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BERÄTTA  OM  EN  TJÄNST

PSYKBRYT  LYCKORUS  



ANTROP

Picture  Place  Holder  
(Just  Drag  &  Drop)

OM  ANTROP

Vår  kundvägg  på  kontoret

• Antrop  är  en  designbyrå  som  hjälper  företag  att  
arbeta  kundnära.  

• Vi  designar  tjänster  som  på  riktigt  matchar  
människors  behov.  Vilket  ger:  

• Mer  träffsäkra  tjänster  

• Nöjdare  kunder  

• Lönsammare  erbjudanden  

• Vi  är  30  erfarna  och  engagerade  konsulter.    

• Antrop  grundades  2001  och  har  en  stor  och  
trogen  kundbas.  

• Vill  göra  världen  bättre.



ANTROP

DAGENS  AGENDA

1. IntrodukAon  
2. Tjänstedesign  (teori  och  reflekAon)  
3. Tre  enkla  steg  (teori  och  övningar)  

A. HiIa  
B. Välja  
C. Göra  

4. Kundcentrerad  organisaAon  
(reflekAon)

Fika              10:20  -‐  10:40  
Lunch        12:00  -‐  13:00  
Fika              14:20  -‐  14:40  
Slut              16:00



ÄR  NI    
KUNDFOKUSERADE?



95%     
ÄR  KUNDFOKUSERADE



8%  AV  DERAS  KUNDER  HÅLLER  MED  

80% AV  FÖRETAGEN  SÄGER  ATT   
DE  LEVERERAR  EN   
ÖVERLÄGSEN   
KUNDUPPLEVELSE

From  “closing  the  delivery  gap”  by  Bain  and  Company



KUNDFOKUS  ÄR  INTE  ETT  
SINNESTILLSTÅND

KUNDFOKUS  ÄR  ETT   
SÄTT  ATT  ARBETA
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spenderades  varje  år    
på  marknadsföring    
av  tjänster  i  USA

40  miljarder…  
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spenderas  på  
utveckling  och  
förbättring.

bara
2  miljarder…

From  Brandon  Shauer  ”The  Business  Case  For  (Or  Against)  Service  Design”





© 2016  ANTROP

Det  har  funkat
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Men  funkar  det  nu?



“And  By  the  help  of  JAFAR  DESIGNS”

VÅRT  BETEENDE    
HAR  ÄNDRATS  



ÅSIKTER  SPRIDS  
OMEDELBART  &  VI  
ÄLSKAR  ATT  LYSSNA
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VAD  FÖRETAGET  SJÄLV  
SÄGER  ÄR  INTE  LIKA  
VIKTIGT  LÄNGRE
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http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
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Hur  vi  kommunicerar,  nätverkar,  lär  
oss,  utforskar,  delar  med  oss  och  
tar  beslut,  skiljer  sig  från  tidigare  

generationer.

GENERATION  KONSUMENT
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Det  som  sägs  måste  vara  bra.  
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Hur  får  vi  kunderna  att   
säga  bra  grejor  då?  
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rätt upplevelse!

23
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TJÄNSTEDESIGN
/ɕæːnstədəsaj´n/ s. -en -erkunddriven  affärsutveckling

Metoder  för  aI  skapa  eller  förbä_ra  tjänster  
u`från  brukarnas  behov  och  förutsä_ningar.  

En  verktygslåda  för  aI  skapa  dessa  upplevelser.

25
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NI  LEVERERAR  TJÄNSTER  (INTE  PRODUKTER)  
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Vad  är  kunden  intresserad  av?    
Att  äga  en  värmepump  eller  värma  
upp  sitt  hus?

EN  PRODUKT  ELLER  EN  TJÄNST?
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Nike

29
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ÖVNING
Vilken/vilka  tjänst(er)  arbetar  du  huvudsakligen  

med  aI  erbjuda  dina  ”kunder”    

Skriv  ner  och  välj  en  som  du  huvudsakligen  vill  
jobba  med  under  dagen

10  min
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H
IT
TA VÄLJA

GÖRA

33
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H
IT
TA VÄLJA

GÖRA

Observa-

tioner

Intervjuer

Personas

Kundresor

Idékartor

Sam-

skapande

34



När  vi  designar  för  människor,  vill  vi  
förstå  vad  de  har  för  drivkra`er,  
vad  de  tror  på  och  vad  de  har  för  

hinder



https://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo

https://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo
https://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo


https://www.youtube.com/watch?v=BsnOZKoxf20

https://www.youtube.com/watch?v=BsnOZKoxf20
https://www.youtube.com/watch?v=BsnOZKoxf20


VAD  ÄR  USER  RESEARCH?

• Metoder  för  att  ta  reda  på  användares  
behov  och  beteenden  på  riktigt

• Handlar  om  att  använda  kunskap  för  
att  utmana  sina  antaganden  och  testa  
sina  hypoteser

• Både  kvantitativt  och  kvalitativt

• Det  handlar  INTE  om  att  be  om  
lösningar



© 2016  ANTROP https://www.youtube.com/watch?v=sNWBnCazIcU&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=sNWBnCazIcU&spfreload=10
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”Användarna  kommer  gärna  med  en  
problemformulering  i  form  av  ett  

lösningsförslag 
 

Det  är  antagligen  inte  den  lösningen  
som  ska  implementeras”  

Mattias  Östergren,  UX-‐designer



VARFÖR  RESEARCH?
• ALLA  tjänster  och  (nästan)  ALLA  
produkter  används  av  människor

• Så  fort  du  börjar  jobba  med  en  tjänst  
blir  DU  EN  NÖRD

• Framgång  avgöras  när  en  människa  
använder  en  produkt  eller  en  tjänst

• Antaganden  om  beteenden  och  behov  
räcker  INTE

• Ljuvligt  okomplicerat  att  ta  beslut  som  
grundar  sig  på  kunskap  och  inte  hittepå



HUR  MAN  GÖR  
USER  RESEARCH?



ANTROP

BYGGSTENAR

43

BRINNANDE    
FRÅGA

RELEVANT    
URVAL

RELEVANT    
KONTEXT

PASSANDE    
METOD

VARM    
INSTÄLLNING
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BRINNANDE  FRÅGA

•Verksamheten  önskar  en  förändring  
och  den  är  definierad.

•Det  finns  en  fråga  att  besvara.

•Det  finns  en  tanke  kring  hur  resultatet  
ska  användas.
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RELEVANT  URVAL

•Definiera  vilka  som  ni  vill  förstå.

•Skaffa  en  spridning  på  det  som  är  
relevant.

•Ålder,  kön,  utbildningsnivå,  bostadsort  
behöver  inte  vara  det  intressantaste.



DISKUTERA  
Vilken  målgrupp  skulle  ni  göra  research  på?

Företag Google H&M Dustin

Önskad förändring Växa i segmentet 
synskadade

Ökad försäljning av 
barnkläder online Få fler lojala kunder

Brinnande fråga
Vilka tjänster är 
intressanta att ta 

fram?

Hur ska vi utforma 
nya webbshoppen?

Varför säljer vi sämre 
på nya webben?

5  min



ÖVNING
Vilka  är  de  huvudsakliga  målgrupperna  

för  den  tjänst  ni  levererar?  

10  min
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VARM  INSTÄLLNING

•Empatisk

•Nyfiken

•Bekräftande

•Uppmärksam



INTERVJUN  ÄR  
CENTRAL
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INSTÄLLNING

https://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM

https://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM


ÖVNING:  DÅLIGA  FRÅGOR  
Intervjua  din  granne  (eller  bli  intervjuad):  
• Hur  gammal  är  du?  
• Har  du  Facebook?  
• Har  du  använt  Facebook  idag?  
• Gillar  du  Facebook?    

 
5  min



ÖVNING:  ÖPPNA  FRÅGOR  
Intervjua  din  granne  (eller  bli  intervjuad):  
• BeräIa  om  senaste  gången  du  använde  Facebook?  
• Vad  uppskaIar  du  med  Facebook?  
• Kan  du  visa  mig  hur  du  använder  Facebook?  

10  min



TIPS  INTERVJUTEKNIK

• Ställ  neutrala  och  öppna  frågor  
• Fråga  inte  vad  de  vill  ha,  utan  

vad  de  gör  
• Människor  formulerar  problem  

som  lösningar  -‐  lyssna  på  
problemet  

• ”Låtsas”  vara  nybörjare  (lärling)  
• Våga  vara  tyst  
• Släpp  manus  



ANTROP

RELEVANT  KONTEXT

•Beteendet  skiljer  sig  åt  om  vi  använder  
en  produkt/tjänst  hemma,  på  jobbet  
eller  på  bussen.

•Kognitiva  kapaciteten  att  använda  en  
produkt/tjänst  påverkas  av  om  
uppgiften  t  ex  är  primär  eller  sekundär.

•Fysiska  möjligheten  att  interagera  
påverkas  av  vad  vi  har  på  oss  och  var  vi  är.
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PASSANDE  METOD
•Intervjuer  

•Djupintervjuer    
•Action  research  

•Fältstudier  
•Observation  
•Skuggning  
•Dagböcker

•Tester  









Användare

Insikter



HUR  MAN  LEVERERAR  
USER  RESEARCH
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BLA,  BLA,  BLA  …



95%  TAR  IN   
KUNDINSIKTER 10%35%  TAR  FRAM  

ÅTGÄRDSPLAN
AGERAR   
PÅ  INSIKTERNA

How  to  Transform  the  Customer  Experience  -‐  Jim  Davies,  Gartner
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TRE  BERÖMDA  SÄTT  ATT  VISUALISERA  INSIKTER

70

PERSONAS

KUNDRESOR  &  UPPLEVELSEKARTOR

EFFEKTKARTOR
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PERSONAS
•Sammanfattar  och  kommunicerar  user  
research

•Representerar  mönster  av  beteenden

•Karaktärer  som  känns  levande  -‐  inte  
karikatyrer  

•Levandegör  kunden  och  håller  fokus  på  
deras  behov

•Gör  det  möjligt  att  designa  för  en  handfull  
karaktärer  istället  för  alla  man  intervjuat
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Vad  behöver  
användarna? Vi  frågar  en!

Jag vill ha godis!

Eller  så  letar  vi  e`er  
beteendemönster

72
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AI  Allfredsställa  alla  leder  All  aI  ingen  blir  nöjd

73
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Olika  personas  behöver  olika  designlösningar

74
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Personas	  är	  inte	  marknadssegment

Page	  	  72

Courtesy	  of From	  About	  Face:	  The	  Essentials	  of	  Interaction	  Design	  (Fourth	  Edition.	  Wiley,	  2014)CC	  4.0	  BY-‐ND

75
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BETEENDEVARIABLER
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Plikttrogna 
medborgaren 

Behov 
• Bli korrekt och professionellt bemött  

• Lämna över ansvaret  

• Att polisen tar kommandot 

• Få hjälp att reda ut händelsen och lösa 
problemet 

• Få återkoppling om hur saker utvecklas och 
slutar 

1

Vem är den plikttrogna medborgaren? 
Den plikttrogna medborgaren tycker att det är viktigt att 
samhällets regler följs och tvekar inte att tipsa eller anmäla om 
hon bevittnar eller är med om något allvarligt.  Däremot anmäler 
hon inte mindre saker för sakens skull eller för att det ska in i 
statistiken. För den plikttrogna medborgaren är det viktiga att 
hon blir av med problemet och kan lägga över ansvaret att lösa 
det på polisen.  

Den plikttrogna medborgaren kontaktar inte myndigheter så 
ofta men när hon gör det är det viktigt för henne att bli tagen på 
allvar, bli sedd och bli behandlad individuellt - inte få frågor och 
svar skickade till sig från en generell guide på nätet. Hon 
uppskattar digitala tjänster när de förenklar vardagen, som att 
beställa saker på nätet eller boka en semesterresa, men tycker 
fortfarande att telefonen är oslagbar när man har ett mer 
komplext ärende eftersom man får återkoppling med en gång.  

Saknar återkoppling 
Den plikttrogna medborgaren är positiv till polisen och tycker 
det känns bra när man ser dem på gatan. Hon har en bild av att 
polisen har för lite resurser och vill inte ta upp deras tid i 
onödan, men ställer samtidigt krav på dem att de ska ta ansvar 
när det sker en allvarlig händelse.  

För ett tag sedan blev den plikttrogna medborgaren prejad av 
en taxibil när hon cyklade till jobbet. Hon blev jättearg och 
anmälde samma dag med registreringsnummer och flera vittnen 
till händelsen. Polisen var trevlig när hon ringde och verkade ta 
henne på allvar, men efter det samtalet har hon inte hört något, 
vilket gör henne besviken.  

”Jag förstår att de har många 
ärenden men önskar att de 
åtminstone hade ringt och 
berättat det då”. 

Hon förstår att polisen har många ärenden men hade önskat att 
de åtminstone hade återkopplat den informationen i sådana fall. 
När hon inte har hört någonting känner hon att hon inte kan 
släppa ansvaret och känna sig säker på att polisen gör sitt jobb.  

En gång hittade den plikttrogna medborgaren en plånbok på 
gatan. Då hon hade tid kvar på lunchrasten gick hon till närmsta 

2

polisstation och lämnade in den. De tackade för hjälpen och var 
trevliga men de tog inte hennes namn och nummer. Eftersom 
hon hade hoppats på en hittelön blev hon lite besviken på att de 
inte öppnade upp för att ägaren skulle kunna ta kontakt med 
henne.  

”Även om jag inte hade fått 
någon hittelön hade det varit 
roligt att veta om ägaren fick 
tillbaka plånboken i alla fall.” 

Vill hjälpa till om det är enkelt 
Även om den plikttrogna medborgaren kan tänka sig att göra 
en del arbete själv för att avlasta polisen föredrar hon att i 
första hand använda telefon när det gäller ett tips eller en 
anmälan. Anledningen är att hon känner sig osäker på var en 
anmälan i t.ex. ett formulär tar vägen och om någon har tagit 
emot den och arbetar med den.  

Hon orkar inte själv följa upp sina ärenden genom samtal utan 
vill att polisen håller henne uppdaterad om utvecklingen, som 
t.ex. att en handläggare har öppnat ärendet eller att de har hört 
vittnen. Hon skulle också uppskatta att kunna bidra med mer 
information i fallet på ett enkelt sätt.  

Utmaningar för polisen 
• Ge bättre återkoppling vid anmälan och i pågående 

ärenden 

• Ge den plikttrogna medborgaren ett kvitto på att den 
har handlat rätt 

• Bemöt den plikttrogna medborgaren professionellt 
och individanpassat  

Om polisen inte gör någonting kommer inte den 
plikttrogna medborgarens förtroende för polisen minska. 
Däremot kan den plikttrogna medborgaren kontakta 
polisen mer om den får reda på att orättvisor begås och 
får bättre återkoppling. 

DRIVKRAFTER 

Vill känna att hon handlar rätt 
Vill känna att samhället fungerar 

Vill bli tagen på allvar 

Attityd till polisen

Central känsla Handlingskraft

60%

Skulle kunna 
 bli 75%

Skulle kunna bli

Rättrådig

Drivkrafter

Beskrivning av 
målgruppen

Behov

Visualisering av 
nyckelfaktorer

Åtgärder

77
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MÅLGRUPPSBESKRIVNING  
Äldre pensionär i slutet av livet som levt med sin partner i många år. Ekonomin är dålig och de 
har inget större sparande. De är medvetna om att de är i livets slutskede och pratar regelbundet 
med varandra om detta. Båda har krämpor som begränsar deras aktiva förmåga. De har pratat 
igenom hur de vill att deras begravningar ska bli men annars har de inte planerat något på ett 
systematiserat sätt. 

Behov 

• Behöver personlig handledning och hjälp med allt som 
ska göras. 

• Vill ha hjälp med att förstå myndighetsbeslut 

• Behöver att någon förklarar hur hennes ekonomiska 
situation kommer bli 

• Vill ha hjälp med att ta hand om allt praktiskt efteråt 

• Vill ha hjälp med att klara av bankärenden - har inte bank 
på nätet 

• Behöver någon att prata för att komma ur det passiva 
tillståndet 

 

“Stig var allt jag levde för och nu när han 
 är borta känns allt så meningslöst”

85 år, inga barn, gift, pensionär,  
dålig ekonomi, hyresrätt, plötslig död

ADA

PARAMETRAR 

PASSIV
Reaktion på chocken 

AKTIV

ENSAM
Social situation

MÅNGA

LITE
Tid att sköta det praktiska 

MYCKET

ENKEL
Arvsbilden

KOMPLEX

LÅG
Ekonomisk komplexitet

HÖG

LÅG
Ekonomisk utsatthet 

HÖG

DÅLIGT
Ekonomiskt skydd 

BRA

LITEN
Erfarenhet av dödsfall 

STOR
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PERSONAHYPOTESER

•Görs  för  att  få  en  gemensam  syn  på  
målgruppen  tidigt  i  processen

•Snabbt  att  göra  och  lätt  att  ändra

•Hypoteserna  bygger  inte  på  riktig  
data  eller  research

•Behöver  valideras!

•Inte  riktiga  personas!



ÖVNING:  PERSONAHYPOTESER

20  min



ÖVNING:  PERSONAHYPOTESER

20  min

Sambo  med  små  barn  förlorar  sin  livspartner

Lisa  har  förlorat  sin  sambo  e1er  e2  kort  och  intensivt  
sjukdomsförlopp.  De  har  två  barn  i  skola  och  förskola.  
Lisa  har  e2  intensivt  jobb  med  mycket  ansvar.  

•Få  vardagen  a2  fungera  
•Hjälpa  barnen  a2  ta  sig  igenom  sorgen  och  chocken  
•Säkra  a2  de  kan  bo  kvar  i  huset  
•Kunna  behålla  si2  jobb  
•Hantera  det  prakEska  med  a2  avsluta  konton,  fixa  
med  arv  mm  

•Förstå  det  ekonomiska  som  hennes  sambo  var  
ansvarig  för

•Stark  på  dagarna  ensam  med  sin  oro  på  nä2erna  
•KogniEvt  påverkad  av  sorgen,  svårt  a2  hålla  fokus  och  
a2  minnas  vad  hon  har  fixat  och  inte  

•Barnen  går  före  allt  
•Handlingskra1ig  men  förvirrad  

•Vet  inte  var  hon  ska  vända  sig  med  sin  oro  om  barnen  
•Svårt  a2  hantera  jobbet  men  vet  inte  om  det  är  
Ellräckligt  för  a2  bli  sjukskriven  

•Förstår  inte  vilka  ersä2ningar  hon  har  rä2  Ell  
•Vet  inte  vad  som  förväntas  av  henne  i  kontakt  med  
olika  myndigheter  

•Osäker  på  om  hon  har  hanterat  allt  prakEskt  kring  
sin  sambos  åtaganden

•Kontakt  Ell  andra  som  varit  i  hennes  situaEon  liknande  
den  som  MVC  kan  förmedla  

•Samlad  informaEon  från  myndigheterna  kring  både  
processen  och  kring  ersä2ningar  

•Tydligare  regler  kring  sjukskrivning  i  samband  med  sorg  
•  …..
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FÖRSTÅ  KUNDENS  RESA  



Kundresan  visualiserar  kundens  
interakAon  med  en  tjänst  över  Ad  

och  kanaler



KUNDRESOR   
TAR  ER  FLERA    

STEG  MOT  ÖKAT  
KUNDFOKUS



VAD  KUNDRESOR  GER
Insikter  om  kunderna1

2 Fokus  på  hela  tjänsten

3 Ökat  samarbete  i  organisa`onen

4 Bä_re  prioritering  av  insatser

5 Träffsäkrare  ujormning  av  tjänster



TRE   
hinder  för  aI  förbäIra  

kundupplevelsen



KANALTÄNK#1
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FÖRETAG  HAR  EN  TENDENS  ATT  FOKUSERA  PÅ  
KANALER...
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MEDAN  KUNDERNA  INTE  BRYR  SIG  SÄRSKILT  
MYCKET  ALLS  OM  KANALER  
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PROBLEM  RELATERAS  EN  VISS  KANAL
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SAM  SKA  TILL  KÖPENHAMN

Köpenhamn

Var	  går	  tåget	  
ifrån?

Försöker	  
hitta	  

personal

Hör	  inte	  utroppet
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BRIST  PÅ  KONTEXT

Otydliga	  skyltar

Svårt	  att	  
hitta	  hjälp

Utropp	  har	  för	  låg	  
volym



DET  SAMARBETAS  FÖR  LITE  
RUNT  KUNDUPLEVELSEN#2
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Kirurgen

Kardiologen

Äldreboendet

Geriatriken

Vårdcentralen

Akuten

Hemtjänsten

Hemmet

Maj Juni Juli Augusti

Tänka  i  enskild  verksamhet…



© 2015  ANTROP

Kirurgen

Kardiologen

Infektion

Geriatriken

Vårdcentralen

Akuten

Hemmet

Hemtjänsten

Maj Juni Juli Augusti

Bertil 80 år, multisjuk: 
”Jag klarar inte av att vara hemma själv.”

Ambulans En stökig patient-/brukarresaNegativ 
upplevelse
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Kirurgen

Kardiologen

Äldreboendet

Geriatriken

Vårdcentralen

Akuten

Hemtjänsten

Hemmet

Maj Juni Juli Augusti

…  eller  tänka  tjänst?
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Äldreboendet

Geriatriken

Vårdcentralen

Akuten

Hemmet

Hemtjänsten

Mars April Maj Juni

Elsie 78 år, dement: 
”Jag har det bra här hemma, jag trivs så bra 
här. Jag vill bo kvar så länge det går. ”

Telefon Ett gott exempelNegativ 
upplevelse

Positiv 
upplevelse
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INSIKTER  GÖMS  I  RAPPORTER#3



ANTROP

KUNDRESOR
•Visar  tjänsten  utifrån  kundens  perspektiv

•Beskriver:  
•Vad  kunden  gör  över  tid  och  kanaler  
•Varför  kunden  gör  vad  de  gör  
•Positiva  och  negativa  upplevelser  
•Tankar,  känslor  och  mål

•Bra  för  att:  
•Förbättra  
•Innovera  
•Effektivisera  
•Prioritera  
•Samarbeta
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ANTROP

SERVICE  BLUEPRINT
•Visar  hur  organisationen  levererar  tjänsten

•Beskriver:  
•Vilka  som  möter  kunderna  
•Vilka  som  arbetar  bakom  scenen  
•Vilka  stödsystem  som  finns

•Bra  för  att:  
•Förstå  hur  tjänsten  levereras  
•Arbeta  med  att  effektivisera  
leveransen  

•Genomföra  förändringar
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Beskriv  faserna  för  din  tjänst  och  
målgruppens  upplevelse  av  tjänsten  

10  min

ÖVNING



ANTROP

+

-
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Första tidenVid dödsfalletPartner sjukBåda friska Senare

+

-
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........................................................................................

INFÖR ATT BLI ENSAM KVAR I ÖVERGÅNG EFTERLEVANDE 1V - 6 MÅNADER

NEGATIVT

POSITIVT

........................................................................................

Tecknar livförsäkring 
när de köper hus Familjen finns vid min 

sida

Upplevelsekarta MARIA
•

35 år, småbarn, sambo, heltidsarbete, medelgod ekonomi, villa, plötslig död

Knöligt med alla brev och alla 
papper skulle  

föredra att lösa saker elektroniskt

Den kognitiva förmågan är nedsatt vilket gör  
det svårt att lyssna och ta in information på  

ett normalt sätt Jobbiga beslut kring 
begravningen

Aldrig pratat om begravning 
fast de borde ha gjort det 

Vet att de borde gifta sig men 
kommer ej till skott, något 

annat kommer alltid emellan

Stressad vårdpersonal 
skickar hem Marie med 

många frågetecken natten 
för dödsfallet 

Dödsbeskedet nåt 
sociala medier snabbt 
och folk börjar höra av 

sig

Faktura från landstinget 
för ”svepning av lik” som 

inte ingår i 
begravningsavgiften

Livförsäkring infaller 
automatiskt och snabbt 

efter bortgången

Nöjd med svar och bemötande 
från Pensionsmyndigheten

Separata bankkonton 
underlättade hanteringen av 

ekonomin efteråt

Bror som är jurist stöttade vid  
bouppteckningen

Skönt med att få hjälp med 
bouppteckningen av 
begravningsbyrån

Omställningspension ger tid att 
anpassa sig till den nya ekonomiska 

situationen

Ältandet av detaljer kring 
dödsfallet tar mycket energi.

Barnen ska ha ut sin arvslott

Behöver ansöka om 
efterlevandepenning

Lagfarten på huset behöver flyttas*

Avsluta och ändra alla 
abonnemang tar mycket tid

Mycket digitalt som måste 
avslutas t.ex. Facebook, 

LinkedIn

Behöver psykiskt stöd till 
sig och familjen lång tid 

framöver

Osäker om hon har råd att 
köpa ut huset

Stress ger utmattning och risk 
för psykiska problem

Jobbig kontakt med 
försäkringskassan kring 

sjukskrivning

Orolig hur barnen mår

Tiden räcker inte till för att sköta 
allt samtidigt som barnen, huset 

och allt annat praktiskt

108



ANTROP 109

Inför universitetsstartAnsökerVäljer utbildningFunderar kring studier Under studierna

+

-



Beskriv  din  kundresa  för  grannarna  
ÖVNING

3+3+3+3  min



KONCEPTUTVECKLING
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HUR  ANVÄNDER  MAN  EN  KUNDRESA?



ANTROP

IDÉGENERERING

• FörbäIra  kundupplevelsen  genom  
hela  kundresan  

• Addera  värde  i  varje  steg  
• Ta  bort  frikAon  
• EffekAvisera  ert  arbete
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SAMSKAPANDE  WORKSHOPS  



WORKSHOPS

• Definiera  mål  
• Bjud  in  relevanta  deltagare  

Tydligt  input  och  önskat  output  
• Gör  en  workshopmall  och  

tidsschema  
• En  bra  incheckning!  
• Engagera  deltagare  med  

strukturerade  övningar  
• Utcheckning  
• Ha  kul!    



ANTROP PROJEKT  UPPLÄGG 116PLANERA  EN  FEST



ANTROP PROJEKT  UPPLÄGG 117SÄG  NEJ



ANTROP PROJEKT  UPPLÄGG 118SÄG  NJA…  OCH  FÖRESLÅ  NÅGOT  ANNAT



ANTROP PROJEKT  UPPLÄGG 119SÄG  JA  OCH…  BYGG  PÅ  VARANDRAS  IDÉER









ÖVNING
Idégenerering  uAfrån  kundresan  

Addera  lappar  för  hur  ni  kan  förbäIra  
kundupplevelsen  

Led  varsin  workshop
7,5+7,5+7,5+7,5



BESKRIV  OCH  VISUALISERA    
IDÉER  OCH  KONCEPT



PROBLEM  1



ANTROP

KONCEPTBESKRIVNING
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ANVÄNDNING    
FÖRST
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Scenario: Lokaldatakorrare  - korrektur data / lokalt

Linnea måste inför publiceringen av Sthlm katalogen (där de 
har ett antal kontor) säkerställa att uppgifterna i katalogen är 
korrekta. Hon löser det genom att logga in på Kundportalen 
och leta reda på de aktuella kontorens annonser och sedan 
skicka en inbjudan att granska basdatat till de ansvarig 
person på kontoren. Linnea sätter rättigheterna till lokala 
kontoren att ändra i kontaktuppgifterna. Varje inbjudan får ett 
eget ärendenummer och Linnea kan sedan logga in och se 
deras status.
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•
Räkningarna börjar komma in. Gunnel oroar sig 
och undrar om hon kommer kunna bo kvar. Hon 
har sett att det finns information på 
Efterlevandeguiden.

Hon kikar på länken och hamnar på 
Pensionsmyndighetens webbplats där hon 
ansöker om bostadstillägg.

Hon läser lite generellt men sedan vill hon se vad 
som gäller just för henne.

Hon svarar på frågorna i Guide till ersättning och 
ser att hon borde ha rätt till Bostadstillägg.

Gunnel känner sig tryggare eftersom hon vet 
ungefär vilka ersättningar hon har rätt till. hon kan 
själv börja planera sin ekonomi.

STORYBOARD

Ekonomi

1.

Guide till ersättning

2.

Ansökan om bostadstillägg

ANSÖK BOSTADSTILLÄGG
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Scenario exempel 2

Den tekniska skribenten Lars har också fått en notis om att 
grunden för metoden är klar. När han kommer in i YSOAS ser 

han att mycket har hänt i projektet redan och att arbete 
med metod, tider och reservdelar har kommit en bra bit. Lars 

öppnar upp den metod som har tagits fram och läser 
igenom stegen. Han tycker att det är märkligt att ett steg 

benämns annorlunda här än vad han är van vid och skriver 
en kommentar om det med notifiering till Sara.

Då många delar i metoden återanvänder tidigare aktiviteter 
finns redan text och bild i flera steg. Några steg verkar å 
andra sidan vara helt nya då de bara har en rubrik. Han går 
igenom de texter som finns och ändrar till nya versioner där 
det behövs, samt skriver nya texter där det saknas. Det är 
skönt att inte behöva skriva alla FPC-koder själv längre. 
Då vissa komponenter är nya bedömer han att vissa bilder 
behöver bytas och lägger in beställningar på detta.
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ÖVNING  ATT  TA  MED  HEM
Välj  eI  urval  av  idéer  
Rita  en  storyboard  

OBS  -‐  alla  kan  skissa  :)
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H
IT
TA VÄLJA

GÖRA

Målstyrning

Visuali-
sering

Samman-
hållen
prio

Görbarhets-
koll
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VÄLJA  VILKA  SATSNINGAR  
NI  SKA  GÖRA
• Värdera  idéer  och  förbäIringar  uAfrån:  

• Kundny_a  
• Affärsny_a  
• Komplexitet  

• Formulera  en  handlingsplan  uAfrån  de  idenAfierade  
akAviteterna.  

• Definiera  Business  case  för  större  iniAaAv.
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EFFEKTKARTA
• Metod  för  aI  tydliggöra  kopplingen  från  affärsmål  

All  enskild  åtgärd

• Definierar  ny_a  för  målgrupperna

• Gör  det  läIare  aI  prioritera

• Iden7fierar  och  prioriterar  lösningar  

• Tar  även  hänsyn  All  komplexitet  för  
verksamheten  och  teknisk  komplexitet

• Definiera  tydliga  affärsmål



Utan effektmål är designrymden 
i praktiken oändlig
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Det ska vara enkelt att använda Nationella Riktlinjerna.

TOLKAR & TILLÄMPAR

•  Omarbeta NR till regional nivå

•  Konkreta mätpunkter som stöd för 

uppföljning

•  Utveckla digitala tjänster kring NR

•  Kommunicera vårdprocessen till 

profession och patient

Enhetlig informationsstruktur
•  Standardiserat fackspråk sparar tid vid omarbetning

•  Generiska tjänstekontrakt och öppna APIer förenklar 

tjänsteutveckling

Kommunicera nyttan med NR tydligare 
•  Ökar motivationen - visar resultat

•  Visar konkret nytta med insatserna över tid.

Digitala verktyg för beslutsstöd
•  Göra relevanta beräkningar och jämförelser

Flödesschema över vårdprocessen
•  Skapar förutsättningar för likvärdig vård i hela landet

•  Minimerar risken för fel

Förbättra tillgängligheten och användbarheten 
för NR online
•  Ger åtkomst till NR på både dator och mobila enheter

•  Snabbt hitta information

STYR &

PRIORITERAR

FÖLJER VID

VÅRDTILLFÄLLET

BEHOV

LÖSNING
Förbättra tillgängligheten och användbarheten 
för NR online
•  Ger åtkomst till NR på både dator och mobila enheter

•  Söka i flera riktlinjer samtidigt

Årlig OK-stämpel
•  Man vet med säkerhet att riktlinjerna är aktuella

Digitala verktyg för beslutsstöd
•  Korta och situationsanpassade texter som man hinner läsa

Flödesschema över vårdprocessen
•  Skapar förutsättningar för likvärdig vård i hela landet

•  Skapar trygghet i mötet med patienten 

•  Minimerar risken för fel

•  Gör det möjligt att veta var i processen man befinner sig

Enhetlig informationsstruktur
•  Får rätt information i det system man befinner sig i

•  Minimerar osäkerhet och möjliggör snabbare beslut

LÖSNING
Översyn av prioriteringsskalorna
•  Ger ett verklighetsanpassat prioriteringsstöd

•  Ger bättre uppbackning

Digitala verktyg för beslutsstöd 
•  Målgruppsanpassade underlag

•  Skapa samsyn

•  Förenklar kommunikation med t.ex. politiker

•  Göra relevanta beräkningar och jämförelser

Upphandlingsstöd för vårdrelaterade system
•  Framtidssäkrar de system som köps in

Enhetlig informationsstruktur
•  Effektiviserar verksamheten på flera områden

LÖSNING

•  Backa upp beslut genom att 

hänvisa till NR

•  Prioritera vad som är viktigast

•  Följa NR med de resurser jag har

BEHOV
•  Riktlinjer som är anpassade till min 

verksamhet

•  Korrekt och uppdaterad informa-

tion i rätt sammanhang

•  Känna att jag kan påverka

BEHOV
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https://youtu.be/O94kYyzqvTc 



© 2016  ANTROP

H
IT
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GÖRA
UX-

design

Visuell
design

Innehåll
Blueprint

Användar-
test
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DESIGN  BRINGS  
THE  STRATEGY   

TO  LIFE!



DIGITAL  DESIGN



ANTROP

INFÖRA  NYTT  ARBETSSÄTT

142
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KULTURFÖRÄNDRING
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”The 300 million button”

Amazon



© 2014 ANTROPFÖRENKLING  GAV  ÖKAD  FÖRSÄLJNING  



© 2013 ANTROPEN  DESIGNLÖSNING  KAN  VARA  EN  DOFT
https://www.youtube.com/watch?v=LUlJgyYsELc

https://www.youtube.com/watch?v=LUlJgyYsELc


© 2013 ANTROPEN  DESIGNLÖSNING  KAN  VARA  EN  HUND



© 2013 ANTROPEN  DESIGNLÖSNING  KAN  VARA  EN  VÅRDKORDINATOR



KUNDCENTRERAD  ORGANISATION
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H
IT
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GÖRA

FACILITERA

Nära
samarbete

Projekt-
ledning Coachning UtbildningCross-

workshop Förankring
Kund-

ambassadör



DET  RÄCKER  INTE  ATT  EN  ÄR  NYFRÄLST
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1. UX-fientlighet 
”Användarna får anpassa sig efter systemet”

2. Utvecklingsstyrd UX 
Intresse för UX finns, men inga dedikerade UX-resurser

3. UX guerilla style 
Sporadiska UX-aktiviteter 

4. Dedikerad UX-budget 
UX-designers med låg nivå av samordning

5. Organiserat UX-arbete 
UX-grupp, UX/CX-manager, organiserat CX-arbete

6. Systematiska CX-processer 
CX-arbetet är mer formaliserat och högt priorierat

7. Integrerad CX 
Service design har en nyckelroll

8. CX genomsyrar allt 
Organisationen styrs utifrån CX

152

1. Fokusera på kundupplevelsen 
2. Utveckla processerna som ger kundupplevelsen  
3. Forma organisationen med roller och ansvar 

1. Forma organisationen med roller och ansvarsområden  
2. Utveckla processerna 
3. Reaktiv kundservice (felhanterande istället för relationsbyggande) 

Kundnytta är ett centralt affärsmål

Affärsmål och kundnytta är separata

MOGNADSTRAPPA - KUNDCENTRERING



DISKUSSION
Var  befinner  ni  er?

10  min



      

• Lyckade  pilotprojekt  -‐  Mäta!

• Kundcentrerad  process

• Vision  för  kundupplevelsen

• Tydliga  mätbara  mål

• RäI  kompetens

• Missionering

FÅ  IN  CX  I  ORGANISATIONEN



EN  SISTA  ÖVNING
Hur  ska  du  jobba  med  deIa  framöver? 
Fundera  ut  konkreta  akAviteter  som  

du  kan  göra  i  din  arbetsvardag.  

10  min



UTCHECKNING
HUR  KÄNNS  DET  EFTER  DAGEN?



PÅ  ÅTERSEENDE!

Hör  gärna  av  er  med  frågor  
erik@antrop.se 
0733-‐210  720

mailto:erik@antrop.se?subject=

