
Tjänstedesign
för utveckling av användarcentrerade 

välfärdstjänster







”Det offentliga är idag inte i första hand 
organiserat för att möta behov i människors liv 

och i företags verksamheter, utan snarare utifrån 
historiskt betingade regelverk anpassade efter det 

offentligas behov”
Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet, SOU 2013:40 



Tjänstelogik



Vad är 
tjänstedesign?



Designprocess



Tjänstedesign är ett arbetssätt som…

Fokuserar på:

Behov
Insikter
Verklighet
Testa

Istället för: 

Lösning
Antaganden
Verksamhet
Diskussion



Tjänstedesign Traditionellt förhållningssätt

Användaren som resurs Användaren som objekt

Göra rätt saker Göra saker rätt

Iterativt Linjärt

Innovation & transformation Förbättringar

Intuitivt & kreativt Rationellt & logiskt

Framtidsfokuserat Nutidsorienterat





lokalt 
inbäddat

människan i 
centrum

design-
drivet



HURMÅRDU.NU
En webbtjänst som ökar tillgängligheten till 
hjälp för unga med lindrig psykisk ohälsa. 



19% av alla ungdomar i Värmland lider av lindrig psykisk ohälsa



19% av alla ungdomar i Värmland lider av lindrig psykisk ohälsa

= 4489 
ungdomar mellan 13-20 år

1/3del
får kontakt med vården



Introkurs i design



Bildade ett designteam



Användargrupp



Fick dokumentera sin vardag



Observation på skolor



Workshops



Djupintervjuer



”Det är nu jag 
behöver prata, 
inte på tisdag”

”Det var svårt 
att säga att jag 
behövde hjälp”

”Det finns 
ingen info om 

var jag kan 
hitta hjälp”

”Jag ville inte 
behöva ringa”

”Vården måste 
vara tillgänglig 
365 dagar/år”



Innan 
första 

kontakt
Första 
kontakt Bedömning Stöd/ 

behandling

• osäker om problem är stora nog
• obekväma kontaktsätt
• svårt att sätta ord på problem
• rädsla för konsekvenser
• tar inte upp det faktiska problemet

Det dröjer ofta onödigt länge innan första kontakten…



Idégenerering



Prototypa



Möjlighet att berätta om 
sig själv och sitt mående. 

Möjlighet att spara eller 
skicka till vårdgivare. 

Möjlighet att bygga 
sin checklista med 
samtalsämnen inför mötet. 

Generell information om 
Första linjen.  

Funktioner



Utveckling



Användartester



Förändrat arbetssätt











Ett stöd i samtalet



Genom att involvera personal, 
patienter och närstående i 
tjänstedesignprocesser…

…så ändrar människor sitt sätt 
att tänka och agera…



…vilket skapar förutsättningar för 
transformation och hållbar förändring. 



Kom-ihåg för att 
jobba med 

tjänstedesign!



Aktivera dina sinnen1





Undersök användarens 
upplevelser och erfarenheter2



Omformulera problemet3

Problemformulering

Långa telefonköer!

Tråkigt att vänta!

Lösningsmöjligheter
Fler som svarar

Längre öppettider

Slippa ringa
Göra väntan trevligare

OMFORMULERA



Gör det osynliga synligt
Felicia Nilsson, Dubbelt stetoskop

4



Arbeta samskapande5



6 Identifiera insikter



Tänk genom att göra7



8 Testa och testa igen!



Reflektera – zooma ut9



10 Föreställ er möjliga framtider



Louisa Szücs Johansson
louisa.johansson@liv.se

Mer om vårt arbete:
www.experiolab.se


