kunder inte har möjlighet att testa tjänsten 

på plats eller för att nå en bredare kundgrupp, då den kan användas hemifrån.  I denna fas 

bör en så bred kundgrupp som möjligt medverka, för att kunna anpassa lösningen till så 

många som möjligt eftersom Försäkringskassan har en varierad målgrupp. 

 

 
 

Figur 6. Resultat av gemensam bedömning av lämpligheten för olika 

kundinvolveringsmetoder. 

 

3. Vilka faktorer är utmärkande för kundinvolvering hos Försäkringskassan i 
kontexten offentlig sektor? 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att kundinvolvering i kontexten offentlig sektor, här inom 

Försäkringskassan, är komplext att hantera. Förklaringen ligger i att det finns flertalet 

faktorer som påverkar kundinvolveringen i denna kontext. Dessa faktorer bildar 

tillsammans ett slags motstånd gentemot det praktiska arbetet med att involvera kunder i 

utvecklingsprocesser. 

 

En första faktor, som kan ställas i kontrast mot den privata sektorn, är det faktum att 

Försäkringskassan drivs på uppdrag av Riksdag och Regering, vilket gör att 
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Försäkringskassan har specifika regler, lagar och riktlinjer att förhålla sig till. Det krävs 

kontinuerliga jämförelser mellan dessa och det praktiska arbetet för att se till att 

kundinvolveringen kan ske på ett effektivt och värdefullt sätt, utan att åsidosätta 

myndighetens uppdrag. Detta leder till att anställda inom Försäkringskassan upplever oro 

och rädsla för att göra fel, vilket i sin tur leder till en lägre grad av kundinvolvering. 

Konsulter anlitas då istället för att minska risken för felsteg och för att bli anmäld.  

En andra faktor är den kunskapsbrist som råder intraorganisatoriskt kring hur arbetet med 

kundinvolvering och tjänstelogiken som arbetssätt innebär i praktiken. Det har framkommit 

att det finns riktlinjer om att Försäkringskassans arbetssätt ska utgå från kundens behov, 

men att få saknar insikt och förståelse för vad detta innebär. Det krävs genuin kunskap för 

att kunna leda en utvecklingsprocess med kundens behov i centrum, vilket tycks vara en 

bristvara inom Försäkringskassan. Det råder även meningsskiljaktigheter kring hur 

kundens åsikter värderas vilket gör att olika delar av Försäkringskassan tenderar att 

fokusera på andra saker än kundens verkliga behov. Ett exempel är den höga värdering 

som de svarsfrekvenser på kortare enkätundersökningar har och det fokus på hur 

digitaliserade och lättillgängliga Försäkringskassans tjänster är. Det upplevs som interna 

kulturkrockar som försvårar arbetet med kundinvolvering. Vad som är grundläggande för 

att överhuvudtaget kunna arbeta med kundinvolvering på ett effektivt sätt i praktiken, är 

även huruvida detta står med på ledningens agenda. Prioriteringsfrågan är således det 

centrala för kundinvolveringsarbetet.  

En tredje faktor som är utmärkande för arbetet med kundinvolvering hos 

Försäkringskassan är kundförhållandet i sig. Försäkringskassan har en slags ensamrätt på 

sina kunder, då dessa inte har andra alternativ att vända sig till. Detta gör att 

beroendeförhållandet ser annorlunda ut i jämförelse med stora delar av den privata sektorn. 

Myndigheten sitter här på makten och är kontrollerar helt vad som händer med kundens 

behov och hur detta tillgodoses, vilket gör att kunden befinner sig i en beroendesituation. 

Relaterat till hur kundens behov beaktas och hur Försäkringskassan ser på kunden, har det 

framkommit att det finns föreställningar om att kunden har en negativ inställning till 

myndigheten. Detta medför, återigen, ett motstånd till den praktiska kundinvolveringen då 

föreställningen leder till att kunden i lägre grad involveras. Samtliga respondenter som 

involverats i denna studie bevittnar däremot motsatsen, där samtliga parter (se: 

Försäkringskassan och kunden) intygar att det finns en vilja att samtala och samarbeta med 

Försäkringskassan. Gällande kundförhållandet ses även diskrimineringsfrågan som 

utmärkande för Försäkringskassans kontext, där Försäkringskassans kunder består av 

allmänheten. Detta gör att Försäkringskassan inte kan definiera och påverka sin kundgrupp 

i lika stor utsträckning som företag inom den privata sektorn.  

En fjärde faktor som är utmärkande för sammanhanget är inslag som kan relateras till arbetet i 

utvecklingsprocesser. Arbetet i sig upplevs som en steg-för-steg-process snarare än en 

organisk process där det finns utrymme för att ändra riktning under arbetets gång. Detta gör 

även att det blir problematiskt när en projektbeställning ska resultera i till exempel en ny 

lösning. Förklaringen ligger i att insiktsnivån i de tjänstedesignprojekt som Försäkringskassan 
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arbetar med är så pass tung i sig att det blir svårt att gå vidare till en idégenerering direkt efter 

behovsfasen. Försäkringskassans kunder har ofta behov som är privat och känslomässigt 

tunga, varför de olika faserna i en utvecklingsprocess bör behandlas speciellt. Det krävs 

således särskilda kompetenser att paketera om behovsinsikterna till något agerbart, innan en 

idéfas kopplas på. Annars tenderar lösningen att brista i sin kvalitet och innovationshöjd till 

följd av den strikta och förplanerade processen. 
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7. Avslutning 
I detta avslutande kapitel presenteras uppsatsförfattarnas avslutande reflektioner och de 

lärdomar som dragits under arbetet. Här ges även förslag till vidare forskning.   

7.1 Avslutande reflektioner och lärdomar 
I begynnelsen av denna studieprocess var syftet att undersöka hur Försäkringskassan 

arbetar med kundinvolvering i sina utvecklingsprocesser och vilka ytterligare möjligheter 

och metoder som finns för att göra detta i en eventuellt fortsatt process av case Carina. 

Under insamlingen av empirisk data framkom att de svar som studiens främsta 

respondenter (1 & 2) och partners gav tenderade att kretsa mycket kring upplevda problem 

och svårigheter med kundinvolvering inom Försäkringskassan. Genom detta genererades 

rik och fyllig information kopplat till faktorer som påverkar kundinvolveringen i 

Försäkringskassans kontext, varför vi som författare ansåg att en ytterligare 

forskningsfråga krävdes. I diskussionen kring kundinvolveringsmetoder ändrades 

riktningen till att enbart diskutera hur metoderna passar för olika stadier i 

utvecklingsprocessen, men utan förankring i case Carina då detta upplevdes som svårt att 

relatera till i sammanhanget. Denna ändrade riktning gjorde att vi kunde generera förslag 

som inte är beroende av ett specifikt projekt, vilket vi anser kan bredda 

användningsområdet.  

Vad gäller Försäkringskassans arbete med kundens behov i fokus i praktiken undersöktes 

även uteslutande arbetet inom enheten Kundinsikter och tjänstedesign, varför syftet kom 

att ändras och den första forskningsfrågan därför även avgränsas till det praktiska arbetet 

inom enheten snarare än inom Försäkringskassan rent generellt. Studien och dess 

frågeställningar har således ändrat riktning under studieprocessens gång, vilket har ansetts 

som nödvändigt för att kunna lyfta fram den värdefulla information som har kommit fram i 

studien och för att se till att uppsatsen svarar till det som efterfrågas i syftet och 

frågeställningarna. Att kunna ändra riktning och att vara flexibel med forskningsfrågor och 

syften, anser vi som författare som värdefullt och avgörande i denna typ av studier där 

fokus ligger på en verklighetsnära samproduktion och kunskapsutbyten. Vår tanke är att 

det närmare samarbetet som inslagen av aktionsforskning medför gör att mer djup och 

insiktsfull information träder fram, vilket gör att omstruktureringar krävs för att tillgodose 

samarbetspartnerns intresse.  

Uppsatsens syfte mynnade slutligen ut i att öka kunskaperna kring hur Försäkringskassan 

tar hänsyn till kundens behov i utvecklingen av tjänster och att kartlägga 

kundinvolveringsmetoder som anses som lämpliga i utvecklingsprocessens olika faser.  

Detta har besvarats genom att först och främst ta del av de riktlinjer som utfärdats för 

kundfokuserade arbetssätt inom Försäkringskassan. Sedan har ett fokus på verklighetsnära 

arbete tagits i beaktning där vi som författare till uppsatsen har fått insyn i ett specifikt 

projekt, case Carina, där kundinvolveringsmetoder använts. Att få ta del av ett specifikt 

projekt har för oss varit lärorikt och bidragit till kvalitet då vi ansett att detta har fungerat 

som ett bevis på hur kundinvolveringsarbetet kan se ut i praktiken, vilket kan jämföras med 

hur utfallet hade blivit om vi bara hade ställt generella frågor kring kundinvolvering. De 

slutsatser som kopplats till detta område kan inte generaliseras som giltiga för hela 
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Försäkringskassans arbete med kundinvolvering, men kan ge en verklighetsnära insyn i hur 

arbetet kan gå till.  

För att lyfta teorier om att kunden kan involveras i utvecklingsprocessens samtliga faser 

(Se: Alam, 2002) var även syftet att föra diskussioner kring lämpligheten av olika 

kundinvolveringsmetoder i utvecklingsprocessens olika faser.  Genom de reflekterande 

diskussioner som vi har genomfört och den kontinuerliga mailkontakt som vi har haft med 

respondent 1 & 2 har förståelsen för och kunskaperna inom det valda forskningsområdet 

nått ytterligare höjd. Jämfört med tidigare studier som genomförts av oss författare, har den 

högre graden av ett nära samarbete bidragit till en mer genuin lärprocess där vi känt att vi 

har fått använda våra teoretiska kunskaper i praktiken och sammanväva dessa med den 

praktiska erfarenhet och kunskap som respondenterna (1 & 2) har. Valet att fokusera på en 

gemensam bedömning av lämpliga kundinvolveringsmetoder och framtagning av slutsatser 

har på så vis lett till ett mer kvalitetsmässigt resultat.  

Studien har frambringat en del överraskningar som legat till grund för studiens ändrade 

riktning som tidigare nämndes. Dessa har bestått av den interna stökigheten hos 

Försäkringskassan där organisationskulturen och den bristande kunskapen relaterad till 

kundinvolvering i mångt och mycket hämmar kundnära arbetssätt. Detsamma gäller det 

speciella kundförhållandet som Försäkringskassan har inför sina kunder, där 

diskrimineringsfrågor anses som viktiga och där kunden står i ett beroendeförhållande till 

myndigheten i sig. Detta anser vi är viktiga faktorer att lyfta för ett fortsatt och framförallt 

effektivt arbete med kundorienterade arbetssätt inom Försäkringskassan. Att dessutom 

ändra synsätt kopplat till hur kundens åsikter värderas och att revidera föreställningen om 

att kunden har en negativ inställning till Försäkringskassan är ytterligare viktiga punkter 

som har framkommit i studien, vilka bör åskådliggöras för att kunden överhuvudtaget ska 

få en chans att uttrycka sina åsikter och få sina behov tillgodosedda. Att arbetet med att 

involvera kunder i denna typ av myndighet till viss del kunde skilja sig jämfört med 

kundinvolvering i privat sektor var vi beredda på, till och med att det kunde vara lite 

krångligt. Däremot gav det oss nya insikter i vilka omfattande krafter och faktorer som 

kom med Försäkringskassans kontext, vilka alla var för sig måste hanteras och 

överbryggas. 

Studien har även resulterat i ett gemensamt bedömande av lämpliga kundinvolveringsmetoder 

i olika faser av utvecklingsprocessen. Utgångspunkten i framtagandet av dessa lämpligheten i 

de utvecklingsprocessteg som kommer efter behovsfasen och fokuserar således enbart på 

faserna idé, design och test. Trots detta kan resultatet med fördel användas för att inspirera 

och ge förslag på olika kundinvolveringsmetoder som kan användas i olika delar av 

Försäkringskassans utvecklingsprocesser. Det framtagna resultatet ser vi kunna bidra till insyn 

och förståelse för ett praktiskt arbete med olika kundinvolveringsmetoder inom fler av 

Försäkringskassans enheter. Att lyfta förslag på kundinvolveringsmetoder och att föra 

reflekterande diskussioner kring dessa tillsammans med samarbetspartnern har gjort att 

förslagen fått en högre grad av verklighetsförankring, vilket även tros kunna ge ökade 

möjligheter för dess realisering inom Försäkringskassan. 
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7.2 Förslag till vidare forskning  
I uppsatsens empiriska undersökning har olika problem blivit synliga där framtagandet av 

eventuella lösningar inte ligger inom ramen för denna studies fokus. Mycket av den forskning 

och de teorier gällande kundinvolvering och kunder som extern informationskälla som idag 

existerar fokuserar på privatägda företag, varför det finns ytterligare utrymme för att 

undersöka fenomenet inom offentlig sektor. Organisationer inom offentlig sektor, i synnerhet 

de myndigheter som personer har ett beroendeförhållande till, inrymmer problem och 

svårigheter av en annan karaktär än de som behandlas i befintlig litteratur inom ämnet. De 

svårigheter och de karaktäristiska faktorer som påverkar kundinvolveringen i kontexten 

offentlig sektor har i denna uppsats synliggjorts. Både befintliga teorier likväl som 

respondenterna och författarna i denna uppsats, är eniga i frågan om att kundinvolvering 

skulle kunna bidra med mycket och värdefull information som skulle kunna bidra positivt till 

utvecklingen av välfärdstjänster. Därför skulle fortsatt forskning på hur de synliggjorda 

problemen kan hanteras och kringgås vara värdefull. Mycket har visat sig handla om 

tillämpningsproblematik till följd av kunskapsbrist, hämmande strukturer och 

kundförhållandet i sig. Ett uppslag till vidare forskning skulle därför vara hur tillämpningen 

kan se ut i offentlig sektor, för att både behålla effektivitet i arbetet och för att säkra 

innovationshöjd och kvalitet i slutändan.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Utvecklingsprocessen 
Den förenklade utvecklingsprocess som används i studien är inspirerad av Alam (2002) 

och Froehle & Roths (2007) beskrivning av tjänsteutvecklingsprocessen. Deras 

beskrivning av dess  faser har inspirerat vår modell enligt nedanstående.   
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Information 

Denna studie som du som respondent står inför att medverka i är ett examensjobb inom 

ramen för området innovationsteknik och utgår från följande forskningsfrågor: 

-     På vilka sätt involverar Försäkringskassan kunder i sina utvecklingsprocesser?* 

-     Vilka ytterligare möjligheter finns för Försäkringskassan att involvera kunder i 

sina utvecklingsprocesser?* 

Du kommer att delta i en semistrukturerad intervju och en mindre brainstorming 

tillsammans med oss där vi tillsammans ser över och bedömer olika förslag och idéer 

för att studien ska kunna nå sitt syfte. När som helst under processen kan du avbryta din 

medverkan, utan att ange varför. Studien kommer att publiceras i en officiell databas 

men informationen kommer inte att kunna spåras direkt till dig som respondent. 

Intervjun och brainstormingen kommer att dokumenteras via ljudupptag som kommer 

att transkriberas men sedan förstöras efter användandet. 

Avtal 

Jag samtycker till att; 

              Studien går ut med organisationens namn. 

              Studien går ut med min yrkestitel. 

Genom underskrift intygar jag att jag är väl införstådd med mötets syfte och metoder för 

insamling av information samt hur informationen bearbetas och handhas. Jag har även 

informerats om att mitt medverkande är frivilligt och att jag kan avbryta min medverkan 

i studien utan att ange orsak. 

Bildmaterial kan komma att publiceras i studien, med då är det min rättighet att bli 

kontaktad för godkännande innan publikation. 

Ort och datum: _________________________ 

Underskrift: ____________________________ 

Namnförtydligande:______________________ 

Vid vidare frågor eller för mer information är du välkommen att kontakta oss; 

Caroline Berglind på 073******* eller Caroline.Berglind@hotmail.com 

Linda Gustafsson på 073******* eller LindaSofiaGustafsson@hotmail.com 

alternativt vår handledare, Carina Sjödin på ******* eller carina.sjodin@mdh.se 

 

*Forskningsfrågorna kom att ändras i efterhand, till följd av den empiriska informationen som 

genererades 
*telefonnummer har censurerats i efterhand 
*Brainstormingen kallas för reflekterande diskussion i uppsatsen (Interaktion 1 & 2)  
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Bilaga 3 Intervjuguide 1 

 
Intervju med Respondent 1 den 16 November 2016 på Försäkringskassans huvudkontor 

på Telefonplan i Stockholm. 

 

Inledande 

-     Kan du ge oss en kort beskrivning av din bakgrund, erfarenhet och din roll på FK. 

 

Pre-fasen, val av kundgrupp i case Carina 

- Vad låg till grund för att just dessa personer valdes ut? 

- Vilken var informationen om projektet till kunderna innan samarbetet?    Var det lätt att få 

respondenterna att medverka? 

- Vilken typ av personer anser du vara fördelaktigt att involvera i eventuella fortsatta faser? 

 

Metoder och tillvägagångssätt 

-     Har ni använt kundinvolvering i case Carina? 

-     På vilket sätt?   I vilka faser har detta gjorts? Varför just på detta sätt och i dessa faser? 

- Vad var målet med informationen som genererades? 

 

Design- information 

-     Hur säkerställer de som arbetar med tekniska lösningar att lösningarna är användarvänliga? 

- Hur motarbetas missförstånd mellan hur ni tolkar kundens tankar och önskningar och vad 

dem egentligen vill uttrycka? 

 

Post-fasen 

-     De fyra utmaningarna som ni kom fram till, hur ställer du dig till dem? Vad anser du om 

trovärdigheten/anser du att de är de viktigaste utmaningarna? 

-  Anser du att ni fick ut tillräckligt mycket idéer från användarna att jobba vidare med? 

-     Finns det några tankar om att gå vidare med det resultat som ni fick fram? 

-     Isåfall, kan du precisera den lite? 

 

FKs inställning till kundinvolvering 

-     Hur ser du på vikten av att använda kunder i utvecklingsprocesser? 

-     Hur tycker du att FKs inställning är till praktisk kundinvolvering överlag? Är det olika för 

olika avdelningar? 

-     Vems ansvar är det att driva processen vidare? 

-     Vilka är de största utmaningarna med att driva utvecklingsarbeten hos FK? 

-     Största skillnaderna mellan möjligheterna inom offentlig sektor och ett privat företag? 

- Tror du att ni kan använda kunden för att lösa samtliga utmaningar? I vilken/vilka 

faser/utmaningar tror du att det kan bli en utmaning? 
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Bilaga 4 Intervjuguide 2 

 
Telefonintervju med Respondent 2 den 28 November 2016. 

 

Innan intervjun 

- Berättar syftet med intervjun. Frågar om inspelning och transkribering. Redogör för 

gällande konfidentialitet. (se bilaga 2) 

 

Inledande 

 Kan du ge oss en kort beskrivning av din roll på FK. 

 Har du någon tidigare erfarenhet att att jobba med kundinvolvering bortsett från 

“case-Carina”? 

 Hur upplever du att FKs inställning är till praktisk kundinvolvering? 

 

Val av kundgrupp 

 Respondent 1 (namn) har berättat hur ni involverade kunderna genom djupintervju, 

gruppintervju, dagböcker och nedskrivna berättelser  och  och att det var i fasen där 

ni ville kartlägga kundernas behov... 

     -  Varför just på detta sätt och i dessa faser? 

 Finns det någon plan på att ta “case Carina” vidare? Vem ansvarar för det? 

 Har ni tänkt involvera kunder i eventuella fortsatta steg/faser? 

 Hur ser ni på att involvera “Carina” i fortsatta faser? 

 Vilken typ av personer anser du vara fördelaktigt att involvera i eventuella fortsatta 

faser? 

 När en ny tjänst tas fram eller utvecklas, hur säkerställer ni att tjänsten svarar till 

kundernas behov? 

Om vi leker med tanken, rent teoretiskt, skulle det då vara möjligt för er att låta personer 

utanför Försäkringskassan; 

 

IDÉFASEN 

 Ha en brainstorming kring idéer? 

 Skriva dagböcker (för rapportering) när idéer kommer upp? 

 

DESIGNFASEN 

- Låta “Carina” testa koncept? / komma med feedback på de förslag som ni har tagit 

fram? 

 

TESTFASEN 

 Låta “bröstcancer kunderna” testa och ge feedback på er färdiga lösning innan 

lansering? 

 På distans testa användningen av en tjänst/upplägg, dokumentera via dagböcker? 

 Observera när tjänsten används av kunder? 
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Bilaga 5 Intervjuguide 3 
 

Telefonintervju med Respondent 3 den 25 November 2016. 
 

1.    Upplevde ni att ni blev lyssnade på när ni involverades i arbetet med FK? 

2.    Hur ”lyssnade” FK på er? Genom vilka metoder. 

3.    Låg fokus på er berättelse? 

4.    Fick ni ta del av det resultat som FK arbetat fram? 

5.    Upplevde ni att resultatet stämde bra överens med den information som ni tidigare angett? 

6.    Har ni fått komma med några lösningsförslag eller testa olika lösningar? 

7. Finns det något annat rörande samarbetet med Försäkringskassan som du kan komma på 

som du vill berätta? 
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Bilaga 6 Upplägg för reflekterande diskussion, interaktion 1 
 

1.      Syftet gås igenom (att tillsammans diskutera kring hur olika 

kundinvolveringsmetoder lämpar sig för olika faser i en utvecklingsprocess) 

2.        Diskutera kring och placera ut metoderna Koncepttesting, brainstorming, 

djupintervjuer, observation,dagböcker och lead user i de olika faserna Idé, Design 

och Test efter lämplighetsgrad. 

3.      Gå tillbaka och sålla bort de som rankades lågt och diskutera hur de mest lämpliga 

metoderna kan användas i praktiken hos Försäkringskassan i de nämnda faserna.  

 

Utgångpunkten 

 

 
 

 

Resultat av diskussion 1 

 

 
 

 

 



60 
 

Bilaga 7. Upplägg för reflekterande diskussion, interaktion 2 
 

Inledning 

Beskriv forskningsfrågorna och att forskningsfråga 1 valts för att det finns få 

undersökningar gällande hur offentlig sektor arbetar med kundinvolvering. 

Berätta om utgångspunkten, vad vi grundat våra slutsatser på utöver det som Marie och 

Karoline sagt. Tjänstelogik -> kundorienterat arbete -> kundinvolvering. Olika faser, 

metoder, nivåer, problem/risker och hur dessa kan hanteras. Tala om att 

utvecklingsprocessen sammanfattats i stegen Idé, Desgin, Test osv. Faserna är cykliska 

processer, inte linjära. 

 

Slutsatser: 

”Uppsatsen syftar till att undersöka hur Försäkringskassan idag arbetar med 

kundinvolvering. Studien ska resultera i ett gemensamt framtagande av förslag på 

kontextanpassade arbetssätt som kan implementeras i verksamhetens fortsatta arbete med 

kundinvolvering.” 

 

Diskussionsunderlag: 

1.   Hur arbetar Försäkringskassan med kundinvolvering i sina utvecklingsprocesser? 
 

·         Tagit del av rapporter som beskriver hur FK ska arbeta med kunden i fokus, utifrån-och-

in-tänk, systemsyn. Enheten Kundinsikter och tjänstedesign arbetar med att applicera 

tjänstelogiken som arbetssätt. 

·         Trots detta upplevs inte tjänstelogiken ha slagit igenom pga; 

-          ”hämmande strukturer” dvs, kontinuerliga jämförelser mellan regelverk, 

lagstiftningar och Försäkringskassans uppdrag i sig. 

-          Leder till rädsla för att göra fel. Konsulter anlitas. 

-          Försäkringskassan äger inte sin process – olika personer ansvarar för olika 

delar. 

-          Kundförhållandet är annorlunda. Kunden är inte ”frivillig” eller har rättare sagt 

inga andra alternativ att vända sig till. = en slags ensamrätt 

-          Jobbar mycket med personas/personporträtt för att visualisera kunden. Vi 

påpekar dock att det inte är någon kundinvolveringsmetod i sig. 

-          Kunden tycks ofta involveras i behovsfasen (och får ibland, inte alltid, 

återkoppling) 

-          Angående case Carina, nästan uteslutande djupintervjuer som 

kundinvolveringsmetod. Skriftliga berättelser och dagböcker ses som bristfälligt 

använda. 
 

2.   Vilka vidare möjligheter finns för Försäkringskassan att involvera kunder? 

·         Eventuella motsättningar för extern information/kundinvolvering måste 

överbryggas innan kundinvolvering kan ske framgångsrikt. 

·         Intensiteten i kundinvolveringsarbetet kan överlag ökas. Vad gäller delaktighet och när 

rapporteringar sker.  

·         Beskriv metoder, steg osv.  Vad diskussionen har grundats i. 
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Idéfasen: 

- Olika brainstormingmetoder, vid flera tillfällen. 

 Observation 

Observation av kunder kan vara användbart, men då i koppling med någon annan 

metod, till exempel brainstorming för att idégenerera kring intrycken. 

 

 Lead users 

Lead users och indirekta kunder är inte lika funktionellt orörliga som direkta kunder, 

vilket ökar chansen för att nå mer unika och radikala idéer samtidigt som de direkta 

kunderna står för behovsinsikten. 

 

 Dagböcker 

För dokumentation av idéer, Dagböcker (i realtid) som komplement till 

brainstormingmetoder eftersom att alla inte tycker om att tänka i grupp och på given 

tid. 

 

      * Heterogena grupper för kreativitetens skull. Ingen kritik eller fokusering på 

verklighetsnära idéer i denna fas. 

 

Designfasen: 
 

Koncepttesting 

Koncepttesting är en metod som anses lämpa sig väl för designfasen, där kunden aktivt 

testar prototyper och halvfärdiga lösningar för att ge indikationer på hur de kan tänkas 

uppfattas av slutanvändarna. 

 

*,Krävs speciell kompetens som kanske inte kunden har. ”Alla kan inte designa en 

lösning”. Tjänsteutvecklare och lead users som kundgrupp mest fördelaktiga. Det ger ”lite 

av båda”. Det vill säga verklighetsnära lösningar som grundats i vad som är möjligt rent ur 

företagets perspektiv och vad som är möjligt ur ren expertis. 

 

 

Testfasen: 
 

Koncepttesting 

Anses som ett naturligt inslag i testfasen, för att kunna förstå hur kunden upplever tjänsten 

och för att kunna göra nödvändiga justeringar och förbättringar 

 

Dagböcker 

Eftersom att det inte är säkert att kunderna själva kan ge uttryck för sin upplevelse är det 

därför också bra om en observation görs vid själva testtillfällena. På så sätt kan både 

kunden och ansvariga hos Försäkringskassan säkerställa att tjänsten både svarar till 

behovet och upplevs som användarvänlig. 
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Observation 

Dagböcker som kunden för i realtid kan fungera som alternativ eller komplement då 

kunder inte har möjlighet att testa tjänsten på plats eller för att nå en bredare kundgrupp, då 

den kan användas hemifrån. 

 

 

*Kundgrupp: 

I denna fas bör en så bred kundgrupp som möjligt medverka, för att kunna anpassa 

lösningen till så många som möjligt eftersom Försäkringskassan har en varierad målgrupp. 

 


