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Förord 
Vad vore en Oscars utan tacktal och vad vore ett examensarbete utan tackord? Tack till Beatrice 

Alenljung för att du introducerade mig till Service Design med boken This Is Service Design 

Thinking av M. Stickdorn och J. Schneider. Den enda litteratur som sträcklästs av mig på en 

dag! Tack till Jesper Holgersson som handlett mig med bravur och raka bud. Tack till Företaget 

som sökte upp mig och gav mig möjligheten att utföra studien i en verklig miljö. Tack till 

Softhouse som på kort notis ställde upp med er expertkunskap. Men framför allt, ett supertack 

till min fru som inspirerade mig till att börja studera. Nu har jag hittat hem, nu kör vi in i livets 

nästa kapitel! Tack och hejdå högskolevärlden!  

  



Abstract 
 

In order to create co-value for both clients and users in requirements elicitation, user 

participation should be best practice – but research shows that it is not. In this thesis, Service 

Design is seen as an enabler for co-value creation between clients and users. The thesis 

examines if the three most common Service Design tools can be an alternative to capture 

requirements that reflect co-value for both the client and the users. Through a literature review 

this thesis reveals that customer journey maps, personas and shadowing are the three most 

common tools and that system developers believes that the Customer journey maps are best 

suited for requirements elicitation due to the ability to highlight problems of both users and 

clients. This tool is applied together with the service provider and the user in three workshops 

and based on these, the thesis outlines practical experiences and how this tool is experienced 

by participating service provider and user. The report reveals that Customer journey maps is a 

viable option for co-value creation in requirements elicitation whereas shadowing and personas 

are more focused on the users of a system than the client of a system. 

 

Key words: Service Design, requirements elicitation, user participation, co-value 

 

  



Sammanfattning 
 

Trots att användarmedverkan borde vara ”best practice” för att skapa ömsesidigt värde för både 

beställare och användare inom kravfångst är detta inte fallet. Eftersom Service Design betraktas 

vara bra för ömsesidigt värdeskapande undersöker rapporten vilka tre Service Designverktyg 

som kan vara ett alternativ för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Genom en 

litteraturstudie visar rapporten att Customer journey maps, personas och shadowing är de tre 

vanligaste verktygen; av dessa tre anser systemutvecklare att Customer journey maps lämpar 

sig bäst för kravfångst på grund av förmågan att belysa problem hos både användare och 

beställare. Detta verktyg tillämpas tillsammans med serviceleverantör och användare i tre 

workshops och utifrån dessa redogörs egna praktiska erfarenheter och hur dessa upplevdes av 

deltagande serviceleverantör och användare. Rapporten visar att Customer journey maps är ett 

bra alternativ för ömsesidigt värdeskapande inom kravfångst och att shadowing och personas 

fokuserar mer på användaren än beställaren av ett system.  

 

Nyckelord: Service Design, kravinsamling, användarmedverkan, ömsesidigt värde 
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1 Inledning 

I informationssystemutveckling är krav en viktig del eftersom de beskriver det som skall 

utvecklas (Sommerville, 2011; Young, 2004) och för att de utgör grunden för det som skall 

utvecklas (Young, 2004). Det är viktigt att krav beskriver det värde som informationssystemet 

skall förse användarna och beställarna med, eftersom de är två viktiga intressenter (Robertson 

och Robertson, 2013). Bristande behovsförståelse är ett stort problem i kravinsamlingen och 

resulterar i att det som utvecklats är värdelöst eftersom det inte används (Kotonya och 

Sommerville, 1996). Användarmedverkan innebär att låta användaren medverka i 

kravinsamlingsprocessen (Barki och Hartwick, 1989) och leder till att krav möter användarens 

behov bättre (Kujala m.fl., 2005) och en rad andra fördelar. Bristande användarmedverkan är 

en orsak till att krav inte möter behovet hos användarna (Neetu Kumari och Pillai, 2013). Trots 

detta är användarmedverkan inte en självklarhet inom kravinsamling (Robertson och 

Robertson, 2013; Walia och Carver, 2009). Litteraturen ger en mängd exempel där bristande 

användarmedverkan pekas ut som bidragande faktor till att krav inte möter användarnas och 

beställarnas behov. I rapporten betraktas service som en process, en följd av händelser, som 

genom att uppfylla ett behov, skapar värde för användarna av servicen och serviceleverantören, 

detta till följd att en service inte är påtaglig (Segelström, 2013). Service Design handlar om att 

skapa och förbättra service och kan beskrivas med fem principer; användarcentrerat, 

samkreativt, sekventiellt, påtagliggörande och holistiskt (Stickdorn, 2011). Betydelsen av 

dessa fem principer gör att Service Design kan betraktas som användarmedverkande och till 

följd av detta borde de kunna bidra till att krav möter användarens behov bättre. Eftersom 

Service Design även beaktar serviceleverantören (Stickdorn, 2011), betraktas det även kunna 

bidra till ömsesidigt värde för dessa parter. I kontexten för vad en service är, betraktas Service 

Design kunna tillföra ett bredare perspektiv till kravfångst. Service Design har en rad verktyg 

för att skapa eller förbättra en service (Van Dijk m.fl., 2011). En del av dessa verktyg kan 

lämpa sig bättre för kravfångst än andra, därför är det viktigt att undersöka vilka verktyg som 

kan vara ett alternativ för att fånga krav som speglar ömsesidig värde.  

 

Rapportens syfte är att öka förståelsen för vilka av de vanligaste Service Designverktygen som 

är lämpliga att användas för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Rapportens 

målsättning är ge ett svar på om verktygen är ett alternativ för att användas för kravfångst. För 

att åstadkomma detta skall rapporten besvara fyra delfrågor med ett i huvudsak kvalitativt 

angreppssätt; 

 

1. Vilka för- och nackdelar har de vanligaste verktygen, enligt litteraturen? 

2. Vilket av de vanligaste verktygen anser systemutvecklare vara mest lämpligt för att 

fånga krav speglar ömsesidigt värde och varför? 

3. Vilka praktiska erfarenheter kan dras gällande tillämpning av det verktyg som 

systemutvecklare anser mest lämpligt?  

4. Hur upplever serviceleverantör och användare tillämpning av det verktyg som 

systemutvecklare anser mest lämpligt? 
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2 Bakgrund 

2.1 Krav 

2.1.1 Vad är krav? 

Krav är en beskrivning för en nödvändig egenskap, förmåga, kvalité på ett informationssystem 

(Young, 2004). Krav kan klassificeras på olika sätt. Ett sätt är att kategorisera krav i 

funktionella och icke funktionella krav (Alenljung, 2008; Aurum och Wohlin, 2005; Eriksson, 

2007; Sommerville, 2011). Funktionella krav är en beskrivning av vad systemet skall göra 

(Aurum och Wohlin, 2005; Sommerville, 2011), hur det skall reagera och bete sig och vad 

systemet inte skall göra (Sommerville, 2011). Ett exempel på ett funktionellt krav som 

beskriver vad ett system skall kunna göra; systemet skall kunna visa aktuell omsättning. Icke 

funktionella krav betraktas som en beskrivning av begränsningar exempelvis krav på prestanda, 

säkerhet och tillgänglighet (Sommerville, 2011). Ett exempel på ett icke funktionellt krav är: 

tiden det tar för aktuell omsättning att visas skall inte överstiga 10 sekunder. Denna typ av krav 

är viktiga eftersom de ofta härleds från behovet hos användarna (Sommerville, 2011) – de som 

använder eller är tänkta att använda informationssystemet. Ponera att detta krav inte angetts. 

Det hade föranlett en situation där det hade varit möjligt för utvecklarna att göra sin egen 

tolkning av hur snabbt omsättningen ska visas vilket hade kunnat resultera i flera minuters 

väntan. Det är således en faktor som kan leda till att användarna inte vill använda systemet 

(Sommerville, 2011). Icke funktionella krav är också viktiga för att de härleds från lagar och 

regler – faktorer som kan kosta mycket pengar om de inte uppdagas eftersom de kan leda till 

att informationssystemet inte kan användas (Sommerville, 2011). Krav kan härledas från 

många olika typer av källor, bland annat intressenter (Coulin och Zowghi, 2005) som till 

exempel investerare, verksamhetspartners eller andra som på något vis påverkas av 

informationssystemet (Alenljung, 2008). Två viktiga intressenter inom utveckling av 

informationssystem är beställaren (den som köper systemet) och användaren (den som 

operativt använder och underhåller systemet) (Robertson och Robertson, 2013). Det finns inget 

som utesluter att en beställare också kan vara användare av ett informationssystem. 

Sammantaget betraktas ett krav som en beskrivning av det som skall utvecklas; de beskriver 

nödvändig funktionalitet och begränsningar för det informationssystem som skall utvecklas.  

2.1.2 Kravhantering 

Med begreppet kravhantering (eng. requirements engineering) avses processen att definiera 

vad systemet skall göra och vilka funktioner det skall ha (Alenljung, 2008). Sutcliffe (2002) 

menar att kravhantering handlar om att ta reda på vad människor vill få ut av ett 

informationssystem. Denna process kan delas in i fyra centrala aktiviteter (Besrour m.fl., 2014; 

Sommerville, 2011); (1) Kravinsamling – processen att förstå behovet och samla in krav 

(Besrour m.fl., 2014; Sommerville, 2011), (2) Kravanalys – processen att strukturera (Besrour 

m.fl., 2014) och förfina insamlade krav för att kvalitetssäkra dem (Alenljung, 2008), (3) 

kravdokumentera – processen att dokumentera de krav som framhäver beställarens behov 

korrekt, exakt och på ett tydligt sätt i en kravspecifikation (Besrour m.fl., 2014; Eriksson, 2007) 

och (4) kravvalidering – processen att säkerställa att kraven överensstämmer med beställarens 

behov (Besrour m.fl., 2014; Sommerville, 2011). Denna process kan vara linjär, ickelinjär, 

inkrementell eller iterativ (Aurum och Wohlin, 2005). Processens aktiviteter kan således ses 

som enskilda aktiviteter eller överlappande aktiviteter.  
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2.1.3 Kravinsamling 

I kravinsamlingen samlas krav in från olika intressenter, bland annat användarna (Alenljung, 

2008; Aurum och Wohlin, 2005; Besrour m.fl., 2014; Sommerville, 2011). Det är centralt att 

förstå olika intressenters (exempelvis beställare och användarna) behov (Alenljung, 2008; 

Hickey och Davis, 2004; Young, 2004) och förväntningar (Young, 2004) för att samla in krav 

som möter behovet (Besrour m.fl., 2014). Därför är det viktigt att förstå problemet (Dermeval 

m.fl., 2015). Detta gör kravinsamling till en kritisk del inom kravhanteringen eftersom det har 

en stor påverkan på hur väl informationssystemet möter behovet (Aurum och Wohlin, 2005), 

även hos användarna. Coulin och Zowghi (2005) delar upp kravinsamling i fem olika 

aktiviteter som oftast genomförs iterativt: 

 Domänförståelse – handlar om att förstå den miljö informationssystemet skall verka i 

utifrån politiska, organisatoriska och sociala sammanhang. 

 Identifiering av källor till krav – handlar om att undersöka vilka källor till krav som 

finns, ofta utifrån dokumentation, manualer, rapporter eller existerande system. 

Vanligast är olika intressenter.  

 Analysera intressenter – handlar om att undersöka vilka intressenter som är viktiga; 

vanligast är kunden, den som betalar för informationssystemet, men det är viktigt att 

initialt involvera alla intressenter för att kunna göra en avvägning för vilka som är 

viktiga för det specifika projektet.  

 Bestämma kravinsamlingstekniker, angreppssätt och verktyg – handlar om att 

undersöka vilka tekniker som skall tillämpas för att samla in krav. Det är viktigt att 

välja teknik, angreppsätt och verktyg efter vad som är lämpligt för det specifika 

projektet. Ofta tillämpas en rad olika tekniker.  

 Kravinsamling – handlar om självaste utförandet av kravinsamlingen med hjälp av de 

tekniker, angreppssätt och verktyg som valts på de intressenter eller andra källor som 

identifierats. 

Coulin och Zowghi (2005) nämner att dessa oftast sker iterativt men går inte in på om dessa 

sker i följd eller inte. Det förefaller dock onaturligt att samla in krav före valet av 

kravinsamlingstekniker har genomförts precis som att analysera källor till krav innan de 

identifierats och så vidare. Därför ses det som nödvändigt att betrakta dessa aktiviteter i ovan 

angivna följd. I rapporten betraktas därför kravinsamling som aktiviteten att förstå problemet, 

behoven och samla in krav från olika intressenter, däribland användarna, för utveckling av 

informationssystem.  

2.1.4 Varför är krav viktiga? 

Krav är viktiga för att de utgör en överenskommelse, genom kravspecifikationen, för vad som 

skall utvecklas (Eriksson, 2007). De är också viktiga för att de speglar ömsesidigt värde samt 

för att konsekvenserna av krav som inte möter behovet är för stora att ignoreras.  

 

Krav speglar ömsesidigt värde 

Det finns många olika anledningar för att införskaffa ett informationssystem för en beställare, 

dessa anledningar kan betraktas som värden som driver en beställare av ett informationssystem. 

De värden som driver en beställare av ett informationssystem kan vara möjligheten till ökad 

omsättning, hitta nya möjligheter eller snabbare möta förändringar på marknaden (Zhang m.fl., 

2013) eller ökad produktkvalitet (Young, 2004) eller effektivisering (Holgersson, 2014). De 

värden som driver en användare är hur väl informationssystemet hjälper hen att slutföra sina 

arbetsuppgifter (Kujala m.fl., 2005). Det är två olika perspektiv som ser olika värden med det 

som skall utvecklas. I kontexten för vad krav är och vad insamling av krav innebär, betraktas 

därför krav som viktiga eftersom de skapar värde för både användare och beställare när de 
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implementerats. Båda värden är viktiga eftersom om de inte tas hänsyn till, kan ett 

informationssystem utvecklas som inte ger ömsesidigt värde för beställare och användare.  

Ponera ett fastighetsbolag som vill att deras hyresgäster felanmäler fastighetsproblem via ett 

webbformulär istället för via telefon. Det värde som skapas för fastighetsbolaget är att det blir 

mer tidseffektivt att hantera alla ärenden. Det värde som skapas för hyresgästen är att 

fastighetsproblemet blir snabbare åtgärdat. Om kravinsamlaren inte beaktar både 

fastighetsbolaget (beställaren) och hyresgästerna (användarna) i kravinsamlingsprocessen, 

riskeras en situation där ömsesidigt värde inte uppnås. Eftersom krav utgör en grund för det 

som skall utvecklas (Young, 2004) riskeras en situation där utvecklat informationssystem inte 

skapar värde för användarna genom att inte möta deras behov vilket får konsekvenser som till 

exempel att systemet inte används.  

 

Konsekvenser av krav som inte möter behovet 

Dålig kravinsamling leder till att utvecklare gör sin egen tolkning av krav vilket ofta leder till 

att det som utvecklas inte möter användarnas behov (Kotonya och Sommerville, 1996). I 

extrema fall leder detta till att det som är utvecklat är värdelöst eftersom de värden som 

förväntas av användarna inte tillgodoses (Kotonya och Sommerville, 1996) vilket med andra 

ord betyder att användarna inte ser någon nytta med utvecklat system. Konsekvensen av att 

krav inte möter behovet hos användarna är således att ett felaktigt informationssystem 

utvecklas vilket många gånger innebär högre kostnader än om krav som möter behovet 

samlats in från början (Eriksson, 2007; Gadde m.fl., 2012) eftersom det då finns risk för att 

systemet inte används.  

 

Varför möter krav inte behovet? 

Att krav inte möter behovet hos användaren är ett stort problem inom kravinsamling (Neetu 

Kumari och Pillai, 2013) som menar att en orsak är brist på användarmedverkan. Kujala m.fl. 

(2005) menar att användarmedverkan möjliggör att kraven möter behovet. Brist på 

användarmedverkan kräver mycket ekonomiska resurser och kan resultera i många fel senare 

i utvecklingsprocessen av informationssystemet (El Emam m.fl., 1996; Kujala m.fl., 2005). 

Därför tar man en stor risk att inte låta användarna medverka i kravinsamlingen (Alexander, 

1998).  

2.2 Användarmedverkan 

2.2.1 Vad är användarmedverkan? 

Användarmedverkan (eng.: user participation) beskrivs som det beteende och de aktiviteter 

som användare eller deras representanter utför i en informationssystemutvecklingsprocess1 

(Barki och Hartwick, 1989) och är en väl etablerad definition bland informations-

systemforskare (Jun och King, 2008). Användare kan delta i olika grad i en informations-

systemutvecklingsprocess; en användare kan ha en mer rådgivande roll vilket kräver mindre 

deltagande och engagemang eller representera andra användare (eng. lead users) som kräver 

mer deltagande och engagemang (Holgersson, 2014). Han menar att aspekter som vilka 

befogenheter användarna har att kontraktera (eng. sign-off) eller vilka faser de medverkar i har 

betydelse för vilken grad användarna måste deltaga eller engagera sig. Desto mer befogenheter 

desto mer måste de deltaga och engagera sig och om de utöver kravinsamling medverkar i 

                                                 
1 Direktöversatt från engelska: ” the behaviors and activities that the target users or 
their representatives perform in the systems developments process” (Barki och 
Hartwick, 1989, s. 59) 
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exempelvis utveckling av informationssystemet eller i projekt-definitionen krävs mer 

deltagande och engagemang. Eftersom användarrepresentanter (eng. lead users) representerar 

andra användare finns en risk att de inte framhäver användarnas behov utan sitt eget, vilket gör 

att de kan betraktas som problemdefinierare och lösningsdefinierare om de har hög befogenhet 

och deltar i hög grad (Holgersson, 2014). Rapporten särskiljer användarmedverkan från 

användarinvolvering (eng. user involvement) som syftar mer till en användares personliga 

inställning till ett informationssystem (Barki och Hartwick, 1989) vilket antyder ett fokus på 

psykologiskt tillstånd hos användarna (El Emam m.fl., 1996). Användarmedverkan betraktas 

således som de aktiviteter som en användare utför, i varierande grad, i en 

informationssystemutvecklingsprocess.  

2.2.2 Varför är användarmedverkan viktigt? 

Bra för informationssystemutveckling 

Användarmedverkan används för att skapa framgångsrika informationssystem-

utvecklingsprojekt (Jun och King, 2008) eftersom det bidrar till ökad användarnöjdhet (Jun 

och King, 2008; Siau m.fl., 2010) och systemkvalitet (Jun och King, 2008). 

Användarmedverkan har också medfört minskat förändringsmotstånd bland användare 

(Cavaye, 1995; El Emam m.fl., 1996) och ökad systemacceptans i många fall (El Emam m.fl., 

1996). Enligt (The Standish Group, 1995), som undersökte IT-chefers åsikter om varför projekt 

lyckas, står användarmedverkan som främsta framgångsfaktor samtidigt som brist på 

användarmedverkan framgår som största utmaningen för IT-projekt enligt utfrågade IT-chefer. 

IT-cheferna ansåg att den största anledningen för att projekt avbryts anses vara inkompletta 

krav tätt följt av brist på användarmedverkan. År 2000 rankades användarmedverkan som näst 

största framgångsfaktor för lyckade projekt (Ramiller och Wagner, 2011).  

 

Bra för kravfångst 

Krav måste vara nödvändiga i den bemärkelsen att de måste möta ett behov (Young, 2004). 

För att kunna fånga användarnas behov (och därmed också det värde och nytta ett krav innebär 

för användaren) är det nödvändigt att använda sig av användarmedverkan (Peterson och Kim, 

2003) vilket styrks av Hofmann och Lehner (2001) som menar att användarmedverkan har en 

stor roll i kravhantering eftersom det ökar förståelsen för användaren. Användarmedverkan är 

bra för kravfångst för att det ger statistiskt högre kvalitet på krav (Kujala m.fl., 2005), en mer 

precis och komplett kravlista, möjliggör djupa kunskaper om verksamheten för kravinsamlaren 

och gör det lättare att sålla bort oviktiga krav (Ives och Olson, 1984). Till följd av att 

verksamheters komplexitet ökar är det svårt för en kravinsamlare att förstå användarna utan 

användarmedverkan (El Emam m.fl., 1996). Statistiskt bidrar användarmedverkan till högre 

chans till lyckat projekt och färre nedlagda timmar på kravhantering (Kujala m.fl., 2005). 

Hofmann och Lehner (2001) tar argumentationen till sin spets; de mest lyckade kravprojekten 

är alltid dem som låter användarna medverka i kravprocessen. 40 % av respondenterna i 

(Kujala m.fl., 2005) undersökning tyckte att lyckade projekt beror på användar- eller 

kundfeedback. Kujala m.fl. (2005) menar att användarmedverkan har positiva effekter oavsett 

vilken kravinsamlingsmetod eller medverkansmetod som tillämpas. I kontexten för varför krav 

är viktiga, betraktas användarmedverkan som en framgångs-faktor för användarförståelse och 

därmed för att skapa en mer komplett lista av nödvändiga krav som i större utsträckning speglar 

användarnas behov, förväntningar och miljö samt även användarvärdet för det som utvecklas. 

Detta gör att användarmedverkan betraktas som något som borde vara ”best-practice” för alla 

kravprojekt. Trots detta är brist på användarmedverkan fortfarande ett problem inom 

kravinsamling (Robertson och Robertson, 2013; Walia och Carver, 2009) och 

informationssystemutvecklingsprojekt (Dwivedi m.fl., 2013).  
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2.3 Service Design 

2.3.1 Vad är en Service? 

Segelström (2013) beskriver följande karaktärsdrag för en service baserat på Zeithaml, 

Parasuraman, & Berry (1985) och Lovelock & Gummesson (2004) som särskiljer en service 

från en produkt: 

 En service kan man inte ta på, den är icke påtaglig (eng. intangibility) i motsats till en 

produkt.  

 En service är inte samma från gång till gång eftersom den levereras av olika individer. 

Den är icke standardiserbar på samma sätt som en produkt. En produkt däremot, kan 

massproduceras och bli tillsynes identiska från gång till gång. En service är således 

heterogen (eng. heterogenity).  

 En service konsumeras samtidigt som de produceras. Produktion och konsumtion av 

service är således inte separerbar (eng. inseparability).  

 En service är en färskvara (eng. perishability) vilket i denna kontext betyder att de inte 

kan förproduceras och lagras till användningstillfälle. Därför krävs rätt resurser vid rätt 

tillfälle.  

 

Meroni och Sangiorgi (2011) beskriver beståndsdelarna av en service; en service består av 

platser, kommunikation- och interaktionssystem, människor och organisationer. De menar att 

det att det inte går att ta på en service, vilket går i linje med Segelströms (2013) första 

karaktärsdrag av en service. Vidare, menar Meroni och Sangiorgi (2011), att dessa 

karaktärsdrag av en service kräver både användare och serviceleverantör för att servicen skall 

existera, vilket i sig skapar interaktioner mellan människor. Vilket gör att upplevelsen till en 

central aspekt i en service. Vidare, menar han att en service är situationsberoende och beroende 

av vilka människor som är inblandade. Holgersson (2014) framhäver service som en 

värdeskapande process, där användaren och serviceleverantören är delaktiga i skapandet av det 

värde servicen skapar. De skapar således nytta för varandra. Detta går i linje hur (Stickdorn, 

2011) framhäver en service; en process där det finns en serviceleverantör och service 

användare. Han menar att en service består av tre faser (se Figur 1); (1) pre-service; vilket 

innebär att komma i kontakt med en service, exempelvis genom att besitta ett behov och läsa 

på om serviceerbjudandet, (2) serviceprocessen; upplevelsen av servicen och (3) post-service, 

det vill säga perioden efter upplevd service. Polaine (2013) ger en något smalare beskrivning 

genom att säga att en service skapar värde först när den används. Detta sätt att betrakta en 

Figur 1 En service tre faser; pre-service, service och post-service  
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service innebär således att en service kan innehålla flera tjänster. Rapporten betraktar således 

en service i ett större perspektiv än en tjänst. I rapportens kontext betraktas därför service som 

en process, en följd av händelser, som genom att uppfylla ett behov, skapar värde för 

användaren och serviceleverantören. Det antyder att de mest centrala aktörerna för en service 

är serviceleverantören och serviceanvändaren. En serviceprocess startar när behovet för 

servicen uppkommer hos användaren men när en service slutar är något oklart men ovan 

argumentation ger indikationer på att en service slutar vara en service när interaktionerna 

upphör mellan serviceleverantör och användare.  

2.3.2 Vad är Service Design? 

Marknaden har gått från att vara produktproducerande till serviceproducerande (Meroni och 

Sangiorgi, 2011). Denna förändring har föranlett en ny disciplin som fokuserar på utveckling 

och förbättring av service; Service Design (Meroni och Sangiorgi, 2011; Sangiorgi och 

Prendiville, 2015). Daytona AB2 beskriver Service Design som “en kundupplevelse utifrån ett 

helhetsperspektiv” som tas fram ”i en iterativ samskapande process, där kunder och 

medarbetare deltar i det kreativa arbetet.” Moritz (2005) och Segelström (2013) beskriver 

Service Design som processen att skapa och förbättra service genom att involvera kunder eller 

andra intressenter. Moritz (2005) menar att målsättningen med Service Design är att skapa en 

service som är nyttig, användbar, önskvärd, verkningsfull och effektiv på ett interdisciplinärt 

sätt. Segelström (2013) framhäver Service Design snarare som ett angreppssätt; att förbättra 

eller utveckla service på ett ”designaktigt” sätt tillsammans med dem som berörs av servicen; 

intressenterna. Service Design kan beskrivas med fem grundläggande principer som beskriver 

ett grundläggande tankesätt i utformningen av service; användarcentrering, samkreativitet, 

sekventiellt, påtagliggörande och holistiskt (Stickdorn, 2011).  

 

Användarcentrering 
I Service Design betraktas användarförståelse som central i hela Service Designprocessen. Det 

handlar om att skapa sig en djupare förståelse än vad statistik kan medföra genom att sätta sig 

in i användarens vanor, sociala sammanhang, kultur och drivkrafter (Stickdorn, 2011). Han 

menar att ingen användare är den andre lik och att användarcentrering handlar om att få 

användarförståelse för hens behov och förväntningar. Användarcentrering är vitalt för att skapa 

service som möter behovet hos användaren för en service eftersom en service kräver en 

användare som konsumerar den (Meroni och Sangiorgi, 2011). Vilket visar ett tankesätt där 

användaren betraktas som en möjlighet istället för en begränsning. I kontexten för vad en 

service är, beskriver (Polaine, 2013) att förståelse för användaren är en central del i Service 

Design. Det handlar om att se saker från användarens perspektiv – att stå i användarens skor 

(Stickdorn, 2011). Användarcentrering betraktas därför öka användar-förståelsen och därmed 

som en framgångsfaktor till att skapa värde för användaren av en service. 

 

Samkreativitet 
Användaren och övriga intressenter (ex. anställda som levererar servicen, anställda som 

möjliggör leverans av servicen, ledning) involveras i processen att utforma servicen (Stickdorn, 

2011). Det kan handla om idégenerering, (Sandén, 2007; Segelström, 2013), prototypning 

(Stickdorn, 2011) och testning (Sandén, 2007; Stickdorn, 2011). Att låta användare och 

intressenter vara delaktiga i utformningen av en service skapar nöjdhet och långsiktighet hos 

användarna (Stickdorn, 2011). Samkreativitet handlar om att intressenter tillsammans skapar 

ömsesidigt värde för både serviceleverantör och användare. Prahalad och Ramaswamy (2004). 

                                                 
2 Mejlkonversation där Daytona AB; ett företag som arbetar med Service Design, 
ombads svara på hur de definierade begreppet Service Design, 160204. Med tillåtelse. 
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Samkreativitet hjälper till att vända det traditionella produkttänket, som utgår från 

leverantörens tro om vad användaren vill ha, till ett servicetänk, där användaren betraktas som 

samskapare av värdet (Trischler och Scott, 2015). Detta visar ett tankesätt som låter både 

användare och serviceleverantör medverka i processen att skapa eller förbättra en service vilket 

gör att denna princip betraktas ha en roll i att skapa ömsesidigt värde för en service.  

 

Sekventiellt 
Att betrakta hela servicen som en process, en sekvens av händelser är viktigt eftersom det 

möjliggör att involvera tidsdimensionen – en aspekt som kan vara avgörande för en användare 

(Stickdorn, 2011). Hur hade du, exempelvis, upplevt att få vänta i två veckor på att få hjälp 

med din felanmälan du skickat till din fastighetsvärd? Servicehändelser omnämns ofta som 

interaktioner eller beröringspunkter (eng. touchpoints) (Blomkvist och Segelström, 2014; 

Følstad m.fl., 2014; Sangiorgi, 2009) mellan användare och serviceleverantör. Detta sätt att 

betrakta en service möjliggör förståelse för hela serviceupplevelsen (Blomkvist och 

Segelström, 2014). Detta tar sig i anspråk genom visualiseringar, modelleringstekniker som 

exempelvis “Customer Journey” eller ”Blueprints” (Clatworthy, 2012). Han menar att detta är 

ett angreppssätt som fokuserar på upplevelsen av en service och bidrar till en gemensam 

förståelse eftersom visualiseringarna representerar både serviceleverantörens och användarens 

verklighet och utgör en stadig tankereferenspunkt i arbetet. Sammantaget visar detta ett 

processorienterat tankesätt utifrån de interaktioner eller ”touchpoints” som berör användare 

och serviceleverantör vilket gör att denna princip betraktas ha en roll i ömsesidigt 

värdeskapande för en service.  

 

Påtagliggörande  
Som redan framhävt, är en service inte påtaglig – den är osynlig och går inte att ta på. Service 

Design strävar efter att göra en service påtaglig (Stickdorn, 2011). Det kan göras på många 

olika sätt; ett kvitto gällande en beställning från en webshop är ett exempel på hur en service 

kan påtagliggöras (Stickdorn, 2011). Kvittot utgör dels ett bevis för den beställning som 

genomförts men kan också utgöra ett bevis för de bakgrundsprocesser som tar fart när 

beställningen är genomförd, som användaren inte är delaktig i och således inte i detalj 

medveten om; exempelvis packning av varan, bokning av pakethämtning och kvittering för 

utleverans från webbshoppens lager etc. Denna strävan efter påtagliggörande medför ett 

medvetengörande hos användaren om vad som faktiskt görs för användarens upplevelse; 

viktigt eftersom stora delar av en service sker i bakgrunden, utan användarens vetskap (Meroni 

och Sangiorgi, 2011; Stickdorn, 2011). Polaine (2013) tar upp ett klassiskt exempel; att 

toalettpappret på hotellrummet vikts av städpersonalen är ett sätt att påtagliggöra att rummet 

blivit städat medans du utforskade shoppingstråket. Stickdorn (2011) menar att detta skapar en 

känsla som bärs med efter upplevd service vilket kan spridas vidare till andra potentiella 

användare. Att visualisera en service är också ett sätt att göra den påtaglig i arbetet med att 

skapa eller förbättra en service (Mager och Sung, 2011), exempelvis i arbetet med att formulera 

idéer (Meroni och Sangiorgi, 2011) och kommunicera servicetankar (Clatworthy, 2012) och 

att förstå kontexten (Aceves-Gonzalez, 2014) för serviceleverantör och serviceanvändare. 

Sammantaget handlar denna princip om att visualisera för att påtagliggöra en service för att 

underlätta för serviceförståelse för serviceleverantör och serviceanvändare i arbetet vilket visar 

ett användar- och serviceleverantörfokus. Det handlar också om att medvetengöra användaren 

om vad som gjorts för dennes skull. Därför betraktas denna princip bidra till användar- och 

serviceleverantörförståelse.  
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Holistiskt 
Polaine (2013) menar att användaren, rent krasst, inte bryr som om enstaka touchpoints; utan 

bedömer hela serviceupplevelsen. Zomerdijk och Voss (2010) uttrycker det mildare; flera 

touchpoints bildar en holistisk serviceupplevelse. Enligt Stickdorn (2011) strävar Service 

Design efter ett helhetsperspektiv för att göra serviceupplevelsen bra för användaren. Men vad 

innebär helhetsperspektiv; handlar det om att ta hänsyns till allt? Kort version, nej, Stickdorn 

(2011) menar att Service Design betraktar följande aspekter av en service för att skapa en bra 

serviceupplevelse: 

 

 Den miljö där användaren kommer i kontakt med en service utifrån vad användaren 

kan komma att uppleva med sina sinnen.  

 Alternativa flöden i serviceprocessen.  

 Det humör och vilka känslor en användare har i serviceprocessen.  

 Serviceleverantörens organisationsstruktur, kultur, värderingar, normer, processer och 

skillnader mellan hur serviceleverantören framstår och hur deras kunder upplever den. 

Detta för att utforma den serviceanda som ska ligga tillgrund för servicen som skall 

erbjudas.  

 

Mager och Sung (2011) framhäver att det även handlar om att förstå olika intressenter, inte 

bara användaren och serviceleverantören. Ett sätt att få ett holistiskt perspektiv på en service 

är att arbeta i interdisciplinära arbetslag; det ger en ömsesidig förståelse för servicen 

(Clatworthy, 2011), vilket inkluderar användare och serviceleverantörer. Clatworthy (2011) 

menar att hans touchpointkort3 (eng. touchpoint cards) hjälper till att få en holistisk förståelse 

för servicen eftersom korten möjliggör visualisering av hela användarresan (eng. Customer 

journey). Sammantaget handlar denna princip om en strävan att betrakta helheten utifrån 

serviceleverantörens och användarens kontext. Därför betraktas denna princip vara öka både 

användar- och serviceleverantörsförståelse.  

 

Summering av de fem principerna 

Användarcentrering handlar om att uppnå användarförståelse för att skapa värde åt 

användaren. Samkreativitet handlar om att skapa värde, för både användare och 

serviceleverantör, genom att de båda medverkar i skapandet eller förbättring av en service. 

Sekventiellt handlar om att skapa värde, för både användare och serviceleverantör, genom att 

fokusera på interaktioner eller ”touchpoints” på ett processorienterat sätt. Påtagliggörande 

handlar om att skapa serviceförståelse, för både användare och serviceleverantör – genom att 

visualisera och medvetengöra en service. Holistiskt handlar om att skapa förståelse, för både 

användare och serviceleverantör, genom att betrakta helheten utifrån serviceleverantörens och 

användarens kontext.  

2.3.3 Service Designprocessen 

Stickdorn (2011) menar att Service Designprocessen är iterativ och kan delas in i (1) Explore 

(förstå kontexten), (2) Creation (utveckla och testa serviceidéer), (3) Reflection (utvärdera 

serviceidéer genom att testa dem i en verkligkontext) och (4) Implementation (implementera 

den service som utvecklats). Discover, Define, Develop och Deliver är andra förekommande 

namn på dessa faser (Aceves-Gonzalez, 2014; Clatworthy, 2013; Moritz, 2005). Oavsett vilka 

namn som används syftar faserna på samma saker (Stickdorn, 2011). Det finns en mängd olika 

verktyg inom Service Design för att skapa och förbättra service (Stickdorn, 2011; Van Dijk 

                                                 
3 Touch-point cards är små papperskort med bilder eller illustrationer över touchpoints 
ex kvitto, mobiltelefon, dokument etc. Se (Clatworthy, 2011) för ingående förklaring.  
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m.fl., 2011). I rapporten syftar begreppet verktyg till metoder eller tekniker som används för 

att skapa eller förbättra service. Anledningen är att metoder och tekniker ofta används 

synonymt (Holgersson, 2014) och att begreppet verktyg är vanligt förekommande inom Service 

Designlitteraturen.  

 

Explorefasen 

Explorefasen handlar om att skapa förståelse för användarens och serviceleverantörens 

kontext, som inkluderar att förstå användaren och serviceleverantörens behov (Aceves-

Gonzalez, 2014; Stickdorn, 2011) och visualisera de insikter som görs (Stickdorn, 2011). 

Kolmas Persoonas (2016), ett företag som utövar Service Design beskriver även första fasen 

som att försöka förstå kunden. Van Dijk m.fl. (2011) bad utövare av Service Design att bidra 

med deras tankar och förslag kring vilka Service Designverktyg de använder och hur de är 

effektiva, till ett forum på internet vilket resulterade i att 60 utövare bidrog till att följande 

verktyg kunde kategoriseras till explorefasen; stakeholder maps, service safaris, shadowing, 

Customer journey maps, kontextuella intervjuer, fem varför, cultural probes, mobile 

ethnography, a day in the life, expectations maps och personas. 

2.3.4 Service Designs kopplat till användarmedverkan 

De gemensamma nämnare som identifierats är att både Service Design och 

användarmedverkan strävar efter att uppnå användarförståelse genom att inkludera användaren 

i utvecklingsprocessen. Båda strävar efter att skapa värde för användaren genom att försöka 

förstå användarens behov och förväntningar. En central del i båda discipliner som vuxit fram 

ur argumentationen som förts är att användaren betraktas som en tillgång istället för en 

begränsning eftersom användardeltagande ses som nödvändigt. I Tabell 1 redogörs de 

kopplingar som gjorts utifrån Service Designs fem principer kopplat till hur Service Design är 

bra för användarförståelse.  

 
Tabell 1 Service Design koppling till användarförståelse 

Service Design – de fem 

principerna 

Bra för användarförståelse? 

Användarcentrering Ja, eftersom att stor vikt läggs på att förstå användaren 

Samkreativitet Ja, eftersom att användaren deltar i framtagandet av en service och är en 

del i värdeskapandet av en service.  

Sekventiellt Ja, eftersom användarens upplevelser är centrala genom de interaktioner 

som sker med en service.  

Påtagliggörande Ja, eftersom visuella representationer skapas som beskriver användarens 

serviceresa. 

Holistiskt Ja, stor vikt lägg på att förstå användarens kontext ur ett bredare 

serviceperspektiv istället för ett smalare informationssystemperspektiv 

eftersom ett informationssystem be-traktas som en del av en service.  

 

Sammantaget betraktas Service Design som ett sätt att utöva användarmedverkan på eftersom 

det betraktas vara bra för användarförståelse, precis som användarmedverkan.  

2.3.5 Vad kan Service Design tillföra kravfångst? 

Utifrån den kontext som presenterats för krav och kravinsamling har följande likheter 

identifierats mellan Service Design och kravinsamling; båda har ett fokus på att förstå 

problemet, behovet och de förväntningar som finns på systemet hos användare och beställare 

utifrån den aktuella domänen. Båda lägger således vikt på att förstå kontexten för en service 

respektive ett informationssystem utifrån beställare respektive serviceleverantör och 

användare. Ett antal skillnader har också identifierats; Service Design handlar om att skapa 

eller förbättra en service istället för ett enskilt informationssystem. Det gör att ett bredare 
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perspektiv tillämpas än inom kravinsamling eftersom kravinsamling snarare fokuserar på vad 

ett informationssystem ska göra för att uppfylla ett behov medans Service Design snarare 

betraktar ett informationssystem som en möjlig del av en service. Användarmedverkan 

betraktas som en självklarhet inom Service Design men inom kravinsamling är det ingen 

självklarhet trots vikten av att krav speglar både beställarens och användarens behov. För att 

fånga bra krav, eller med andra ord, för att få ut bra krav från en kravinsamling är det, som 

redan nämnt, viktigt att krav speglar ömsesidigt värde för både beställare och leverantör fyra 

av fem principer betraktas kunna tillföra insamling av bra krav, som speglar ömsesidigt värde 

(se Tabell 2). Som redan nämnt är det ett problem att inte förstå användarens behov eftersom 

det ger krav som inte speglar användarens behov och således medför krav som beskriver ett 

informationssystem som inte skapar värde för användaren. Eftersom Service Design betraktas 

som ett sätt att utöva användarmedverkan borde Service Design kunna tillföra kravfångst krav 

som bättre möter användarens behov (se Tabell 2). 

 
Tabell 2 Service Design koppling till ömsesidigt värde 

Service Design fem 

principer 

Hjälper till att spegla ömsesidigt värde? Hjälper till att spegla 

användarens behov? 

Användarcentrerat Nej, eftersom denna princip lägger väldigt 

mycket fokus på att förstå användaren, inte 

serviceleverantören 

Ja, eftersom Service design 

betraktas som ett sätt att utöva 

användarmedverkan 

Samkreativitet Ja, eftersom både serviceleverantör och 

användare deltar i processen att skapa eller 

förbättra en service 

Sekventiellt Ja, eftersom både service leverantörens och 

användarnas servicehändelser fokuseras på 

Påtagliggörande Ja, eftersom visualiseringar ger både 

serviceförståelse till både serviceleverantören 

och användarna 

Holistiskt Ja, eftersom både serviceleverantören och 

användarnas kontext beaktas.  

 

Till följd av att Service Design betraktas som ett sätt att tillämpa användarmedverkan och att 

kravinsamlingen brister i att förstå behovet hos användarna på grund av bristande 

användarmedverkan kan Service Design tillföra ett annat perspektiv för användarmedverkan; 

nämligen serviceperspektivet. Service Design fokuserar på upplevelsen av en service, före, 

under och efter, medans kravinsamling inom ramen för informationssystemutveckling 

fokuserar på vad ett informationssystem skall göra för att informationssystemet skall lösa 

problemet. Ur ett serviceperspektiv kan därför ett informationssystem betraktas som en del av 

en service vilket ger ett större sekventiellt perspektiv istället för ett funktionellt perspektiv. 

Service Design ses därför kunna tillföra ett annat perspektiv till kravinsamling. Rapporten har 

argumenterat för att det är viktigt att krav speglar ömsesidigt värde, hos både beställare och 

användare. Eftersom det är centralt inom Service Design att låta användaren och 

serviceleverantören medverka för att skapa ömsesidigt värde och ömsesidig förståelse för 

användaren och serviceleverantören ses det som en självklarhet att Service Design ska kunna 

påverka kravinsamlingen till att skapa bättre krav som speglar ömsesidigt värde och därmed 

bättre speglar behovet hos både serviceleverantör och användare.  
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3 Problembakgrund 

Sammantaget betraktas ett krav som en beskrivning av det som skall utvecklas; krav beskriver 

nödvändig funktionalitet och begränsningar för det informationssystem som skall utvecklas 

(Young, 2004). De två viktigaste källorna till krav är beställaren och användaren (Robertson 

och Robertson, 2013). Kravinsamling är en av fyra centrala aktiviteter in kravhantering 

(Alenljung, 2008; Aurum och Wohlin, 2005; Besrour m.fl., 2014; Sommerville, 2011) och 

syftar till att förstå problemet, behoven och samla in krav från olika intressenter, däribland 

användarna och beställaren för utveckling av informationssystem. Det är viktigt att beakta både 

användarna och beställarna i kravinsamlingen för att uppnå ömsesidigt värdeskapande, 

eftersom de ser olika värden med det som skall utvecklas. Om detta inte görs riskeras en 

situation där utvecklat informationssystem inte skapar värde för endera parten (Kotonya och 

Sommerville, 1996) till följd av att krav utgör en grund för det som skall utvecklas (Young, 

2004). Ett sätt att skapa ömsesidigt värde är att låta användarna medverka i kravinsamlingen. 

Det kallas för användarmedverkan är bra både för informationssystemutveckling (Cavaye, 

1995; El Emam m.fl., 1996; Mager och Sung, 2011; Ramiller och Wagner, 2011; Siau m.fl., 

2010; The Standish Group, 1995) och för kravfångst (Hofmann och Lehner, 2001; Kujala m.fl., 

2005; Peterson och Kim, 2003; Young, 2004). Detta gör att användarmedverkan betraktas som 

något som borde vara ”best-practice” för alla kravprojekt. Är detta fallet? 

3.1 Problemområdet 

Nej, brist på användarmedverkan anses inte, trots starka argument, alls vara ”best practice” 

inom kravinsamling (Robertson och Robertson, 2013; Walia och Carver, 2009) och 

informationssystemutveckling (Dwivedi m.fl., 2013). Detta understöds av att den viktigaste 

intressenten ofta anses vara beställaren av ett informationssystem (Kujala m.fl., 2005). Ett 

förståeligt angreppssätt (eftersom beställaren betalar) men riskfyllt eftersom användaren är den 

som kommer använda informationssystemet. Att låta användaren medverka i processen borde 

vara ”best-practice” men forskning pekar på att det inte är fallet; i små och medelstora företag 

i Thailand rankades brist på användarmedverkan som tredje största problem i att fånga krav 

(Khankaew och Riddle, 2014). Vid två tillfällen (1995 och 2004) betraktade IT-chefer i USA, 

brist på användarmedverkan som en av de största orsakerna till misslyckad kravfångst (The 

Standish Group, 1995; Tiwari m.fl., 2012). Brist på användarmedverkan pekas även ut som en 

av orsakerna till misslyckad kravfångst gällande informationssystemet National Probation 

Service Informations System (Patanakul och Omar, 2010). Vidare, tar Dwivedi m.fl. (2013 och 

Sommervillev(2011) och Sutcliffe m.fl. (1999) upp Londonambulansens utvecklingsteams 

misstag att inte blanda in användarna i kravinsamlingen, de prioriterade istället ledningens 

(med andra ord beställarens) målsättning vilket ledde till att användarnas krav inte möttes vilket 

fick katastrofala följder i form av att liv gick förlorade. Kujalas m.fl. (2005) undersökning 

indikerar en något mer positiv bild av att det är vanligt att det kommuniceras direkt med 

användare exempelvis genom informella möten men problematiken kvarstår eftersom att få 

användare faktiskt deltar i kravinsamlingen. Hela problematiken leder till att ömsesidigt värde 

inte skapas för beställare och användarna. Istället ligger fokus på beställaren.  

Service Design erbjuder ett sätt tillämpa användarmedverkan och kan tillföra ett annat sätt att 

användarmedverka för att skapa ömsesidig förståelse och värde för både beställare och 

användare. Service Design har en uppsjö med verktyg som kan användas i olika delar av 

processen att skapa eller förbättra en service (Van Dijk m.fl., 2011). En del av dessa verktyg 

kan lämpa sig bättre för kravfångst än andra, därför är det viktigt att undersöka vilka verktyg 

som kan vara lämpliga för att fånga krav som speglar ömsesidig värde. Detta är viktigt att 

undersöka eftersom det kan fungera som underlag i valet av verktyg i kravinsamlingen och för 
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att ett service perspektiv kan bidra med ett annat perspektiv på användarmedverkan i 

kravinsamlingen som skapar värde för både beställare och användare. Viktigt eftersom 

kravinsamlingen brister i att förstå behoven (Neetu Kumari och Pillai, 2013) på grund av brist 

på användarmedverkan (Khankaew och Riddle, 2014; Robertson och Robertson, 2013; The 

Standish Group, 1995; Tiwari m.fl., 2012; Walia och Carver, 2009). Därför är rapporten syfte 

att öka förståelsen för vilka av de vanligaste Service Designverktygen som är lämpliga att 

användas för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Rapportens målsättning är att ge en 

bred bild över de vanligaste Service designverktygens lämplighet att användas för kravfångst.  

3.2 Problemspecificering 

Kan de vanligaste Service Designverktygen vara ett alternativ för att fånga krav som speglar 

ömsesidigt värde?  

 

1. Vilka för- och nackdelar har de vanligaste Service Designverktygen, enligt litteraturen? 

2. Vilket av de vanligaste Service Designverktygen anser systemutvecklare vara mest 

lämpligt för att fånga krav speglar ömsesidigt värde och varför? 

3. Vilka praktiska erfarenheter kan dras gällande tillämpning av det verktyg som 

systemutvecklare anser mest lämpligt för kravfångst gällande krav som speglar 

ömsesidigt värde?  

4. Hur upplever serviceleverantör och användare tillämpning av det verktyg som 

systemutvecklare anser mest lämpligt gällande krav som speglar ömsesidigt värde? 

 

Avgränsning 

Huvudfrågeställningen avgränsas till de tre vanligaste Service Designverktygen av de som 

enligt Van Dijk m.fl. (2011) förekommer i Explorefasen. Detta på grund av den omfattning 

som det hade krävt att undersöka samtliga Service Designverktyg. På grund av samma 

anledning utformades delfråga tre och fyra till att beröra ett Service Designverktyg. Med 

vanligaste Service Designverktyg menas de som, enligt en litteraturstudie, tillämpas flest 

gånger i vetenskapliga studier. Att studien avgränsas till Explorefasen beror på att den fasen 

syftar till att förstå serviceleverantörens och användarens kontext, problem och behov 

(Stickdorn, 2011) precis som kravinsamling inom systemutveckling.  
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4 Metod 

Rapportens syfte är att öka förståelse för vilka av de vanligaste Service Designverktygen som 

är lämpliga att användas för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Eftersom rapporten 

ska öka förståelsen för ett område och undersöka hur något upplevs i en social kontext, med 

andra ord tillämpning av Service Designverktyg, lämpar sig ett kvalitativt angreppssätt 

(Berndtsson m.fl., 2008; Flick, 2009).  

4.1 Litteraturstudie 

Eftersom övriga delfrågor bygger på delfråga ett, kan man säga att delfråga ett utgör grunden, 

därför lämpar sig en litteraturstudie (Dawson, 2009). Ett systematiskt tillvägagångssätt 

kommer att tillämpas för att det ökar relevansen av insamlat material och ökar validiteten 

(Berndtsson m.fl., 2008). En systematisk litteraturstudie lämpar sig också för att besvara en 

forskningsfråga (Forsberg och Wengström, 2003). Det är klart att frågan kan besvaras med 

andra datainsamlingsmetoder, exempelvis en intervjustudie eller flerfallstudie som kan vara 

väldigt resurskrävande (Yin och Nilsson, 2007). En litteraturstudie möjliggör dock att få en 

större överblick över verktygens tillämpning och för- och nackdelar med mindre resurser, 

vilket lämpar sig bättre för rapportens omfattning.  

4.2 Intervjuer 

Delfråga två ämnar undersöka vilka av de tre Service Designverktygen (som framkommer som 

de vanligaste i delfråga ett) som systemutvecklare anser vara mest lämpligt för att fånga krav 

som speglar ömsesidigt värde och varför. Här tillämpas ett kvalitativt angreppssätt därför att 

det är bra när frågan ämnar ta reda på vad ett visst perspektiv anser (Flick, 2009). Det finns 

flera metoder gällande att bedriva kvalitativ forskning, eftersom frågan handlar om att utforska 

en specifik sak på en specifik roll lämpar sig expertintervjuer (Flick, 2009).  

4.3 Fokusgruppintervjuer 

Delfråga fyra ämnar ta reda på hur serviceleverantör och användare upplever tillämpning av 

verktygen som framkommer ur delfråga två. Här tillämpas ett kvalitativt angreppssätt därför 

att det är bra när frågan ämnar ta reda på hur något upplevs (Berndtsson m.fl., 2008; Flick, 

2009). Fokusgruppintervjuer är en insamlingsmetod som lämpar sig bra när det finns olikheter 

mellan sätt att tänka eller leva (Wibeck, 2000). Eftersom beställare och användare tänker på 

olika sätt på grund av dess skilda behov och målsättningar lämpar sig en fokusgruppintervju 

bra för ändamålet. Att ställa frågor angående ett visst ämne till en grupp leder till högre 

datakvalité eftersom deltagarna själva sållar ut extrema synsätt genom att de utvärderar eller 

ifrågasätter varandras svar under intervjun (Patton, 2002) vilket gör att insamlingen blir väldigt 

effektiv (Flick, 2009). En fokusgruppintervju ger också möjligheten för medverkande att ställa 

frågor till varandra vilket kan vara upplysande för den som intervjuar (Wibeck, 2000).  

4.4 Reflektion 

Delfråga tre ämnar undersöka vilka praktiska erfarenheter som kan dras gällande tillämpning 

av det verktyg som framkommer ur delfråga två. Här kommer allt som kan kopplat till praktiska 

erfarenheter under arbetets gång fungera som datainsamlingsmetod; under arbetets gång 

kommer anteckningar göras, reflektioner, samtal kommer föras, möten kommer hållas, 
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förberedelser etc. Allt som framkommer och gör intryck kommer att vara den data som skapas 

resultatet.  

4.5 Planerat genomförande 

Det övergripande tillvägagångsätt som rapporten kommer använda sig av kan illustreras med 

Figur 2. Den visar vilka delfrågor som angrips av vilken datainsamlingsmetod samt vilken 

ordning de kommer utföras. För varje steg ska ett genomförande redovisas, resultat och analys 

redovisas. Svaret på huvudfrågeställningen utgörs av en slutsats. De olika steg som framgår i 

Figur 2 beskrivs närmare nedan.  

 

Steg 1  

En systematisk studie kommer att utföras enligt Dawsons (2009) litteratursökningsprocess, för 

att få svar på delfråga ett. En systematisk process skall tillämpas för att det ökar trovärdigheten 

i studien (Berndtsson m.fl., 2008). Enligt Dawson (2009) är det viktigt att söka publicerat 

material som är peer-reviewed för att öka trovärdigheten, därför kommer litteratursökningen 

avgränsas till den typen av material. Litteratursökningen har två målsättningar; (1) ta reda på 

vilka verktyg som är vanligast och (2) vilka för- och nackdelar de har. De artiklar som beskriver 

att dessa verktyg har använts och indikerar för- och nackdelar kommer att identifieras och 

Huvudfrågeställning 

 
Vilka verktyg är 

vanligast? 

Delfråga 1 

Vilka för- och 

nackdelar har de? 

Litteraturstudie 

 
Expertintervjuer 

Delfråga 2 

 
Egen reflektion 

Delfråga 3 

 
Fokusgruppintervjuer  

Delfråga 4 

Steg 1 

Möjliggör 
metod 

Steg 2 

Steg 4 

Steg 3 

Steg … 

Figur 2 Planerad metodgenomförandeprocess 
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sammanställas i en översiktstabell. För de tre vanligaste verktygen kommer för- och nackdelar 

redogöras.  

 

Steg 2 

De tre verktyg som är vanligast kommer att presenteras för systemutvecklare för att de skall 

kunna intervjuas för vilket av verktygen som är lämpligast att använda för kravfångst gällande 

krav som speglar ömsesidigt värde. Steget innefattar intervjuer av de respondenter som blir 

utvalda.  

 

Steg 3 

Det verktyg som systemutvecklare anser är mest lämpligt kommer att tillämpas. Eftersom 

rapporten i detta stadium inte känner till vilket verktyg som kommer att identifieras i varken 

delfråga ett eller två kan ett tillvägagångssätt gällande tillämpning av verktyget inte beskrivas 

i detta steg. Detta kommer att redovisas under genomförande. Eftersom delfrågan fyra, som 

skall besvaras i detta steg innefattar hur serviceleverantör och användare upplever verktyget 

måste urvalet av respondenter utgöras av det kriteriet, vilket innebär ett kriterieurval enligt 

Flick (2009).  

 

Steg 4 

Planerat genomförande för detta steg kräver att någon form av dokumentation görs under 

tillämpningen gällande sådant som kan vara av sådan karaktär att det innefattas av praktisk 

erfarenhet. Planen är att efter tillämpning av verktyget dokumentera den egna reflektionen över 

tillämpningen.  
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5 Genomförande 

I detta kapitel beskriv metodgenomförande och resultat för litteraturstudien, intervjustudie och 

workshops.  

5.1 Litteraturstudie 

 

Litteraturstudien genomfördes iterativt och inkrementellt i fyra huvudsakliga steg (se Figur 3) 

som beskrivs i detalj i nedanstående underrubriker.  

 

Definiering av sökning 1, 2, 3 

Varje sökning (Tabell 3) inleddes med att testa olika sätt att kombinera verktygen beroende 

vilka sökmöjligheter som fanns där sökningen skedde. Sökning ett och två genomfördes i en 

tidskrift som ofta återkommit under arbetet att beskriva Service Design. Sökning ett gav få 

antal träffar, därför breddades sökning två genom att istället söka på verktygen namn utan 

begreppet ”service design”. Sökning 3 breddades till att omfatta databassökning, på grund av 

att antalet träffar var högt avgränsades sökning 3 till att omfatta artiklar från 2010. Samtliga 

sökningar avgränsades till artiklar som var peer reviewed och tillgängliga för nedladdning.  

 

Sökning 1, 2, 3 

19 stycken artiklar hittades på sökning ett. Eftersom antalet sökträffar var lågt genomfördes 

sökning 2 vilket gav 26 stycken artiklar till. Eftersom detta endast gav ett antal valida artiklar 

på totalt 45 stycken artiklar genomfördes sökning 3 på en databas istället för en enskild 

tidskrift. Totalt antal funna artiklar efter sökning 3 var 98 stycken. Se Tabell 3 för information 

kring sökterm med mera.  

 

 
Tabell 3 Genomförda sökningar 

Tidskrift – International Journal of Design (Sökning gjordes genom ProQuest sökmotor) 

Söknin

g Nr 

Sökterm Träffar Ej 

relevanta 

eller 

dubblette

r 

Valdes 

Figur 3 Litteraturstudieprocess 

Definiering av sökning 1 

Definiering av sökning 2 
 

Definiering av sökning 3 

 

Utvärdering 1 

Utvärdering 2 

Utvärdering 3 

Sökning 1 

Sökning 2 

Sökning 3 

Resultatsammanställning 
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Utvärdering 1, 2, 3 

Under genomförandet av utvärdering ett var det svårt att hitta artiklar som påvisade tillämpning 

av verktygen eller dess för- eller nackdelar, genom att enbart läsa rubrik, nyckelord, abstrakt 

och slutsats. Därför genomfördes istället en textsökning med hjälp av en pdf-läsare som 

möjliggör sökning i alla dokument samtidigt. Sökningen genomfördes lokalt på dator i den 

mapp där artiklarna placerats. Detta tillvägagångsätt möjliggjorde att snabbt hitta relevanta 

artiklar och dubbletter från föregående sökning. Vid en sökträff lästes hela stycket som 

verktygen nämndes i samt stycket innan och efter. I de fall där det artikeln var aktuell lästes 

hela artikeln igenom för att säkerställa att den tillämpad något av verktygen som inkluderas i 

rapporten samt för att hitta för- eller nackdelar. Av de 19 stycken artiklar som hittats i sökning 

ett var sex stycken artiklar relevanta. Av de 26 stycken artiklar som hittats i sökning två var 

sex stycken artiklar relevanta och inte dubbletter från sökning ett. Av de 54 stycken artiklar 

som hittats i sökning tre var 13 stycken relevanta, dock fanns sex stycken dubbletter vid 

jämförelse mot de tidigare sökningarna vilket resulterade i sju stycken artiklar i sökning tre. 

Totalt hittades således 98 stycken artiklar varav 19 stycken (12+7) relevanta artiklar.  

5.2 Intervjuer 

Urval av respondenter 

Ett kriterieurval tillämpades efter de kriterier som specificerats i metodkapitlet. En spontan 

förfrågan gjordes vid besök på Företaget med R01, varpå intervjun kunde påbörjas omgående. 

Övriga respondenter var resultatet av en förfrågan inom det egna kontaktnätet. Ett av kriterierna 

för urvalet var att respondenterna inte skulle arbeta på samma företag. När de gäller de tre 

respondenterna från Softhouse, en systemutvecklarkonsultfirma i Göteborg, var de anställda 

på samma firma dock inhyrda på andra företag. En beskrivning av respondenterna: 

 

 R01 - är systemutvecklare inom Företaget. På begäran av Företaget är medverkan helt 

anonym.  

 R02 - Mattias Anderson är systemutvecklare på ett systemutvecklingsföretag. På 

begäran vill han inte att företaget han är anställd på avslöjas.  

 R03 - Jakob Lithner är systemutvecklarkonsult på Softhouse.  

1 pubid(466416) AND (technique* OR method*) AND 

("service design") 

19 13 6 

2 pubid(466416) AND ("stakeholder* map*" OR "service 

safari*" OR shadowing OR "customer journey*" OR 

"contextual interview*" OR "five why*" OR "5 why*" 

OR "cultural probe*" OR "mobile ethnography*" OR 

"day in the life" OR “expectation* map*” OR personas) 

26 20 6 

Totalt - tidsskriftsökningar 45 33 12 

Databas – ABI/INFORM i ProQuest sökmotor 

3 "service design" AND ("stakeholder* map*" OR 

"service safari*" OR shadowing OR "customer 

journey*" OR "contextual interview*" OR "five why*" 

OR "5 why*" OR "cultural probe*" OR "mobile 

ethnography*" OR "day in the life" OR “expectation* 

map*” OR personas) 

54 47 7 

Totalt - alla sökninngar 98 79 19 
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 R04 - Tom Mårdh är agil coach på Softhouse och erfaren inom systemutveckling.  

 R05 - Johan Normén är en multiaktör och arbetar som systemutvecklare och föreläsare, 

mentor och coach på Softhouse.  

 

Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes med R01 i en konferenslokal på Företaget. Intervjun varade i 

21:37 minuter och spelades in. Först meddelades hen studiens syfte och hur svaren kommer att 

användas. Hen presenterades de tre verktygen som framkom i litteraturstudien; Customer 

journey map, personas och shadowing. För varje verktyg ställde följande tre frågor: 

 

1. Hur skulle du beskriva verktygets tillämpbarhet i en kravinsamlingsprocess? 

2. Hur skulle du beskriva verktygets lämplighet i en kravinsamlingsprocess? 

3. Hur skulle du beskriva verktyget tillämpbarhet i en systemutvecklingsprocess? 

 

Förändringar efter pilotintervjun 

Vid analys av insamlad data konstaterades det att delfråga 2 inte kunde besvaras. Möjliga 

felkällor var presentation av verktygen, felaktigt formulerade frågor alternativt att 

respondenten inte kände sig bekväm. Presentationen av verktygen förändrades till att vara mer 

illustrativa och kortfattad (se Appendix A där presentationen av verktygen finns i sin helhet) 

och tog därför formen som en utskriven beskrivning med exempelbilder för att förstärka 

presentationen. När det gällde formulering av frågor formulerades de om till följande frågor, 

för att bättre möta delfråga 2: 

 

1. Hur skulle du beskriva dessa tre verktygs lämplighet att användas för att fånga krav 

som speglar både användarens och beställarens behov i systemutvecklingsprojekt? 

2. Hur tillämpbara skulle du säga att dessa verktyg är i ett systemutvecklingsprojekt? 

Varför? 

3. Om du, rent hypotetiskt, skulle välja ett av dessa verktyg att tillämpa i ett 

systemutvecklingsprojekt, vilket skulle du välja för att fånga krav som speglar både 

beställarens och användarens behov? Varför? 

 

För att göra respondenterna mer bekväma, planerades det att ställa frågor utanför intervjuns 

syfte och på så vis ”värma upp” respondenterna. Dessa frågor anpassades till respektive 

situation för att öka känslan av bekvämlighet och därmed minska nervositeten hos 

respondenterna. Exempelvis: vad jobbar du med? Vart sitter du? Hur länge har du jobbat här 

etc. Helt enkelt frågor av kallpratskaraktär när tillfälle gavs innan intervjun.  

 

Intervjuer  
Fyra intervjuer genomfördes utöver pilotintervjun. R02s intervju genomfördes på Skype (en 

röstsamtalsapplikation på dator). Övriga intervjuer efter pilotintervjun genomfördes i ett privat 

konferensrum i Softhouse lokaler med stängd dörr. Fyra av intervjuerna spelades in, varav två 

inte finns kvar på grund av tekniska problem. Samtliga intervjuer började genom att verktygen 

presenterades för att sedan ställa frågor. Presentationen av verktygen genomfördes muntligen 

med kompletterande bilder och informerande text (se appendix A) Vid Skypeintervjun delades 

skärmen till respondenten för att han skulle kunna ta del av presentationsmaterialet. Efter 

presentation av materialet låg det kvar framför respondenten alternativt kvar på skärmen, för 

att respondenten skulle kunna återgå till materialet under intervjun. Efter att verktygen 

presenterats ställdes frågorna till respondenten i angiven ordning.  
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Analys av insamlad data 

Två av fyra intervjuer transkriberades och kategoriserades efter färgkodning. Och 

sammanställdes till resultat.  

5.3 Fokusgruppintervjuer 

Genomförandet av fokusgruppintervjuerna krävde att Customer journey maps tillämpades först 

vilket gjordes i workshops, som enligt Van Dijk m.fl. (2011) är vanligt vid skapande av 

Customer journey maps eftersom fokusgruppintervjuerna var starkt sammanlänkade med de 

som valdes ut att delta i fokusgruppintervjuerna.  

 

Urval 
Med ett företag, som i ett tidigt skede i rapportskrivandet, sökte upp författaren för att de hade 

intresse i att samarbeta med Högskolan i Skövde genom en examensskrivare, skapades en 

möjlighet att testa verktygen i deras kontext. Företaget erbjuder en service till sina kunder i 

form av en support för deras system som kunderna använder. Därmed anses det uppsatta 

kriterieurvalet vara uppnått för fokusgruppintervjuerna. De respondenter som deltog framgår i 

Tabell 4. Företaget och deras kunder ville att alla deltagare skulle vara anonyma eftersom 

Företagets kunder är konkurrenter inom samma bransch.  

 
Tabell 4 Deltagande respondenter 

 

Pilotworkshop och pilotintervju 

Vid ett tillfälle genomfördes en pilotworkshop med två familjemedlemmar som fick ta 

beställarens och användarens roll i en, för dem, bekant kontext. Pilotworkshopen varade i cirka 

30 minuter. Workshoppen genomfördes i sex steg: 

 

1. Deltagarna blev introducerade till begreppet service som beskrivet i rapportens 

bakgrund.  

2. Deltagarna fick själva bestämma en för dem familjär kontext för att efterlikna 

undersökningens riktiga workshops.  

3. Författarens hade rollen som moderator, därför blev de instruerade hur de skulle gå 

tillväga.  

4. Post-it-lappar sattes upp på vertikalt på vänsterkanten av en white board med de 

aspekter som Customer journey mappen skulle beröra (se Figur 4 för exempel från en 

av de andra workshopparna). Deltagarna fick sedan skriva i varje horisontell rad ut till 

höger från respektive post-it-lapp på vänsterkanten.  

5. Deltagarna fick instruktion om att börja, de fick ingen tidsram att förhålla sig till. Det 

ansågs kunna hämma kreativiteten.  

6. Deltagarnas frågor besvarades utan förbehåll.  

7. När deltagarna uppgav att de var klara gicks Customer journey mappen igenom 

tillsammans med moderatorn för att säkerställa att något inte förbisetts. Om så var 

fallet, kompletterades skapad Customer journey map.  

 

Efter workshoppen genomfördes en pilotintervju med deltagarna som innehöll följande frågor: 

 

Workshop Medverkande från Företaget Medverkande användare 

1 W01 Supportarbetsledare/systemutvecklare A1 

2 W01 Supportarbetsledare/ systemutvecklare A2 

3 W02 Supportmedarbetare/ systemutvecklare A3 
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 Vad tycker ni om detta sätt att arbeta? 

 Hur skiljer sig detta sätt att arbeta i jämförelse med hur ni brukar arbeta? 

 Vilka insikter har ni gjort under detta tillfälle? 

 

Pilotintervjun spelades inte in då det bedömdes omöjligt att kunna lyssna igenom inspelningen 

på grund av det vara höga ljud från övriga människor som var samma lokal. Utfallet från 

pilotworkshoppen var en skapad Customer journey map. En lärdom som gjordes var att det var 

svårt för deltagarna att ta ensam roll som den som skulle skriva på white boarden. En av dem 

sa att det var svårt att hitta ord för det dem ville skriva. Därför gjordes förändringen att på 

kommande workshops vara moderator men att hålla i pennan och skriva ned saker som 

uppkommer i diskussionen mellan beställare och användarna som skulle in i den Customer 

journey map som skapades tillsammans.  

 

Workshopgenomförande 

Tre workshops hölls tillsammans med en representant från Företaget som hade rollen som 

beställare och en användare från respektive kund. Det var totalt tre stycken workshops som 

genomfördes där en Customer journey map skapades för varje workshop (se Appendix C för 

exempel). Det egna syftet med workshoppen var att undersöka vilka praktiska erfarenheter som 

kan dras vid tillämpning av Customer journey map. Företagets syfte var att undersöka vilka 

behov användarna av systemet har för att kunna göra förbättringar för kunderna gällande deras 

supporthanteringssystem.  

 

Samtliga workshops genomfördes i respektive kunds möteslokaler enligt steg tre-sju som 

beskrev pilotworkshop och pilotintervju med skillnaden att för respektive möte var en timme 

och 30 minuter. Detta på grund av att Företaget och deras kunder totalt tillhandahöll med sex 

timmar till detta av deras tid fördelar på tre workshops. Det innebar att 30 minuter undvarades 

till efterkommande fokusgruppintervjuer som hölls efter workshopen. Detta var dock svårt att 

hålla i samtliga workshops eftersom deltagarna blev uppslukade av diskussionen som uppstod. 

Figur 4 visar hur Customer journey map togs form under workshopparna.  

 

Figur 4 Customer journey map 

exempel från workshop (Viss data 

anonymiserad med svart 

märkning) 
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Fokusgruppintervjuer 
Det hölls en fokusgruppintervju efter var och en av workshoptillfällena, det vill säga tre stycken 

med syftet att uppfylla delfråga 4 . Frågorna som ställdes på respektive intervju var de som 

presenterades i pilotworkshop och pilotintervju. Intervjuerna utfördes i samma miljö som 

workshopen. Den mesta av avsatt tid gick åt att skapa Customer journey maps, därför blev det 

ganska kort tid kvar till intervjuerna (intervju 1 och 3 pågick i cirka 15 minuter och intervju 2 

i ca 25 minuter). Därför ombads de efter intervjun att mejla utförligare svar på frågorna och 

det är också därför som intervjuerna inte spelades in. Intervju 3 spelades in; intervju 1 och två 

spelades inte in på grund av tekniska problem med inspelningsutrustning.  

5.4 Reflektion 

Genomförandet av detta steg genomfördes genom att det efter samtliga tre tillfällen av 

tillämpningen gällande Customer journey maps antecknades ned reflektioner över den egna 

praktiska erfarenhet som den gjorts. Dessa anteckningar utgjorde grunden för det resultat som 

presenteras under resultatkapitlet. Anteckningarna bestod av en tankekarta med korta stödord 

gällande allt möjligt. Även möten, telefonsamtal, samtal under bilfärder tillsammans med 

deltagare från Företaget, luncher och andra informationsutbytestillfällen ligger till grund för 

den egna reflektionen som gjordes.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Litteraturstudie 

Resultatet ämnar besvara delfråga ett; Vilka för- och nackdelar har de vanligaste Service 

Designverktygen, enligt litteraturen? 

 

Resultatet visar att de tre vanligaste verktygen är Customer journey maps, personas och 

shadowing; deras för- och nackdelar redogörs i sammanfattat format i Tabell 5. Utifrån den 

litteratursökning som genomfördes kan det konstateras att personas tillämpades i åtta artiklar, 

Customer journey maps i åtta och shadowing i fyra stycken vilket gör dessa tre till de tre 

vanligaste Service Designverktygen. De för- och nackdelar som framkommit i undersökningen 

har kategoriserats utifrån vad de huvudsakligen handlar om och som antingen för- eller 

nackdel.  

 
Tabell 5 Sammanställt resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en mer ingående och strukturell överblick över vilka artiklar som berörde vilka verktyg 

med antingen tillämpning, fördelar eller nackdelar, se Appendix B som skapats enligt Webster 

och Watsons (2002) matris.  

 

Analysgenomförande 

En induktiv analys enligt (Dawson, 2009) beskrivning tillämpas därför att delfrågan hade som 

målsättning att beskriva vad litteraturen anger; detta gjordes enligt följande process: 

 

1. Initialt lästes artiklarna igenom i sin helhet och markeringar gjordes på sådant som 

ansågs kopplat till delfråga ett.  

2. En övergripande tabell sammanställdes över vilka artiklar som berörde vilka verktyg 

med antingen för- eller nackdelar eller påvisade tillämpning (se Appendix B).  

3. Den text som var kopplad till steg 1 och tillhörde de tre vanligaste verktygen (enligt 

Appendix B) kopierades över till en separat ordbehandlare tillsammans med referens 

för respektive artikel för att underlätta kategoriseringen; omflyttning och färgläggning 

av varje markerat påstående.  

4. Materialet flyttades runt och placerades kategorivis i det dokument som skapats i 

föregående steg. I de fall där det aktuella materialet kändes taget ur sitt sammanhang 

gjorde en återblick i originalartikeln för att kunna beskriva sammanhanget runt det 

aktuella materialet.  

Verktyg Fördelar Antal 

ref 

Nackdelar Antal 

ref 

Personas Brett användningsspektra 

kopplat till användare 

 

6 Generaliserar 
Resurskrävande datainsamling 

Medför risker 

4 

1 

2 

Customer 

journey 

maps 

Holistisk interaktionsfokus  

Användningsområden  

Användarfokuserat  

 

3 

2 

2 

 

Resurskrävande planeringsarbete 

 

 

1 

Shadowing Användarfokuserat 

 

1 

4 

Svår koppling mellan insikter och 

slutprodukt 

Snävt användningsområde 

 

 

1 

 

1 
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5. När kategoriseringen var mättad sammanställdes kategorierna och hur många artiklar 

som berörda detta, övergripande i Tabell 5, vilket utgör delfrågans utvecklades teori.  

6.1.1 Personas 

Brett användningsspektra 

Bødker och Klokmose (2012) menar att personas kan användas för att strukturera insikter kring 

användare och användarfall alternativt summera data från observationer och intervjuer. Mahr 

m.fl. (2013) menar att personas kan användas till att validera projektleverabler. Vidare menar 

de att personas kan användas för att visualisera användare. Kyffin och Gardien (2009) menar 

att personas kan användas till att ge insikter om användare genom hela innovationsprocessen 

för att bestämma projektriktning, skapa lösningar och testa koncept. Vidare, ger de exempel på 

när ett företag använde personas för att demonstrera på vilka huvudsakliga sätt användare kan 

nyttja deras produkter. Lockton m.fl. (2013) indikerar också att personas utgör en grund för 

senare delar av designprocessen genom att nämna att de kan utgöra en bas för att generera 

designkoncept. En av Jevnakers m.fl. (2015) informanter uppger att personas möjliggör en 

överenskommelse för vilka målgruppen är. Jevnaker m.fl. (2015) använder personas som ett 

sätt att inkludera användaren i designprocessen. Sammantaget kan personas betraktas som ett 

verktyg som medför ett brett användningsspektra som kan användas i flera olika projektfaser 

för olika ändamål som har med användare att göra. Detta är en klar fördel eftersom verktyget 

inte blir låst till ett visst ändamål eller till specifika delar av ett projekt.  

 

Generaliserar 
Lockton m.fl. (2013) menar att det är en typ av stereotypning eller gruppering av användare. 

De menar att det därför är en utmaning att bedriva användarcentrerad design. Mahr m.fl. (2013) 

är inne på ett liknande spår och nämner att personas bygger på aggregerad data. Även Bødker 

och Klokmose (2012) berör detta genom att redogöra att personas kan användas för att 

summera data från observationer och intervjuer. När Mahr m.fl. (2013) beskriver att personas 

kan användas för att visualisera typiska användare; ger även det en indikation på generalisering. 

Sammantaget är personas generaliserade av användare vilket gör att denna egenskap betraktas 

som en nackdel på grund av risken att alla typer av användare inte belyses.  

 

Kräver resurser 

Bijl-brouwer och Voort (2014) menar att det är en resursfråga utifrån tid och pengar om hur 

väl utvecklade personas beskriver icke förutsägbara användarfall eftersom de bygger på stora 

mängder initialt insamlad data från observationer och intervjuer. Att personas grundar sig på 

stora mängder insamlad data från observationer och intervjuer bekräftas av Kyffin och Gardien 

(2009). Sammantaget är det en resursfråga hur bra en personas är. Företag och organisationer 

strävar alltid efter att hålla kostnader för projekt nere på ett minimum vilket skapar en risk för 

att personas inte grundas väl i intervjuer och observationer, därför betraktas detta som en 

nackdel. 

 

Medför risker 

Mahr m.fl. (2013) lyfter fram en risk med att ha personas bygger på stora mängder data; att om 

man i urvalsprocessen inte lyfter varför viss användarinformation tas med i den personas som 

skall utvecklas skapas risken att faktorer som bara ”känns” bra tas med och därför kan personas 

i slutändan representera fel saker. Bijl-brouwer och Voort (2014) tar upp en annan risk med att 

de bygger på stora mängder data och olika typer av situationer; att utvecklade personas blir 

mindre justeringsflexibla i senare delar av designprocessen eftersom förändringar som görs kan 

skapa motstridigheter i allt arbete som utförts med personas som grund. Sammantaget finns det 

risker med hur en personas tas fram och av att använda sig av dem.  



 25 

Utgör en grund för samarbete och samskapande 

Carla och Bartholo (2014)menar att personas utgör en grund för samarbete och samskapande 

genom sättet de kan användas på; de går inte in på hur eller varför.  

6.1.2 Customer journey map 

Holistisk interaktionsfokus 

Clatworthy (2011) menar att de ger en holistisk förståelse för en service eftersom de ger en 

visuell överblick över användarens interaktioner med en service. Kimbell (2011) använder 

andra ord och säger att verktyget kan användas för att strukturera interaktioner mellan 

användare och en service. Mahr m.fl. (2013) menar att Customer journey maps möjliggör ett 

holistiskt perspektiv som täcker serviceleverantörens och användarens interaktioner.  

 

Brett användningsområde 
Mahr m.fl. (2013) menar att Customer journey maps största värde är att de utgörs av illustrativ 

aggregerad data och därför kan verka som referens vid validering. Kimbell (2011) menar att 

de kan användas i senare delar av designprocessen som referenspunkt i diskussioner om 

förändringar. Mahr m.fl. (2013) menar att Customer journey maps kan användas som 

projektleverabler i sig. Vidare, menar dem att de kan utgöra en typ av verifikationsleverabel 

för det som skall levereras. Sammantaget kan Customer journey maps verka i flera 

användningsområden vilket betraktas som en fördel eftersom verktygen inte blir låst till 

specifika situationer eller användningsområden.  

 

Användarfokuserat 
Att tillämpa Customer journey maps tillsammans med användarna ger bättre förståelse för 

användarens behov Steen m.fl. (2011). Customer journey maps möjliggör ett sätt att analysera 

användarupplevelsen Johnston och Kong (2011). Sammantaget betraktas detta verktyg som ett 

användarfokuserat verktyg.  

 

Resurskrävande planeringsarbete 
Kimbell (2011) menar att det krävs omfattande tid och engagemang att planera och genomföra 

workshops som involverar intressenter vilket gör det till ett resurskrävande verktyg.  

6.1.3 Shadowing 

Snävt användningsområde 

Shadowing ger insikter och förslag som kan användas som grund senare i designprocessen Lin 

m.fl. (2011). Detta specificeras inte mer vilket gör att det som ensamt argument betraktas som 

en indikation på att det är ett verktyg som har ett snävt användningsområde.  

 

Användarfokuserat 

Ponsignon m.fl. (2015) menar att shadowing möjliggör att ta del av användarens beteende i 

hens kontext vilket ger ökad användarförståelse. Lockton m.fl. (2013) framhäver shadowing 

som en möjlighet att förstå olika aspekter som påverkar användare. Mullaney m.fl. (2012) 

utövade shadowing på anställda på ett sjukhus vilket gav förståelse för hur de planerade sitt 

arbete med patienterna vilket i sig bidrog till insikter kring hur de verktyg de använde inte 

mötte patienternas behov; således ett användarfokuserat verktyg. Forlizzi (2007) menar att 

shadowing ger förståelse för kontexten. Sammantaget betraktas detta verktyg ge förståelse för 

användarens kontext och beteende och därmed som ett användarfokuserat verktyg.  
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Svår koppling mellan insikter och slutprodukt 

Lin m.fl. (2011) framhäver att det var svårt för medverkande intressenter att se kopplingen 

mellan insikter som görs till följd av shadowing och slutprodukten, i deras studie. De beskriver 

det efter egna erfarenheter vilket gör att det är svårt att dra generella slutsatser i ett projekt men 

det ger ändå en indikation på att det kan vara på det viset även i andra fall. 

6.2 Intervjuer 

Resultatet ämnar besvara delfråga 2; vilket av de vanligaste Service Designverktygen anser 

systemutvecklare vara mest lämpligt för att fånga krav speglar ömsesidigt värde och varför?  

 

Resultatet visar att de systemutvecklare som innefattades av undersökningen enhälligt anser att 

Customer Journey maps är mest lämpligt för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Dock 

av olika anledningar, men i huvudsak för att: 

 

 Verktyget belyser helheten 

 Verktyget möjliggör flera tillämpningsområden inom kravfångst 

 Verktyget är processorienterat 

 Kan vara mindre resurskrävande 

 

Verktygen belyser helheten 

Tre av fyra respondenter (R02, R03 och R04) säger att det är ett beror på att det är det mest 

heltäckande verktyget. R04 utvecklar detta och säger att verktyget är mest användarfokuserat 

men att beställarperspektivet även kommer med eftersom det oftast är beställaren som erbjuder 

en service och att det skapar en mer heltäckande bild. R03 säger att verktyget ger en 

systemövergripande bild vilket kan användas som kravunderlag i kravinsamlingen. R02 säger 

att det i jämförelse med personas och shadowing är ett mer heltäckande perspektiv, eftersom 

personas inte alls går att koppla till vad ett system skall klara av. R03 säger att det i jämförelse 

med shadowing är mer övergripande för att shadowing ”istället siktar in sig på mer specifika 

situationer”. Vilket kan enligt R04 innebära att man missar det stora sammanhanget och lättare 

hamnar i suboptimering av processer. Helheten är en central aspekt inom service design 

(Polaine, 2013; Stickdorn, 2011; Zomerdijk och Voss, 2010) och det handlar mycket om att 

belysa många aspekter för att skapa ett holistiskt perspektiv på en service genom att beakta 

miljön, alternativa flöden, humör och känsla hos användaren, serviceleverantörens 

organisation, kultur, processer etc. (Stickdorn, 2011). Respondenterna gör inga direkta 

kopplingar till dessa aspekter utan beskriver det på ett mer övergripande plan genom att de 

beskriver Customer journey maps förmåga att belysa beställarens och användarens perspektiv; 

i jämförelse med de andra verktygen. R02 och R03 säger båda att tillvägagångsättet gällande 

om det är användare och/eller beställare som inkluderas i skapandet av Customer journey maps 

har betydelse för vilka behov som tillgodoses. För att fånga användarens krav måste 

användarens medverka (Peterson och Kim, 2003) vilket R02 och R03 belyser här.  

 

Verktyget är processorienterat 

Samtliga respondenter nämner på något sätt att det är bra att verktyget är processorienterad. 

R02 redan några rader upp och R04 säger att det, för att skapa bra krav, är det en förutsättning 

att verktyget kan kopplas till företagets mål och strategi. Han säger att en Customer journey 

maps processorienterade upplägg möjliggör det. R03 säger att Customer journey map 

”möjliggör ett processfokus vilket passar i systemutveckling mycket bättre än övriga 

verktyg…de olika steg som utgör processen inkluderar vem som gör vad och när vilket är 

centralt vid systemutveckling. Eftersom verktyget belyser känslan möjliggör det en indikation 
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på processer som är bra eller dåliga vilket möjliggör en…att problem tydliggörs”. R05 säger 

att flödet är en intressant och viktig aspekt för helheten. R05, säger att det som utvecklare är 

lätt att fasta i mjukvaran och inte se bredare än så. R05 ger ett exempel om en beställare som 

ville ha en reklamtouchskärm bredvid dennes produkter i ett antal butiker i syftet att kunderna 

ska kunna jämföra produkterna; här menar R05 att verktyget kan här hjälpa till att identifiera 

delprocesser som normalt förbises, exempelvis hur beställaren skall installera den och få igång 

skärmen. R02 säger att Customer journey maps är bättre lämpat än shadowing, trots att det 

också är ett processorienterat verktyg eftersom det innebär att det är lätt att ”missa vitala 

aspekter av ett system med detta verktyg eftersom det riktar in sig på att undersöka hur saker 

och ting görs, på ett urval av enstaka personer”. Service Design har ett processorienterat 

tankesätt genom dess interaktionsfokus på kundens resa; som ofta tar sig i anspråk genom 

exempelvis Customer journey maps (Clatworthy, 2012). Samtliga respondenter redogör på 

något sätt att det verktyget har ett processfokus vilket bekräftar att det kan användas för att 

belysa interaktionerna, även för kravfångst, eftersom R03 säger att processen är en central 

aspekt inom systemutveckling.  

 

Verktyget möjliggör flera tillämpningsområden inom kravfångst 

Två av fyra respondenter redogör för flera tillämpningsområden inom kravfångst. R05 säger 

att verktygen möjliggör identifiering av intressenter och möjliggör insikter i fler aspekter än 

övriga verktyg. Det är ett av Coulin och Zowghis (2005) steg i kravinsamlingsprocessen; att 

identifiera källor till krav. Vidare säger R05, att man förmodligen får ut mer krav om både 

användare och beställare inkluderas i framtagandet av en Customer journey map. 

Kravinsamling handlar om att förstå beställarnas och användarnas förväntningar och behov 

(Alenljung, 2008; Hickey och Davis, 2004; Young, 2004); något som R02 belyser genom att 

säga att verktyget erbjuder visualisering angående hur användare kommer att använda systemet 

vilket är ett bra sätt att se vilka behov ett system ska tillgodose. R02 utvecklar detta och säger 

att det beror på ”den diskussion som kan uppstå under en workshop gällande användarens steg 

är ett bra sätt att se vilka behov som ett system ska tillgodose och vilka förväntningar som 

ligger på det”. Han utvecklar detta vidare och säger att Customer journey maps borde kunna 

användas till att skapa use case (sv. användarfall).  

 

Mindre resurskrävande 

R02 säger att intervjuer och workshops möjliggör ett enkelt sätt att involvera fler användare 

under samma tid som det tar att utföra shadowing som även enligt R05 är resurskrävande.  

 

Delslutsats 
Det finns potential för att Customer journey maps kan vara ett alternativ för att samla in krav 

eftersom indikationer finns på att verktyget belyser problem och förväntningar hos både 

beställare och användare och skulle kunna användas för att identifiera intressenter är slutsatser  

som dras från undersökningen.  

6.3 Reflektion 

Resultatet ämnar besvara delfråga 3; vilka praktiska erfarenheter kan dras gällande tillämpning 

av det verktyg som systemutvecklare anser mest lämpligt för kravfångst gällande krav som 

speglar ömsesidigt värde? Här presenteras resultatet för de egna praktiska erfarenheterna som 

gjordes genom att tillämpa Customer journey map.  
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Större perspektiv än vad systemutvecklare är vana vid 

Beställaren som deltog i workshop ett och två nämnde vid ett tillfälle efter de två 

workshopparna hade ägt rum att tillvägagångsättet och verktygen som använts gav ett större 

perspektiv än vad hen brukar arbeta efter. Hen sa att om man träffas på det viset som gjordes i 

workshopparna, beställare och användare tillsammans och tillsammans skapa en Customer 

journey map, skapade mycket förståelse för hur användarna tänker i deras beslut kopplade till 

hens support på Företaget. Vidare nämnde hen att det gav insikter som kanske inte gjort annars, 

och gav ett par exempel på detta.  

 

Vad kunde gjorts annorlunda? 

Under pilotworkshoppen användes post-it-lappar som inte fäste på väggen som användes för 

att skapa en Customer journey map. Därför köptes häftmassa in för att vara förberedd till 

kommandes workshops. Att vara förbered på det oväntade är således den egna erfarenheten 

som dras.  

 

Skapade diskussion 

Under samtliga workshops skapades en diskussion kring de interaktioner som görs och framför 

allt varför de görs. Det var spännande att följa, speciellt därför att det tydligt märktes när saker 

kom upp som beställaren inte kände till om sina användare sedan innan som exempelvis 

berörde varför de gör vissa saker och vilka förväntningar som finns. En av deltagarna sa under 

en av workshopparna att man tvingades fundera på hur saker och ting egentligen görs när 

moderatorn inte är insatt i verksamheten. Frågan är om utvecklad Customer journey map varit 

likadan om moderatorn varit väldigt insatt i användarnas verksamheter? 

6.4 Fokusgruppintervjuer 

Resultatet ämnar besvara delfråga 4; hur upplever serviceleverantör och användare tillämpning 

av det verktyg som systemutvecklare anser mest lämpligt gällande krav som speglar ömsesidigt 

värde? 

 

Samtliga serviceleverantörer upplevde att verktygen gav en möjlighet till att hitta förbättringar 

och en majoritet av användarna tyckte att det möjliggjorde ett större perspektiv, att det var ett 

processorienterat verktyg och var ett diskussionsfrämjande tillvägagångsätt. Indikationer 

gjordes på att serviceleverantörerna också upplevde att verktygen möjliggjorde ett större 

perspektiv, att det borde genomförts tidigare, att det var processorienterat och 

diskussionsfrämjande. Användarna gav indikationer på att det borde genomförts tidigare och 

var ett bra sätt att hitta förbättringar. Se Tabell 6 för sammanställning över resultatet.  

 
Tabell 6 Sammanställt resultat 

 Användarna Serviceleverantör 

Gav ett större perspektiv  A1, A2 W01 

Borde ha genomförts tidigare A1 W01 

Processorienterat A3, A2 W02 

Hitta förbättringar A3 W01, W02 

Diskussionsfrämjande A1, A2 W01 

 

Större perspektiv  

A1 säger att det gav ett brett perspektiv som inte fokuserar på detaljer. W01 tycker också att 

det blir ett större fokus på helheten istället för på ett specifikt system. W01 utvecklar detta och 

säger att verktyget inte fokuserar på detaljer utan istället möjliggjorde en överblick över vad 
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som sker och också vad som saknas, exempelvis återkoppling saknas till användaren gällande 

ett supportärende. A2 nämner också att det medför ett större perspektiv.  

 

Hitta förbättringar 

W01 säger att flera insikter gjordes om saker som kan förbättras genom att skapa en Customer 

journey map och att det hjälpte till att hitta andra kundbehov som inte kändes till innan. Under 

intervjun med W02 och A3 nämns det flera exempel på förbättringar som kan skulle kunna 

göras; exempelvis nämner W02 att hen inte kände till problemet som det innebar att supporten 

har lunchstängt och A3 bekräftar att det är ett stort problem.  

 

Processorienterat 
A3 säger att arbetssättet ”det var rätt bra […] för blir lite mer fundering på vad som händer 

egentligen”. W02 håller med och säger att arbetssättet belyser ”hur processen faktiskt ser ut och 

vad man gör” för i vanliga fall ”tänker man inte hur det gått till utan det sker ju med automatik” 

vilket också indikerar att arbetssättet främjar diskussionen. A2 är också inne på att det 

tydliggör vilka steg som sker. 

 

Diskussionsfrämjande 

A1 säger att tillvägagångsättet får igång diskussionen. A2 säger att mycket diskussioner 

skapades vilket gjorde att man känner sig mer delaktig. A2 utvecklar detta och säger att det 

skapas en situation där man måste tänka mer och förklara sina svar vilket tvingar fram ett varför 

eftersom det har ett fokus på vilka steg som sker, vad som sker och hur det sker. Ingen av 

informanterna från serviceleverantören tyckte att det var diskussionsfrämjande medan X av tre 

användare tyckte det. Det kan bero på att det är Customer journey map faktiskt fokuserar på 

kundens resa genom en service och inte beställarens i första hand. W01 kan dock beröra en 

anledning när han säger att moderatorns närvaro och brist på kunskap angående hur 

verksamheterna bedrivs gör att deltagarna tvingas förklara sådant som är självklart för 

deltagarna men inte för moderatorn.  
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7 Slutsats 

Rapportens problemområde handlar om att användarmedverkan inte tillämpas vilket gör att 

fokus inom kravfångst ligger på beställaren vilket leder till att ömsesidigt värde inte skapas för 

beställare och användare. Rapporten argumenterar i bakgrunden att Service Design erbjuder 

ett sätt att tillämpa användarmedverkan för att skapa ömsesidigt värde för beställare och 

användare varpå de vanligaste Service designverktygen undersöktes huruvida de kan vara ett 

alternativ eller inte för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Ömsesidigt värde skapas 

genom att belysa både beställarens och användarens behov. Kan verktygen vara ett alternativ 

för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde? 

 

Ja, de kan vara ett alternativ för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde. Customer journey 

maps för att de kan användas för att belysa både beställarens och användarens problem och 

förväntningar. Personas fokuserar på användaren, inte beställaren av ett system vilket gör att 

det inte är ett lika bra alternativ för att skapa ömsesidigt värde för både beställare och 

användare. Shadowing är också mer användarfokuserat samt fokuserat på mer specifika 

situationer. Dock är det viktigt att poängtera att slutsatsen kring personas och shadowing är 

svagare än Customer journey maps eftersom de inte tillämpades utan endast bygger på en 

litteraturstudie om dess för- och nackdelar och vad systemutvecklare ansåg. Customer journey 

maps och personas kan användas för att inkludera användaren i systemutvecklingsprojekt - 

dock innebär personas en generaliserad och abstrakt version av användaren vilket kan vara 

mindre användarmedverkande.  

7.1 Rapportens bidrag till forskningen 

Övergripande bidrag 
Service Design är ett ämnesområde som sammanlänkats med många områden; 

interaktionsdesign, user experience design och Product Service Systems (PSS) (Blomqvist 

m.fl., 2012) samt New Service Development (NSD) och Operations Management (Blomqvist, 

2015), samt inom praktiska serviceområden som sjukvård (Sangiorgi och Prendiville, 2015), 

bank och polis (Stickdorn och Schneider, 2011). Dock har inga artiklar identifierats som 

fokuserar på relationen mellan kravinsamling gällande informationssystem och Service 

Design. Däremot kopplade Lin och Pekkarinen (2011) ihop Service Design med krav genom 

att ta fram ett ramverk för att omvandla kundkrav till service, dock inte inom ramen för 

kravfångst gällande informationssystem, utan logistikservice (eng logistic service). Rapportens 

bidrag till Service Designforskningen betraktas därför vidga Service Design som ämnesområde 

genom att sammanlänka ämnet med kravfångst inom informationssystemutveckling med fokus 

för ömsesidigt värdeskapande.  

 

Särskilda bidrag 

Kravhantering handlar om att definiera vilka funktioner ett system skall ha (Alenljung, 2008). 

Rapporten visar att ett serviceperspektiv skapar en helhet som systemutvecklare, beställare och 

användare inte riktigt är vana att medverka i att ta fram, men som upplevdes som en fördel. 

Detta visar att rapporten bidragit till att belysa ett mer holistiskt perspektiv till kravfångst inom 

informationssystemutveckling.  

 

Litteraturstudien visade att Customer journey maps, personas och shadowing har ett antal för- 

och nackdelar varav en stor del bekräftades av delfråga två, tre och fyra. Därför betraktas 

undersökningen ytterligare stärka de för- och nackdelar som tidigare framhävts gällande 

verktygen. Rapporten bidrar även med ny kunskap; när det gäller intervjuerna, framkommer 
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det att Customer journey maps kan användas som underlag för att skapa användarfall (eng use 

case), identifiera intressenter samt att verktygen har potentialen att sammankopplas till 

beställarens mål och strategi vilket är viktigt inom kravinsamling, enligt intervjusvaren. Detta 

visar inte resultatet från litteraturstudien – därför betraktas rapporten öka forskningens 

förståelse och kunskap gällande Customer journey maps möjliga tillämpningsområden 

gällande kravfångst.  

7.2 Rapportens bidrag till praktiker 

Beställaren av ett informationssystem anses ofta vara den viktigaste intressenten för 

kravinsamlare (Kujala m.fl., 2005), vilket gör att ömsesidigt värde inte uppnås för både 

beställare och användare; därför har det varit viktigt att belysa vilka verktyg som beaktar både 

beställare och användare. Generellt, kan rapportens resultat användas av praktiker för att få en 

teoretisk förståelse för Customer journey maps, personas och shadowings förmågor samt 

praktiska erfarenheter kring Customer journey maps gällande workshopgenomförande och hur 

dessa upplevs av beställare och användare. Denna information kan praktiker använda som 

underlag för val av verktyg samt vidga vyerna för andra verktyg än vad som är vanligt inom 

kravinsamling för informationssystem. Mer specifikt visar resultatet visar att Customer journey 

maps kan vara ett bra alternativ för praktiker att hitta förbättringar och skapa insikter kring 

användarna. Detta visades sig dels genom fokusgruppintervjuerna och workshopparna som 

genomfördes men även genom att Företaget uppgett att de i närtid skall göra ett antal 

förändringar till följd av de insikter som gjordes under workshopparna.  

7.3 Framtida forskning 

Service Design har många fler verktyg i andra faser av Service Designprocessen (Van Dijk 

m.fl., 2011), utöver Explorefasen som rapporten avgränsades till. Ett naturligt steg är att i 

framtida forskning fokusera på andra Service Designverktyg som skulle kunna vara lämpliga 

att tillämpa i kravfångstkontext för ömsesidigt värdeskapande, vilket skulle ge en bredare bild 

över vilka Service Design verktyg som kan vara ett alternativ för att fånga krav som speglar 

ömsesidigt värde, och därmed sammanlänka kravfångst och Service Design ytterligare.  

 

Kravinsamlingens fem aktiviteter enligt Coulin och Zowghi (2005) inkluderar (1) 

domänförståelse, (2) identifiering av källor till krav, (3) analys av intressenter, (4) val av 

kravinsamlingstekniker, angreppsätt och verktyg samt (5) insamling av krav. Det hade varit 

intressant att undersöka vilka Service Designverktyg som är lämpliga att använda i dessa 

respektive aktiviteter gällande kravfångst för ömsesidigt värdeskapande. Det skulle bidra till 

ökad förståelse för vilka verktyg som lämpar sig till vilken aktivitet; vilket praktiker skulle 

kunna använda i valet av verktyg för att förstå både beställare och användare. En annan aspekt 

är att undersöka de verktyg som undersöktes i rapporten och mäta dess förmågor att identifiera 

olika typer av krav; exempelvis funktionella krav eller icke funktionella krav. Även det, hade 

bidragit till en större förståelse för hur verktygen kan användas inom kravinsamling.  

 

För att få en djupare förståelse kring verktygens förmåga att vara ett alternativ för att fånga 

krav som speglar ömsesidigt värde är ett naturligt steg att genomföra fler undersökningar för 

att åstadkomma större generaliserbarhet. Det öppnar även upp för att undersöka huruvida 

resultatet påverkas av fler deltagande användare eller beställarrepresentanter. Ytterligare en 

aspekt gällande workshops är vilken betydelse tillvägagångsättet hade för att komma till dessa 

insikter. Customer journey maps kan exempelvis skapas direkt av användarna utan inblandning 

av serviceleverantören (Van Dijk m.fl., 2011). Lämpligt framtida arbete kan därför vara att 
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undersöka om resultaten skiljer sig om andra tillvägagångssätt tillämpas för att skapa en 

Customer journey map.  

 

När det gäller kravinsamling, tar rapportens problemområde upp att det inte är ovanligt att 

beställarens synpunkter betraktas som de viktigaste eftersom den ofta betalar 

informationssystemet. Vid tillämpning av Service Designverktyget Customer journey map, 

som låter användarna medverka, kan det inbegripa ett maktperspektiv som kan gå åt det ena 

eller andra hållet beroende på om användarna är anställda hos beställaren, vilket i sådana fall 

skulle kunna leda till att beställaren har en maktposition, alternativt om användarna är 

betalande kunder till beställaren av systemet (exempelvis en musiktjänstapplikation) som 

skulle kunna innebära en omvänd maktrelation. Att undersöka detta är viktigt för att få en 

förståelse kring vilka konstellationer av beställare och användare som verktyget är mest lämpat 

för att skapa ömsesidigt värde.  
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8 Diskussion 

8.1 Metodval 

Rapportens syfte var att öka förståelsen för vilka av de vanligaste Service Designverktygen 

som är lämpliga att användas för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde vilket anses 

uppfyllt genom besvarande av rapportens frågeställningar. Därför betraktas rapportens 

kvalitativa angreppssätt och metodval lämpligt för den undersökning som genomfördes.  

 

Från början var det menat att en fallstudie skulle genomförts på Företaget för att testa samtliga 

tre verktyg, men på grund av att tidsramen inte kunde hållas för en sådan studie var det 

nödvändigt att smala av studien inom ramen för problembakgrunden. Initial frågeställning var 

att ta reda på vilka rekommendationer som kan ges gällande de vanligaste Service 

Designverktygen som skulle kunna användas för att fånga krav som speglar ömsesidigt värde, 

med delfrågorna: (1) vilka för- och nackdelar har de vanligaste Service Designverktyg, enligt 

litteraturen? och (2) hur upplever serviceleverantör och användare tillämpning av dessa 

verktyg? Dessa frågor avgränsades också till de tre vanligaste verktygen. När litteraturstudien 

genomförts kom jag till insikt om att tidsramen var omöjlig att upprätthålla, därför ändrades 

rapportens frågeställning och delfrågeställningarna på det sätt som framgår i 

problemspecificeringen. Huvudfrågeställningen blev av en mer generell karaktär och delfråga 

två lades till för att möjliggöra att med en vetenskaplig grund, tillämpa ett verktyg, istället för 

tre. Delfråga tre lades till för att få in det egna perspektivet av att planera och genomföra 

tillämpning av ett verktyg. Därmed belyser rapporten verktygen med flera olika perspektiv; 

delfråga ett belyser Customer journey maps, personas och shadowing från litteraturens 

perspektiv och delfråga två belyser dessa verktyg ur ett yrkesperspektiv. Planering och 

genomförande perspektivet belyses i delfråga tre och serviceleverantörens och användarens 

perspektiv belyses i delfråga 4. Genom att besvara dessa frågeställningar anses därför även 

rapportens målsättning vara uppfylld; att ge en bred bild över de vanligaste Service 

designverktygens lämplighet att användas för kravfångst. 

 

Gällande genomförandet av intervjuer och fokusgruppintervjuer; som det framgår av 

rapportens genomförande, var det var flera intervjuer som inte spelades in, vilket kan betraktas 

som trovärdighetssänkande. Dock hanterades detta efter bästa förmåga genom att anteckna 

både under och i direkt anslutning till avslutade intervjuer vilket gav en god mängd insamlad 

data. Självklart innebar det att datainsamlingen utgjordes av mindre mängd data än om 

inspelningar och transkriberingar skulle genomförts på samtliga intervjuer, dock kan 

inspelning av intervjuer innebära en distraktion för respondenten och kan därför leda till mindre 

värdefulla svar (Berndtsson m.fl., 2008). Rapporten drar också rimliga slutsatser utefter den 

data som har samlats in vilket höjer trovärdigheten.  

8.2 Samhälleligt och vetenskapligt perspektiv 

Ur en samhällelig aspekt har rapporten bidragit till en högre förståelse gällande Customer 

journey maps, personas och shadowing, kopplat till ömsesidigt värdeskapande för kravfångst 

vilket kan påverka valet av verktyg i kravinsamlingsprojekt för företag i 

systemutvecklingsbranschen. I den kommunikations som förts med Företaget och Softhouse 

fanns det en klar förståelse för rapportens problemområde; användare glöms inte bort men de 

får sällan medverka, de deltar snarare i kravinsamlarens eller systemutvecklarens tankar genom 

en slags föreställd bild av användaren som grundar sig i beställarens beskrivning av de tänkta 

användarna. Rapporten kan betraktas som en argumentationshjälp, generellt för användare av 
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system som upplever att de använt system som inte hjälper hen att slutföra sina arbetsuppgifter 

utan snarare bara finns där för exempelvis ledningens skull, för att motivera hens medverkande 

vid insamling av krav samt för att kunna föreslå lämplig verktyg för detta vid ett kommande 

eller aktivt kravprojekt.   

 

Rapporten ger förståelse och kunskap kring Service Designverktyg för ömsesidigt 

värdeskapande inom kravfångst. Rapporten kan på egen hand bidra med kunskap och förståelse 

till verksamheter som sysselsätter sig med kravinsamling, genom att bidra med en större 

förståelse och kunskap för Service Design som ämnesområde samt de verktyg som 

ämnesområden erbjuder. En sådan kunskap och förståelse kan bidra till fler lyckade 

kravinsamlingsprojekt där både beställarnas och användarnas behov möts och därmed skapar 

ömsesidig nytta och värde för dessa viktiga intressenter. En sådan kunskap och förståelse 

öppnar också upp för vidare forskning inom området, som det framgår i föregående kapitel.  

8.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet; för individskydd enligt de forskningsetiska 

principerna tillämpades på följande sätt; Informationsskyddskravet uppfylldes genom 

informera respondenterna om studiens syfte och hur intervjun skulle gå till. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att informera om att det var frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att fråga om de ville vara anonyma eller inte samt att samtliga deltagare 

informerades om att detta kommer att publiceras online på Digitala vetenskapliga arkivet 

(www.diva-portalen.org) för allmän tillgång. Kravet uppfylldes även genom att förvaring av 

allt material förvarats oåtkomligt för utomstående. Nyttjandekravet uppfylldes genom att inte 

föra framkommit material vidare till tredje part. När det gäller det etiska perspektivet gällande 

ömsesidigt värdeskapande inom kravfångst har inga betydande aspekter identifierats.  

8.4 Avslutande ord 

Rapportens syfte och mål har genom valda metoder blivit uppfyllda och bidrar därmed med  

både bekräftande och ny kunskap kring tre Service Designverktyg som öppnar upp för 

ytterligare forskning och kan figurera som information till praktiker i kontexten för ömsesidigt 

värdeskapande för beställare och användare inom kravfångst.  

http://www.diva-portalen.org/
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Appendix A -  Presentationsmaterial intervjuer 

Följande presentationsmaterial användes för att presentera verktygen inför intervjufrågorna.  
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Appendix B -  Litteraturstudiens resultatmatris 

Ger en inblick i vilka artiklar som hittat och på vilket sätt de berör delfråga ett.  
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(Baxter m.fl., 2014)    X        

(Bijl-brouwer och Voort, 

2014) 
XN           

(Bødker och Klokmose, 

2012) 
XF           

(Carla och Bartholo, 2014) XF   X        

(Clatworthy, 2011)  XF          

(Desmet och Hekkert, 2009)     X       

(Forlizzi, 2007)   F  X       

(Jevnaker m.fl., 2015) XFN X          

(Johnston och Kong, 2011)  XF          
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(Steen m.fl., 2011)  XF          

(Tossavainen och Kaartti, 

2015) 

X X          

Totalt X 8 8 4 3 3 1 1 0 0 0 0 
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Appendix C -  Exempel på Customer journey map 
som skapades i workshop 

 

 


