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Vad vi pratar om 



Hela tiden samskapande



Tjänstelogik
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Kundens sfärLeverantörens sfär Gemensam sfär



Aktörer samskapar värde(n) situerat i en kontext för 
att uppnå egna eller delade mål/effekter genom att 
integrera resurser som är systemiskt tillgängliggjorda 
(av andra)
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DESIGN ÄR ATT HUSHÅLLA
MED MÄNSKLIGA RESURSER

Tomas Edman, Experio Lab
Landstinget i Värmland



VANLIGA TEKNIKER
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Line of interaction

Line of visibility

Line of internal
interaction

Line of implementation

Customer activities

Management activities

Onstage activities

Support  processes

Backstage activities

Physical evidence
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Designers in use





Cardboard hospital



DESIGNARBETE



Första delen…

• Kundresa

– Gemensam bild från användarens perspektiv

– Matchar enkelt mot processmodelleringar
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Med hjälp av postits…

• Välj en plats dit bussen åker, en dag, och en specifik besökare

– De olika saker bokbussbesökaren gör

– Vilka personer denne möter

– Vad det är för interaktion som sker

– Vilka resurser som används

– Vilka touchpoints och tjänstebevis det handlar om
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Andra delen…

• I kartorna markera:

– Med ? delar där ni känner att ni behöver veta mer

– Med ! där ni ser att det finns utmaningar
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Tredje delen…

• Vilka andra aktörer är direkt involverade i kundresorna?

• Vilka andra aktörer är indirekt viktiga för kundresorna?

• Ligger till grund för aktörskartor och

• Dessa kan också göras kundresekartor för, som sedan läggs ihop med de 
andra
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Fjärde delen…

• Gör motsvarande för bibliotekarien

– De olika saker bibliotekarien gör

– Vilka personer denne möter

– Vad det är för interaktion som sker

– Vilka resurser som används

– Vilka touchpoints och tjänstebevis det handlar om
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Femte delen…

• Att vidareutveckla kundresekartor

• Basera på verkliga observationer och intervjuer

• Faktiska bilder från platserna och aktiviteterna

• Rik information om positiv och negativa upplevelser i olika situationer
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