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Sammanfattning 
 

Att fånga kundens behov och förväntningar är nyckeln till stärkt konkurrensförmåga och ökad 

lönsamhet. Trots detta är offentliga verksamheter dåliga på att ta till vara på kunden och dennes 

erfarenheter och kunskap som en resurs i kvalitetsförbättringsarbetet. I januari 2012 trädde den 

nya kollektivtrafiklagen i kraft i Sverige. En tydlig målsättning med den nya 

kollektivtrafiklagen är att resenärsperspektivet i större utsträckning ska vara en del av 

kollektivtrafikplaneringen. Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om hur offentliga 

verksamheter med ansvar för kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering med hjälp av co-

production, co-design och service design. 

 

Undersökningsdesignen innebär en fallstudie av Uddevalla kommun och bytespunkten 

Uddevalla C. I undersökningen tillämpades service design-metoderna direktobservationer, 

servicesafari, kundresor genom samtalsintervjuer, mobiletnografi, persona och storyboards för 

att undersöka och visualisera arbetspendlares upplevelse av Uddevalla C som bytespunkt. 

Resultatet visar att tillämpning av service design-metoder kan användas i 

kollektivtrafikplaneringen för att skaffa värdefull kunskap om kundernas behov och 

förväntningar. 

 

Uppsatsen och dess resultat bidrar till att visa hur offentliga verksamheter med ansvar för 

kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering genom tillämpning av service design där co-

production och co-design spelar en avgörande roll. 

 

Nyckelord: Kundorientering, service design, co production, co design, kollektivtrafik, offensiv 

kvalitetsutveckling 
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 Abstract 
 

Capturing the needs and expectations of the customers is key to an enhanced competitiveness 

and increased profitability. Despite this, the public activities of the poor to take advantage of 

the customer and his experience and knowledge as a resource in quality improvement efforts. 

In January 2012, a new Public Transport Act came in to force in Sweden. A clear goal of the 

new law was to enhance the travelers’ perspective as an important part of the public transport 

planning process. The purpose of this paper is to develop knowledge on how public agencies 

responsible for public transport planning can achieve greater customer orientation with the use 

of co-production, co-design and service design. 

 

A case study of the Uddevalla Municipality and Uddevalla Central Station as transfer node was 

conducted. The service design methods direct observations, service safaris, customer journey 

mapping through in-depth interviews, mobile ethnographies, persona and story boards were 

applied to examine and visualize commuters’ experience of Uddevalla Central Station as the 

transfer node. The result show that the application of service design methods can be used in 

public transport planning in order to gain valuable information about customers' needs and 

expectations. 

 

The thesis and its results will help to demonstrate how public organizations responsible for 

public transport planning can achieve greater customer orientation through the use of service 

design where the co-production and co-design play a crucial role. 

 

Keywords: Customer orientation, service design, co-production, co-design, public transport, 

public transfer, total quality management 
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1. Inledning 
 

I kapitlet presenteras bakgrunden till studien, aktuell forskning, problemområde, syfte och för 

studien definierade frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Att fånga kundens behov och förväntningar är nyckeln till stärkt konkurrensförmåga och ökad 

lönsamhet. Trots detta är offentliga verksamheter dåliga på att ta till vara på kundens 

erfarenheter och kunskap som en resurs i kvalitetsförbättringsarbetet. Innovationsrådet (2013) 

beskriver i sitt slutbetänkande Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig 

verksamhet att merparten offentliga verksamheter som tillfrågats menar att de arbetar 

kundorienterat eller aktivt för att förstå kundernas behov. Men det rör sig snarare om att förstå 

kundernas upplevelse av tjänsterna som erbjuds än vad kunderna faktiskt behöver. Rådet (2013) 

beskriver att en ökad involvering av kunder så som medborgare och företag i såväl planering 

som utveckling och utvärdering av offentliga tjänster ge positiva effekter på både kvalitet och 

kostnader.  

 

Swedish Quality Management Academy (SQMA) (2012) har genomfört en nationell studie som 

presenterar de 10 största kvalitetsutmaningarna som organisationer i Sverige står inför. En av 

dessa utmaningar är hur verksamheter i större utsträckning kan involvera kunderna som 

värdeskapare för att på så sätt bättre förstå deras behov för att utveckla attraktiva tjänster 

(SQMA, 2012). Förändringar för offentliga organisationer de senaste åren som New Public 

Management (NPM) (Bovaird, 2007) och avregleringar har ökat pressen på offentliga 

organisationer att öka sin kundorientering (Bernard, Osmonbekov & McKee, 2011). Det 

växande behovet av att i större utsträckning involvera kunderna i offentlig sektor i utvecklingen 

av tjänster innebär ett till lika växande behov av att utveckla kunskap om hur medborgaren som 

kund ska kunna ta del som värdeskapare för att stödja kunder i medskapande aktiviteter av 

förväntad tjänst (Trischler & Scott, 2015). Genom så kallad co-production menar 

Innovationsrådet (2013) att kunders erfarenheter, kunskaper och egna färdigheter bättre kan tas 

till vara för att skapa mer kostnadseffektiva och behovsanpassade välfärdstjänster samtidigt 

som kunden ges större egenmakt.  

 

Ostrom (1996) styrker bilden av att offentliga tjänster oftast adresserar kunden som en passiv 

mottagare men att co-production innebär att kunden tar och kan ta en mer aktiv roll i skapandet 

av tjänster som är av vikt för dem. Trischler och Scott (2015) menar att co-production borde 

stödjas av offentliga organisationer och skulle leda till förbättrade förutsättningar till lärande 

och ständiga förbättringar. Författarna (2015) beskriver service design som ett viktigt 

utvecklingsområde för att understödja kundernas delaktighet i co-production processer. Service 

design innebär ett systemperspektiv och alla de delar som utgör en tjänst och påverkar 

kundnöjdhet. Gloppen (2011) beskriver att det finns ett ökande intresse för hur tjänster 

utvecklas och hur design kan nyttjas i co-production syfte. Ett begrepp som dyker upp allt oftare 

i dessa sammanhang är co-design vilket kan ses som en form av co-production och innebär en 

användar-centrerad utgångspunkt vid planeringen av offentliga tjänster där kunden deltar i 

utformningen av dessa (Alves, 2012; Donetto, Pierri, Tsianakas & Robert, 2014; Trischler & 

Scott, 2015; Yoo, Zimmerman, Steinfeld & Tomasic, 2010). 

 

Relativt lite är skrivet angående forskning om co-production, co-design, och service design 

beträffande offentliga välfärdstjänster. Katzan (2015) hävdar att lite vetenskapligt intresse har 



2 
 

riktats över huvud taget till tjänsteutveckling och design av tjänster. Även Robert et al. (2015), 

Teixeira et al. (2012) och Yoo et al. (2010) beskriver en sviktande forskning på området. 

Stickdorn och Schneider (2011) menar dock att det finns exempel på forskning om service 

design med utgångspunkt ur co-creation att hitta redan tillbaka i början av 1990-talet. Det finns 

enligt Innovationsrådet (2013) exempel från Sverige och utomlands på organisationer som 

testat, huvudsakligen på hälso- och sjukvårdsområdet. Även om det finns många beskrivna fall 

där till exempel service design tillämpas både i och utanför den offentliga sektorn så är det få 

av fallen som studerats ur en vetenskaplig utgångspunkt (Stickdorn & Schneider, 2011). Men 

hur kan offentliga organisationer praktiskt gå till väga för att skapa framgångsrika former för 

co-production, co-design och service design för ökad kundorientering?  

 

Kollektivtrafik utgör en viktig offentlig service där av tradition kunder eller resenärer i stor 

utsträckning har setts som passiva konsumenter av denna tjänst (Gebauer, Johnson & Enquist, 

2010). Trafikplanering i stort ansvarar kommunerna enligt Sveriges kommuner och Landsting 

([SKL], 2012) för och styrs enligt SKL (2012) av Väglag (SFS 1971:948), Lag (SFS 1995:1649) 

om byggande av järnväg, Miljöbalk (SFS 1998:808) samt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Kommunerna har därmed en viktig roll för att skapa rätt förutsättningar för kollektivt resande. 

En annan myndighet med en viktig roll för kollektivtrafiken är Trafikverket som ansvarar för 

den långsiktiga planeringen av transportsystemet i Sverige. Där till ansvarar Trafikverket också 

för all byggnation, drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet. (SKL, 2012) 

 

Ansvaret för kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering styrs av Lag (SFS 2010:1065) om 

kollektivtrafik. Enligt lagen (SFS 2010:1065) så ansvarar kommunerna och landstingen 

gemensamt inom ett län för kollektivtrafiken. Där till skall det i varje län finnas en 

kollektivtrafikmyndighet. En kollektivtrafikmyndighet kan delas mellan kommuner och 

landsting eller mellan endast kommuner som ett kommunalförbund, eller ensamt i landstingets 

regi. Myndigheten ansvarar för att regelbundet fastställa mål för den regionala trafiken i ett 

regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). Programmet arbetas fram i samverkan med 

myndigheter, resenärer och företag, kollektivtrafikföretag och andra organisationer. (SFS 

2010:1065) 

 

I januari 2012 trädde den nya kollektivtrafiklagen i kraft i Sverige. En tydlig målsättning med 

den nya kollektivtrafiklagen är att resenärerna och deras perspektiv i större utsträckning ska 

vara en del av kollektivtrafikplaneringen, men efterfrågar också verktyg för att öka förståelsen 

för resenärerna som kunders behov och förväntningar som underlag för förbättringar i både 

planering och genomförande (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik [K2], 2015).  Det 

finns således ett behov av att öka kundorienteringen bland offentliga verksamheter med ansvar 

för kollektivtrafik, där resenärerna som kunder blir aktiva medskapare snarare än passiva 

konsumenter. Där till finns ett behov av ökad kunskap på områdena co-production, co-design 

och service design med tonvikt på verkningsbara verktyg för att utveckla kollektivtrafiken som 

offentlig tjänst. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om hur offentliga verksamheter med ansvar 

för kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering med hjälp av co-production, co-design och 

service design. 
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1.3 Avgränsningar 

Kommunerna har som beskrevs ovan en viktig roll för att skapa rätt förutsättningar för 

kollektivt resande. En del av detta ansvar är bytespunkterna som är viktiga i 

kollektivtrafikplaneringen eftersom själva resan med ett kollektivt färdmedel innebär byten 

mellan olika färdmedel och har olika syften (SKL, 2012). För att planera för kundnöjdhet är det 

är därför viktigt att kunna fånga ”hela resan” och de olika interaktioner som det innebär för 

kunden. (SKL, 2012, s. 29). Uppsatsen kommer att avgränsa sig till kommunen som aktör i 

kollektivtrafikplaneringen med fokus på bytespunkter. 

 

 
 

Figur 1.1 Kvalitetsdimensioner för kollektivtrafik (SKL, 2012) med inspiration från Bergman 

och Klefsjö (2012), använda kvalitetsdimensioner har markerats grå 

 

SKL (2012) beskriver ett flertal kvalitetsdimensioner som är viktiga för 

kollektivtrafikresenären som kund. De kvalitetsdimensioner som knyts till bytespunkten är 

bekväm, enkel, säker och trygg (SKL, 2012). Uppsatsen avgränsar sig därför till dessa tre 

kvalitetsdimensioner. Kvalitetsdimensionerna illustreras utav Figur 1.1 här ovan. 
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2. Teori 
 

I kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram och tidigare forskning på uppsatsens 

nyckelområden kundorientering, kundnöjdhet, co-production, co-design och service design. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för offensiv kvalitetsutveckling och kundbegreppet samt hur 

detta problematiseras i offentlig sektor. 

 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling 
 

Kunden spelar en nyckelroll i kvalitetsutveckling och Bergman och Klefsjö (2012) definierar 

kvalitet som förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar samt helst 

överträffa dessa. Detta perspektiv som författarna (2012) beskriver som användarbaserat, 

innebär att kunden samt dess behov och förväntningar är centralt för kvalitet men också för 

kvalitetsutveckling. Total Quality Management (TQM) menar Sörqvist (2004) blev ett populärt 

Buzz Word under 1990-talet med en mer allomfattande syn på kvalitetsutveckling som 

inbegriper förbättringsarbete, processorientering och kundorientering där alla i organisationen 

är inblandade med utgångspunkt från ledningen. En försvenskning av ordet är ibland 

totalkvalitet. (Sörqvist, 2004) 

 

Bergman och Klefsjö (2012) har översatt TQM för att anpassa konceptet till en svensk kontext. 

Denna svenska modell för kvalitetsutveckling beskrivs som offensiv kvalitetsutveckling och 

bygger på hörnstenarna basera beslut på fakta, ständiga förbättringar, former för delaktighet 

och arbeta med processer där kunden är central och organisationen arbetar för att utveckla ett 

engagerat ledarskap. Modellen som illustreras av Figur 2.1 nedan är utgångspunkten från det 

teoretiska ramverket för magisteruppsatsen.  

 

 

 

Figur 2.1 Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv kvalitetsutveckling 

 

2.1.1 Utveckla ett engagerat ledarskap 
 

Offensiv kvalitetsutveckling vilar på ledningens engagemang (Bergman & Klefsjö, 2012). För 

att skapa en kultur som främjar kvalitetsutveckling är det av absolut största vikt att det finns en 

kunskap och övertygelse hos ledningen att verksamhetsutveckling är viktigt för organisationen. 

Kulturpåverkan börjar enligt Schein (2004, refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005) hos 
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ledaren/ledningen. Tydlig och trovärdig kommunikation är en nödvändighet för att skapa rätt 

förutsättningar för delaktighet bland organisationens medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2012) 

och för att lyckas med förbättringsarbete (Sörqvist, 2004).   

 

2.1.2. Arbeta med processer 
 

Processer är enligt Bergman och Klefsjö (2012) ett nätverk av aktiviteter som upprepas över tid 

där resurser omformas till ett resultat för att tillfredsställa processens och organisationens 

kunder med så liten resursåtgång som möjligt. Processorientering samt flödesorientering är där 

till en viktig beståndsdel i ett flertal förbättringsprogram så som Lean (Bergman & Klefsjö, 

2012; Ljungberg & Larsson, 2014; Sörqvist, 2004). Genom att titta på organisationens 

processer och hur flöden kan förbättras kan icke värdeadderande aktiviteter skalas bort 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2014; Sörqvist, 2004).. Processer och att 

kartlägga dessa är även centralt vid förbättringar av tjänsteverksamhet menar Sörqvist (2004) 

eftersom det är ett nödvändigt underlag för att förstå tjänsteutförandet och resultatet bättre. 

Traditionella arbetsmetoder för att arbeta med processer är till exempel process- och 

flödeskartläggningar vilka fungerar som en beskrivning av processens struktur och prestanda 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2014; Sörqvist, 2004). 

 

2.1.3. Arbeta med ständiga förbättringar 
 

För att möta och helst överträffa kundernas behov och förväntningar och samtidigt bibehålla en 

låg resursåtgång behövs en ständig utveckling och förbättring av verksamheten (Bergman & 

Klefsjö, 2012). För att ständigt kunna förbättra verksamheten och dess processer behöver 

organisationen kontinuerligt arbeta för att både identifiera dess kunder samt deras behov och 

förväntningar (Sörqvist, 2004). 

 

2.1.4. Basera beslut på fakta 
 

Att basera beslut på fakta innebär dels att information insamlas och hanteras för ge klarhet i en 

produktions prestanda, men också för att hantera kundernas behov och förväntningar samt hur 

de reagerar på utfallet (Bergman & Klefsjö, 2012). Att inte ha tillräcklig information om 

kunderna, deras behov och förväntningar, leder i många fall till att en produkt eller tjänst inte 

lyckas (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004). Att arbeta utifrån principen att basera beslut 

på fakta innebär att söka nödvändig kvantitativ och kvalitativ data för analys som basis till 

slutsatser om förbättringar av verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

2.1.5. Skapa förutsättningar för delaktighet 
 

Bergman och Klefsjö (2012) understryker att kvalitetsutvecklingsarbetet tarvar en bred 

delaktighet och att verksamheten arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för delaktighet. 

Detta framhävs även av Sörqvist (2004) som pekar på medarbetarnas engagemang och 

delaktighet som en framgångsfaktor till lyckat förbättringsarbete. Delaktighet kan uppnås 

genom att aktivt arbeta med organisationen, ledningssystem och ledarskapet men också att 

medarbetarna eller verksamhetens interna kunder själva tar ett större ansvar för 

verksamhetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta större ansvar beskrivs av Bergman 

och Klefsjö (2012) som medskapande och innebär ett mer initiativrikt, engagerat och behjälpligt 

deltagande. Förväntningarna på medarbetaren som medskapande måste vara tydlig, många 

gånger inbjuder olika hindrande strukturer att en mer passiv roll (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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2.1.6. Sätt kunderna i centrum 
 

Vilket går att utläsa från tidigare beskrivna hörnstenar så är kunden centralt för en offensiv 

kvalitetsutveckling. Att sätta kunden i centrum är enligt Bergman & Klefsjö (2012) att 

eftersträva kunskap om vad kundens behov och förväntningar är för att möte eller helst 

överträffa dessa. Detta låter sig göras genom att hantera olika kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder som till exempel marknadsundersökningar (Bergman & Klefsjö, 2012), 

kundobservationer, reklamationer och klagomål eller experimentella metoder (Sörqvist, 2004). 

Det kan också låta sig göras genom analyser av processer och flöden (Sörqvist, 2004). För att 

kunna insamla data från kunderna behöver denna identifieras vilket för oss till kundbegreppet. 

 

2.2. Kollektivtrafik och kvalitetsegenskaper 
 

SKL (2012) beskriver att kollektivtrafik med hög kvalitet syftar till att kunna erbjuda en 

tillräckligt bra service för att kunna mäta sig med bil som färdmedel. För att kollektivtrafiken 

ska kunna utgöra konkurrens mot bilen med dess fördelar så måste ett flertal kvalitetsfaktorer 

uppnås. De faktorer som kollektivtrafiken måste uppfylla enligt (SKL, 2012) är: 

 

 Den behöver vara snabb med kort restid och så få byten som möjligt 

 Den sammanlagda restiden måste vara attraktiv i jämförelse med alternativet bil 

 Den ska vara tillförlitlig det vill säga få och korta förseningar 

 Den ska vara säker och trygg 

 Den ska kunna erbjuda många avgångar 

 Den ska vara bekväm utifrån både fordon och knutpunkter 

 Den ska för resenären vara enkel att förstå med tillgång till bra information 

 Slutligen så ska priset för resenären vara rimligt 

 

Redman, Friman, Gärling och Hartig (2013) har gjort en sammanställning utav de olika 

faktorers som bedöms utav resenärerna. Kvalitet på kollektivtrafikområdet inbegriper enligt 

författarna (2013.) en rad olika kvalitetsegenskaper som i sin tur delas in i upplevda och fysiska 

egenskaper. Dessa kan i sin tur härledas till de kvalitetsfaktorer som beskrivs utav SKL (2012).  

 

De upplevda egenskaperna inkluderar enligt Redman et al. (2013) komfort, säkerhet, enkelhet 

och tilltalande. För komfort ingår aspekter som hur tillgången till sittplats ser ut, bullernivå av 

olika former, temperatur och hur föraren framför fordonet. SKL (2012) beskriver denna 

egenskap som kvalitetsfaktorn bekväm. Enligt studier som presenteras utav Redman et al. 

(2013) så finns det starka samband mellan förbättrad komfort och en ökad kundnöjdhet bland 

befintliga kunder men att det samtidigt inte finns några bevisade samband med ett ökat resande. 

Ely, de Oliveira och Logsdon (2012) menar att sittplatser och väderskydd som komfortaspekter 

efterfrågas utav resenärer och särskilt utav äldre. Säkerhetsegenskaperna är relaterade till 

trygghet för passagerna och huruvida de upplever risk för sin personliga säkerhet samt för att 

det till exempel ska inträffa en trafikolycka (Redman et al., 2013). Dessa går att direkt jämställas 

med vad SKL (2012) beskriver som faktorn säker och trygg. Enkelhet som kvalitetsegenskap 

inbegriper hur pass enkel kollektivtrafiken är att använda och hur pass väl den bidrar till 

resenärens totala rörlighet (Redman et al., 2013). SKL (2012) klumpar ihop denna egenskap 

med kvalitetsfaktorn bekväm. Slutligen så innebär egenskapen tilltalande hur väl utförandet av 

både fordon, stationer eller andra platser att vänta på tilltalar resenären (Redman et al., 2013). 

Denna aspekt lyfts inte utav SKL (2012). Warsén och Haywood (2005) menar att till exempel 
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ett väderskydd och om detta är tilltalande, helt och rent påverkar resenärernas upplevda 

säkerhet. Amadori och Bonino (2012) lyfter andra säkerhetsaspekter som påverkar resenärens 

upplevelse som till exempel synlighet. Författarna (2012) menar att det är viktigt för resenären 

att känna sig synlig på den plats han eller hon befinner sig på för att öka dennes känsla av 

trygghet och en frånvaro av känsla att utsättas för brott. 

 

De fysiska egenskaperna är enligt författarna (Redman et al., 2013) fler och rör tillförlitlighet, 

frekvens, hastighet, tillgänglighet, pris, information, enkelhet i bytespunkter och fordonets 

tillstånd. Tillförlitlighet rör hur pass tillförlitlig kollektivtrafiken som tjänst är eller det vill säga 

hur pass i tid bussarna eller tågen är. Även SKL (2012) beskriver denna kvalitetsfaktor och en 

annan gemensam punkt är vad SKL (2012) beskriver som avgå ofta eller en hög turtäthet och 

som av Redman et al. (2013) beskrivs som frekvens. Författarna (2013) menar att förbättringar 

av tillförlitligheten har en positiv påverkan på kundnöjdheten men att det samtidigt behövs 

andra förbättringsåtgärder för till exempel komfort. Frekvens rör alltså turtäthet och hur pass 

ofta resenärerna har möjlighet att resa. Denna kvalitetsegenskap har i många fall visat stor 

korrelation med kundnöjdhet vid studier av olika förbättringsarbeten. Hastighet som 

kvalitetsegenskap avser hur pass snabbt resenären tar sig från en punkt till en annan. (Redman 

et al., 2013) Denna egenskap är direkt överförbar från vad SKL (2012) beskriver som snabb. 

Redman et al. (2013) menar att precis som frekvens så har förbättringar av hastigheten eller tid 

för resan en positiv påverkan på kundnöjdheten. Kvalitetsegenskapen tillgänglighet innebär hur 

pass tillgänglig kollektivtrafiken är till så många som möjligt i en rimlig utsträckning. Denna 

aspekt lyfts som precis som kvalitetsegenskapen tilltalande inte uttryckligen utav SKL (2012). 

Priset för resan är en kvalitetsegenskap som bedöms av resenären (Redman et al., 2013) samt 

information om till exempel rutter och annan information relaterat till resan vilket är en annan 

viktig egenskap som resenären bedömer. Dziekan och Kottenhoff (2007), Brakewood, Barbeau 

och Watkins (2014) och Watkins, Ferris, Borning, Rutherford, och Layton (2010) menar att 

realtidsinformation har mycket stor betydelse för resenärerna och att kvantitativa studier visar 

att tillgången till realtidsinformation till exempel kan minska resenärernas väntetid som hör 

ihop med kvalitetsegenskapen hastighet. Resenärer som använder sig utav konventionella 

informationskällor väntar enligt Dziekan och Kottenhoff (2007) längre än de resenärer som 

använder realtidsinformation. Cheng (2010) som i en studie har studerat järnvägsstationer 

menar att bristfällig information till resenärerna om till exempel från var på stationen resenären 

ska åka leder till osäkerheter hos denne. Dessa osäkerheter menar SKL (2012) kan leda till en 

ökad olust hos resenärer för att åka kollektivt.   Redman et al. (2013) beskriver att pris oftast 

övervägs som en kvalitetshöjande åtgärd men det har visat sig att pris är viktigare för att 

attrahera nya resenärer snarare än att öka kundnöjdheteten bland befintliga. SKL (2012) 

beskriver dessa som faktorerna rimliga biljettpriser samt enkel att förstå och använda. Redman 

et al. (2013)presenterar en egen kvalitetsegenskap för enkelhet i bytespunkter som 

kvalitetsegenskap innebär hur enkelt det är att byta mellan olika reseslag samt hur lång tid 

resenären får vänta under bytestiden. Denna kvalitetsegenskap tangerar SKL:s (2012) enkelt att 

förstå och använda samt bekväm. Slutligen så menar Redman et al. att precis som fordonets 

utformning så bedöms även dess tillstånd utav resenären vilket innebär både dess fysiska och 

mekaniska tillstånd men också hur pass ofta det går sönder. 

 

Uppsatsen kommer att enligt tidigare beskrivna avgränsning att begränsas till de 

kvalitetsfaktorer som SKL beskriver som bekväm, enkel, säker och trygg (SKL, 2012). Utifrån 

Redman et al. (2013) begrepp innebär detta de upplevda kvalitetsegenskaperna komfort, 

säkerhet, enkelhet och tilltalande samt de fysiska kvalitetsegenskaperna tillgänglighet, 

information och enkelhet i bytespunkter.  
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2.2 Kundbegreppet 
 

Kundbegreppet är centralt för magisteruppsatsen men inte helt självklart för offentliga 

organisationer. Enligt Montin (2007) så lyftes synsättet på medborgaren som kund under 1980-

talet då många medborgare tyckte sig ha större inflytande som konsumenter på den privata 

marknaden än som medborgare i demokratin. Genom att se medborgarna som kunder och närma 

sig en ökad valfrihet skulle otillräckligheterna i det demokratiska systemet täckas för. (Montin, 

2007) Sörqvist (2004) menar att begreppet kund fått allt mer generell acceptans i offentlig 

sektor även om det tidigare varit kontroversiellt. Innovationsrådet (2013) menar att begreppet 

fortfarande väcker känslor. Konflikten i kundbegreppet i den offentliga sfären rör en ideologisk 

skillnad mellan det politiska och privata medborgarskapet. Politiken ska medföra rättvisa. 

Kunden har en frihet att välja själv vilket i sin tur kan påverka andras valmöjlighet negativt 

(Montin, 2007). 

 

Det finns flera definitioner av begreppet kund. En vanlig omskrivning av kundbegreppet i 

offentlig verksamhet är brukare (Bergman & Klefsjö, 2012; Montin, 2007). Enligt Montin 

(2007) skiljer sig dessa begrepp åt där brukare innebär ett kollektiv som konsumerar och 

påverkar utformningen av en offentlig tjänst i jämförelse med en kund som en individ som 

väljer mellan konkurrensutsatta tjänster. Innovationsrådet (2013) låter begreppet kund även 

omsluta begreppet brukare och att användningen av begreppet inte medför avkall på den 

offentliga sektorns grunder enligt den idémässiga konflikt som Montin (2007) beskriver. 

 

Innovationsrådet (2013, s. 69) använder kund som ett samlingsbegrepp för dem myndigheterna 

”är till för”. Kunden är enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 28) ”de vi som organisation vill 

skapa värde för kallar vi kunder”. Enligt ISO 9000:2005 är kunden ”organisation eller person 

som mottar en produkt” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 508). Det kan liknas vid kundbegreppet 

inom Toyota Production System som är nästa led i processen (Liker, 2001). En annan vanlig 

definition som även används av SIQ är ”de som organisationen finns till för” (Sörqvist, 2004, 

s. 84). Sörqvist (2004) menar dock att detta är en alldeles för snäv definition och menar att en 

mer lämplig definition är ”alla som på något sätt påverkas av verksamheten och/eller de varor 

och tjänster som produceras och tillhandahålls”. En snäv definition av kundbegreppet menar 

Sörqvist (2004) leder till oklarhet eller att viktiga kundkategorier faller bort och behöver 

kompletteras med ett intressentbegrepp.  

 

För offentliga organisationer finns ett flertal kategorier av kunder och att ta fram en tydlig bild 

vem som är kunden kan vara problematiskt eftersom svaret inte är självklart (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Detta och att dessa kan ha olika och ibland motstridiga krav på produkten eller 

tjänsten är enigt Sörqvist (2004) en viktig insikt. Att tydliggöra vem eller vilka som är kunden 

är nödvändigt för att kunna uppfatta dennes behov och förväntningar i ett led att skapa 

kundnöjdhet (Sörqvist, 2004). 

 

Kundbegreppet kan således te sig i olika uttryck och begrepp. För tjänster återkommer bland 

annat brukare och användare. För kollektivtrafikresor och transporter används ofta resenär. 

Fortsättningsvis i uppsatsen kommer begreppet kund att användas för att innefatta dessa 

begrepp. 

 

 



9 
 

2.3. Kundorientering 
 

Det finns olika definitioner av begreppet kundorientering och vad det är. Salge och Vera (2012) 

beskriver begreppet relativt enkelt som en tilltro i organisationen att kundens behov är av högsta 

prioritet för organisationen. Fahy och Jobber (2012) skriver att enligt marknadsföringsprinciper 

innebär kundorientering att verksamhetens aktiviteter är fokuserade till att åstadkomma 

kundnöjdhet. Innovationsrådet (2013) beskriver begreppet kundorientering som att rätta sig 

efter, tolkar, verkar samt aktivt utvecklar verksamheten i enighet med kundernas krav, 

förutsättningar och behov. Definitionen saknar dock nöjdhetsbegreppet. En kombination av 

dessa åskådningar närmar sig Bergman och Klefsjös (2012) syn på att verksamheterna sätter 

kunden i centrum. Men vad är kundnöjdhet och hur skapas den?  

 

2.3.1. Kundnöjdhet 
 

Kundnöjdhet är centralt för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012) och 

förbättringsarbete (Sörqvist, 2004). Med det är det nödvändigt för organisationer att förstå vad 

kundnöjdhet är och vad som skapar kundnöjdhet (2004). I mångt och mycket är kundnöjdhet 

subjektivt och baseras på kundens individuella behov och förväntningar vilket i sin tur bygger 

på attityder och uppfattningar (Bergman & Klefsjö, 2012; Sörqvist, 2004).  

 

2.3.2. Kundens behov och Kanomodellen 
 

Kundens behov har en stor inverkan på kundnöjdhet (Sörqvist, 2004). Stickdorn och Schneider 

(2011) menar att förstå kundens behov är en mycket viktig framgångsfaktor för tjänster. En 

vanlig modell för att beskriva behov och som lyfts fram av flera författare (Bergman & Klefsjö, 

2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004) är Kanomodellen som 

illustreras av Figur 2.2 på nästa sida. Enligt modellen så baseras kundnöjdhet på omedvetna-, 

uttalade- och underförstådda behov (Sörqvist, 2004). Bergman och Klefsjö (2007) och 

Ljungberg och Larsson (2012) nämner också begreppet basbehov för underförstådda behov. 

Uttalade behov står i direkt proportion till kundnöjdhet (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg 

& Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004). Med andra ord så blir kunden missnöjd om 

dessa inte uppfylls. Uttalade behov står i relation till kundens förväntningar och är tydligt för 

kunden själv. Omedvetna behov är dolt för kunden själv men leder snabbt till kundnöjdhet om 

de uppfylls. (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 

2004) Enligt Bergman och Klefsjö (2012) så är omedvetna behov viktiga att identifiera 

eftersom de påverkar kundnöjdheten så pass mycket vilket också stärks av Ljungberg och 

Larsson (2012). Sörqvist (2004) beskriver att omedvetna behov snabbt blir underförstådda 

behov när de en gång uppdagats för kunden. Kundens behov är således inte statiska (Sörqvist, 

2004) vilket antyder på behovet av att kontinuerligt ta till sig kunskap om kundernas behov.  
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Figur 2.2 Kanomodellen (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; 

Sörqvist, 2004) 

2.3.3. Förväntningar och Gapmodellen 
 

Kundens förväntningar påverkar också kundnöjdheten i hög grad. Förväntningarna är relaterade 

till kundens behov eller mer preciserat, kundernas underförstådda och uttalade behov (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Precis som behoven är inte heller förväntningar statiska och beror av en lång 

rad olika faktorer (Oliver, 2010; Sörqvist, 2004).  

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver Gapmodellen som en användbar förklaringsmodell till 

kundnöjdhet och förväntningar. Denna modell har tagits fram främst för tjänster. Enligt 

modellen som från början har beskrivits av Zeithaml, Parasuraman och Berry (1990) så finns 

flera olika gap mellan vad kunden har förväntat sig och resultatet av utförd tjänst. Det första av 

fem gap som författarna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 343) beskriver är gapet ”mellan kundens 

förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar”. Detta gap beror på brister i 

förmågan att identifiera kundernas förväntningar och behov (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt 

Bergman och Klefsjö (2012) så är detta gap vanligare bland tjänstetillverkare. Det andra gapet 

som författarna (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 344) beskriver är ”mellan företagets 

uppfattningar om kundernas förväntningar och det utformade erbjudandet”. Detta gap beror på 

att kundens förväntningar och behov inte i tillräcklig utsträckning påverkar utformningen av 

tjänsten (Bergman & Klefsjö, 2012). Det tredje gapet är ”mellan det utformade och det utförda 

erbjudandet” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 345). Detta gap innebär att trots tillgodosedda behov 

och förväntningar i utformningen av tjänsten så lyckas inte de som ska utföra tjänsten uppnå 

önskat resultat (Bergman & Klefsjö, 2012). Det fjärde gapet är enligt Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 345) gapet ”mellan det utförda erbjudandet och det som man förespeglat kunden”. 

Brister i marknadsföring eller information om tjänsten skapar fel förväntningar hos kund vilket 

påverkar kundnöjdheten negativt (Bergman & Klefsjö, 2012). Det femte och sista gapet är gapet 

”mellan kundens förväntningar och erhållna erbjudanden” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 346). 

 

 

 

Underförstådda behov 

Kundtillfreds- 

ställelse 

Grad av  
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Uttalade behov 
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Detta gap beror av kundens förväntningar i relation till upplevt resultat (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

Det är tydligt att kundernas förväntningar tillsammans med deras behov samt organisationens 

förmåga att möta dessa som leder till kundnöjdhet. Bergman och Klefsjö (2012) pekar bland 

annat ut brister i identifieringen av kundernas och behov och förväntningar samt i att ta tillvara 

på dessa kunskaper som enligt Gapmodellen är vanliga anledningar till att kundnöjdhet inte 

uppnås. Författarna föreslår själva en mer kundorienterad utformning av tjänster för att minska 

detta gap (Bergman & Klefsjö, 2012).  

2.4. Kunden i centrum och utforma för nöjdhet (tjänster) 
 

Både Bergman och Klefsjö (2012) och Sörqvist (2004) beskriver att tjänster skiljer sig från 

varor/produkter i den bemärkelsen att tjänster kan ses som mer abstrakta, de konsumeras 

samtidigt som de produceras och tillsammans med kunden (Pestoff & Brandson, 2015; Ostrom, 

1996; Trischler & Scott, 2015). Där till är de mer svårbedömda och det finns större risk för 

skillnader i utförande från fall till fall. (Pestoff & Brandson, 2015; Ostrom, 1996; Trischler & 

Scott, 2015). Sörqvist (2004) menar att tjänster måste förtydligas. Ett viktigt verktyg för att 

förtydliga tjänster är att kartlägga processen för att få en djupare förståelse om dess beskaffenhet 

(Sörqvist, 2004). 

 

Trots att tjänster oftast konsumeras samtidigt som de produceras tillsammans med kunden så 

sker planeringen av offentliga tjänster allt som oftast i slutna system (Bergman och Klefsjö, 

2012; Kristensson, Gustafsson & Witell 2014). Forskning visar att organisationer som 

involverar kunderna i ett tidigt skede i utformningen av tjänster har en större framgång vad 

gäller att både identifiera värdeskapande processer för kunden men också hur dessa kan 

förbättras (Kristensson et al., 2014).  

 

Kristensson et al. (2014) menar att det finns en skillnad mellan vad de kallar kundinvolvering 

där kunderna eller ”användare” involveras för att identifiera värdeskapande processer samt 

problem och ”ledande användare” där kunderna också involveras för att identifiera lösningarna 

på problemet. Enligt författarna (2014) så finns det bevis för att det finns en mycket större kraft 

hos kunderna vad gäller att identifiera idéer på möjliga lösningar än hos organisationens 

personal. Kunderna behöver dock nödvändigtvis involveras i att förverkliga lösningarna 

(Kristensson et al., 2014).  

  
Teixeira et al. (2012) framhäver att denna form av medskapande process eller co-production, 

innebär en ökad möjlighet att knyta band med kunden och för att bättre förstå kunden, vad som 

motiverar denne och vad som skapar kundnöjdhet. Genom att blanda in kunden i en gemensam 

utvecklande process skapas ömsesidig kunskap samt en plattform för nya idéer till ständiga 

förbättringar av tjänster och vad som resulterar i nöjda kunder (Teixeira et al., 2012). I nästa 

avsnitt redogörs närmare för co-productionbegreppet och vad det innebär. 

 

2.5. Co-production  
 

Bovaird (2007) menar att det under senare år har blivit ett allt mer ökat fokus i offentliga 

organisationer på kunden och dess roll i tjänsteutförandet. Från en envägsprocess så har synen 

förändrats mot en tvåvägsprocess där kunden är en aktiv medskapare snarare än en passiv 

mottagare (Bovaird, 2007; Ostrom 1996). Co-productionperspektivet pekar på att kunden inte 

bara kan utan ofta också borde vara delaktig i både utformningen av samt utförandet av 
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offentliga tjänster (Bovaird, 2007). Ibland används även ordet co-creation av vissa författare 

(Nunes, Galvao & Falcao e Cunha, 2013; Stickdorn & Schneider, 2011; Teixeira et al., 2012). 

Co-production innebär alltså en vidare syn på kundinvolvering än vad Kristensson et al. (2014) 

föreslår. Synsättet är dock inte helt oproblematiskt. Pammer (1992) menar att byråkratisk 

kontroll över offentliga välfärdstjänster bygger på att från komma osäkerheter och olikheter i 

utförandet till medborgarna. Denna klassiska syn på samhällstjänster som kännetecknas av 

kontroll och regler speglas också i Innovationsrådets (2013) slutbetänkande. 

 

Utvecklingen av begreppet co-production beskrivs av Ostrom (1996) samt av Pestoff och 

Brandsen (2015). Författarna (Ostrom, 1996; Pestoff & Brandsen, 2015) menar att begreppet 

uppkom under 1970-talet som en motreaktion till den rådande synen att offentliga tjänster bäst 

tillhandahölls utav en större centraliserad byråkratiskt myndighet. Forskningen visade dock att 

offentliga tjänster oftast utförs av ett nätverk utav olika utövare både offentliga och privata samt 

som beskrivits tidigare, att utförande av en tjänst är svårt utan ett aktivt deltagande utav dem 

som mottar tjänsten. (Ostrom, 1996; Pestoff & Brandsen, 2015) 

 

Ostrom (1996) definierar co-production som en process där input för att erbjuda en produkt 

eller tjänst är bidragen till av individer som inte är en del av samma organisation. Bovaird 

(2007) anser att detta är en alldeles för vid definition och föreslår istället att co-production i 

offentliga organisationer kan definieras som utförande av tjänster genom regelmässiga och 

långsiktiga relationer mellan professionella tjänsteutförare och kunder eller andra intressenter. 

Joshi och Moore (2004) presenterar en liknande definition till vad de kallar institutionaliserad 

co-production vilket de definierar som tillhandahållande av välfärdstjänster genom 

regelmässiga och långsiktiga relationer mellan offentliga myndigheter och organiserade 

grupper av medborgare där båda bidrar med substantiella resurser. Denna definition är dock väl 

uteslutande vilket författarna själva tillstryker (Joshi & Moore, 2004). Bovaird (2007) skiljer 

mellan flera olika former av co-production: 

 

 En traditionell typ av co-production där kunderna fått lämna synpunkter vid 

utformningen av tjänster (Bovaird, 2007). Denna form av co-production liknar den form 

av kundinvolvering som Kristensson et al. (2014) beskriver.  

 Gemensamt utförande av tjänster mellan kunder och anställda men som utformats av 

anställda (Bovaird, 2007). 

 Fullständig co-production mellan anställda och kunder (Bovaird, 2007). 

 Kundutförande av tjänster tillsammans med anställda utan att de utformats. Denna typ 

av co-production är av en mer spontan karaktär (Bovaird, 2007).  

 Kundutförande av tjänster som utformats av anställda (Bovaird, 2007).  

 Kundutförande av tjänster som utformats av kunder tillsammans med anställda 

 En mer självorganiserad tjänst utan inblandning av anställda alls (Bovaird, 2007). Ett 

väldigt förenklat trafikrelaterat exempel på en sådan co-production skulle vara kollegor 

som väljer att samåka. 

 

Den här uppsatsen kommer att förhålla sig till Bovairds syn på co-production och möjligheten 

att värdera mellan olika nivåer av co-production men som likväl tillskrivs som co-prodcution 

(2007). 

 

Som beskrivits tidigare så poängterar Trischler och Scott (2015) att skapa långsiktiga relationer 

med kunderna samt skapa former för co-production innebär en plattform för innovation och 

kontinuerliga förbättringar som leder till ett effektivare tjänsteutförande och mer attraktiva 

lösningar för kunderna. Med andra ord så leder samarbetet till att klargöra för kunden 
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omedvetna, uttalade och underförstådda behov som ökar organisationens möjlighet till att 

tillfredsställa dessa (Bergman & Klefsjö, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004). 

 

 

 

 

2.6. Co-design 
 

Co-design är en form av eller del av co-production och innebär en användarcentrerad 

utgångspunkt vid planeringen av offentliga tjänster där kunden deltar i utformningen av dessa 

(Alves, 2012; Bovaird, 2007; Donetto et al. 2014; Trischler och Scott, 2015; Yoo et al., 2010). 

 

Yoo et al. (2010) menar att det finns tre tydliga fördelar med co-design för att förbättra tjänster. 

För det första blir tjänsterna i relation till kundernas förändrade behov. För det andra så ökar 

kundernas förtroende för offentliga organisationer som leverantör genom en mer positiv 

interaktion med dessa. Slutligen som bidrar co-design till ett förstärkt socialt kapital där känslan 

av delaktighet ökar. (Yoo et al., 2010) Precis så som Trischler och Scott (2015) beskriver 

fördelarna med co-production menar Robert et al. (2015) att tillämpningar av co-design inte 

bara leder till en lång rad kvalitetsförbättringar utan också långsiktiga förändringar i attityder 

och beteenden hos såväl organisationens personal som hos kund. Detta kan relateras till vikten 

av att skapa former för delaktighet för att uppnå resultat i kvalitetsutvecklingsarbetet (Bergman 

& Klefsjö, 2012, Sörqvist, 2004). Genom att arbeta med kund och personal blir värdeskapande 

processer samt problem och möjliga lösningar belysta vilket leder till insikt hos såväl personal 

som kunden själv (Robert et al., 2015). Bernard et al. (2011) pekar också på effekten av 

kundernas feedback på personalens arbete och personalens syn på deras utförande.  

 

Den här uppsatsen kommer att fokusera på gemensam design eller utformning av offentliga 

tjänster som en form av co-production. Yoo et al. (2010) pekar på kopplingen mellan co-design, 

co-production och begreppet service design som beskrivs i nästa stycke. 

 

2.7. Service design 
 

Teixeira et al. (2012) menar att den ökade fokusen på co-production i offentliga verksamheter 

de senaste åren innebär ett ökat behov av kunskap för att möjliggöra för kunder att ta del av 

medskapande arbete. Författarna (2012) lyfter fram service design som ett utvecklingsområde 

för att tillföra sådan kunskap. Service design som begrepp är relativt ungt även om forskning 

bedrivits sedan 1990-talets början menar Stickdorn och Schneider (2011). Ostrom et al. (2010) 

har definierat service design som ett arrangemang av ledtrådar, platser, processer och 

interaktioner som tillsammans skapar en holistisk tjänsteupplevelse för kunder, klienter, 

samarbetspartners eller medborgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäck Utveckla Leverera Definiera 
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Figur 2.3 Dubbeldiamanten visar service designs fyra olika faser (Stickdorn & Schneider, 

2011) 

 

Stickdorn och Schneider (2011) presenterar service design som en process med de fyra faserna 

upptäck, definiera, utveckla och leverera. Den första fasen upptäck syftar till att dels lära känna 

organisationen som ansvarar för en tjänst samt att med hjälp av kunderna identifiera det 

egentliga problemet som ska lösas. Det är viktigt att i denna fas klargöra var organisationen 

befinner sig inför ett service design-arbete, är den redo för en sådan typ av process? För att 

identifiera problemet används olika metoder för att förstå kundernas behov, men också för att 

visualisera detta på ett bra sätt. (Stickdorn & Schneider, 2011) 

 

Definiera innebär att avgränsa det problem som identifierats för att göra det hanterbart innan 

processen övergår i nästa steg som är utveckla (Stickdorn & Schneider, 2011). Utvecklafasen 

rör involvering av samtliga kunder, interna som externa för att följa Bergman och Klefsjös 

(2012) avgränsningar, samt de övriga intressenter som finns för att hitta och utveckla möjliga 

lösningar (Stickdorn & Schneider, 2011). Utvecklingsfasen innebär att igen engagera kunder 

och intressenter i att ta fram exempel på gripbara lösningar som testas genom med prototyper 

vilket är en viktig aspekt av service design som koncept. Slutligen så sker en implementering 

och leverans när en tillräckligt bra lösning utvecklats.( Stickdorn & Schneider, 2011) 

 

Även om den modell som beskrivs ovan liknas vid en linjär process så är en service 

designprocess enligt Stickdorn och Schneider (2011) långt ifrån linjär. Själva andan i service 

design är att testa sig fram och utesluta olika alternativ även om det innebär att ta ett steg tillbaka 

i processen (Stickdorn & Schneider, 2011). 

 

2.7.1 Service designs kärnvärden 
 

Stickdorn och Schneider (2011, s. 34) beskriver att service design som begrepp innefattar fem 

kärnvärden – kundcentrerad (”user-centered”), medskapande (”co-creative”), sekvenserande 

(”sequencening”), förtydligande (”evidencing”) och holistisk (”holistic”). 

 

Några av de första forskarna som har lyft fram service design som vetenskapligt begrepp har 

utgått från begreppet användarupplevelse (Stickdorn & Schneider, 2011). Trischler och Scott 

(2015) framhäver att det är användaren eller kunden som är central i Ostroms et al. (2010) 

definition av service design. Att ta till vara på kundernas upplevelse av tjänster vid utvecklingen 

av tjänster är nödvändigt för huruvida utgången blir lyckad eller inte (Stickdorn & Schneider, 

2011). 

 

Medskapandeaspekten av service design knyter an till tidigare diskussioner om co-design och 

co-production (Yoo et al., 2010). Stickdorn och Schneider (2011) använder sig dock av co-

creation-begreppet som en beskrivning hur service design möjliggör delaktighet för kunden i 

att planera, utforma och testa tjänster. Att inhämta information från kunden eller möjliggöra för 

kunden att framföra synpunkter på en tjänst är också en central av detta kärnvärde (Stickdorn 

& Schneider, 2011).  

 

Stickdorn och Schneider (2011) menar att service design är sekvenserande vilket innebär att ett 

tjänsteutförande delas in i olika berörelsepunkter. Detta kan i sin tur också relateras till process- 
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och flödesorientering vilket poängteras utav Edman Wetter (2012), som är en viktig hörnsten i 

offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

En tjänst är oftast inte helt definierbar, tydlig eller greppbar för en kund och det är mycket som 

pågår bakom kulisserna vilket gör att de kan uppfattas av kunden som oansenliga (Stickdorn & 

Schneider, 2011). Där är ett viktigt kärnvärde för service design att vara förtydligande.  

 

Med holistisk menar Stickdorn och Schneider (2011) att service design ser till hela upplevelsen. 

Detta kan jämföras med ”hela resan”-beskrivningen och vikten att se till kundernas interaktion 

med delar av kollektivtrafiken som helhet snarare än egna företeelser (SKL, 2012, s. 29). Det 

holistiska perspektivet är också centralt för processorientering, eller en helhetssyn på de 

aktiviteter, resurser, inblandade parter som kund och producent mellan ett uppstått behov och 

tillfredställandet av detta (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

2.7.2 Tidigare forskning på service designområdet 
 

Som beskrivits tidigare så myntades service design som vetenskapligt område under 1990-talets 

början. Den tidiga forskningen fokuserade i mångt och mycket på service design ur en 

beskrivande forskningssynpunkt för att särskilja den från andra närliggande forskningsområden 

(Edman Wetter 2011; Stickdorn & Schneider, 2011). Edman Wetter (2012) beskriver i en 

licentiatuppsats att forskningen sedan 2000-talet har fokuserat på hur, vem och vad. 

 

Studier i vad Edman Wetter (2011) beskriver som hur har fokuserat på utveckling av samt 

beskrivningar av metoderna och verktygen på service designområdet. Detta styrks av Stickdorn 

och Schneider (2011) som också beskriver en stor tyngdpunkt vid metoder och verktyg i den 

aktuella forskningen. Vidare så finns också ett forskningsfokus riktat till delaktighetsaspekten 

av service design. Denna aspekt är starkt förknippat med co-productionbegreppet. Design av 

tjänster innebär ett människocentrerat angreppssätt som bygger på delaktighet och utmaningen 

att designa tillsammans med och inte för kunden. En del av forskningen inom service 

designområdet har därför inriktat sig till att skapa former samt förutsättningar för delaktighet. 

(Stickdorn & Schneider, 2011) Vilket också är en hörnsten i offensiv kvalitetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Stickdorn och Schneider (2011) skriver att en stor del av forskningen på service designområdet 

har riktats till och riktas allt mer till dess interdisciplinära karaktär och nära relation till andra 

besläktade forskningsområden. Detta i kontrast till den tidiga forskningen som snarare inriktade 

sig på att distansera begreppet. (Stickdorn & Schneider, 2011) Edman Wetter (2011) beskriver 

denna forskningsinriktning på service design området som en inriktning till vem.  

 

Den sista forskningen som Edman Wetter (2011) beskriver i sin licentiatuppsats är forskning 

relaterat till vad. Denna forskning har varit inriktad på förändring samt att designa för 

värdeskapande. Enligt författaren (2011) så stöter verksamma på service design området på allt 

fler frågeställningar som rör organisationsförändringar och förändringar hos person. Eftersom 

tjänster påverkas av organisationen och anställda som förmedlar den så är även det en viktig 

aspekt för utformningen. Den andra forskningsinriktningen för att studera vad som Edman 

Wetter (2011) beskriver har fokus på vad som skapar värde. 

 

Som beskrivits ovan så är en av förgreningarna inom den tidigare service designforskningen 

fokuserad till metoder och verktyg för tillämpning av service design och för att åter relatera till 
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syftet med uppsatsen så finns ett behov av kunskap om hur (Edman Wetter, 2011). Trischler 

och Scott (2015)  

 

2.7.3 Verktyg och metoder på service design-området 
 

En lång rad olika verktyg och metoder har utvecklats för att stödja samtliga fyra faser av service 

design. Stickdorn och Schneider (2011) har beskrivit ett flertal av de tillgängliga metoder som 

finns, syfte, användningsområden samt procedur. Curedale (2013) har gjort en sammanställning 

av 250 metoder. Segelström (2010) har i en licentiatuppsats beskrivit och utvärderat några av 

de många metoder som finns tillgängliga på service design området vilket Edman Wetter (2011) 

också refererar till i sin licentiatuppsats. Även Holmlid och Evenson (2008) har kort beskrivit 

några metoder. Trischler och Scott (2015) menar att det på forskningsfältet som rör hur (Edman 

Wetter, 2011) eller tillämpningsbarheten för service design-metoder för att förbättra offentliga 

tjänster genom co-production.  Författarna (Trischler & Scott, 2015) framhäver också vikten 

utav att kombinera flera service design metoder för att inhämta så tillförlitlig kunskap som 

möjligt om kundernas upplevelser. Här följer en redogörelse för några av de service design-

metoder som finns beskrivna. 

 

Servicesafari 
 

Servicesafari är enligt Stickdorn och Schneider (2011) en utforskande metod där deltagare får 

möjligheten att på fältet identifiera exempel på bra och dåliga tjänster. Enligt författarna (2011) 

rör det sig om att inträda kundens roll för att utforska kundernas behov samt få perspektiv på 

vad kunden upplever för positiva och negativa upplevelser. Vid artikelsökningar i tillgängliga 

databaser har inga tidigare exempel påträffats där service safari använts i forskningsartiklar. 

Chaudron (2014) har i en studentuppsats från Karlstads universitet om ökad 

arbetstillfredsställelse genom service design, använt sig utav metoden för att undersöka i fält 

behov och problem knutet till distansarbete. Författaren (2014) för inga diskussioner eller 

presenterar några slutsatser om servicesafari som metod.  

 

Kundresor  

 

Kundresor eller ”Customer Journey Mapping” beskriver Stickdorn och Schneider (2011, s. 158) 

som en kartläggning av kundens olika beröringspunkter med en tjänst vilka tillsammans formar 

en beskrivande resa. Kundresan omfattar beskrivningar av både kundens förehavanden och 

kontakt med olika delar av en tjänst men även hans eller hennes känslor och upplevelser i 

relation till dessa (Stickdorn & Schneider, 2011). Curedale (2013, s. 135) beskriver metoden 

som ”emotional journey map” eller emotionell resekarta vilket är strukturerad och beskriven på 

liknande sätt som av Stickdorn och Schneider (2011). Curedale (2013) beskriver att en 

utmaning med metoden är att kunderna oftast inte rör sig i den riktning som forskaren 

(designern) först har tänkt sig.  

 

Marquez och Downey (2015) har studerat hur användare ser på bibliotek eller bibliotek som ett 

holistiskt system genom att använda sig utav kundresor. Slutsatserna från studien är att 

kundresor är en väldigt användbar metod som enskild metod eller med andra service design 

metoder. Genom rätt tillämpning så visualiserar kundresan de delar av biblioteket som tjänst 

användaren kommer i kontakt med och hur han eller hon upplever dessa olika delar för att i sig 

skapa en helhetsbild utav användarens upplevelse. Metoden i sig kan hjälpa organisationen att 

stärka kundorienteringen och för att skapa bättre insikter hos personalen om hur kunderna beter 

sig samt vilka behov och önskemål de har. Detta relaterar till det Stickdorn och Schneider som 
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sekvenserande samt Edman Wetters (2011) beskrivning av service designs koppling till 

processorientering i organisationer. En viktig aspekt ur offensiv kvalitetsutveckling är att 

kartlägga och identifiera organisationens processer (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & 

Larsson, 2014; Sörqvist, 2004). Kundresor kan alltså utifrån denna argumentation hjälpa 

organisationer att belysa de processer som finns och vilka som är viktiga för kunden. 

 

Mobiletnografi 

 

Mobiletnografi beskrivs av Stickdorn och Schneider (2011) som en metod för att låta deltagaren 

själv definiera vad som är intressant att studera snarare än att styra denna. Resultatet möjliggör 

en insikt i vad som är viktigt för kunden. Stickdorn., Frischhut och Schmid (2014) har studerat 

huruvida mobiletnografier kan utgöra en möjlig metod för att analysera turisters resor som ett 

alternativ till mer traditionella kvalitativa och kvantitativa metoder. Metoden beskrivs täcka in 

samtliga fem kärnvärden för service design då den fokuserar på kunden och hens upplevelser, 

kunden är medskapare och väljer själv vad som ska studeras. En är sekvenserande genom att 

fokusera på beröringspunkter längs hela resan. Metoden möjliggör ett förtydligande när kunden 

kan dokumentera och uppmärksamma både medvetna och omedvetna aspekter. Slutligen så är 

metoden holistisk då kunden får en möjlighet att täcka in alla delar som utgör och påverkar 

helhetsupplevelsen av hens resa. Slutsatserna från studien som involverade 84 turister 

geografiskt utfört i St. Anton visade på att metoden var användbar för att fånga turisternas hela 

resa från planering till hemkomst, vilket genererade viktig data som traditionella 

marknadsundersökningar tenderar till att missa. En annan slutsats var att verktyget innebar att 

mer material fanns att hämta för analys eftersom deltagarna kontinuerligt levererade feedback 

under sin resa istället för att lämna sina synpunkter retroaktivt vilket kan leda till att deltagaren 

bara minns de mest minnesvärda delarna, positiva eller negativa. En nackdel som pekas ut är 

att användandet av smartphones främst gynnar en viss målgrupp. (Stickdorn et al., 2014) 

Curedale (2013) pekar också på att det finns en risk att former av verbal återkoppling från 

kunden uteblir. Dock innebär det ökande antalet användare av smartphones att metoden blir allt 

mer användbar och intressant (Curedale, 2013; Nunes et al., 2013; Stickdorn et. al. 2014).  

 

Personas  

 

Personas är enligt Stickdorn och Schneider (2011) samt Curedale (2013) en typ av fiktiva 

personbeskrivningar som representerar en grupp kunder som delar till exempel attityder och 

beteenden. Curedale (2013) beskriver att personas lämpar sig väl i kombination med 

observationer, intervjuer och etnografier för att bygga en representativ bild. Trischler och Scott 

(2015) beskriver att metoden persona blir allt mer erkänd eftersom tillämpningen skapar en bra 

bild av användarnas olika attityder, preferenser och intressen. Samtidigt menar Curedale (2013) 

att det finns en överhängande risk att för stor tillförlit sätt till framtagna persona profiler snarare 

än att interagera med verklige kunder. 

 

Storyboards 

 

För att kunna bättre visualisera hur en existerande tjänst fungerar eller hur en prototyp av en ny 

tjänst är tänkt att fungera är verktyget storyboards lämpligt att använda (Curedale, 2013, 

Stickdorn & Schneider, 2011).  Storyboards består av antingen fotografier eller ritade bilder 

som tillsammans beskriver en historia, antingen verklig eller fiktiv (Curedale, 2013, Stickdorn 

& Schneider, 2011). Curedale (2013) beskriver att en nackdel med metoden ur co-

productionsynpunkt är att deltagaren kanske inte har möjlighet att teckna på en tillräckligt 

kvalitativ detaljnivå. Stickdorn oh Schneider (2011) poängterar att det är viktigt att skapa en 
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nivå som gör det möjligt för mottagaren att snabbt förstå vad som pågår. Curedale (2013) varnar 

också för att det finns för lite forskning kring hur pass effektiva storyboards egentligen är i vissa 

sammanhang.  
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3. Metod 
 

I kapitlet beskrivs arbetsprocessen för studien, vald design, forskningsstrategi samt procedur 

för datainsamlingen. Författarens förförståelse samt det studieobjekt som valts för studien, 

Uddevalla C presenteras. Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av studiens validitet och 

reliabilitet. 

 

3.1 Arbetsprocessen 
 

Arbetsprocessen inleddes med en granskning av litteraturen på forskningsområdet som enligt 

Backman (2008) hjälper forskaren att skapa sig en bild av forskningsområdet och från detta 

definiera ett syfte och problemformuleringar. Utifrån dessa beskrevs uppsatsens teoretiska 

ramverk samt metoder för datainsamling och analys planerades och beskrevs. Efter genomförda 

datainsamlingar sammanställdes materialet och analyserades innan det presenterades för 

tjänstemän på Uddevalla kommun under en workshop. Resultatet från workshopen 

sammanställdes sedan för att göra en andra analys varpå slutsatser drogs baserat på uppsatsens 

ursprungliga syfte. Slutligen genomfördes en resultat- och metoddiskussion som i sin tur 

avslutades med rekommendationer baserat på uppsatsen som helhet samt presentation av 

möjliga fortsatta forskningsområden. 

 

 
Figur 3.1 Beskrivning av arbetsprocessen 
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Service design som arbetsmetod innebär som beskrivits tidigare en iterativ arbetsprocess vilket 

innebär att den inte är helt linjär (Stickdorn & Schneider, 2011) vilket innebär att återvända till 

tidigare steg och korrigera om så behövs. Under uppsatsens arbetsprocess har uppsatsen följt 

denna iterativa process där efter avslutade moment så har författaren gått tillbaka i processen, 

itererat och fortsatt framåt igen. Backman (2008) beskriver att denna typ av arbetsprocess är 

viktig för att kunna vidhålla en röd tråd för uppsatsen.  

 

3.2 Vetenskaplig strategi 
 

Det finns två typer av vetenskapliga strategier som beskrivs som ett positivistiskt eller ett 

hermeneutiskt förhållningssätt (Hartman, 2004). Den tidigare rör aspekter om en absolut 

sanning baserad på ostridig fakta och det hermeneutiska förhållningsättet bygger enligt 

Hartman (2004) på tolkning. Vidare innebär det hermeneutiska förhållningsättet en holistisk 

syn på forskningen vilket innebär att se till helheten.  Detta kan relateras till värderingarna i 

service design som är holistiska och framhäver vikten av att se till de olika delar som utgör en 

helhet (Stickdorn & Schneider, 2011). Uppsatsen anammar ett hermeneutiskt förhållningsätt 

där personers beteenden och berättelser tolkas för att ligga till grund för antaganden och 

slutsatser. 

 

3.3 Design och urval 
 

Undersökningsdesignen innebär en kvalitativ fallstudie för att bidra till denna kunskap som kan 

ligga till grund för rekommendationer i arbetet för att uppnå ökad kundorientering i 

kollektivtrafikplaneringen genom co-production, co-design och service design. Yin (2012) 

menar att fallstudier är användbara för att beskriva vad som skett eller vad som sker, hur något 

är och varför. Yin (2012) skiljer mellan fallstudier baserade på en analysenhet eller flera 

enheter. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) argumenterar dock att det finns 

väldigt få fallstudier som endast baseras på en analysenhet. Oftast menar författarna (2007) sker 

någon typ av jämförelser.  

 

Som beskrivits tidigare så finns det ett behov av att öka kundorienteringen bland verksamheter 

med kollektivtrafikansvar där kunderna blir aktiva medskapare snarare än passiva konsumenter 

(K2, 2015). Det fall som studerats bygger på ett pågående forskningsprojekt där Nationellt 

kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) är projektägare. Genom tre fallstudier syftar 

forskningsprojektet till att föra samman studier av påverkansfaktorer vid kollektivtrafikresande 

och en ökad delaktighet av resenärer och potentiella resenärer i utvecklingen av 

kollektivtrafiken. (K2, 2015) 

 

Ett av de fall som ingår i forskningsprojektet är Uddevalla där målet är att öka 

kollektivtrafikresandet genom att förbättra tre kollektivtrafiknoder (K2, 2015). Deltar i arbetet 

gör förutom K2 även Uddevalla kommun och Kollektivtrafiksekretariatet i Västra 

Götalandsregionen (K2, 2015). Uddevalla kommer i examensarbetet att användas som ett fall 

för att praktiskt tillämpa co-production, co-design och service design metoder. Utifrån Yin 

(2012) kan det utvalda fallet ses som ett vanligt fall där Uddevalla är en normalstor kommun i 

Sverige men med den unika aspekten att genom K2:s projekt tillämpa den här typen av arbete. 

Esaiasson (2007) beskriver en distinktion mellan olika fall där Uddevalla kommun som en 

normalstor kommun i Sverige kan ses som ett typiskt fall och där med ger upphov till viss 

möjlighet till generaliserbarhet. Arbetet struktureras efter dubbeldiamanten som beskriven av 

Stickdorn och Schneider (2011). Examensarbetet kommer dock endast röra faserna upptäcka 
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och delvis definiera. (K2, 2015) Hur examensarbetet relaterar till Uddevalla-projektet 

illustreras av figur 3.2 här nedan. 
 

 
 

Figur 3.2 Uddevallaprojektets inledande faser används som fallstudie för ökad kunskap om hur 

verksamheter med ansvar för kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering genom co-design, 

co-production och service design i kollektivtrafikplaneringen. Uddevallaprojektet fortsätter 

efter examensarbetets slut. 

 

 

Urval skedde genom vad Hartman (2004) kallar bekvämlighetsurval. Med detta urval används 

de individer som finns till hands för forskaren. Det kan vara personer i forskarens närhet eller 

personer på gatan. Bekvämlighetsurvalet för studien skedde genom att fokusera och tillfråga 

arbetspendlare på Uddevalla C samt personal anställda på Uddevalla kommun. 

Bekvämlighetsurvalet är användbart vid till exempel brist på resurser och tid eller vid studier 

av pilotkaraktär för att se om det finns någon substans för en hypotes. Den främsta nackdelen 

med denna urvalsmetod är en stor risk för brist på representativitet. (Hartman, 2004)  

 

3.4 Procedur 
 

Här redogörs för studiens procedur där den beskrivs steg för steg samt hur studien genomfördes. 

Proceduren innefattar flera olika datainsamlingar och metoder. 

 

3.4.1 Litteraturstudie 
 

Backman (2008) beskriver att granskning av litteraturen på forskningsområdet har syftet att ge 

en övergripande bild av forskningsområdet, beskriva och problematisera de viktigaste 

begreppen, understödja valet av metod samt slutligen att skapa referensverk för behandling av 

insamlad empiri och analys av denna. 

 

I sökningen av litteratur som underlag för studien (Backman, 2008) så har litteratursökningar 

primärt gjorts i urvalet av databaser på området kvalitetsteknik vilka är Academic Search Elite, 

Business Source Premier och Emerald. Kompletterande sökningar har gjorts på Google-scholar. 

Esaiasson et al. (2007) skriver att två tillvägagångssätt står att välja mellan. En vid referensram 
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vid inhämtningen av litteratur eller en snäv. Båda tillvägagångssätt har sina för- och nackdelar. 

Tillvägagångssättet har skett utefter en kritisk hållning med utgångspunkten att vald litteratur 

tar ämnet till ytterligheterna. (Esaiasson et al., 2007) I litteratursökningarna har sökningar gjorts 

efter begreppen co-production, co-design, service design och public transport. Sökningar har 

gjorts på begreppen både enskilt och i kombination med varandra. Inga avgränsningar i 

sökningarna har gjorts vad gäller tid för publicering men vid granskning av resultaten har större 

tyngdvikt lagts vid de senaste tillskotten till forskningsområdet. Litteraturen består av både 

primära och sekundärkällor. Flera av sekundärkällorna hänvisar till ett färre antal källor. Urvalet 

av källor för studien bedöms som tillförlitliga. 

 

3.4.2 Direktobservationer och servicesafari 
 

Direktobservationer är en av metoderna inom Service Design (Curedale, 2013; Trischler & 

Scott, 2015), förbättringsarbete (Sörqvist, 2004) och en kvalitativ forskningsmetodik 

(Esaiasson et al., 2007; Yin, 2011). Inom ramen för studien genomfördes direktobservationerna 

i kombination med service design-metodiken servicesafari som enligt Stickdorn och Schneider 

(2011) innebär att samla exempel från den service som erbjuds. Detta innebär att forskaren eller 

observatören inträder kundens roll för att uppleva vad dessa möter. Esaiasson et al. (2007) 

använder begreppet direktobservationer och skriver att direktobservationer är ett lämpligt 

metodval för att ta reda på hur människor agerar. Detta styrks även av Hartman (2004). 

Direktobservationer kan dock inte enligt Esaiasson et al. (2007) hjälpa till att förklara varför 

människor agerar som dem gör. Författarna (2007) pekar på sex olika variationer av 

direktdeltagande: 

 

 Från ett passivt till aktivt deltagande som observatör 

 Från observation som är kortvarig till observationer som pågår flera år 

 Från obefintlig påverkan utav observatören på situationen till att manipulera den 

 Från dolda avsikter med observationerna till en total kännedom 

 Från observationer i en naturlig till en konstruerad miljö 

 Från en standardiserad form av observation till en mer öppen metod 

Direktobservationsstudien av Stationsområdet området i Uddevalla skedde i en ”naturlig” miljö 

eller det vill säga platsen har inte konstruerats för studiens syfte.  

 

Då gruppen kunder som valts att studeras var arbetspendlare genomfördes 

direktobservationerna under morgonen mellan 06:00 till 09:00. Observationer genomfördes 

under en dag vilket innebär en kortvarig observation enligt Esaiasson et al. (2007). Själva 

observationsstudien genomfördes i form av ett passivt deltagande. Avsikterna för 

observationsstudien var huvudsakligen dolda. Detta för att i så stor grad som möjligt inte 

manipulera situationen (Esaiasson et al., 2007). En rutin för vad som skulle sägas om någon 

hade frågor förbereddes innan observationstillfället med en informationsflyer med mer 

information om studien och var den senare skulle komma att publiceras. Informationslappen 

går att finna som Bilaga A. En reflexväst tydligt uppmärkt med Uddevalla kommuns logotyp 

bars av observatören under genomförandet av studien och observationen protokollfördes. Enligt 

Hartman (2004) kan en observation ske strukturerat eller ostrukturerat. Strukturerade 

observationer används främst för att testa hypoteser och ostrukturerade för studier av mer 

upptäckande karaktär. Vid ostrukturerade observationer behövs fortfarande ett urval göras för 

att göra observationen hanterbar och fokuserad till vissa typer av skeenden enligt en särskild 

klassificering. Ett observationsschema är då användbart. Klassificeringen indelades i 

resenärernas färdmedelsval, vägval, användning av service samt tillgänglig service på 
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Uddevalla C. Tidsavgränsningen innebar också en sådan klassificering. (Hartman, 2004) 

Observationsschemat eller protokollet finns som Bilaga A och innebar en kombination mellan 

öppen och standardiserad genom anteckningsunderlag men möjlighet att anteckna annat av vikt 

(Hartman, 2004). Protokollet innefattade också en karta för att märka ut servicepunkter samt 

vart resenärer befann sig och hur de rörde sig. Servicepunkter som identifierades under 

servicesafarin fotograferades även. Observationsplatsen valdes för att ha en så stor överblick 

över området som möjligt.  

 

3.4.3 Kvalitativa intervjuer och kundresor (Customer Journey Mapping) 
 

Kvalitativa intervjuer är precis som deltagande observationer en av metoderna inom Service 

Design (Curedale, 2013; Stickdorn & Schneider, 2011; Trischler & Scott, 2015;) 

förbättringsarbete (Sörqvist, 2004) och en kvalitativ forskningsmetodik (Esaiasson et al., 2007; 

Yin, 2011). I studien har kvalitativa intervjuer kombinerats med Customer Journey Mapping 

eller på svenska kundresor, vilket är en annan av metoderna inom Service Design (Curedale, 

2013; Trischler & Scott, 2015). Det är också en metod inom förbättringsarbete och process-

/flödeskartläggning som av Ljungberg och Larsson (2012) beskrivs som processpromenad. 

Kundresorna genomfördes i kombination med kvalitativa intervjuer eftersom Stickdorn och 

Schneider (2011) skriver att det är viktigt att kundresan inte bara visar beröringspunkter för 

kunden utan även information i anslutning till beröringspunkterna. Intervjuerna skedda 

semistrukturerat vilket innebär att vissa fördefinierade frågor används med möjlighet att hålla 

en öppen intervju för att som Yin (2011) nämner angående öppna intervjuer, skapa utrymme 

för respondenten att berätta så mycket som möjligt.  

 

Vid de kundresor som genomfördes inom ramen för studien användes en fördefinierad 

intervjuguide med vad Esaiasson et al. (2007) kallar tematiska frågor, uppföljningsfrågor, 

direkta frågor och tolkningsfrågor. Intervjuguiden finns som Bilaga B tillsammans med en mall 

för att under intervjun rita ut kundresan. Varje intervju pågick i 15-30 minuter. Kundresan 

delades in i före resan, under resan och efter resan och följde därmed den typ av kundresa som 

presenterats av Stickdorn et al. (2014). Intervjuerna skedde vid två tillfällen på Uddevalla C 

med resenärer som lämnat eller skulle kliva på tåget vanliga arbetsdagar. Totalt intervjuades 11 

personer varav 6 kvinnor och 5 män. Inledningsvis tillfrågades respondenterna om de var 

arbetspendlare. Vid intervjutillfällena intervjuades respondenterna samtidigt som deras svar 

noterades ned på mallen för kundresan. Efter genomförd intervju renskrevs intervjun på en ny 

kundresemall. Materialet bearbetades sedan ytterligare när datainsamlingsplatsen lämnats. 

 

3.4.5 Mobiletnografi 
 

Nunes et al. (2013) pekar på fördelarna med att de flesta kunder idag äger en mobiltelefon med 

ständig uppkoppling till internet vilket skapar förutsättning att inhämta värdefull information 

inte bara för kunden, men också för ansvariga utförare av kollektivtrafik. Även Curedale (2013) 

samt Stickdorn och Schneider (2011) beskriver denna fördel och hur den kan nyttjas genom så 

kallade mobile ethnographies, eller på svenska mobiletnografier. Metoden innebär att kunden 

dokumenterar olika beröringspunkter med en tjänst med text och bild med hjälp av sin 

mobiltelefon vilket ger möjlighet att fånga kundens upplevelse (Stickdorn & Schneider, 2011). 

Silverman (2011) skriver att etnografier ibland anklagas för att vara subjektiva metoder. 

Etnografier är enligt Hartman (2004) centralt i arbetet för att förstå olika grupper, hur och varför 

de handlar som de gör. För att skapa en sådan förståelse studeras gruppens handlingsmönster 

och hur de själva beskriver sitt handlande. Det är viktigt under detta skede att inte göra 

tolkningar utan att presentera respondenternas egen bild för att senare analysera denna under 
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en analysfas. (Hartman, 2004) Silverman (2011) menar också att en tydlig struktur som gör det 

möjligt att replikera arbetet ökar metodens reliabilitet. 

 

Vid den mobiletnografi som genomfördes så användes en informationslapp vilken finns som 

Bilaga C, som delades ut till resenärer vid Uddevalla C vid två tillfällen. Resenärerna hade 

möjlighet att delta genom att antingen skicka bild och text med hjälp av sms, E-post, Facebook 

eller Instagram. Det fanns också möjlighet för resenären att själv ge förslag som hen ville 

rapportera tillbaka. Även de resenärer som deltog i intervju med kundresa tillfrågades om de 

var intresserade av att delta. Efter att endast en resenär valt att delta i mobiletnografin 

publicerades information om mobiletnografin på en Facebook-grupp för Uddevalla-bor med 

ungefär 4 000 användare utan resultat. 

 

3.4.6 Workshop 
 

Utifrån resultatet av analysen sker en idégenerering vilket är en kreativ process för att snabbt ta 

fram och utveckla ett stort antal idéer till lösningar (Sörqvist, 2004). Idégenerering är också en 

vanlig metod inom service design-området (Curedale, 2013; Stickdorn & Schneider, 2011). 

Workshopen planerades först genom formulerandet av frågeställningar vilka återfinns under 

Bilaga F. Flera av frågeställningarna syftade till att bidra med kunskap om Uddevalla kommuns 

utgångsläge för att arbeta med service design och co-production vilket är ett steg i det Stickdorn 

och Schneider (2011) kallar fasen upptäcka. I workshopen deltog totalt sju tjänstemän från 

Uddevalla kommun med ansvar för strategisk planering, översiktsplanering, detaljplanering, 

trafikplanering och planfrågor. Workshopen hölls i Uddevalla kommuns lokaler och inleddes 

med en presentation av bakgrunden och syftet med uppsatsen, de metoder som använts och 

resultatet av dessa. Därefter delades deltagarna in i två grupper som diskuterade bilagda 

frågeställningar och dokumenterade innan resultatet presenterades och diskuterades i storgrupp. 

Insamlat material dokumenterades och transkriberades kort efter att den avslutats.   

 

3.5 Analysmetoder 
 

Analysen har baserats på en triangulering. Yin (2012) samt Creswell och Plano Clark (2011) 

beskriver triangulering som att basera slutsatser på flera olika källor och insamlingsmetoder. I 

detta fall direktobservation, servicesafari, samtalsintervjuer med kundresor och mobiletnografi. 

Backman (2008) menar att en vanlig metod för att analysera information är att kategorisera 

utifrån fördefinierade teman eller kategorier. Esaiasson et al. (2007) beskriver också denna typ 

av analys av både text, intervjuer och observationer men också ett steg för att identifiera olika 

kategorier, idealtyper eller väsen. Författarna (2007) menar att detta rör dels en sammanfattande 

fas men också en andra fas som rör sig mot att generalisera. Denna andra fas liknar 

användningen av service design-metoderna persona och storyboards vilka är ett sätt att 

sammanfatta och visualisera olika kategoriseringar utav sammanställd information (Curedale, 

2013; Stickdorn & Schneider, 2011; Trischler och Scott, 2015). 

 

Resultatet från service safarin, direktobservationen, kundresorna och mobiletnografin 

kategoriserades utefter fördefinierad kategorisering som byggde på kvalitetsegenskaperna som 

presenterats utav Redman et al. (2013). En gränsdragning gjordes också mellan det 

Kanomodellen skiljer på omedvetna, uttalade och underförstådda behov. På detta sätt 

genomfördes en kategorisering av vad som var de förekommande uttalade och outtalade 

kvalitetsegenskaperna för Uddevalla C i relation till resenärens hela resa. Vid analysen har 

omedvetna och underförstådda behov kategoriserats som outtalade behov och de uttalade som 

just uttalade behov. 
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Den kategorisering som genomförts av service safarin, direktobservationen, kundresorna och 

mobiletnografin presenterades sedan i form av två persona och två storyboards. Genom att ta 

tillvara på de viktigaste insikterna från analysen genom kategorisering formerades dessa till två 

personlighetstyper samt två historier som sedan illustrerades med redigerade fotografier och 

text. Detta tillvägagångssätt kan bäst beskrivas utefter det Esaiasson et al. (2007) beskriver som 

idealtypsmetoden vilket fångar karaktäristik. Metoderna storyboards och personas slogs 

samman så att vardera persona och dess sätt att resa presenterades med varsin historia. De 

persona och storyboards som tagits fram ligger bilagda uppsatsen som Bilaga D och Bilaga E. 

 

Resultatet presenterades för de deltagande tjänstemännen under workshopen med Uddevalla 

kommun innan workshoppen genomfördes utifrån de fördefinierade frågeställningarna utefter 

vilka en första kategorisering av resultatet gjordes. Utifrån resultatet från workshopen 

genomfördes en analys utav de service design-metoder som tillämpats utifrån aspekten att fånga 

hela resan, co-production och co-design och kundorientering. Genom denna analys belystes 

också Uddevalla kommuns kundorientering idag samt möjligheter och hinder utifrån Stickdorn 

och Schneiders (2011) syn på detta som en del av fasen upptäcka. 

 

3.6 Förförståelse och tolkning 
 

Backman (2008) menar att tolkningsskedet är den mest kritiska i forskningen. Insamlad empiri 

kan tolkas olika beroende på vilket tolkningsparadigm, eller 

vetenskapsteoretiskt/vetenskapsfilosofiskt förhållningssätt som tillämpas. Men även inom 

samma paradigm kan olika tolkningar låta sig göras. (Backman, 2008) Forskarens förförståelse 

har en stor påverkan på tolkningsskedet (Backman, 2008; Esaiasson et al., 2007), men också på 

valet av forskningsproblem (Esaiasson et al., 2007). Författaren har arbetat med co-production 

och service design som metoder för verksamhetsutveckling i offentlig sektor och arbetar idag 

med kollektivtrafikfrågor.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 

Creswell och Plano Clark (2011) skriver att validitet skiljer sig mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier men har ett lika viktigt syfte att säkerställa kvaliteten för insamlad empiri, 

resultatet och tolkningen. Validitet innebär enligt Esaiasson et al. (2007) dels att det finns en 

överensstämmelse mellan de teoretisk definitioner som gjorts och operationella indikatorer. Det 

innebär också att det i undersökningen finns en frånvaro av systematiska fel och slutligen att 

det som mätts faktiskt är det som uppgivits ha mätts. De första två begreppsförklaringarna 

beskriver författarna (2007) som begreppsvaliditet och den sista som resultatvaliditet. 

 

Begreppsvaliditeten går att diskutera då begreppen definierats och operationaliseringen av 

dessa har beskrivits. Resultatvaliditeten går första att bedöma när datainsamlingen har 

genomförts och bygger på en god begreppsvaliditet i kombination med en god reliabilitet. 

(Esaiasson et al., 2007) Fokus på (begrepps)validitet är större i kvalitativa studier än 

kvantitativa studier som i större utsträckning behöver visa på en god reliabilitet eller att erhållen 

data är konsekvent och oförändligt över tid (Creswell & Plano Clark, 2011). 

 

Vidare så skiljer författarna (Creswell & Plano Clark, 2011; Esaiasson et al., 2007) mellan 

intern och extern validitet. Intern validitet rör möjligheten att dra välgrundade slutsatser utifrån 

det antal analysenheter som valts att studera. Extern validitet rör möjligheten att generalisera 

både förklarande och beskrivande slutsatser. För kvalitativa studier lägger forskaren mindre 
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vikt vid reliabilitet och högre vikt vid validitet men reliabilitet kan stärkas genom tydlig 

redovisning av procedur för att möjliggöra upprepning. (Creswell & Plano Clark, 2011; 

Esaiasson et al., 2007) 

 

Validitetsproblemet för direktobservationer ses enligt Esaiasson m.fl. (2007) som särskilt stort 

då endast det som kan uppfattas på ett liknande sätt av flera individer kan användas som 

trovärdigt material. Validiteten kan stärkas genom att inte observera det som kan ses som 

svårobserverade faktorer vilket ökar behovet av tolkning. Direktobservationernas validitet kan 

också stärkas genom att kompletteras med till exempel samtalsintervjuer som ger en större 

inblick i varför personer gör som de gör eller hur de uppfattat en situation. Att öka antalet 

personer som genomför direktobservationerna är ett tredje sätt att stärka validiteten. (Esaiasson 

et al., 2007) Silverman (2011) tar upp riskerna för bristande validitet vid både etnografistudier 

och observationer. En tydlig procedur som gör det enkelt att reproducera för båda metoder kan 

enligt författaren stärka metodernas reliabilitet (Silverman, 2011). 

 

Hartman (2004) beskriver en risk för bristande validitet vid bekvämlighetsurval i valet av 

respondenter för samtalsintervjuerna med kundresorna, mobiletnografin och workshoppen. 

Esaiasson et al. (2007) menar dock att denna risk främst är rådande vid ambitioner till större 

generaliserbarhet vilket inte är ambitionen hos denna uppsats. Ett strategiskt urval innebär i 

detta fall att engagera de individer som tros veta mest om det aktuella ämnet (Esaiasson et al., 

2007). 

 

Vad gäller datainsamlingen och analys så menar flera av författarna att validiteten av en studie 

kan stärkas genom att använda sig av triangulering eller det vill säga data från flera olika källor 

och datainsamlingsmetoder (Creswell & Plano Clark, 2011; Yin, 2012).  

 

3.8 Etiska aspekter 
 

Esaiasson et al. (2007) pekar på de etiska aspekterna av en direktobservationsstudie där 

avsikterna av olika skäl är dolda och menar att det då kan vara en godtagbar lösning att under 

någon form informera om studien i efterhand. Den information som tagits fram för att dela ut 

vid frågor innehöll information om syftet med studien, vad den skulle användas till samt var 

resultatet skulle publiceras. 

 

Samtliga respondenter vid intervjuerna och kundresorna upplystes om studiens karaktär, vad 

materialet skulle användas till samt att deltagande är anonymt och valfritt. Precis som för 

intervjuerna och kundresorna så upplystes samtliga respondenterna som deltog i 

mobiletnografin om studiens karaktär, vad materialet skulle användas till samt att deltagande 

är anonymt och valfritt. Vid sammanställning och presentation av resultat har eventuella risker 

för att röja respondenternas egentliga identitet beaktats och sådan information har aktivt valts 

att inte presenteras. 
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4. Resultat 
 

I kapitlet beskrivs resultatet utav de datainsamlingar som genomförts genom servicesafari, 

direktobservationer, kundresor, mobiletnografi och workshop. 
 

4.1 Resultat servicesafari 
 

Servicesafarin vid Uddevalla C pågick 6:00 till 10:00 vanlig arbetsdag. Det var störst aktivitet 

på stationsområdet mellan 7:00 och 8:00. Störst aktivitet var vid tiderna för tågavgångarna. Vid 

Uddevalla C stannar Västtåg mellan Strömstad och Göteborg, Uddevalla och Varberg via Borås 

samt mellan Åmål/Vänersborg och Göteborg. 

 

Vädret var kallt med inslag av regn och några resenärer använde stationshuset för att invänta 

sina tåg. Den större andelen resenärer anlände dock nära på sin tågavgång och uppehöll sig på 

perrongområdet som delvis var dolt för observatören. Flera resenärer väntade på buss och 

uppehöll sig till större del vid bussläge A i första hand och i andra hand bussläge B. Bussläge 

D används endast för tågersättande buss. Stationen har totalt fyra busslägen: 

 

 Bussläge A på södra sidan av Strömstadsvägen vid Skansplan. Här ifrån av går bussar 

mot Kuröd, Uddevalla och Trollhättan 

 Bussläge B på norra sidan av Strömstadsvägen vid Skansplan. Härifrån avgår bussar till 

Stenungssund via Orust, Bengtsfors terminal, Sunningen, Torp och Smögen 

 Bussläge C på västra sidan av Skansplan. Här ifrån avgår bussar till Munkedal och 

Högsäter 

 Bussläge D på östra sidan av Skansplan och som endast används för tågersättande buss 

Samtliga busslägen har regn, vindskydd, sittplats, information om tidtabell, digital skylt som 

visar avgångar samt information om biljettförsäljning. På Skansplan finns en mindre park med 

bland annat gräsyta, planteringar, träd och buskage. Frilagda ytor från buskage finns runt 

busshållplatserna. Skyltar framför parken visar vägen till busslägen. 

 

Det finns 40 bilparkeringar framför järnvägsstationen och 3 handikapparkeringar. Utav dessa 

användes 15 parkeringar och inga handikapparkeringar. Parkeringarna är nya sedan ett år 

tillbaka enligt Andersson (personlig kommunikation, 5 april 2016). Öster om stationshuset finns 

ett större antal parkeringar men endast 15 är för resenärer. Endast 6 av dessa parkeringar för 

resenärer öster om stationshuset var nyttjade. Parkeringsplatserna är utmärkta med målade 

linjer men mycket slitna. Resterande parkeringar är reserverade för kringliggande 

näringsverksamheter. Parkeringen är kostnadsbelagd och drivs utav EuroPark. Automat för 

parkeringsbiljett är placerad öster om ingången till vänthallen och det finns möjlighet att betala 

med mobiltjänst. Biljettautomaten är inte tydligt skyltad men skyltar på parkeringarna öster om 

stationshuset hänvisar till platsen. 

 

Det finns 19 cykelställ utan tak på stationshusets östra sida under några träd. Av dessa nyttjades 

10 platser. Cykelställen är trasiga och en närbelägen vägg är översållad av klotter. Väster om 

stationshuset finns nybyggda cykelställ 25 utan tak med möjlighet att låsa fast cykeln och 12 

platser under tak med möjlighet att låsa fast cykeln. Av dessa cykelplatser var samtliga 12 

platser under tak nyttjade samt tre av platserna utan tak. En trasig cykel stod fastlåst i ett av 

cykelställen utan tak.  
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Stationshuset ägs utav Jernhusen och vänthallen har 14 sittplatser. Entrén har rullstolsramp. Det 

finns två kostnadsfria toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. Två digitala skyltar visar 

tåg- och bussavgångar. Det finns tillgång till hjärtstartare. Städning av vänthallen skedde utav 

Samhall vid 08:00. Samtliga servicelokaler i direkt anslutning till vänthallen är tomma. Ingen 

försäljning av biljetter eller information om försäljning av biljetter fanns i vänthallen. Trots 

detta påvisade en skylt utanför stationshuset på dess framsida att biljettförsäljning var 

lokaliserad i vänthallen. En mötesplats för ledsagning finns inne i vänthallen. Stationshuset är 

öppet måndagar till fredagar mellan 05:00 och 22:00, lördag 06:46 till 20:00 och söndagar 09:00 

till 22:00. Det finns tillgång till gratistidning utanför stationshuset på framsidan samt ytterligare 

en behållare vid bussläge A.  

 

En av perrongerna har direkt anknytning till stationshuset. För att nå övriga perronger och 

tåglägen behöver resenärer passera en övervakad järnvägsövergång. En skylt visar information 

över stationsområdet med möjlighet för synskadade att läsa. Tågavgångar och förseningar ropas 

ut i högtalare. Tåglägen är utmärkta med skyltar. Vägvisare för synskadade finns i vägen. 

Perrong vid två tåglägen har tak samt sittplatser. Ett tågläge har sittplatser under regn- och 

vindskydd. Vid dessa tåglägen finns information om tågavgångar på digital skylt samt 

information om biljettförsäljning och tidtabell på skyltar. Ett tågläge har oskyddade sittplatser.  

 

Bredvid stationshuset i östlig riktning finns en Pressbyrå lokaliserad med möjlighet att handla, 

fika, godis, dricka, tidningar m.m. Kiosken är biljettombud och säljer biljetter och resekort för 

Västtrafik. Informationen finns på Västtrafiks webbsida (vasttrafik.se). Ingen information på 

platsen i övrigt hänvisar till butiken för biljettförsäljning. Pressbyrån har öppet vardagar mellan 

05:30 och 20:00, lördagar 07:00 och 20:00, söndagar 09:00 och 20:00. Utanför Pressbyrån finns 

sittplatser och bord samt en av PostNords brevlådor. Här finns även en mötesplats för ledsagare. 

Ett flertal resenärer gjorde under observationen ett besök på Pressbyrån. Under 

observationstillfället stannade ett flertal bilar under en kort stund för ärenden till Pressbyrån 

eller brevlådan. I hörnet till Skansplan och Södra Järnvägsgatan mitt emot Pressbyrån finns 

Centralens Café och Konditori som även har lunchrestaurang. Caféet har öppet vardagar mellan 

06:00 till 18:00 och lördagar mellan 07:00 till 15:00. Flera bilister stannade utanför caféet för 

ett kort ärende. Enstaka resenärer använde sig av caféet. 

 

4.2 Resultat direktobservationer 
 

Här nedan presenteras resultatet från direktobservationerna som genomfördes på Uddevalla C. 

Resultatet presenteras utefter det protokoll som använts med fördelning för resande till och 

resande ifrån Uddevalla C. Direktobservationerna skedde i samband med servicesafarin. 
 

4.2.1 Resande till Uddevalla C 
 

Resande till Uddevalla C anländer denna tid på dygnet med tåg, buss i linjetrafik, bil, bilskjuts, 

taxi, cykel och gåendes. Färdtjänst anlände till platsen vid två tillfällen under observationen 

men nyttjades inte av någon resenär. Den något större andelen resenärer anlände till 

järnvägsstationen med tillhörande busshållplatser till fots (63 resenärer). Huvuddelen av dessa 

anlände från östra delen av Södra Järnvägsgatan och genade över parkeringarna mot 

spårområdet. En mindre andel resenärer kom till fots från Skansplan eller från väster på Södra 

Järnvägsgatan. En i princip lika stor andel resenärer som till fots anlände med tåg (60 resenärer).  

 

En nästan lika stor andel resenärer anlände med skjutsande bil (40 resenärer) som till fots eller 

med tåg. Större andelen skjutsande kom söder ifrån Skansplan och släppte av framför 
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stationshuset. Några anlände öster ifrån Södra Järnvägsgatan och släppte av passagerare vid 

Pressbyrån. De flesta resenärerna som anlände till stationen med skjuts var kvinnor. Utöver de 

som släpptes av så var förarna i störst utsträckning ensamma i bilen. Ett 30-tal resenärer anlände 

till järnvägsstationen med buss. 21 resenärer anlände med bil. Huvuddelen av de som anlände 

till stationen med bil och parkerade var ensamma. Endast en person anlände till stationen i taxi. 

 

Vad gäller cyklister så var det under observationen 15 resenärer som anlände till 

järnvägsstationen med cykel. Huvuddelen av dessa anlände från östra delen av Södra 

Järnvägsgatan och passerade stationen för att parkera sin cykel på västra sidan av stationshuset. 

Flera stannade på östra sidan av stationshuset och parkerade sin cykel där. Enstaka cyklister 

anlände söder ifrån Skansplan. 

 

4.2.2 Resande från Uddevalla C 
 

Resande från Uddevalla C lämnar med tåg, gåendes eller med buss vid denna tid på dygnet. 

Enstaka individer lämnade med bil, skjuts, cykel eller taxi. Den absolut största andelen av 

resenärerna reste från stationen med tåg (163 resenärer). Flest nyttjade tågen mellan tiderna 

07:00 och 08:00.  

 

En stor andel resenärer lämnade stationen till fots (48 resenärer). Majoriteten av dessa fortsatte 

österut längs Stora Järnvägsgatan och i stor utsträckning genandes över parkeringen. Ett färre 

antal fortsatte västerut på samma gata. En nästan lika stor andel resenärer lämnade stationen 

med buss (40 resenärer). Någon enstaka resenär lämnade stationen med cykel, taxi eller skjuts 

med bil. 

 

Ett tjugotal resenärer under denna tid anlände till och lämnade stationen med bil efter ärenden 

på Pressbyrån, caféet eller för att posta brev. Ett fåtal av bilisterna med ärenden till Pressbyrån 

trotsade infartsförbudet vid den östra utfarten till stationsområdet. Samtliga använde sig av 

korttidsparkeringen framför Pressbyrån eller taxizonen där bakom vid platsbrist. 

 

4.3 Resultat kundresor och mobiletnografi 
 

Resultatet för kundresorna är indelade i områdena före resan där respondenternas aktiviteter 

och upplevelser innan resan påbörjas beskrivs. Därefter beskrivs deras förehavanden och 

upplevelser knutna till dessa för under resan. Slutligen beskrivs om respondenterna har 

beskrivit några aktiviteter eller upplevelser kopplat till deras resa efter resan genomförts. 

Exempel på de kundresor som genomförts presenteras av Figur 4.1 på nästa sida. 
 

4.3.1 Före resa 
 

Inga av respondenterna uppgav att det var något särskilt som påverkade deras val av resa innan 

de påbörjade sin resa. Några av respondenterna pekar på att de inte har några alternativ och 

därför inte behöver planera sin resa. Några av respondenterna menade att det är arbetskalendern 

som styr och att de då väljer resalternativ efter denna.  
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Detta kunde innebära val av färdmedel så som buss, tåg eller bil samt val av station att åka från 

så som Uddevalla C, Uddevalla Östra Station och bussterminalen Kampenhof. Flera av 

resenärerna uppger att de väljer olika färdmedel eller bytespunkter på vägen till arbetet och hem 

från arbetet. En respondent beskriver att hen måste köra bil till sin första bussanslutning 

eftersom den ligger över 5 km från hemmet. 

 

Någon enstaka respondent uppgav att hen använde sig av mobilapplikation eller TV/radio för 

att veta om det pågick någon störning i trafiken. En respondent påpekade att hen kontrollerade 

mobilapplikationen inför varje resa för att uppdatera sig om trafikläget och för att kunna välja 

rätt resesätt. Samma person upplevde att mobilapplikationen generellt fungerar bra men att 

det ibland är svårt att få en bra överblick över ett specifikt val att resa. En respondent 

påpekade att hen inte använde sig av mobilapplikationen alls. 

 

Huvuddelen av respondenterna hade förköpta månads- eller årskort från Västtrafik. Några färre 

av respondenterna uppgav att de hade kontantkort som de laddade över disk i butik. En 

respondent upplevde det som besvärande att det inte fanns någon plats att ladda resekortet i 

Ljungskile och får istället ladda resekortet i Uddevalla. 
 

4.3.2 Under resa 
 

Flera av respondenterna upplevde att de inte använde sig utav någon av den service som erbjuds 

på Uddevalla C. En av respondenterna upplever att det inte finns något av mervärde på stationen 

och att allt är stängt. Några få av respondenterna beskriver att de använder Pressbyrån någon 

gång ibland och att de tycker att det är positivt att den servicen finns.  

 

De flesta respondenterna beskriver att tåget oftast står och väntar på stationen vilket gör att de 

går direkt på tåget och kan vänta där vilket de ser som positivt. Några resenärer beskriver det 

som positivt att det finns en vänthall, särskilt vid dåligt väder eller under vintertid både för att 

invänta tåg eller buss. En av respondenterna upplever vänthallen som ren och snygg. En 

respondent upplever att bänkarna och vind/regnskydd på perrongen är nya och fina. 

 

Toalett omnämns som service av flera resenärer, både om Uddevalla C men också andra 

knutpunkter. Samtliga respondenter som nämnt denna service anser det som positivt att toalett 

finns när det behövs. Någon av respondenterna menar att det är bra med toalett men samtidigt 

att hen aldrig använder den. 

 

En respondent pekar på att det är positivt med eluttag på stationen för att ladda mobiltelefon 

om det skulle behövas. Samtidigt menar respondenten det i negativt ordalag att det bara finns 

ett eluttag och det från och till är upptaget. Samma respondent poängterar att det går att ladda 

till exempel mobil på de nyare tågen men att på de äldre tågen finns ingen möjlighet att ladda. 

 

Flera respondenter nämner utrop av information till resenärer, både för Uddevalla C men också 

för andra knutpunkter. Respondenterna menar att det är bra att de ropar ut information om 

ankommande, avgående tåg samt om förseningar och eventuella spårändringar så att det hörs. 

Två av respondenterna refererade till händelser nyligen då det inte ropats ut spårändringar på 

stationerna i Stora Höga och Ljungskile vilket hade gjort att de själva och flera andra resenärer 

missat sin tågavgång. 
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Flera av respondenterna promenerar till eller från Uddevalla C. Respondenter menar att det för 

fler än en målpunkt i Uddevalla går snabbare att promenera än att byta till buss. För resenärer 

med målpunkter norröver så som sjukhuset innebär det enligt respondenterna ytterligare ett byte 

på bussterminalen Kampenhof. Respondenterna talar visserligen i negativa ordalag om bytet 

till buss men menar samtidigt att promenad från stationen till bussterminalen Kampenhof, 

sjukhuset, centrum eller arbetsplatser västerut är positivt. Respondenterna menar att det är skönt 

med motion eller att en viss väg är lugn och vacker. Flera av respondenterna menar samtidigt 

att upplevelsen inte är fullt lika bra om vädret är dåligt och önskar då ett effektivare byte till 

buss. Två respondenter påpekar att de vet att det går bussar men att de är osäkra på vilka och 

hur dessa passar. Två andra respondenter med samma målpunkt menar att de bara kan ta en 

buss från Järnvägsstationen till sia arbetsplatser och det är lång väntetid, ungefär 20-30 minuter. 

Samtliga respondenter som promenerar till centrum eller sjukhuset beskriver att de följer Södra 

Järnvägsgatan över parkeringarna och sedan antingen under tunneln för de med målpunkter 

kring sjukhuset eller längs med cykelvägen bort mot centrum för de som har målpunkter där. 

En respondent med boende i nordöstra Uddevalla väljer istället en väg med järnvägsövergång 

öster om tunneln för att sedan från Strömstadsvägen ta in på Södra Järnvägsgatan och gena över 

parkeringen. De flesta av respondenterna upplever denna väg som en genväg. En respondent 

uppger att hen har provat både att följa cykelvägen längs Strömstadsvägen och att gå Södra 

Järnvägsgatan och att det tar lika lång tid men att hen oftast går Södra Järnvägsgatan i alla fall. 

En respondent som beskriver sig som nyinflyttad menar att hen tycker att det är ovanligt att 

järnvägsstationen ligger så långt ifrån centrum. Samma tycker också att det är långt från 

järnvägsstationen till busshållplatserna. Samtidigt är det två av respondenterna som tycker att 

Uddevalla C ligger nära deras arbetsplats och att detta är positivt. 

 

En av respondenterna cyklar till och från stationen till hemmet i nordvästra Uddevalla. Hen 

menar att det upplevs som en något lång cykeltur och att sträckningen känns som en omväg 

eftersom hen först måste ta sig till gångtunneln under järnvägsspåren öster om Uddevalla C. 

Samtidigt menar hen precis som dem som promenerar att det är skönt att röra på sig lite. Efter 

gångtunneln beskriver respondenten att hen cyklar Södra Järnvägsgatan och upplever det som 

en genväg och parkerar sin cykel vid det östra cykelstället vilket fungerar bra.  

 

Som beskrivits tidigare väljer flera av respondenterna mellan flera olika färdmedel beroende på 

tid på dygnet, hur arbetsdagen ser ut eller om det finns förseningar. Två respondenter upplever 

det som positivt att de kan alternera med buss om tåget är försenat och att det är positivt att 

busshållplatsen ligger nära. Flera av respondenterna upplever att de har få val av färdmedel på 

morgonen men att de har större valfrihet vid hemfärden. Särskilt de av respondenterna som 

beskriver sig på bo på landsbygden upplever att de har färre alternativ samt att de i större 

utsträckning måste använda sig av bil för att ta sig till närmsta knutpunkt för kollektivtrafik. 

 

De flesta av respondenterna upplever tågresan till eller från Uddevalla C som positiv över lag. 

En respondent påpekar att personalen är trevlig. Två respondenter menar att det är gott om plats 

och lugnt, särskilt tidigt på morgonen och vissa sträckor. Flera av respondenterna påpekar att 

det stundvis är trångt och stökigt på tågen, särskilt under eftermiddagen i slutet av arbetsdagen 

eller på morgonen efter Ljungskile eller Borås där många resenärer kliver på. De flesta av 

resenärerna säger sig uppleva förseningar. Mycket förseningar skedde enligt respondenterna 

särskilt i höstas vid ombyggnationerna, men att det har blivit bättre sedan ombyggnationerna 

färdigställdes. En respondent beskriver att hen upplevde att det ofta är kortare förseningar på 

ungefär 5 minuter. En annan respondent menar sig uppleva förseningar men att hen inte har 

bråttom. En annan respondent beskriver att hen pendlat en kortare tid men inte upplevt några 

problem så långt. 
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4.3.3 Efter resa 
 

Flera av respondenterna menar att de inte reflekterar särskilt över resan när de avslutat den. De 

respondenter som menade att de reflekterade över avslutad resa menade att detta oftast berodde 

på förseningar. Två av respondenterna menar att de ofta pratar med kollegor eller vänner om 

förseningar. Flera av respondenterna upplevde att de reflekterar över att pendeltiden är alldeles 

för lång tidsmässigt och att det blir en mycket lång arbetsdag. En av respondenterna berättade 

att den långa pendlingstiden innebar att hen kommer att köpa bil framöver vilket kommer att 

halvera restiden. En respondent ansåg att det borde gå mycket snabbare att resa med tåg mellan 

Göteborg och Uddevalla och att järnvägen borde byggas ut till dubbelspår.  

 

Endast en respondent uttryckte negativ upplevelse direkt efter avslutad resa eftersom hen glömt 

att checka ut med sitt rabattkort på tåget. Samma respondent ansåg att det borde finnas fler 

varningar på tåget för att undvika att detta skulle inträffa. 
 

4.4 Resultat workshop 
 

Här presenteras resultatet från den workshop som genomförts tillsammans med tjänstemän på 

Uddevalla kommun med ansvar för strategisk planering, miljö, samhällsplanering och 

trafikplanering. Inledningsvis under workshopen presenterades genomförandet av service 

safari, direktobservationer, kundresor och mobiletnografin samt resultatet från dessa. Därefter 

arbetade gruppen kring fördefinierade frågeställningar. 

 

4.4.1 Nuläge för resenärsmedverkan 
 

Deltagarna i workshopen beskrev att Uddevalla kommun tidigare och även i dagsläget arbetar 

med resenärsperspektivet i mindre omfattning. En av deltagarna beskrev att 

resenärsperspektivet bland annat tillämpas vid till exempel tillgänglighetsanpassning på de 

mest använda hållplatserna i kommunen vilket innebär de hållplatser som har fler än 100 

påstigande per dag. Riktade resandeundersökningar har tidigare genomförts vid enstaka 

tillfällen i form av enkäter till resenärer. Resenärsperspektivet har även tillämpats och tillämpats 

i nodutredningar, pendelparkeringsutredningar, samråd med medborgarna samt 

genom/tillsammans med beställare eller utförarföretag som Uddevalla Omnibus AB, Buss i 

Väst Trafik AB, Västrafik AB. De sistnämnda exemplen tillsammans med flera projekt som 

Uddevalla deltar i och som involverar kunderna liknar en av deltagarna vid en form av 

outsourcing av resenärsmedverkan.  Några av deltagarna menar att mycket av det arbete som 

görs varken är återkommande eller strukturerat.  

4.4.2 Upplevda hinder och möjligheter med resenärsmedverkan 
 

Deltagarna menar att det finns en ovana att jobba med resenärerna från tjänstemännens sida 

vilket innebär ett viktigt hinder till att resenärsperspektivet eller resenärsmedverkan inte är så 

utpräglat i arbetet. En osäkerhet kring hur det faktiskt skulle gå till samt hur tillämpningar skulle 

nyttjas i arbetet. Det finns också enligt deltagarna en tydlig uppfattning om att det är 

resurskrävande samt tar lång tid att involvera resenärerna. En deltagare pekade på exempel där 

större medborgardialoger genomförts med relativt litet resultat i förhållande till det arbete som 

lagts ned. Sinnebilden är att resenärerna bär på många olika synpunkter vilket skulle göra det 

svårt att faktiskt fånga det viktiga i den information som skulle förmedlas. Frågan om allt för 
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orimliga synpunkter och önskemål från resenärerna samt hur dessa skulle tas till vara på lyftes 

också som ett hinder till att arbeta mer aktivt med att involvera resenärerna. För att arbetssättet 

ska uppfattas som mer attraktivt behövs det lyftas fram bättre exempel på ett faktiskt värde.  

Bristande kunskap och kompetens i organisationen bland tjänstemännen om hur 

resenärsmedverkan sker pekades av deltagarna ut som en mycket viktig anledning till att det 

inte tillämpas i så stor utsträckning. Ett anat organisatoriskt hinder som pekades ut var 

avsaknaden av tydliga rutiner för hur resenärsmedverkan skall hanteras. Det lyftes också av 

deltagarna att ett hinder är att huvudansvaret för resenärerna uppfattas ligga hos Västtrafik AB 

som därmed har en viktig roll i att hantera resenärsperspektivet och resenärsmedverkan.  

De deltagande tjänstemännen såg också möjligheter för att uppnå ökad resenärsmedverkan. En 

möjlighet menade deltagarna är ett förbättrat samarbete med Västtrafik AB som pekats ut som 

en nyckelaktör och genom samarbetet få mer information och kunskap från resenärerna genom 

kundsynpunkter som samlas in. Även ett förbättrat samarbete med andra kommuner lyftes fram 

som en möjlighet för att öka resenärsperspektivet i kollektivtrafikplaneringen. 

En deltagare påpekade att Uddevalla kommun i dagsläget planerar flera medborgardialoger på 

olika områden vilket innebär att det blir mer vanligt i organisationen att tillämpa ett 

kundperspektiv. Den viktigaste möjligheten med att involvera resenärerna i 

kollektivtrafikplaneringen menade deltagarna är att fånga många fler perspektiv än de 

tjänstemännen själva uppfattar. En stor möjlighet i den bemärkelsen är möjligheten att utveckla 

fler merfunktioner i kollektivtrafiken. 

4.4.3 Behov av resenärsmedverkan 
 

Deltagarna beskrev att det finns flera behov för en ökad resenärsmedverkan i Uddevalla 

kommuns kollektivtrafikplaneringsarbete. Det finns ett tydligt mål att öka resandet med 

kollektivtrafik och deltagarna är överens om att ett ökat resenärsperspektiv i 

kollektivtrafikplaneringsarbetet skulle bidra till det målet. Deltagarnas resonemang byggde på 

behovet av en ökad kunskap för att möjliggöra förbättrande åtgärder samt en förbättrad 

utveckling i stort. Deltagarna upplevde att resenärsmedverkan och ett förstärkt 

resenärsperspektiv skulle bidra till denna kunskap. Genom att skapa en bättre bild utav vad 

resenärerna tänker, vad de tycker, vad de vill och vad de faktiskt behöver kan kollektivtrafiken 

utvecklas till att bättre tjäna resenären. Detta menade deltagarna är en självklarhet till en ökad 

service samt kan leda till ett effektivare resursutnyttjande i längden. 

4.4.4 Krav på resenärsmedverkan 
 

Enligt deltagarna så finns det inga direkta utpekade krav för ett ökat resenärsperspektiv i 

kollektivtrafikplaneringen varken från organisationen självt eller i form av lagstiftning. 

Möjligtvis menar en av deltagarna så finns det krav på resenärsmedverkan för att säkerställa en 

god tillgänglighet för alla i kollektivtrafiken samt vid olika nyproduktioner eller 

ombyggnationer. 

Deltagarna beskriver dock att det finns andra krav som skulle kunna fungera som incitament 

för att använda resenärsperspektivet till att förbättra kollektivtrafikplaneringen. Dessa krav är 

bland annat en minskad miljöbelastning i samhället genom ökat kollektivt resande där 

resenärerna är centrala och resenärsperspektivet ett medel för att uppnå målen. Begränsade 

resurser innebär också ett krav på att det Uddevalla kommuns verksamheter gör också ska 
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uppnå bästa resultat där en ökad kunskap om vad resenärerna tycker är ett bra resultat är en 

förutsättning. 

4.4.5 Lämpliga användningsområden 
 

Deltagarna i workshopen såg flera användningsområden och möjligheter med de former av 

service design som tidigare tillämpats och om presenterats under workshopens inledande del. 

Det primära användningsområdet deltagarna såg var för faktaunderlag för beslut under 

planeringsfasen för fysisk planering, vid olika former av förändringar, markstrategiarbete samt 

kollektivtrafikplanering. Deltagarna såg också en möjlighet att arbeta med olika 

beteendeförändringar. 

4.4.6 Lämpliga skeden 
 

Deltagarna ansåg att de service design-metoder som presenterats främst lämpar sig för tidiga 

skeden under planeringsarbete. Det vill säga främst under en tidig kunskapsinhämtning. 

Deltagarna såg också metoderna som mest lämpliga vid arbete med mindre förbättringar eller 

tidigt inför olika typer av förändringar i trafiken. 

4.4.7 För- och nackdelar 
 

Flera av deltagarna upplevde klara fördelar med de service design-metoder som presenterats. 

En av deltagarna pekade på de upplevda möjligheterna med metoderna servicesafari och 

direktobservationer för att inhämta information om olika beteendemönster hos resenärerna. 

Andra av deltagarna menade att metoderna persona och storyboards innebär en klar fördel för 

att på ett illustrativt sätt kommunicera resultat eller underlag till den politiska ledningen inför 

olika former av beslut. Även mobiletnografin och kundresorna upplevdes av deltagarna som 

fördelaktiga för att visa resenärernas resa, olika målpunkter och upplevelser. I stort upplevde 

deltagarna att metoderna var engagerande. 

Samtidigt så såg deltagarna flera olika nackdelar med de metoder som presenterats. En av 

deltagarna ställde sig frågande till om kommunen genom tillämpning av metoderna verkligen 

fångar alla intressenter och deras viljor, önskemål och behov. Deltagarna pekade därför på 

vikten utav en tillräcklig omfattning och volym i tillämpningen av service design-metoder för 

att skapa en bra bild av intressentgrupperna och deras diversitet. En annan nackdel som 

deltagarna pekade på var att de såg en risk i att styra resultat utifrån vad som frågas i 

undersökningen. 

4.4.8 Metodernas nyhetsvärde 
 

De flesta av deltagarna upplevde att de presenterade service design metoderna innebar något 

nytt. En av respondenterna menade dock att olika beteendestudier genom till exempel 

observation samt prototyping redan används idag. Deltagaren exemplifierade genom att 

beskriva hur utformningar av vägkorsningar genomfördes genom att bland annat testa 

svängmöjligheten för större fordon på plats för att eventuellt åtgärda innan färdigställning. 

Efter ytterligare diskussion menade deltagarna att för några av de metoder som presenterats så 

innebar verktygen som mobiltelefoner ett annorlunda inslag men att detta egentligen innebar 

ett nytt sätt att besvara liknande frågor som ställts tidigare. Användningen av till exempel 

mobiltelefoner innebar enligt deltagarna en risk för att det blir en mer nischad grupp som 
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möjliggörs deltagande på grund av de verktyg som tillhandahålls. Att däremot engagera 

resenären som en ”forskare” i undersökningen och möjliggöra denna typ av deltagande för 

resenären sågs som något nytt och intressant av deltagarna. Även att under tillämpningen av 

kundresa titta på resan före, under och efter sågs som nytt och användbart. 
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5. Analys 
 

Kapitlet beskriver analysen av resultatet från datainsamlingen. Först analyseras resultatet från 

direktobservation, servicesafari, samtalsintervjuer med kundresor och mobiletnografi genom 

triangulering. Därefter en beskrivning utav framtagning av persona och storyboards. Denna 

första analysdel innebär en analys utav resultaten från metodtillämpningarna. Slutligen görs 

analys utifrån de tillämpade metodernas förhållning till co-production och kundorientering 

samt Uddevalla kommuns förutsättningar och utgångsläge. 

 

5.1 Analys utav uttalade och outtalade kvalitetsegenskaper 
 

Kundens behov samt förväntningar har enligt Sörqvist (2004) en stor inverkan på 

kundtillfredsställelsen. Utifrån resultatet så upplever många av respondenterna att de inte 

använder sig av någon särskild service på Uddevalla C vilket skulle indikera deras behov som 

låga. Enligt Kanomodellen så finns det dock (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 

2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004) behov som är antingen underförstådda, uttalade eller 

omedvetna för kunden självt. Detta skulle kunna tyda på att många av dessa kvalitetsegenskaper 

i själva verket är underförstådda eller omedvetna. Ett av service designs kärnvärden är enligt 

Stickdorn och Schneider (2011) förtydligande och innebära att göra tjänster mer greppbara. 

Utifrån de tre initiala datainsamlingarna genom kundresor, servicesafari och mobiletnografin 

så har resultatet analyserats genom triangulering och utifrån de bevis för kvalitetsegenskaper 

som presenterats utav Redman et al. (2013) som respondenterna utryckt och de som dem inte 

uttryck men som identifierats genom observation och service safari. 

 

5.1.1 Upplevda kvalitetsegenskaper  
 

De upplevda kvalitetsegenskaperna inkluderar enligt Redman et al. (2013) komfort, säkerhet, 

enkelhet och tilltalande. Respondenterna utryckte under kundresorna och mobiletnografin flera 

medvetna behov vad gäller komfort samt hur pass väl tjänsten överensstämmer med deras 

förväntningar. Färre uttryck för kvalitetsegenskaperna enkelhet och tilltalande kunde 

identifieras men inga för säkerhet. Genom servicesafarin identifierades ytterligare för 

resenärerna tillgängliga tjänster som inte uttryckts utav respondenterna och därmed utefter 

Kanomodellen kan räknas att inbegripa antingen outtalade eller omedvetna behov (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004). 

 

5.1.2 Komfortegenskaper 
 

Respondenterna redogör för flera kvalitetsegenskaper som kan kategoriseras som vad av 

Redman et al. (2013) definieras som komfort. Flera av respondenterna omnämner tillgången till 

toalett som en positiv egenskap för Uddevalla C. Även om flera av respondenterna samtidigt 

medger att de inte själva använder tjänsten så ser de denna tjänst som positiv. Detsamma 

uttrycktes om Pressbyrån vilket stödjs av direktobservationen som pekar på att Pressbyrån och 

caféet i störst utsträckning används utav andra än resenärerna själva. Möjlighet att skydda sig 

från väder och vind uttrycks också utav respondenterna som viktigt, särskilt vid dåligt väder 

och vid väntetid på byte av färdmedel. De Oliveira och Logsdon (2012) pekar på vikten utav 

tillgång till väderskydd och sittplatser för resenärerna. Vänthallen med möjlighet att vänta 

inomhus vid dåligt väder och väderskydd ses därför som positiva egenskaper. En respondent 

menar att skydd på perrong inte alltid är fullgott. Vid kundresorna samt vid mobiletnografin 

framkom det dock att tåget många gånger väntar på stationen då respondenterna anländer vilket 
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gör till exempel vänthall, väderskydd och sittplatser överflödiga. Flera respondenter uttryckte 

att de uppskattade sittplats med utrymme på tåget samt att det var tyst och lugnt vissa sträckor. 

En respondent utryckte vid en kundresa det som viktigt att kunna ladda sin mobiltelefon och 

saknade fler uttag på stationen då de äldre tågen inte är utrustade med sådana. Sittplatser på 

stationen omnämns inte av respondenterna och kan därmed utifrån Kano-modellen (Bergman 

& Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004) ses som antingen 

underförstådda eller omedvetna. Cykelställ med tak innebär en egenskap som bidrar till 

komforten och som enligt observationerna nyttjas i hög grad av de resenärer som tar sig till 

stationen med cykel. Detta kan dock inte styrkas genom kundresorna eftersom endast en av 

respondenterna cyklade till och från stationen och parkerade denna i cykelstället utan tak öster 

om stationsbyggnaden. Komfortegenskaperna var i stor utsträckning greppbara för resenärerna 

(Stickdorn & Schneider, 2011). 

 

Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

Toalett (station) 

Vänta inomhus (station) 

Väderskydd (station) 

Tyst och lugnt (tåg) 

Gott om sittplats (tåg) 

Eluttag (station och tåg) 

Kiosk (station) 

Sittplatser (station) 

Cykelställ med tak (station) 

Gratistidning (station) 

Café (station) 

 

Figur 5.1 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov av komfortegenskaper 

 

 

5.1.3 Säkerhetsegenskaper 
 

Vad gäller kvalitetsegenskapen säkerhet så uttryckte respondenterna inget som kunde 

identifieras inom denna kategori utefter Redman et al. (2013) kategorisering. Däremot gick det 

att genom observationer samt service safarins resultat att kategorisera några 

säkerhetsegenskaper. På baksidan utav Pressbyråns lokaler mot spåren och ett av cykelställen 

kunde en hel del klotter noteras.  

 

 

Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

 Hjärtstartare (station) 

Belysning (station) 

Trasiga cykelställ (station) 

Möjlighet att låsa fast cykel 

(station) 

Klotter (station) 

Nedskräpning (station) 

Sikt (station) 

Överträdelse förbjuden infart 

(station) 

Buskage (busshållplatser) 

 

Figur 5.2 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov av 

säkerhetsegenskaper 
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Därtill fanns där en omfattande nedskräpning på grund av överfulla skräpcontainrar som var 

placerade där. Trots att detta skulle kunna ses som faktorer som ger försämrade 

säkerhetsegenskaper valde det större flertalet av resenärerna denna väg för att ta sig längs Södra 

järnvägsgatan till Strömstadsvägen. Warsén och Haywood (2005) pekar på vikten av att platsen 

är hel och ren för att skapa en ökad känsla av trygghet hos resenärerna. 

 

Cykelstället öster om stationsbyggnaden var trasigt och det fanns inte samma möjlighet att låsa 

fast sin cykel som vid de nyare cykelställen väster om stationshuset. Vid båda cykelställ fanns 

trasiga cyklar och avklippta lås. Stationsområdet är belyst men parkeringen öster som 

stationshuset och gångvägen som passerar två passager med dålig sikt är bara delvist belysta 

eller saknar helt belysning. Busshållplatserna är belägna vid en park med buskage men 

vegetationen är upprensad runt själva hållplatserna. Amadori och Bonino (2012) menar att 

synlighet är en mycket viktig aspekt för att bidra till ökad trygghet hos resenärerna. På stationen 

fanns en hjärtstartare. Utifrån Kano-modellen (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & 

Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004) går det att argumentera att resenärerna ser 

säkerhetsaspekterna som antingen underförstådda eller att de är omedvetna om dessa. Utifrån 

Stickdorn och Schneiders (2011) argumentation kan alltså säkerhetsegenskaperna ses som 

mindre greppbara för resenären. 

 

5.1.4 Enkelhetegenskaper 
 

För kvalitetsegenskapen enkelhet så är det enligt Redman et al. (2013) hur pass enkel 

kollektivtrafiken är att använda samt hur pass väl en tillför till resenärens möjlighet att förflytta 

sig eller mobilitet. De flesta av respondenterna menar att de inte planerar sin resa i någon större 

utsträckning, detta eftersom de ofta reser på samma sätt. Några av respondenterna som använde 

sig utav förbetalda resekort pekade på vikten av att kunna ladda sitt kort och att Pressbyrån på 

Uddevalla C möjliggjorde detta samtidigt som det vid andra stationer inta fanns samma 

möjlighet. En av respondenterna cyklade till stationen och använde sig utav cykelställen. En av 

respondenterna tar sig till och från stationen med cykel och använder sig av cykelställ som är 

närmast utifrån den riktning hon eller han kommer ifrån.  

 

Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

Ladda resekort (station) 

Cykelställ (station) 

Planering av resa 

Parkering (station) 

 

Figur 5.3 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov för 

enkelhetegenskaper 

 

 

5.1.5 Tilltalandeegenskaper 
 

Respondenterna uttryckte få kvalitetsegenskaper som kunde kategoriseras under tilltalande. En 

respondent omnämnde om stationshuset att vänthall och toaletter hålls rent och snyggt. En 

annan respondent uttalade sig negativt om de tomma lokalerna i stationshuset i anslutning till 

vänthallen. Under servicesafarin kunde det, vilket också redan beskrivits under 

säkerhetsegenskaper, noteras nedskräpning i anslutning till stationshuset samt en hel del klotter 

vid det östra cykelstället. Detta skulle kunna innebära mindre tilltalande inslag på 

stationsområdet. 
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Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

Tomma lokaler (station) 

Rent (station) 

Klotter (station) 

Nedskräpning (station) 

 

Figur 5.4 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov för 

tilltalandeegenskaper 

 

5.1.6 Fysiska kvalitetsegenskaper 
 

De fysiska kvalitetsegenskaperna är enligt författarna (Redman et al., 2013) fler och rör 

tillförlitlighet, frekvens, hastighet, tillgänglighet, pris, information, enkelhet och fordonets 

tillstånd. Uppsatsen har dock avgränsats till de egenskaper som rör Uddevalla C som knutpunkt 

och innebär därmed tillgänglighet, information och enkelhet i bytespunkt.  

 

5.1.7 Tillgänglighetsegenskaper 
 

Redman et al. (2013) beskriver att tillgängligheten är en av de kvalitetsegenskaper som bedöms 

av resenärer. Respondenterna uttryckte i kundresorna att avståndet mellan station och 

målpunkterna i centrum samt norr om sjukhuset var långa. Samtidigt uttryckte en annan 

respondent att avståndet från stationen till sjukhuset där hen jobbade var kort. En respondent 

uttryckte det som positivt att avståndet mellan station och busshållplatser var kort. Baserat på 

resultatet från direktobservationen får flera av resenärerna skjuts till Uddevalla C vilket kan ses 

som en indikation på att flera av resenärerna ser avståndet till stationen som lång. Servicesafarin 

identifierade ytterligare tillgänglighetsegenskaper för stationen där bland annat rullstolsramp in 

i stationsbyggnaden fanns till hands samt att det saknades gatukanter vid vägövergångar, en 

mötesplats för ledsagare samt visare i marken för synskadade. Redman et al. (2013) menar att 

tidigare studier visar att förbättringar vad gäller tillexempel tillgänglighet för rörelsehindrade 

har haft positiv påverkan på nöjdhetsmätningar. Utifrån Kano-modellen (Bergman & Klefsjö 

2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004) så är troligtvis de 

tillgänglighetsegenskaper som inte uttalats ett omedvetet behov hos respondenterna eftersom 

de inte själva är i behov av dessa.  

 

Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

Avstånd till hållplats (buss) 

Avstånd till station (tåg) 

Avstånd till målpunkt 

Skyltning (station) 

Rullstolsramp (station) 

Mötesplats ledsagare (station) 

Inga gatukanter vid vägövergångar 

(station) 

Visare i mark för synskadade 

(station) 

 

 

Figur 5.5 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov för 

tillgänglighetsegenskaper 

 

 

5.1.8 Informationsegenskaper 
 

Informationsegenskaper beskrivs av Redman et al. (2013) som hur mycket information som 

finns tillgängligt för resenären om tillexempel byten och villkor. Dziekan och Kottenhoff 
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(2007), Brakewood et al. (2014) och Watkins et al. (2010) menar att informationstillgången har 

en stor påverkan på resenärernas resa och särskilt tillgången av realtidsinformation menar 

Dziekan och Kottenhoff (2007). Vid kundresorna så uttryckte respondenterna själva olika typer 

av behov rörande information. Några av respondenterna beskriver att de till exempel använder 

sig ut av Västtrafik AB:s mobilapplikation för att planera resa eller uppdatera sig om 

förseningar. Två av respondenterna beskriver att de tycker att det är viktigt att information ropas 

ut på stationen och att avsaknaden av detta vid andra stationer har inneburit problem för dem. 

Vid genomförandet av service safarin uppmärksammades att information om ankommande, 

avgående tåg samt annan trafikinformation ropades ut på Uddevalla C.  

 

 

Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

Skyltning (station) 

Utrop (station) 

Resalternativ 

(mobilapplikation) 

Förseningar 

(mobilapplikation) 

 

Skyltning busshållplatser (station) 

Information biljettkö (station) 

 

Figur 5.6 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov för 

informationsegenskaper 

 

 

5.1.9 Egenskaper enkelhet i byte 
 

Den sista fysiska kvalitetsegenskapen som analysen berör är enkelhet i byte som Redman et al. 

(2013) beskriver som hur enkel byten mellan anslutningar är samt väntetiden för resenärerna. 

De flesta av respondenterna under kundresorna med målpunkter i Uddevalla beskriver att de tar 

sig till eller från stationen till fots. Detta styrks utav direktobservationen där en stor del av 

resenärerna som anlände till och tog sig till/ifrån stationen gick till fots längs Södra 

järnvägsgatan i riktning mot centrum. En förklaring till detta är som flera respondenter 

beskriver att det tar lika lång tid att gå till centrum som att vänta på och sedan ta bussen från 

stationen till Kampenhof bussterminal. Respondenter med målpunkter norr om centrum 

upplever också att det går fortare att gå då de annars behöver byta buss vid Kampenhof 

bussterminal vilket då innebär ännu längre väntetid.  

 

 

Uttalade Underförstådda eller omedvetna 

Avstånd till hållplats (buss) 

Avstånd till målpunkt 

Väntetid (buss) 

Planering av resa 

Tåg väntar (tåg) 

Skjutsning bil (station) 

Taxi och färdtjänst (station) 

 

Figur 5.7 Kategorisering av medvetna, outtalade och omedvetna behov för egenskaper 

enkelhet byte 

 

Respondenter med målpunkter västerut utanför Uddevalla centrum upplever att väntetiden är 

lång och en respondent menar att hen väljer att gå om vädret tillåter. Vad gäller väntetider i 
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övrigt så beskriver flera av respondenterna att de oftast anländer till stationen och kliver direkt 

på tåget som står och väntar på stationen. En av respondenterna tycker att Uddevalla C med 

närheten till busshållplatserna möjliggör till att öka kvalitetsegenskapen frekvens eftersom det 

beroende på förseningar eller liknande gör det möjligt att snabbt fatta ett beslut mellan tåg eller 

buss. Inga av respondenterna vid kundresorna får skjuts till stationen med bil även om 

observationsstudien visade att ett större antal av resenärerna som anländer till stationen på 

morgonen anländer med bil. 

 

5.1.10 Kort om övriga fysiska kvalitetsegenskaper 
 

Mycket övrig information som framkom av kundresorna rörde de fysiska kvalitetsegenskaperna 

tillförlitlighet, frekvens och hastighet. För de fysiska kvalitetsegenskaperna pris och fordonets 

tillstånd framkom inga uttalade behov. 

 

Flera av respondenterna nämnde förseningar vid genomförandet av kundresorna och att de ofta 

upplevde kortare förseningar. Flera av respondenterna menade samtidigt att det varit värre 

tidigare under hösten när det pågått banarbete. Redman et al. (2013) påpekar att studier visar 

att ökad tillförlitlighet har en positiv påverkan på kundnöjdheten men att samtidigt förbättringar 

behöver kombineras med andra kvalitetshöjningar vad gäller till exempel komfort.  Vid 

genomförandet utav kundresorna påpekade flera av respondenterna att de hade flera avgångar 

att välja mellan samt möjlighet att välja mellan flera olika trafikslag beroende på hur deras 

arbetsdag såg ut eller beroende av tid på dygnet. Några respondenter boende på landsbygden 

uttalade sig negativt om de få antalet avgångar och en respondent upplevde att avgångar dras 

in i glesbygden. Redman et al. (2013) beskriver att just förbättringar vad gäller frekvens är en 

vanligt förekommande förbättringsåtgärd som också visar på positiv korrelation med 

resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken. Hastigheten eller den tid resenärerna reser är en 

kvalitetsegenskap som enligt Redman et a. (2013) bedöms utav resenärerna och som också 

värderas högre enligt deras studie samt att studerade genomförda förbättringar har visar på 

positiva resultat vad gäller kundnöjdheten. Flera av resenärerna uttryckte under kundresorna att 

pendlingstiden var alldeles för lång som en aspekt utav möjliga reflektioner efter avslutad resa. 

 

Pris är enligt Redman et al. (2013) en kvalitetsegenskap som bedöms utav resenärerna och ett 

vanligt förbättringsområde vid förbättringar i kollektivtrafiken för att öka resandet. Inga av 

resenärerna har dock under genomförandet av kundresorna uttryckt några synpunkter vad gäller 

pris för pendlingsresorna. Detta ger stöd i författarnas (2013) att pris faktiskt ensamt har litet 

samband med ökad nöjdhet men ger positiv påverkan i kombination med andra 

kvalitetshöjningar. 

 

5.1.11 Visualisering av identifierade kvalitetsegenskaper med persona och 
storyboard 
 

Analysen genom kategorisering av de identifierade kvalitetsegenskaperna sammanfattades och 

visualiserades genom service design-metoderna persona och storyboard. Som beskrevs tidigare 

i teorikapitlet så är personas enligt Stickdorn och Schneider (2011) samt Curedale (2013) fiktiva 

personbeskrivningar vilka representerar en grupp kunder som delar till exempel attityder och 

beteenden. Storyboards består av antingen fotografier eller ritade bilder som tillsammans 

beskriver en historia, antingen verklig eller fiktiv. (Curedale, 2013; Stickdorn & Schneider, 

2011) Utifrån uppsatsens analys togs två persona med vardera storyboard fram. Ett exempel på 

storyboard presenteras i form av Figur 5.8. Tjänstemännen som deltog i workshoppen som 

genomfördes på Uddevalla kommun menade att metoderna persona och storyboards innebär en 
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klar fördel för att på ett illustrativt sätt kommunicera resultat eller underlag till den politiska 

ledningen inför olika former av beslut. Detta stödjer Trischler och Scott (2015) som menar att 

persona får allt större uppmärksamhet för dess förmåga att beskriva en målgrupp och dess olika 

egenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.8 exempel på visualisering av analys med hjälp av storyboard där den samlade 

informationen från resenärerna sammanställs i en fiktiv resa 

 

5.2 Analys utifrån behovet att fånga hela resan 
 

Stickdorn och Schneider (2011) menar att service design dels är sekvenserande vilket innebär 

att ett tjänsteutförande delas in i olika berörelsepunkter samt är holistisk eller att intentionerna 

är att se till kundens hela upplevelse. SKL (2012) poängterar vikten utav att fånga hela 

resenärens resa. Vid tillämpningen av både kundresorna och den enskilda mobiletnografi som 

genomförts har olika målpunkter och beröringspunkter definierats utav kunden samt 

egenskaper som påverkar resan. Med hjälp av metodiken kundresa identifierades målpunkter 

för resenärerna i och runt Uddevalla centrum samt där till andra orter. Tjänstemän på Uddevalla 

kommun som deltog i workshopen identifierade uppdelningen med före, under och efter resan 

som ett nytt sätt att belysa resans olika delar vilket inte tillämpats tidigare i de 

resvaneundersökningar som genomförts.  

 

Att arbeta med både kundresorna men också mobiletnografin möjliggjorde för respondenterna 

att inte bara beskriva deras resa som en process utan också hur flödet igenom den fungerar för 

kunden. Genom att låta resenären beskriva interaktionen med de olika delarna som utgör resan 

och deras upplevelser kopplat till dessa är det möjligt att identifiera egenskaper som resenärerna 

bedömer som bra eller dåliga. Detta liknar traditionella arbetsmetoder för att arbeta med 

processförbättringar som till exempel process- och flödeskartläggningar och hur dessa fungerar 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2014; Sörqvist, 2004). Bland annat liknar 

den en metod för process-/flödeskartläggning som av Ljungberg och Larsson (2012) beskrivs 

som processpromenad. En av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling är att arbeta med 

processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Aktiviteter för att undersöka processer och hur flöden 

fungerar möjliggör att ta bort de aktiviteter eller delar som inte adderar något värde (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Processer och att kartlägga dessa är även centralt vid förbättringar av 
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tjänsteverksamhet menar Sörqvist (2004) eftersom det är ett nödvändigt underlag för att förstå 

tjänsteutförandet och resultatet bättre. Vid workshopen visades och diskuterades exempel på 

hur resorna kan visualiseras med hjälp av service design-verktyget storyboards vilket enligt de 

deltagande tjänstemännen från Uddevalla kommun var effektivt för att presentera en resa. 

 

Samtidigt var det många delar av resan som för kunden inte var en självklar del av deras resa 

eller tjänsteutbudet vilket Stickdorn oh Schneider (2011) separerar som gripbara och ogripbara 

tjänster. En förklaring är att många av de tjänster som utgör en knytpunkt eller en resa till stor 

del bygger på vad Kanomodellen definierar som underförstådda behov (Bergman & Klefsjö, 

2012; Ljungberg & Larsson, 2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004). Enligt Sörqvist (2004) så blir 

omedvetna behov snabbt till underförstådda behov när de normaliserats vilket kan tänkas i fallet 

med arbetspendlare vilket studerats för denna uppsats. Författaren (2004) menar således att 

kundens behov inte är statiska innebär att det är av än större vikt att kontinuerligt ta till sig 

kunskap om kundernas behov och olika kundgruppers behov. Deltagarna vid workshoppen som 

genomfördes med tjänstemännen på Uddevalla kommun isade på att arbete med personas 

innebär en möjlighet att visualisera dessa olika behov för olika resenärsgrupper. 

De behov eller kvalitetsegenskaper som Redman et al. (2013) utgår från, vilka inte 

identifierades med hjälp av kundresa och mobiletnografi kunde istället identifieras med hjälp 

av servicesafari och direktobservationer. Direktobservationerna bidrog också till att sätta 

Uddevalla C i relation till hela resan genom att observera de huvudsakliga vägar samt färdsätt 

som resenärerna valde från och till stationen. 

Möjligheterna med de service design-metoder som presenterat att fånga hela resan stärker 

Stickdorn och Schneiders (2011) påstående att dessa metoder är sekvenserande men också att 

service design innebär ett holistiskt angreppssätt. De deltagande tjänstemännen i workshopen 

pekade bland annat ut Västtrafik AB som en annan nyckelaktör för att kunna arbeta mer 

kundorienterat. Kundens hela resa utgörs av olika aktiviteter med olika utförare och ansvariga 

vilket innebär att ett mer holistiskt synsätt krävs för att dels inhämta information men också för 

att kunna förbättra resan som helhet. Det för oss till co-production och hur tillämpade metoder 

stödjer det. 
 

5.3 Analys utifrån begreppen co-production och co-design 
 

Curedale (2013) samt Stickdorn och Schneider (2011) beskriver service design som 

arbetsprocess som ett stöd för co-production. Deras (Curedale, 2013; Stickdorn & Schneider, 

2011) argument för detta bygger på att metoderna i sig på ett eller annat sätt involverar 

kunderna. Men graden för hur pass involverade kunderna blir varierar. Curedale (2013) 

poängterar också vikten av vägledningen vid arbete med till exempel kundresor för att föra 

arbetet i rätt riktning. 

 

Vid tillämpning av Ostroms (1996) definition av co-production som mer en möjliggörare för 

individer utanför en organisation att bidra till utförandet av en tjänst så går det att argumentera 

till att samtliga av de metoder av service design som presenterats en form av co-production 

eftersom bidraget, direkt eller indirekt leder till kunskap från kund som möjliggör kunden 

påverkan på tjänsten. Enligt Bovairds (2007) definition så bör det dock finnas en regelmässighet 

och kontinuitet för att definiera resultatet som co-production. Om en rutin för användandet av 

service design-metoderna som tillämpats i uppsatsen införs och pågår mer strukturerat och 

kontinuerligt så skulle den nivå av co-production uppnås som beskrivs av Bovaird (2007) där 

kunder får lämna synpunkter på tjänster inför utformning.  
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Mobiletnografi som metod gör kunden själv till forskaren enligt Stickdorn och Schneider 

(2011) och lämnar därmed stora friheter till kunden att själv välja vad han eller hon vill 

dokumentera för beröringspunkter och upplevelser under resan. Detta innebär att kunden själv 

beskriver vad hon eller han tycker är viktigt med sina resa vilket dels skapar stor frihet för 

kunden att delta men också värdefull kunskap för mottagaren om kundens behov och 

förväntningar. Deltagarna vid workshopen intygade att metoden och resultatet i sig var 

intressant eftersom det gick att fånga dels resenärens resa men också olika beröringspunkter där 

under och vad resenären upplever. Samtidigt såg deltagarna en risk med att användandet av 

tekniska verktyg som mobiltelefoner avgränsar möjligheterna för deltagande till vissa grupper. 

Stickdorn et al. (2014), Curedale (2013) samt Stickdorn och Schneider (2011) beskriver också 

denna risk men att eftersom ägarskapet av en lämplig mobiltelefon blir allt vanligare så minskar 

denna risk. Trischler och Scott (2015) menar också att ett flertal metoder behöver användas i 

kompletterande syfte vilket på så sätt minskar riskerna för att grupper utesluts från möjligheten 

att bidra i co-production insatser. 

 

Deltagarna vid workshopen bedömde metoden kundresa på samma sätt som mobiletnografin. 

Kundresan som metod möjliggör för resenären att under en mer vägledd form kartlägga 

beröringspunkter, förehavanden och upplevelser under hennes eller hans resa. Detta innebär en 

större kontroll över den information som extraheras samtidigt som kunden fortfarande ges 

möjlighet att aktivt berätta sin historia. En risk med denna typ av kontroll identifierade 

deltagarna vid workshopen som att som du frågar får du också svar. Curedale (2013) som det 

beskrivs tidigare förordar denna typ av vägledning. 

 

Med servicesafari får deltagare möjligheten att själv ge sig ut på fältet för att identifiera exempel 

på bra och dåliga tjänster (Stickdorn & Schneider, 2011). Inom ramen för uppsatsen utfördes 

service safarin utav forskaren själv vilket i sin tur skulle innebära en låg grad av co-production. 

Men enligt författarna (2011) rör det sig om en utforskande metod för att inträda kundens roll 

för att utforska kundernas behov samt få perspektiv på vad kunden upplever för positiva och 

negativa upplevelser vilket kan innefatta andra deltagare så som utförare eller kunderna själva.  

 

Direktobservation som det tillämpats inom ramen för uppsatsen genom ett passivt deltagande 

och dolda avsikter svårligen kan ses som en form av co-production. Istället innebär det snarare 

en form av indirekt co-production där information med hänsyn till resenärernas beteenden kan 

ligga till grund för påverkan på utformning av tjänster. 

 

På samma sätt innebär persona och storyboards en låg grad av co-production på det sätt som 

metoderna tillämpats. Curedale (2013) beskriver till och med riskerna med att förlita sig för 

mycket på persona-beskrivningar som kan leda iväg från att faktiskt interagera med kunderna i 

mer co-produktiva processer. Som möjlighet för att skapa förståelse och intresse för kundens 

behov och förväntningar finns det dock en större potential enligt de deltagande tjänstemännen 

från Uddevalla kommun. 

 

Deltagarna i workshopen såg flera användningsområden och möjligheter med de service 

design-metoder som tillämpats. Som beskrivits innan så såg deltagarna det primära 

användningsområdet som möjligheter att inhämta kunskapsunderlag under olika typer av 

planeringsskeenden som fysisk infrastruktur eller kollektivtrafik. Deltagarna ansåg att de 

service design-metoder som presenterats främst lämpar sig för tidiga skeden under 

planeringsarbete. Men deltagarna såg också metoderna som lämpliga inför genomförande av 

mindre förbättringar eller inför olika typer av förändringar i trafiken. För att återkoppla till 
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service design-processen som beskrivits utav Stickdorn och Schneider (2011) så har 

undersökningen som genomförts inom ramen för uppsatsen rört den inledande kartläggande 

fasen upptäcka som syftar att under arbetets initiala skede undersöka och beskriva. 

Denna fas är om än präglad av co-production enligt Stickdorn och Schneider (2011) men 

innebär för Bovaird (2007) inte en form av fullvärdig co-production. För att härleda till 

Kristensson et al. (2014) så menar författarna att det finns en skillnad mellan vad de kallar 

kundinvolvering där kunderna eller ”användare” involveras för att identifiera värdeskapande 

processer samt problem och mellan så kallade ”ledande användare” där kunderna också 

involveras för att identifiera lösningarna på problemet. 

 

Att identifiera lösningar på problem är en viktig del av service design-processen som Stickdorn 

och Schneider (2011) beskriver som definiera. Enligt författarna Kristensson et al. (2014) så 

finns det bevis för att det finns en mycket större kraft hos kunderna vad gäller att identifiera 

idéer på möjliga lösningar än hos organisationens personal. Under workshopen med tjänstemän 

från Uddevalla kommun intygade deltagarna att metoderna hade potential att frambringa 

värdefull information från resenärerna men det framkom inte några aspekter på att aktivt arbeta 

med resenärerna på ett idéstadium. Dock beskrev en av deltagarna att Uddevalla kommun i 

vissa fall till exempel har testat utformningen av en korsning med bussföretag innan den byggts. 

Denna typ av arbete kan jämföras med service design-metoden prototyping som enligt Curedale 

(2013) samt Stickdorn och Schneider (2011) innebär att ta fram och testa lösningar baserade på 

idéerna vilket är en del av fasen utveckla. Återigen dock utan bevis på egentlig systematik eller 

kontinuitet i fallet för Uddevalla kommun.  

 

Vad gäller struktur och Bovairds (2007) krav på kontinuitet i co-production så beskriver 

Teixeira et al. (2012) att co-productionaktiviteter innebär en ökad möjlighet att knyta band med 

kunden. Deltagarna vid workshopen pekar på att det idag finns en avsaknad av kontinuitet i de 

aktiviteter som involverar resenärerna i planeringen. Istället sker dessa sporadiskt och vid större 

arbeten med medborgardialog. Genom att blanda in kunden i en gemensam utvecklande process 

skapas ömsesidig kunskap samt en plattform för nya idéer till ständiga förbättringar av tjänster 

och vad som resulterar i nöjda kunder (Teixeira et al., 2012). 

 

En mer strukturerad och kontinuerlig form av denna typ av samarbete med kunderna för att 

både inhämta kunskap från kunderna men också identifiera samt utforma lösningar tillsammans 

med kund skulle utefter Bovairds (2007) definition och differentiering innebära en form av 

fullständig co-production mellan Uddevalla kommun och resenärerna som kunder. Kontinuitet 

och att skapa systematik och kontinuitet är också en viktig aspekt för att kunna arbeta med 

ständiga förbättringar vilket är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

 

 
 

5.4 Analys utifrån begreppet kundorientering 
 

Kundorientering eller kundcentrering är ett av service designs kärnvärden och ta till vara på 

kundernas upplevelse av tjänster vid utvecklingen av tjänster är nödvändigt för huruvida 

utgången blir lyckad eller inte (Stickdorn & Schneider, 2011). Att sätta kunden i centrum är 

också centralt och det övergripande målet för en offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 

Klefsjö, 2012). En central aktivitet för att sätta kunden i centrum är enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) att inhämta kunskap om vad kundens behov och förväntningar. De deltagande 



47 
 

tjänstemännen från Uddevalla kommun beskrev i workshoppen att kommunen tidigare och även 

i dagsläget arbetar med resenärsperspektivet i en relativ liten omfattning.  

Trots att det tidigare saknats ett mer omfattande arbete för att engagera resenärerna mer så 

beskrev också deltagarna att det finns flera behov för en ökad resenärsmedverkan och ett 

förbättrat resenärsperspektiv i Uddevalla kommuns kollektivtrafikplaneringsarbete. Deltagarna 

nämnde bland annat målet att öka resandet med kollektivtrafik. Ett stärkt resenärsperspektiv i 

kollektivtrafikplaneringsarbetet skulle bidra till det målet menade deltagarna vilket bygger på 

ett behov av en ökad kunskap för att möjliggöra förbättrande åtgärder samt en förbättrad 

utveckling i stort. Deltagarna upplevde att resenärsmedverkan och ett förstärkt 

resenärsperspektiv skulle bidra till denna kunskap. Marquez och Downey (2015) beskriver att 

service design-metoder som till exempel kundresor kan hjälpa organisationen att stärka 

kundorienteringen och för att skapa bättre insikter hos personalen om hur kunderna beter sig 

samt vilka behov och önskemål de har. Genom att skapa en bättre bild utav vad resenärerna 

tänker, vad de tycker, vad de vill och vad de faktiskt behöver kan kollektivtrafiken utvecklas 

till att bättre tjäna resenären. Detta menade deltagarna är en självklarhet till en ökad service 

samt kan leda till ett effektivare resursutnyttjande i längden. 

Forskning visar att organisationer som involverar kunderna i ett tidigt skede i utformningen av 

tjänster har en större framgång vad gäller att både identifiera värdeskapande processer för 

kunden men också hur dessa kan förbättras (Kristensson et al., 2014). Vid workshopen 

identifierades just det tidiga skedet som ett viktigt utrymme för att i större utsträckning föra in 

resenärsperspektivet i kunskapshöjande syfte. Bergman och Klefsjö (2012) pekar bland annat 

ut brister i identifieringen av kundernas och behov och förväntningar samt i att ta tillvara på 

dessa kunskaper som enligt Gapmodellen är vanliga anledningar till att kundnöjdhet inte 

uppnås. Författarna föreslår själva en mer kundorienterad utformning av tjänster för att minska 

detta gap (Bergman & Klefsjö, 2012). Att basera beslut på fakta är en av hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö (2012) och rör sig om att inhämta tillräcklig 

kunskap. Genom att stärka resenärsperspektivet tidigt i planeringsprocessen skulle uppstående 

av sådana gap senare vid vad Stickdorn och Schneider (2011) kallar fasen leverans, kunna 

förebyggas.  

 

Workshopen med tjänstemän från Uddevalla kommun pekade på att det i dagsläget inte fanns 

något strukturerat eller återkommande arbete för att involvera kunderna i 

kollektivtrafikplaneringsarbetet. Offensiv kvalitetsutveckling vilar enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) på ledningens engagemang. För att skapa en kultur som främjar kvalitetsutveckling är 

det absolut största vikt att det finns en kunskap och övertygelse hos ledningen. Deltagarna i 

workshoppen pekade på att det dels saknades kunskap i organisationen för att i större 

utsträckning involvera kunderna. Deltagarna pekade också ut bilden av att det tar tid och tarvar 

större resurser för att arbeta i större utsträckning direkt med resenärerna. Detta tillsammans med 

avsaknaden av både förväntningar från kommunledningen och den politiska ledningen kan 

därför ses som viktiga hinder för att nå en större kundorientering i kollektivtrafikplaneringen.  

 

Att skapa förutsättningar för delaktighet är en av hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling 

och för att skapa ett större engagemang och ansvarstagande för verksamhetsutveckling 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Baserat på det deltagarna i workshopen berättat så skulle ökade 

förväntningar tillsammans med instiftande av förstärkta rutiner och kunskapshöjande insatser 

förbättra förutsättningarna för en ökad kundorientering.  
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6. Slutsatser 
 

I kapitlet presenteras de viktigaste slutsatserna från analysen och utifrån uppsatsens syfte 

samt specificerade frågeställningar. 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med uppsatsen var att utveckla kunskap om hur offentliga verksamheter med ansvar för 

kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering med hjälp av co-production, co-design och 

service design. 

 

Uppsatsens resultat bedöms på ett förtjänstfullt sätt ha visat genom fallet Uddevalla kommun, 

hur offentliga verksamheter med ansvar för kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering 

genom tillämpning av service design-metoder. Service design som koncept vilket innefattar 

kärnvärdet co-production samt de metoder som tillämpats i uppsatsen har visat sig vara 

användbart för att identifiera uttalade och outtalade behov hos resenärer med avgränsning till 

arbetspendlare och med fokus på Uddevalla C som bytespunkt.  

 

Service design-metoderna direktobservation, servicesafari, kundresor och mobiletnografi 

visade sig dessutom tillämpningsbara i syftet att fånga resenärernas hela resa samt göra den mer 

greppbar. Metoderna är inte endast användbara för att bättre beskriva resenärernas resa och dess 

beröringspunkter, utan också hur dessa uppfattas av resenären som kund. De två övriga 

tillämpade metoderna persona och storyboards bidrar i sin tur till att möjliggöra en visualisering 

av dels kundgrupper och deras egenheter men också deras resor. Resultat och analys visar också 

att flera olika metoder behöver tillämpas för att ge en så allomfattande bild som möjligt samt 

för att möjliggöra deltagande från flera grupper och därmed inte utelämna några perspektiv. 

 

För resenärsgruppen arbetspendlare så pekade dessa på flera komfortegenskaper som var 

viktiga. Tillgängligheten var också en viktig egenskap och resultatet tyder på att bilden av 

tillgängligheten till Uddevalla C är blandad men att flera av resenärerna upplever att 

bytespunkten ändå ligger nära deras målpunkter. Utifrån den fysiska egenskapen enkelhet i byte 

gör detta att ett byte till buss snarare försvårar resan än att bidra till dess helhet. Faktorer som 

rör trygghet verkar beröra arbetspendlarna i en mindre utsträckning men det finns flera 

förbättringsmöjligheter vad gäller trygghetsskapande åtgärder för Uddevalla C. De fysiska 

egenskaper som rör hastighet och frekvens som föll utanför uppsatsens avgränsning verkar vara 

några av de viktigaste kvalitetsegenskaperna för resenärsgruppen pendlare vilket stödjs av 

tidigare forskning. 

 

Samtliga av de tillämpade metoderna innebär en form av co-production, i större eller mindre 

utsträckning. För att uppnå en högre grad av co-production behövs mer utvecklade strukturer 

som bidrar till en ökad regelmässighet och kontinuitet vad gäller att skapa rum för resenärerna 

att delta, både i tidiga skeden av planeringsarbetet men också under hela arbetet med att 

förbättra kollektivtrafiken. Tillämpningarna visar att co-production har potential att bidra till 

nya perspektiv och insikter i förbättringar av kollektivtrafiken. 

 

Sammantaget utgör service design och co-production i kollektivtrafiksammanhang en möjlighet 

för förbättrad kundorientering. Dels som inom ramen för uppsatsen, genom förbättrad kvalitativ 

informationsinhämtning tillsammans med kund för att bidra till att skapa en bättre bild utav vad 
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resenärerna tänker, vad de tycker, vad de vill, vad de faktiskt behöver och därmed basera beslut 

på fakta. Dels i förlängningen genom att möjliggöra för resenären att delta i idéutvecklande 

aktiviteter för att skapa lösningar som bygger på deras reella behov och förväntningar. På så 

sätt kan kollektivtrafiken utvecklas till att bättre möta resenärernas både uttalade och omedvetna 

behov. 

 

För att nå dit behöver offentliga verksamheter med kollektivtrafikansvar dels öka kunskapen i 

organisationen om metoder för tillämpning av service design och co-design, men också från 

ledningen kommunicera interna förväntningar på en ökad kundorientering. 
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7. Diskussion 
 

I kapitlet redogörs för uppsatsens resultat och slutsatser samt hur de står i relation till tidigare 

forskning. Där till förs en diskussion kring metod. Avslutningsvis presenteras några förslag till 

fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Många organisationer står inför utmaningen att förbättra sin kundorientering. Uddevalla 

kommun är inte ett undantag och resultatet från uppsatsen visar på att det dels finns en få 

förväntningar på att faktiskt aktivt arbete med kundorientering samt där till en otillräcklig 

kunskap om hur ökad kundorientering faktiskt ska gå till.  

 

En förklaring till svårigheten att öka kundorienteringen i offentlig sektor är förstås den debatt 

som själva begreppet kund skapar i den offentliga sfären och som enligt Montin (2007) 

fortfarande är av ideologisk karaktär. Men situationen är också i mångt och mycket målande 

för en mer generell problematik som beskrivs av den utmaning presenterad av SQMA (2012) 

och som beskrevs inledningsvis vilken är hur verksamheter i större utsträckning kan involvera 

kunderna som värdeskapare för att på så sätt bättre förstå deras behov för att utveckla tjänster. 

 

Den här uppsatsen och dess resultat bidrar till detta område genom att påvisa hur offentliga 

verksamheter med ansvar för kollektivtrafik kan uppnå ökad kundorientering genom 

tillämpning av service design-metoder. Med det så bidrar även uppsatsen till forskningsområdet 

service design och det Edman Wetter (2011) beskriver som den forskningsinriktning med fokus 

på verktyg och tekniker för tillämpning av service design som koncept.  

 

Trischler och Scott (2015) poängterar både inledningsvis och avslutningsvis att det finns ett 

behov på service design-området att klarlägga hur de metoder och tekniker som finns 

tillgängliga kan operationaliseras i offentliga verksamheter för att på så sätt inhämta värdefull 

kunskap från dess kunder. Detta en förutsättning för att i större utsträckning kunna erbjuda 

konkurrenskraftiga och attraktiva tjänster som kunderna faktiskt behöver och förväntar sig. 

Uppsatsen har utifrån denna argumentation visat hur service design kan tillämpas för att 

inhämta värdefull kunskap från resenärerna som kunder för förbättring av kollektivtrafik som 

offentlig tjänst under den fas Stickdorn och Schneider (2011) omnämner som upptäcka. Enligt 

uppsatsens resultat så lämpar sig de service designmetoder som tillämpats väl för att dels 

identifiera uttalade och outtalade behov (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 

2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004). Men också för att identifiera tillfredställelse av behov och 

förväntningar för bytespunkter i kollektivtrafiken. Tillämpningarna har också visat sig 

användbara för att beskriva hela resan och bytespunkten som del av denna. Vad uppsatsen inte 

har besvarat är huruvida de metoder som tillämpats kan hjälpa till att direkt skilja mellan 

underförstådda behov och omedvetna behov. (Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 

2012; Oliver, 2010; Sörqvist, 2004). 

 

Uppsatsen har också bidragit till vad Edman Wetter (2011) beskriver som en del av forskarfältet 

inom service design som beskriver vem. Denna forskning har enligt både Edman Wetter (2011) 

samt Stickdorn och Schneider (2011) i sin tidiga form försökt distansera service design från 

andra forskningsområden för att bilda en nisch. Under senare tid menar författarna (Edman 

Wetter, 2011; Stickdorn & Schneider, 2011) att en mer holistisk approach har tillämpats där 

forskningen istället ser till hur service design som forskningsområden relaterar till andra 

forskningsområden. Det går här att argumentera för att uppsatsen har bidragit till att länka 
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samman service design med kvalitetsteknik som forskningsområden samt hur de kan integreras. 

Både i uppsatsens teoretiska ansats samt analysen har det påvisats många likheter mellan 

service designs kärnvärden samt de hörnstenar och den huvudinriktning som utgör en offensiv 

kvalitetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö (2012). Många av de olika verktyg och tekniker 

som används på service designområdet återfinns även på kvalitetsteknikområdet med 

observationsmetoder, process- och flödeskartläggningsmetoder, problemanalys eller metoder 

för idé- och konceptutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Curedale, 2013; Ljungberg & 

Larsson, 2012; Stickdorn & Schneider, 2011; Sörqvist, 2004). Enligt Stickdorn och Schneider 

(2011) är ett av service designs kärnvärde att det är sekvenserande och det har tidigare i 

uppsatsen dragits paralleller mellan detta kärnvärden och hörnstenen i offensiv 

kvalitetsutveckling att arbeta med processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Detsamma gäller 

tidigare argumentation om service design och co-production tillsammans med kund och 

potentialen att inhämta kunskap från kunderna, en av hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Co-production som är ett annat kärnvärde 

(Stickdorn & Schneider, 2011) rör vikten av delaktighet och kraften i att dra nytta av fler 

resurser i förbättringsarbete och för att åstadkomma högsta möjliga kvalitet, eller att motsvara 

eller helst överträffa kundernas förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta är starkt 

interrelaterat med hörnstenen att skapa förutsättningar för delaktighet om än Bergman och 

Klefsjö (2012) främst adresserar de interna kunderna eller det vill säga medarbetarna. 

Kristenson et al. 2014 argumenterar för att det finns en mycket större kraft hos de externa 

kunderna än de interna vad gäller att faktiskt identifiera lösningar som leder till en ökad 

kundnöjdhet. Uppsatsen har pekat på fler likheter mellan just co-production och offensiv 

kvalitetsutveckling som också rör ständiga förbättringar där Bovaird (2007) i sin definition 

kräver en kontinuitet och återkommande interaktion med kunderna.  

 

Men det går även att argumentera för att uppsatsen om än i mindre utsträckning har bidragit till 

den tredje och sista forskningsinriktningen inom service design som Edman Wetter (2011)  

beskriver som vad. Denna inriktning har i större utsträckning fokuserat på de delar av service 

design-fältet som rör förändring hos människor och organisationer (Edman Wetter, 2011). 

Uppsatsen resultat pekade på att det fanns få krav eller förväntningar på Uddevalla kommun att 

faktiskt arbeta mer kundorienterat i någon större utsträckning eller en inarbetad systematik i 

organisationen, Bergman & Klefsjö (2012) pekar på vikten av bland annat ledningens roll för 

att skapa en kultur i organisationen som värdesätter att arbeta med kunden i centrum. Gloppen 

(2011) beskriver att ansvaret för service design för att förbättra tjänster hos en 

tjänsteorganisation innebär en strategisk inriktning och därmed på ledningsnivå. Genom att 

etablera frågan om kundorientering genom co-production och service design på en ledningsnivå 

skulle förutsättningarna för att arbeta mer systematiskt med frågorna öka.  

 

7.2 Metoddiskussion  
 

Litteraturstudien genomfördes under uppsatsarbetets inledande skede enligt rekommendationer 

från Backman (2008) samt genomfördes i etablerade databaser och kataloger tillhandahållna 

utav Mittuniversitetet och de som rekommenderats för området kvalitetsteknik. Enligt 

Esaiasson et al. (2007) menar att både en för snäv och en för vid referensram för 

litteratursökningar har sina för- och nackdelar. En relativt snäv sökning genomfördes först 

utifrån uppsatsens kärnbegrepp co-production, co-design, service design och public transport. 

Eftersom få källor uppmärksammades med direkt relation till public transport eller 

kollektivtrafik så breddades sökningen till begreppen enskilt. Kompletterande sökningar 

genomfördes också på Google-scholar. Både förstahandskällor och sekundärkällor har använts 
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men eftersom sekundärkällorna i stor utsträckning har hänvisat till förstahandskällor eller 

varandra så bedöms den litteratur som använts i uppsatsen som tillförlitlig. 

 

Övrig datainsamling skedde efter inläsning på området vilket påverkade förförståelsen. Enligt 

både Backman (2008) och Esaiasson et al. (2007) så påverkar förförståelsen i stor utsträckning 

påverkan på både analysen genom möjligheten till tolkning men också valet av problemområde 

i stort. En annan faktor som identifierats att påverka författarens förförståelse är det faktum att 

författaren tidigare arbetat med service design, co-produktion i offentlig verksamhet samt i 

dagsläget arbetar med kollektivtrafikfrågor. Detta intresse har självklart påverkat valet utav 

problemområde. Andra faktorer som påverkat val av problemområde är SQMA:s (2012) 

beskrivna behov, uppdragsgivaren K2 och K2:s (2015) projektbeskrivning samt 

fallstudieobjektet Uddevalla kommun och dess förväntningar och behov. Dessa faktorer 

bedöms dock inte av författaren ha påverkat själva tolkningsskedet. 

 

Vad gäller direktobservationerna så genomfördes dessa genom vad Esaiasson et al. (2007) 

beskriver som ett passivt deltagande som var kortvarigt, med en obefintlig påverkan, avsikterna 

dolda, i en naturlig miljö samt genom en kombination av en standardiserad och öppen metod. 

Genom detta tillvägagångssätt bedöms författaren inte har påverkat situationen för 

observationen. Observationen genomfördes en vanlig veckodag utan anslutning till helgdagar 

eller skollov. Vädret var kyligt med inslag av duggregn. Fler observationstillfällen skulle kunna 

ha tillämpats men det tillfälle som genomfördes bedöms vara representativt för en normal dag. 

Tiden för direktobservationerna 6:00–9:00 ses som relevant eftersom arbetspendlare var den 

utpekade gruppen att studera. Observationsplatsen valdes utifrån översikt utav området men det 

fanns fortfarande delar utav stationsområdet och busshållplatserna som var dolda för författaren 

vid observationerna. Som ensam observatör tillsammans med de områden som för observatören 

var dolda kan risker för bristande validitet uppstå. Ett sätt för att kunna öka validiteten skulle 

förstås ha varit att genomföra direktobservationerna med hjälp av fler personer (Esaiasson et 

al., 2007). Dock går det även att enligt Esaiasson et al. (2007) stärka validiteten genom att i så 

stor utsträckning observera det som inte skapar rum för stora tolkningsmöjligheter. Under 

direktobservationerna så användes ett semistrukturerat protokoll med fördefinierade beteenden 

att observera samt möjlighet att definiera andra typer av observerade beteenden. Med hjälp av 

protokollet säkerställdes att det i stor utsträckning var fördefinierat vad som skulle observeras. 

Med hjälp av protokollet dokumenterades endast det som gick att ses utan tolkningar från 

författarens sida. På detta sätt kan validiteten från direktobservationerna ses som god. 

 

Direktobservationers validitet kan också enligt Esaiasson et al. (2007) stärkas genom att 

kombinera dessa med till exempel samtalsintervjuer. Inom ramen för uppsatsen genomfördes 

11 samtalsintervjuer i kombination med kundresor. Intervjuerna genomfördes med 

arbetspendlare vid två tillfällen på plats vid Uddevalla C. Det fanns ingen möjlighet att spela in 

samtalsintervjuerna men anteckningarna sammanställdes direkt efter genomförd intervju för att 

så lite av innehållet som möjligt skulle fall bort. Det går dock inte helt att bortse från att 

författaren kan ha kunnat påverka resultatet genom tolkning. Intervjuplats och tidpunkt kan ha 

påverkat dels antalet som valde att ställa upp på intervjuer men också tidslängden på dessa. 

Förbokade intervjuer under en mindre tidspressad situation inomhus hade kunnat leda till längre 

och mer innehållsrika intervjuer. Stickdorn och Schneider (2011) menar samtidigt att det är 

viktigt att genomföra kundresor i nära anslutning till konsumerad service för att deltagarna ska 

minnas så mycket som möjligt. Enligt Esaiasson et al. (2007) så fortlöper forskaren med 

intervjuer tills det att liknande information återkommer och det går att bedöma att en teoretisk 

mättnad uppnåtts. På grund av omfattningen av uppsatsen satte detta ramarna för antalet 

intervjuer snarare än bevis för en teoretisk mättnad. Det är där med möjligt mer och annorlunda 
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data skulle ha framkommit. Dock inkom i stort liknande svar under samtalsintervjuerna och 

kundresorna vilket kan tyda på en begynnande teoretisk mättnad. 

 

Den mobiletnografi som genomfördes besvarades endast av en respondent och har därmed 

mycket liten validitet. Rekryteringen skedde på plats vid två tillfällen vid Uddevalla C samt 

med hjälp av en Facebook-kanal för Uddevallabor. Trots detta var gick det inte att rekrytera 

deltagare till mobiletnografin. Författaren bedömer att det är troligt att anta att en mer avgränsad 

grupp deltagare skulle vara lättare att rekrytera. I uppsatsen har andra validitetsfrågor kopplat 

till mobiletnografi redan lyfts. Detta rör mobiltelefoner som verktyg och hur detta kan påverka 

vilka grupper som kan delta och i vilken utsträckning. Curedale (2013) samt Stickdorn och 

Schneider (2011) menar dock att eftersom mobiltelefoner med internetuppkoppling och dess 

användning blir allt vanligare så minskar denna risk för snedvridenhet. 

 

Workshopen planerades först och ett antal frågeställningar presenterades. För att skapa en 

gemensam förförståelse i gruppen presenterades bakgrunden till uppsatsen, begreppen co-

production, co-design samt service design. Slutligen så presenterades även datainsamlingen och 

dess resultat. Vid workshopen deltog sju tjänstemän från Uddevalla kommun som rekryterats 

med hjälp av kontaktperson på kommunen. Det fanns inte möjlighet att spela in samtalen vid 

workshopen utan det material som producerats sammanställdes i efterhand vilket innebär att 

det inte helt går att bortse från att författaren har kunnat påverka resultatet genom tolkning. 

 

För uppsatsen i stort så menar Yin (2012) att validiteten kan stärkas genom att hantera flera 

olika datakällor. Genom att i uppsatsen tillämpa ett flertal olika datakällor i form av 

litteraturstudie, direktobservationer och service safari, samtalsintervjuer och kundresor samt 

slutligen den workshop som genomfördes med tjänstemän från Uddevalla kommun så kan 

validiteten av uppsatsens resultat ses som stärkt. 

 

7.3 Rekommendationer 
 

Här följer några korta rekommendationer till Uddevalla kommun för att öka sin kundorientering 

i kollektivtrafikplaneringsarbetet: 

 

- Deltagande tjänstemän vid workshoppen pekade på att det fanns en tydlig brist på 

kunskap och kompetens i organisationen för att i större utsträckning arbeta mer 

kundorienterat och för att till exempel tillämpa kartläggningar med hjälp av service 

design. Sörqvist (2004) och Liker (2001) pekar på vikten av utbildning till ledning och 

personal för ett lyckat förbättringsarbete. Utbildning och kompetenshöjande insatser för 

tjänstemän i service design skulle därför kunna innebära ett sätt att skapa med former 

för samt förutsättningar för delaktighet.  

 

- Bergman och Klefsjö (2012) framhäver vikten av ett engagerat ledarskap för att uppnå 

en organisationskultur som sätter kunden i centrum. De deltagande tjänstemännen 

pekade också på en avsaknad av förväntningar från kommunledning och politisk ledning 

att arbeta mer kundorienterat. Ledningen behöver här agera en förebild för 

medarbetarna och vara tydliga i sin kommunikation för hur kundens perspektiv ska 

beaktas. 

 

- De deltagande tjänstemännen pekade också på en avsaknad av strukturer eller rutiner 

för att arbeta mer kundorienterat. Genom att fatta erforderliga beslut om rutiner och 
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policys för kundorientering skulle en ökad tydlighet åstadkommas kring förväntningar 

på personalen att i större utsträckning beakta kundens perspektiv. 

 

- Arbetspendlare är en grupp resenärer bland flera och ger en bild av resenärernas 

upplevelse. För att kunna övergå från fasen upptäcka till fasen definiera så behöver 

Uddevalla kommun involvera flera grupper av resenärer i kartläggningsarbete. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under följande korta avsnitt presenteras några områden för fortsatt forskning som har 

identifierats under arbetet med uppsatsen.  
 

7.4.1 Service design i andra än tidiga skeden 
 

I resultatet från workshoppen som hölls med tjänstemännen hos Uddevalla kommun så 

framkom det från deltagarna själva att de metoder som presenterats lämpade sig väl i tidiga 

skeden och för att i planeringsfaser inhämta kunskap från resenärerna. Detta är i sig logiskt då 

den del som genomförts hör till det Stickdorn och Schneider (2011) beskriver som den 

inledande fasen upptäcka med fokus på att kartlägga och beskriva. SQMA (2012) beskriver 

själva en utmaning som hur långt vågar organisationer egentligen gå för att släppa in kunderna 

i förbättringsarbetet. För att relatera till Bovaird (2007) så innebär fullständig co-production att 

samarbetet sker utmed hela kedjan. Service design är ett heltäckande koncept byggt på co-

production som täcker planering till leverans och uppsatsen bidrar till att presentera hur service 

designs upptäckande fas kan användas av offentliga verksamheter med ansvar för 

kollektivtrafik. Men hur kan hela service designmodellen användas på detta område som även 

involverar resenärerna för att utöver att upptäcka även definiera problemet, hitta samt testa 

lösningar och i slutändan till och med leverera lösningar? 
 

7.4.2 Service design för att utvärdera uppfattade kvaliteter 
 

Redman et al. (2013) föreslår själva vidare forskning där de menar att större intresse borde 

ägnas åt att förstå de känslomässiga och statusmässiga uttryck som användning av bil innebär 

för att förstå hur kollektivtrafik kan göras mer attraktiv. Hur kan service design och co-

production tillämpas för att dels öka förståelsen för de egenskaper som gör bilanvändningen 

mer eller mindre attraktiv och att tillsammans med resenärer generera och utveckla idéer för 

utvecklingen av kollektivtrafiken. Denna typ av frågeställning finns också i K2:s (2015) 

projektplan. 
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Bilaga A: Observationer 
 

Frågeställning för observationsstudien: 

Kommer med 

buss 

 

Kommer med 

tåg 

 

Kommer med 

bil 

 

Kommer till 

fots 

 

Kommer med 

cykel 

 

Lämnar med 

buss 

 

Lämnar med 

tåg 

 

Lämnar med 

bil 

 

Lämnar till fots  

Lämnar med 

cykel 

 

 

Noterade 

beteenden 
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Bilaga B: Intervjuer och kundresor 
 

Syftet med undersökningen 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur Uddevalla C används och upplevs som knutpunkt i 

kollektivtrafiken utav arbetsresenärer. 

Uppvärmningsfrågor Tematiska 

frågor 

Uppföljningsfrågor Direkta frågor Tolkande 

frågor 

Ålder, kön, utbildning, 

arbete, reser från och till 

 

Informationen från 

samtalet kommer att 

användas som underlag 

för en magisteruppsats 

om en del av en 

utbildning och är 

anonymt. En del av 

resultatet kan kommas 

att användas av 

Uddevalla kommun i 

deras trafikplanering. 

Är det OK att jag 

använder materialet? 

 

Som arbetspendlare hur 

har din resa sett ut idag? 

Före: 

 

Innan du reste 

hemifrån idag 

vad påverkade 

din resa? 

 

Under: 

 

Hur såg din 

resa till arbetet 

ut idag? 

 

Efter: 

 

Reflekterade 

du något över 

din resa till 

arbetet idag?  

 

 

Varför är det så tror 

du? 

 

Vad menar du när du 

säger? 

 

Vad är det som gör att 

du säger så? 

 

Kan du ge ett 

exempel? 

 

Hur upplevde du det? 

Före: 

 

Använde du några 

planeringsverktyg som 

trafik-app etc eller annan 

informationstjänst? 

 

Påverkar vädret hur du 

planerar din resa? 

 

Köper du biljett? 

 

Under 

 

Reser du alltid samma 

tid? 

 

Varför tror du att du 

huvudsakligen använder 

gång/cykel/buss/bil/skjuts 

till stationen? 

 

Använder du dig av någon 

service på stationen? 

 

- Stationshus 

- Toalett 

- Sittplats 

- Vindskydd 

- Cykelställ 

- Parkering 

- Kiosk 

- Café 

- Information 

 

Är det viktigt för dig att 

det finns tillgång till 

service på stationen? 

 

Hur tar du dig från 

stationen? 

 

Väljer du alltid samma 

trafikslag? 

 

Har du möjlighet, skulle 

vilja ha möjlighet till att 

välja? 

 

Vilken väg tar du? 

 

När du säger 

så här menar 

du då? 
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Tar du alltid samma väg? 

 

Hur ser vägen ut? 

 

Använder du dig av någon 

annan service längs 

vägen? 

 

Efter 

 

Deltog du i någon 

utvärdering av din resa? 

 

Diskuterar du din resa 

med andra? 

 
 

  
Före Under Efter 

Höjdpunkt 

Problem 

Aktivitet 

Information 
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Bilaga C: Mobiletnografi 
 
Pendlar du till eller ifrån järnvägsstationen i Uddevalla? 
 

Vill du delta i en undersökning som en del av en studentuppsats där du 
som deltagare blir forskaren? 
 
Undersökningen syftar till att undersöka hur du upplever järnvägsstationen i Uddevalla som knytpunkt 

för din pendelresa. Arbetet sker genomförs genom en så kallad mobiletnografi där du lämnar dina 

synpunkter med mobiltelefonen. Det är enkelt och det är roligt!  

 

Om du är intresserad skicka ett E-mail till josa1107@student.miun.se.  

 

Hur går det till? 
 
Under en normal arbetsdag (helgfri) dokumenterar du med hjälp av din mobiltelefon med bild och text 

hela din resa (till fots, med cykel, med bil, med buss och med tåg) från hemmet till arbetsplatsen med 

tyngdvikt på Uddevalla järnvägsstation som knytpunkt. Det du ska dokumentera är till exempel positiva 

och negativa upplevelser längs din resväg gällande: 

 

 Platser och sträckor (t ex cykelväg, perrong, vänthall) 

 Tjänster och service (t ex kiosk, toalett, cykelställ) 

 Information (t ex skyltar, appar) 

 Transportmedel och valmöjlighet (välja mellan buss/bil, cykel/gå) 

Uddevalla järnvägsstation är det som är mest intressant, d.v.s. lägg tyngdvikten där. Men jag är också 

intresserad av hela resvägen för att sätta denna i relation till knytpunkten. Tanken med en mobiletnografi 

är att det är du som resenär som blir forskaren, var kreativ! 

 

Vad gör jag med bilderna? 
 
Att återrapportera ska vara enkelt. Du kan antingen sms:a dina bilder med text till mobilnumret nedan, 

skicka privatmeddelande med Facebook eller använd Instagram och märk bilden med #etnouddevalla. 

Det går också bra att maila dina bilder till E-mailadressen nedan. Om du hellre vill använda ett annat 

sätt att rapportera går det också bra! 

 
Vad händer sedan? 
 
Uppgifterna kommer att användas som underlag för analys i en studentuppsats på magisternivå inom 

programmet Kvalitets- och ledarskapsutveckling. Syftet med uppsatsen är att undersöka alternativa 

vägar till kundorientering i kollektivtrafikplaneringen. Uppsatsen kommer att publiceras på databasen 

för studentuppsatser DIVA. 

 

Vem kontaktar jag?  
 
Johan Sandevärn 

Mobil: 0702 62 97 08 

E-mail: josa1107@student.miun.se 

  

mailto:josa1107@student.miun.se
mailto:josa1107@student.miun.se
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Bilaga D: Personas 
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Bilaga E: Storyboards 
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Bilaga F: Workshop 
 

Frågeställningar workshop 

 Hur arbetar Uddevalla kommun idag med resenärsperspektivet i 

kollektivtrafikplaneringen? 

 Vilka hinder respektive möjligheter ser du för att förstärka resenärsperspektivet i 

kollektivtrafikplaneringen? 

 Vilka behov finns av ett ökat resenärsperspektiv i kollektivtrafikplaneringen? 

 Vilka krav finns för ett ökat resenärsperspektiv i kollektivtrafikplaneringen? 

 Vilka användningsområden ser du för tillämpning av service design-metoder i 

kollektivtrafikplaneringsarbetet? 

 När i kollektivtrafikplaneringsarbetet tycker du att de service design-metoder som 

presenterats är lämpliga och när är de minde lämpliga? 

 Vilka för och nackdelar ser du med de service design-metoder som presenterats för 

tillämpning i kollektivtrafikplaneringsarbetet? 

 Vad är nytt respektive mindre nytt med de service design-metoder som presenterats? 


