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Sammanfattning 
Det finns ett flertal studier som på påvisar hur kommunicerande mellan designers, både 

experter och noviser, och hur de förhåller sig till visualiseringar Arvola & Artman, 2006; 

Segelström., 2009 & Tholander, Karlgen, Ramberg, & Sökjer, 2008). Det finns även 

studier som jämför designutförande mellan expertdesigners och designnoviser Ahmed, 

Wallace, & Blessing, 2003; Ball, Ormerod, & Morley, 2004; Ho, 2001 & Kavalki & Gero, 

2002), men någon uttalad standard för designers beteende och kommunicerande vid 

visualsieringsskapande finns inte och i nya studier observeras hela tiden nya fenomen. 

Det finns även få studier som undersöker hur individer helt ovana vid design förhåller 

sig till visualiseringar och hur de kommunicerar kunskap mellan varandra vid 

visualiseringsskapande.  

Denna studie utfördes som en fallstudie på Migrationsverket i Norrköping. Syftet med 

arbetet var dels att utforska hur individer som är ovana vid designarbete kommunicerar 

kunskap mellan varandra vid skapandet av visualiseringar inom tjänstedesign. Studien 

syftade även till att undersöka hur individer ovana vid designarbete förhåller sig till 

visualiseringarna de skapar vid kommunicerade med resterande gruppmedlemmar. För 

att studera detta hölls två workshops där fyra individer som aldrig hade hört talas om 

tjänstedesign, två individer ifrån medborgarskapsenheten och två individer ifrån 

kundtjänst, tillsammans fick skapa customer jouney maps och service system maps. 

Workshoptillfällena spelades in med videokamera och det inspelade materialet användes 

för att analysera konversation och interaktion mellan deltagarna och deras 

förhållningssätt till visualiseringarna.  

Resultaten ifrån studien visar att deltagarna använde sig av två huvudsakliga metoder för 

att kommunicera kunskap. Aningen genom yttranden eller genom frågor och svar. 

Deltagarnas yttranden var korta och nämndes vid tillfällen i diskussioner där deltagare 

ansåg att de hade kunskap som kunde bidra till utvecklingen av visualiseringarna. Vid 

kommunicerande av kunskap genom frågor och svar var det vanligast att deltagare ifrån 

den ena enheten frågar deltagare ifrån den andra enheten hur de förhåller sig till de 

sökande och hur deras arbetsuppgifter ser ut. Resultaten visar även att deltagarna använde 

sig av visualiseringarna för att referera till händelser i tjänsteförloppet eller för att 

uppmärksamma resterande deltagare om felaktigheter som hade uppstått i 

visualiseringen. Deltagarna arbetade iterativt i sitt visualiseringsskapande och alla 

designbeslut kring utvecklingen av visualiseringarna fattades gemensamt. 

I studiens slutsatser påpekas visualiseringars kommunikativa förmågor inom 

designgrupper och hur deltagarna använder sig av visualiseringarna för att effektivt 

kommunicerande med varandra. Ytterligare påvisas effekten visualiseringar kan ha på 

strukturen för kommunicerande och informationsutbyte och att deltagarnas strävan efter 

att fatta gemensamma beslut ledde till att de utbildade varandra kring de ämnen och 

processer som visualiserades. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer arbetets syfte att motiveras med en beskrivning för hur studien passar 

in med tidigare forskning och eventuella brister som finns i dagsläget. Studiens syfte och 

frågeställning presenteras samt en bakgrundsbeskrivning för studiens inblandning i ett annat 

projekt som Migrationsverket i Norrköping arbetar med. 

1.1 Motivering 
Kommunikation sker överallt och hela tiden. Vi människor lever i ett samhälle där 

kommunikation ligger till grund för vår sociala struktur. Vi kommunicerar på många olika 

sätt och antalet medium genom vilka vi kan kommunicera blir bara fler och fler så som sociala 

medier och diverse teknisk apparaturer. Miljön som människan befinner sig i formar 

kommunikationen genom hur vi kan ge och ta emot information (Clark & Brennan, 1991). 

Den verbala kommunikationen är ett viktigt verktyg för att hjälpa oss människor 

kommunicera budskap och meningar till andra individer, men enligt Birdwhistell (1970) är 

det endast en tredjedel av informationen som överförs via verbalt kommunicerande, medan 

två tredjedelar av informationen överförs via icke-verbal kommunikation genom bland annat 

gester och blickar. De icke-verbala handlingarnas värde och påverkan på kommunikationen 

har även uppmärksammas och undersökts av andra forskare såsom (Goodwin & Heritage, 

1990) och (Jordan & Henderson, 1995).  

Det är vanligast att vi kommunicerar genom tal och vad vi säger till varandra är viktigt, men 

tillhörande handlingar och aktiviteter såsom gester och blickar är också en viktig del av 

kommunikationen och dessa handlingars värde och När vi kommunicerar gör vi det bland 

annat för att överföra kunskap och öka den gemensamma kunskapsbasen mellan varandra 

(Clark & Brennan , 1991). Vi har därmed börjat utveckla tekniker för att effektivisera vår 

kunskapsöverföring och vi har även utvecklat tekniker för att demonstrera att vi tagit emot 

information och förstått denna (Clark & Schaefer, 1989; Clark & Brennan, 1991; Goodwin 

& Heritage, 1990). När vi talar med varandra kanske kommunikationen inte känns särskilt 

komplex. Det beror på att vi har lärt oss att anpassa oss till de beteenden och normer som 

är förväntade hos talare och lyssnare. När vardagliga samtal och interaktioner analyseras kan 

dessa beteenden och normer, som i dagens samhälle tas för givet, observeras och studeras 

(Jordan & Henderson, 1995; Goodwin & Heritage, 1990) och konstateras vara komplexa 

händelseförlopp.   

Designarbeten är ofta sociala och är kommunikativt och interaktivt krävande. Många 

designarbeten utförs i grupp och ofta designas en produkt som ska tillfredsställa en viss 

population. Först behöver därmed kunskap kring populationen samt dennes behov och 

önskemål samlas in, sedan behöver denna information analyseras och bearbetas för att kunna 

bidra till utvecklingen av en produkt eller tjänst. Inom tjänstedesign används vanligen 

visualiseringar för att skapa en förståelse för problem- och lösningsrymden (Segelström & 

Holmlid, 2009). Visualiseringar anses även vara bra för att konkretisera abstrakta idéer och 

göra de mer påtagliga (Segelström & Holmlid, 2009; Polaine, Løvlie, & Reason, 2013; 

DesignCouncil, 2013; Kimbell, 2009). 

Vid skapande av visualiseringar inom en designgrupp är kommunikationen mellan 

gruppmedlemmarna viktig. Den information som slutligen hamnar i visualiseringarna 

representerar fenomenet som visualiseras utifrån gruppens perspektiv. Informationen i 
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visualiseringarna behöver vara förankrad i verkligheten, den behöver sammanfatta 

fenomenet och den ska vanligen kunna avläsas och förstås av fler än gruppen som designat 

visualiseringarna. Därmed har kommunikation och kunskapsöverföring en central roll vid 

visualiseringsskapande. Studier kring hur både expertdesigners och designnoviser 

kommunicerar med varandra och förhåller sig till visualiseringarna vid sitt kommunicerande 

har utförts (Arvola & Artman, 2006; Segelström., 2009 & Tholander, Karlgen, Ramberg, & 

Sökjer, 2008). Studier som jämför designutförande mellan expertdesigners och 

novisdesigners har också utförts (Ahmed, Wallace, & Blessing, 2003; Ball, Ormerod, & 

Morley, 2004; Ho, 2001 & Kavalki & Gero, 2002). Det finns dock ingen mall för hur 

designdeltagare beter sig vid visualiseringsskapande och i nya studier observeras ständigt nya 

fenomen. Lawson (2004, 457) hävdar följande: ”we should explore perception of design situations and 

in particular how they are recognised and classified”. Vi borde följaktligen fortsätta att studera diverse 

olika designscenarios och dokumentera hur designdeltagarna kommunicerar med varandra, 

hur de angriper designproblem, hur de löser problem och hur de presenterar sina lösningar.  

Därför valde jag att undersöka förhållningssättet till visualiseringar hos individer som är 

ovana vid arbeta med design samt hur de kommunicerar kunskap mellan varandra under 

visualiseringsskapandet. Det finns få studier som undersöker individer ovana vid design eller 

icke designers förhållningssätt till visualiseringar och hur de skapar visualiseringar. 

Förhoppningen är att studien ska bidra till insikter kring designbeteende vid 

visualiseringsskapande och hur kunskap kommuniceras under skapandeprocessen.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utforska hur individer som är ovana vid designarbete kommunicerar 

kunskap mellan varandra vid skapandet av visualiseringar inom tjänstedesign. Finns det några 

specifika tekniker eller strategier som individerna använder sig av när de kommunicerar 

kunskap mellan varandra och har visualiseringsskapandet någon påverkan på deras 

kunskapskommunicerande?  

Studien syftar även till att undersöka hur individer ovana vid designarbete förhåller sig till 

visualiseringarna de skapar vid kommunicerade med resterande gruppmedlemmar.  

1.3 Frågeställning 
 Hur kommunicerar individer ovana vid designarbete sina specifika kunskaper inom 

designgruppen vid skapandeprocessen av tjänstedesignsvisualiseringar? 

 Hur förhåller sig individer ovana vid designarbete till visualiseringarna de skapar 

under kommunicerande med resterande gruppmedlemmar?    

1.4 Avgränsningar 
Studien syftar att undersöka kommunicerande av kunskap mellan designmedlemar vid 

visualiseringsskapande och hur studiedeltagarnas förhållningssätt till visualiseringarna ser ut. 

Därmed skulle ytterligare frågor såsom hur skapandeprocessen och kunskapsöverföringen 

skiljer sig mellan erfarna designer och icke-designers ser ut eller huruvida 

visualiseringsskapandet resulterar i någon effekt på ökad kunskap kring ämnet som 

visualiseras.  

Inom tidsramarna för studien och de resurser som fanns att tillgå uteslöts dock andra 

eventuellt intressanta faktorer som dök upp under studiens gång. Under analysfasen 
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noterades fenomen som skulle kunna vara intressanta att studera ytterligare, men de valdes 

medvetet att uteslutas ur denna studie. 

1.5 Bakgrund  
Bakgrunden för detta arbete grundar sig i ett utvecklingsprojekt som Migrationsverket i 

Norrköping påbörjade samtidigt som studien påbörjades.  

Invandringen till Sverige har ökat kraftigt de senaste 10 åren. År 2014 invandrade 126 966 

individer till Sverige vilket är drygt dubbelt så många som de 62 028 individer som invandrade 

2004 (SCB, 2015). Under 2013 var den största gruppen invandrare svenska medborgare som 

återinvandrade (Migrationsinfo, 2015) men på grund av konflikten i Syrien blev Syrianer den 

största invandringsgruppen år 2014. Mängden invandrande ifrån andra länder blir således 

större och större och 2014 var invandringen rekordhög i Sverige. 

År 2013 fick 50167 individer svenskt medborgarskap där den största individuella gruppen 

var Irakier varvid 7248 män och 7106 kvinnor ifrån Irak beviljades svenskt medborgarskap 

(SCB, 2014). Likt invandringen så ökar även mängden individer som beviljas svenskt 

medborgarskap. År 2004 beviljades 28893 individer svenskt medborgarskap (SCB,  2014) så 

antalet medborskap som beviljats har inte riktigt dubblerats som invandringen har gjort på 

10 år, men en tydlig ökning har ägt rum.  

När invandringen och medborgarskapsansökningarna ökar är det viktigt att mottagandet av 

invandrare och sökande kan skötas effektivt. Effektiviteten är viktig för ge alla individer en 

rättvis och individanpassad ansökan. I dagsläget finns det dock viss problematik i 

effektiviteten av den arbetsbelastning som hamnar på bland annat kundtjänst på 

migrationsverket. Enligt interna projektdokument hos Migrationsverket hanterar kundtjänst 

i dagsläget ca 25 000 telefonsamtal varje vecka, varav hälften uppskattas vara onödig 

efterfrågan. Ca 16 % av samtalen handlar om ”har ansökan/pass/handling kommit fram?”, 

”Finns det beslut ännu?”.  Frågor om väntetider samt om ärendet påbörjats/handläggare 

utsetts, utgör ca 23 % av samtalen.  

Migrationsverket vill nu öka sin digitala service gentemot sökande för att: 
 

 Öka effektiviteten i verksamheten genom att minska antalet enkla förfrågningar för 
att frigöra tid för andra förfrågningar eller arbetsuppgifter 
 

 Öka tryggheten och förtroendet bland sökande och andra kundgrupper genom att 
de förstår vad som händer med sitt ärende, samt att de kan få rimliga förväntningar 
på vilken service vi kan leverera 

 

Migrationsverket planerar att uppnå dessa mål genom personlig ärendehantering och en 

tjänst de kallar för ”Min sida” i vilken sökande ska ha en säker personlig inloggning där de 

kan följa sitt eget ärende. Med Min sida vill migrationsverket skapa en plattform med 

bastjänster som är allmängiltiga vilken kan användas som grund för att bygga vidare och 

skapa en portal med ytterligare tjänster. Min sida 1.0 ska innehålla olika säkerhetnivåer av 

inloggning, ge statusinformation om sökandes ärende och en beräkning av sökandes väntetid, 

en notifieringsfunktion som uppmärksammar sökande om förändringar i dennes ärende och 

en vy där föräldrar kan se uppgifter om omyndiga barn samt en vy där medarbetare på verket 

ser det sökande ser på Min sida.  
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Denna studie gjordes dels för att undersöka frågeställningen presenterad ovan, men studien 

utfördes även för att bidra till utvecklingen av projektet ”Min sida”. Främst intervjuer och 

workshops var tänkta att generera information som Migrationsverket skulle kunna använda 

sig av i ett kravanalytiskt arbete, där målet var att undersöka vilken service och stöd som 

sökande behöver i sina ansökningar. Detta för att göra ansökningsprocessen enklare för de 

sökande samt för att minska belastningen på kundtjänst hos Migrationsverket. Av denna 

anledning fanns det tillfällen i studien, främst under workshoptillfällena, där vissa handlingar, 

såsom guidandet av visualiseringsskapandet, är svåra att förklara utan att beskriva 

datainsamlingarnas delade syfte. Den information som kunde tänkas gynna Migrationsverket 

och utvecklingen av ”Min sida” presenteras dock inte i denna rapport, utan rapporten syftar 

till att besvara frågeställningarna och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som 

gjorts och som kan relateras till innehållet i denna rapport. Digitaliserade versioner av 

deltagarnas visualiseringar gjordes också för att kunna presentera resultatet ifrån 

visualiseringsskapandet tydligare på Migrationsverket. Ett exempel på en digitaliserad 

visualisering kan ses i Bild 1 nedan, men de resterande digitala versionerna av 

visualiseringarna ej presenteras i rapporten.  

Bild 1. Digitaliserad version av en visualisering 
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2 Teori 
I detta avsnitt kommer bakgrundsteorier om kunskap, kommunikation, konversations- och 

interaktionsanalys, externa representationer, tjänstedesign och visualiseringar som är 

relevanta för studiens syfte att presenteras. Dessa ämnen presenteras för att ge läsaren en 

klarare bild av bakgrundsforskning kopplad till studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Kunskap 
I denna rapport har Oxfords definition av kunskap antagits. Den beskriver kunskap som 

information, förståelse och färdigheter som en person kan få genom utbildning eller 

erfarenhet (Oxford University Press, 2015).   

Att skaffa sig kunskap involverar komplexa kognitiva processer såsom perception, 

kommunikation och resonerande samtidigt som kunskap sägs vara relaterat till den mänskliga 

förmågan att bekräfta saker och ting (Cavell, 2002). I denna studie undersöks till viss del 

kunskapsöverföring. Explicit kunskapsöverföring kan ske när explicit kunskap finns 

tillgänglig att delas vidare (Bukowitz & Williams, 1999). Enligt Bukowitz & Williams (1999) 

kan framgångsrik explicit kunskapsöverföring uppstå när följande kriterier uppfylls: 

 Articulation - överföraren kan beskriva informationen 

 Awareness - mottagaren måste vara medveten om att kunskap finns tillgänglig 

 Access  - mottagaren har tillgång till kunskapsöverföraren 

 Guidance - kunskapsbasen måste delas upp på lämpligt sätt av överföraren för att 

undvika för stor kunskapsbelastning på mottagaren 

 Completeness - tillgång till både egna förklaringar och centrala begrepp för att ge en 

holistisk bild av kunskapen 

2.2 Kommunikation 
Kommunikation mellan två eller fler parter kräver ett visst samförstånd, ömsesidig kunskap, 

tro och antaganden (Clark & Brennan,1991). Detta samförstånd är även känt som common 

ground. Common ground är kunskap och insikter som individer delar med varandra, men för 

att uppdatera sin common ground måste en process som kallas för grounding genomgås (Clark 

& Brennan, Grounding in communication, 1991). I t.ex. en konversation försöker deltagare 

försäkra sig om att mottagaren eller mottagarna av information har förstått vad som har sagts 

och innebörden av det sagda och detta kallas således för grounding. Deltagarna ser till att 

gruppen tillsammans bygger grunden för sin common ground och att alla delar samma grund. 

Därmed kan grounding beskrivas som en kollektiv process i vilken deltagarna försöker nå 

ömsesidig övertygelse om att informationen som delats har begripits av alla deltagare.  

För att försäkra sig om att grundandet av common ground har lyckats använder deltagare i 

en konversation sig av olika kriterier även kallade the grounding criterion (Clark & Schaefer, 

1989; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986). För att klargöra om att mottagaren har förstått letar 

talaren efter bevis. Det finns två typer av bevis, negativa och positiva. Man kan tänka sig att 

vi endast behöver leta efter negativa bevis (bevis som förtydligar om mottagaren av 

information inte har förstått) för att uppfylla the gounding criterion. Om någon deltagare 

inte säger att han eller hon inte har förstått, då går det att anta att alla deltagare är införstådda 

med vad som har sagts och the grounding criterion har uppfyllts. Clark & Brennan (1991) 

hävdar dock att negativa bevis inte är tillräckliga för att intyga ett kunskapsutbyte. De menar 

att människor ofta har högre krav för när det är tydligt att information har uppfattats korrekt. 
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Människor letar inte bara efter negativa bevis utan även efter positiva bevis. Clark & Brennan 

(1991) listar tre typer av positiva bevis som deltagare i en konversation letar efter för att 

uppnå the grounding criterion vilka är följande:    

1. Acknowledgments: Med ”acknowledments” menas kvittens som tydliggör att 

mottagaren har förstått, t.ex. ljud som, ”mmm” eller ”aa”, samt uttryck som ”bra”, 

”okej” eller ”oj”. Denna kvittens visar att mottagaren vill att konversationen ska 

fortsätta och att någon reparation eller komplettering av det som sagts inte är 

nödvändig.  

2. The relevant next turn: En konversationsdeltagare inleder med att ställa en fråga och om 

mottagaren har förstått kan han/hon förväntas att besvara frågan med ett relevant 

svar. Fråga och svar formar en relation som avgör om mottagarens förståelse är 

korrekt.  

3. Continued attention: Detta är den enklaste formen av positiva bevis. Mottagare visar 

talare att de är uppmärksamma och lyssnar genom att ge talaren uppmärksamhet med 

t.ex. ögonkontakt. Så fort uppmärksamheten bryts har talaren anledning att anta att 

kriterierna för grundningen inte längre kan uppfyllas och talaren kan vidta 

korrigerande åtgärder. 

Talaren letar således efter positiva bevis hos mottagaren för att kunna föra diskussionen 

vidare utan avbrott. Ett fenomen som kan leda till problem i kommunikationen mellan 

deltagare är att människor inte gillar att arbeta hårdare än de måste (Clark & Brennan, 1991). 

Grice (1975) beskriver detta genom att påstå att vi ska uttrycka oss så informativt som det 

krävs för syftet av informationsutbytet, men att vi inte ska vara mer informativa än 

nödvändigt, samt att vi ska undvika onödiga avvikelser från ämnet. De kallar detta för ”Least 

effort”. Clark & Brennan (1991) argumenterar dock för att strävan efter att vara kortfattad och 

effektiv kan ge bakslag på följande vis: 

1. Time pressure: Tidspress i förberedande av yttrande kan leda till att yttrandet blir 

felaktigt. 

2. Errors: Misstag kan begås och talaren blir tvungen att reparera misstaget/misstagen. 

3. Ignorance: Talaren börjar säga något, men har inte tillräckligt med kunskap för att 

fortsätta yttra sig klart och tydligt.  

Tekniker som används för grundande beror dock på syfte och medium och dessa kan ibland 

påverka varandra (Clark & Brennan, 1991).  Vilken teknik som är önskvärd för att överföra 

information och kunskap beror på ämnet som ska diskuteras och hur informationen bör 

behandlas. I vissa fall vill en talare kunna framföra sin åsikt utan att bli störd eller avbruten, 

men det finns även tillfällen där en diskussion mellan deltagarna är önskvärd för att nå 

enighet och kanske till och med utvidga deras kunskapsbas tillsammans. I vilken kontext som 

kunskap ska överföras spelar också roll för utformningen av informationen. Människor är 

t.ex. i regel villiga att använda sig av fler ord när de talar än när de skriver (Clark & Brennan, 

1991).  

Det finns vissa fördelar med att kunna träffas på plats och tala med varandra ansikte mot 

ansikte. Clark & Brennan (1991) radar upp åtta kriterier som olika medium kan införa i 

konversationer. Det finns bara två av dessa åtta kriterier som inte uppfylls av att träffas 

ansikte mot ansikte. Att träffas ansikte mot ansikte uppfyller följande kriterier: 
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1. Copresence: Konversationsdeltagarna delar omgivning med varandra, så de kan se och 

höra vad andra deltagare gör och tittar på 

2. Visibility: Deltagarna kan se varandra när de talar med varandra och upptäcka om de 

har varandras uppmärksamhet samt se deltagares reaktion på vad som sägs 

3. Audibility: Det är möjligt för deltagarna att höra varandra vilket ger möjlighet att höra 

timing och tonfall i tal 

4. Contemporality: Mottagare av information får den samtidigt som sändaren uttallat sig 

5. Simultaneity: Sändare och mottagare kan skicka och ta emot information samtidigt. 

När en talare säger något är det möjligt för denne att se en reaktion som t.ex. ett 

leende hos mottagaren vars reaktion direkt skickar signaler tillbaka till talaren 

6. Sequentiality: Deltagare löper inte samma risk för att falla ur sin samtalssekvens, såsom 

e-mail eller brev kan avbrytas av irrelevanta meddelanden eller aktiviteter. Vid en 

konversation som sker ansiktet mot ansikte har dessa avbrytningar inte samma 

påverkan 

De två kriterier som inte uppfylls av att träffas ansikte mot ansikte är följande:  

7. Reviewability: Tal försvinner snabbt och blir inte lika lätt att granska såsom text 

8. Revisability: När man skriver ett meddelande kan man se över det och revidera det 

innan det skickas iväg, samma möjlighet att dubbelkontrolera sitt uttalande vid tal 

har man inte 

2.3 Konversationsanalys  
Genom processer av social interaktion uppnås delad mening, ömsesidig förståelse och en 

samordning av mänskligt beteende (Goodwin & Heritage, 1990). Konversationsanalys syftar 

till att beskriva de underliggande sociala regler, procedurer och konventioner genom vilka 

ordnad och begriplig social interaktion görs möjlig (Goodwin & Heritage, 1990). För att 

lyckas med detta krävs en integrerad analys av åtgärder, ömsesidig kunskap och inte minst 

den sociala kontexten.  

Till en början utvecklades konversationsanalys som ett tillvägagångssätt för att analysera 

resonemang och slutledningar vilka ligger till grunden för begripliga handlingar. Relaterat till 

detta är utvecklingen av en teori om kontext och kontextens betydande roll för 

tolkningsprocessen av handlingar. Inom konversationsanalys behandlas aldrig meningar som 

isolerade och fristående artefakter (Goodwin & Heritage, 1990). Istället betraktas meningar 

och uttalanden som handlingar belägna i en viss kontext och därmed även designade att passa 

in i denna kontext (Atkinson & Heritage, 1984). Detta har gett upphov till en analys som 

samtidigt analyserar både organiserandet av handlingar och förståelsen hos deltagare i social 

interaktion. Tillämpningen av detta tillvägagångssätt tillåter oss att genom empiriska bevis 

avgöra uppbyggnaden och innebörden av en konversation. Det har också öppnat dörrarna 

för att empirsikt tydliggöra kontextens påverkan på konversationer. 

Goodwin & Heritage (1990) hävdar att mer traditionella forskningsperspektiv rörande 

konversationer enbart fokuserat på talaren och dennes yttranden och handlingar. Liksom i 

Clark & Brennans (1991) studier utmärker däremot Goodwin & Heritage (1990) vikten av 

mottagarens roll i en konversation. För att på djupet förstå det sociala beteende som ter sig 

vid konversationer är det viktigt att ta alla aspekter av konversationerna i beaktande och 

framförallt alla deltagare i konversationerna. Det är lyssnarna som genom diverse handlingar 

bekräftar huruvida de har förstått talarens budskap eller inte. Det är därmed viktigt att inte 

bara undersöka talarens handlingar utan även lyssnarens handlingar och vad talaren gör för 
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att få lyssnarens uppmärksamhet, samt hur lyssnaren visar att talaren har hans eller hennes 

uppmärksamhet, likt grounding, presenterat i 2.2 ovan.          

Det är viktigt att den data som studeras inom konversationsanalys är hämtad ur ”riktiga 

händelser” där interaktionen inte är fiktiv, således inga rollspel eller experiment. Dessa data 

ska även vara inspelad snarare än dokumenterad genom metoder där beteende och viktiga 

händelser kan ha missats (t.ex. fältanteckningar). Detta är en tidskrävande metod, men den 

ger möjlighet att återgå till det inspelade materialet vid undersökningar av ett specifikt 

fenomen och ger även möjlighet till en andra part att kritiskt granska slutsatserna som görs 

baserat på materialet.  

2.4 Interaktionsanalys 
Ett underliggande antagande inom interaktionsanalys är att kunskap och handling i grunden 

har ett socialt ursprung som är beläget i specifika sociala och materiella ekologier (Jordan & 

Henderson, 1995). Till följd av detta ses inte expertkunskap som lokaliserad i expertens 

huvud utan snarare i interaktionen mellan deltagare i ett visst samhälle eller sällskap som är 

kopplat till den materiella världen (Jordan & Henderson, 1995). Att ha en så social och 

ekologisk syn på kognition bidrar till metodologiska konsekvenser. Interaktionsanalytiker 

använder data i vilken de kan spåra social interaktion för att teorisera kring kunskap och helst 

i data som är hämtade ifrån naturliga och vardagliga miljöer och händelser. Ett annat vida 

spritt antagande bland utövare av interaktionsanalys är att verifierbara observationer ger bästa 

grunden för analytiskt arbete av världen (Jordan & Henderson, 1995). Detta innefattar ett 

åtagande för att grunda kunskap i empirska bevis och att de teorier och slutsatser som fattas 

kan spåras i de empiriska bevisen.  

Att filma ett händelseförlopp för senare analys har sin främsta fördel i möjligheten att återgå 

till olika sekvenser flera gånger. Det finns så mycket som händer under tiden flera individer 

interagerar med varandra vilket innebär att inte ens en tränad observatör kan hålla reda på 

alla överlappande aktiviteter med tillräcklig noggrannhet (Jordan & Henderson, 1995). När 

videokameran används får observatören dock vara beredd på att vissa effekter eller viss 

påverkan av deltagarnas beteende kan förekomma. Jordan & Hendersson (1995) hävdar dock 

att det har visat sig att deltagare vänjer sig förvånansvärt snabbt vid kamerans närvaro, 

speciellt när det inte finns någon operatör bakom kameran. De skriver att när individer är 

intensivt involverade i utförandet av något så tenderar uppmärksammandet av kameran att 

försvinna snabbare. När folk blir absorberade av det de gör så finns det ingen tid för att tänka 

på kameran och dess närvaro. Jordan & Henderson (1995) menar därmed att när det blir 

tydligt att deltagarna blir mer avspända och inte längre tittar mot kameran är det tryggt att 

anta att kameran inte längre har någon effekt på deltagarnas beteende och arbete. Deltagare 

kan till och med svära eller göra saker som tyder på att de inte längre tänker på kamerans 

närvaro 

Som namnet antyder syftar interaktionsanalys att undersöka mer än bara tal: det omfattar 

hela beteendet hos interaktionsdeltagarna när de deltar i ett interaktionsutbyte. Utöver talet 

och talordning behöver även gester och kroppspråk, samt interaktion med artefakter och 

omgivningen att tas i beräkning. Beroende på i vilken kontext som interaktionen sker kan 

olika aspekter av interaktionen ha olika stor betydelse för analysen. Vid samtalsdriven 

interaktion är tal, gester och blickar väldigt viktigt. När interaktionen är mer instrumentell är 

typen av instrument och dess syfte viktig samt arbetsutrymmen och andra aspekter som blir 

en viktig del av interaktionen. Det tycks generellt vara så att olika interaktionsformer inte 
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ovanligen mixas och t.ex. ett verbalt svar kan ibland uppstå som respons på en aktivitet eller 

handling utförd av en annan deltagare (Jordan & Henderson, 1995). T.ex. designers skiftar 

vanligen mellan skissande, talande och gestikulerande i sitt arbete (Jordan & Henderson, 

1995).  

I analyser av arbetande- och lärandesituationer har Jordan & Henderson (1995)  observerat 

att det är viktigt att hålla reda på var interaktionsdeltagare håller blicken, hur blicken vandrar 

mellan olika objekt, från personer till objekt och tillbaka igen och huruvida fokus skärps eller 

skiftar i takt med förändringar i diverse objekt. Blickar spelar inte bara en stor roll i att 

koordinera samtalsinteraktion (Argyle, 1976; Ekman & Friesen, 1972; Kendon, 1985), men 

också i utförandet av fysiska aktiviter (Jordan & Henderson, 1995). Trots att blickars 

betydelse vid samtalsinteraktion har varit uppmärksammad under en längre tid, så har lite 

analytiskt arbete tillägnats den sociala koordinationen som är nödvändig för individer som 

manipulerar objekt och som rör på sig (Jordan & Henderson, 1995).  

 

2.5 Externa representationer och arbetsminne 
I syfte att fördjupa vår förståelse för och dra slutsatser om representationer och världen runt 

omkring oss skapar vi representationer. Vi kommenterar dem, vi förändrar dem, vi jämför 

dem och utför diverse andra manipulationer (Kirsh, 2010). Kirsh (2010) Argumenterar för 

att mycket av tänkande kretsar kring att interagera med externa representationer och att dessa 

representationer i vissa fall inte kan skapas och simuleras enbart genom tänkande. I linje med 

detta diskuterar Kirsh (2010) även sju sätt i vilka externa representationer förstärker kognitiv 

styrka. Han menar att externa representationer tillåter oss att tänka mer kraftfullt. De tillåter 

oss att tänka det som tidigare var otänkbart. Skapande och användande av externa 

visualiseringar kommer dock till ett pris. Tiden och de resurser som krävs för att skapa en 

extern modell blir ibland omfattande, men enligt Kirsh argument kan det vara värt det.  

Mycket av styrkan i externa representationer ligger i att individer antingen själva eller i grupp 

kan interagera med representationen. Genom interaktion görs information lättare att 

bearbeta effektivt än genom enbart tänkande (Clark, 2008; Kirsh, 1995; Kirsh, 1996 & Kirsh 

& maglio, 1994). Externa objekt beter sig annorlunda än hur objekt i vårt sinne beter sig 

(Kirsh, 2010). Externa representationer är tillgängliga både i tid och rum vilket ger oss 

möjlighet att manipulera dem på olika sätt och vis, vi kan testa dem i olika miljöer och 

applicera verktyg på dem. Kirsh (2010) anser att detta är vad som gör externa 

representationer så signifikanta och vad som gör interaktivitet så intressant.  

Baserat på empiriska bevis används stora delar av arbetsminnets resurser då en individ aktivt 

använder sitt mentala bildspråk och kapaciteten av individens visio-spatiala arbetsminne 

begränsas när visio-spatiala uppgifter utförs (Walker m.fl., 1993; Ballard m.fl., 1995; Phillips 

& Christie, 1997). Därmed stöds teorin om att externalisering av visio-spatial information 

behövs för att frigöra arbetsminnet ifrån belastning så att andra uppgifter kan utföras mer 

effektivt. Av denna anledning får skisser och användande av diagram en stor och viktig roll 

inom design (Bilda & Gero, 2007). Designers använder sitt mentala bildspråk både när de 

skissar och när de inte skissar och i båda fallen är mentala representationer grundläggande 

för designarbetet. Användande av bildspråk inom design har betonats genom hur designers 

skissar bilder, uppfattar bilder samt modifierar och ger nya tolkningar åt dem (Bilda & Gero, 

2007).  
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Bilda & Gero (2007) undersökte effekten av att avlasta det viso-spatiala arbetsminnet genom 

att arbeta med skisser. Under deras studie lät de erfarna arkitekter designa med och utan 

skisser. De mätte bland annat kognitiv aktivitet och kunde se att då arkitekterna arbetade 

med skisser sjönk deras kognitiva aktivitet lägre än då de arbetade utan skisser. Detta ger 

ytterligare styrka åt teorin om att skisser hjälper till att avlasta det viso-spatiala arbetsminnet 

och ger mer utrymme åt att effektivt utföra fler uppgifter. Studien visar även resultat som 

indikerar att en överbelastning av arbetsminnet även hämmar idégenerering. Liknande arbete 

har gjorts som argumenterar för att skisser används för att redogöra för idéer och att de 

fungerar som minnesstöd vilket reducerar den kognitiva belastningen på individen som 

skissar (Fällman, 2003) (Tversky, 2002).  

Att representera sina designidéer genom skisser och ritningar har visat sig vara avgörande för 

designprocessen samt för designerns möjlighet att utveckla sin egen designförmåga (Löwgren 

& Stolterman, 1998). Inom designforskning anses skissning som extern representation vara 

ett medium för att få ner tankar på papper, att generera nya designidéer eller designkoncept 

och sedan utveckla dessa (Bilda & Gero, 2007) och fler studier har även betonat att mentalt 

bildspråk externaliseras genom skissande (Ullman m.fl., 1990; Goldschmidt, 1995; 

Kokotovich & Purcell, 2000; Kavakli & Gero, 2001). Detta för att generera designidéer, 

designkoncept och för att ytterligare utveckla eller utforska dessa. En av de viktigaste rollerna 

som externa representationer har inom design är att främja uppkomsten av nya designidéer 

och/eller designkoncept (Goldschmidt, 1991; Goel, 1995; Suwa & Tversky, 1997; Purcell & 

Gero, 1998; Laseau, 2000; Do m.fl., 2000).  

 

2.6 Tjänstedesign 
Tjänstedesign är en typ av design som växte fram under tidigt 80-tal. Shostack (1982) började 

med att dra en linje mellan processer och produkter vilket blev startpunkten för en 

koncentrerad undersökning av tjänster. Shostack påstod att tjänster inte kan ägas utan de kan 

bara upplevas och skapas. Under tidigt 90-tal utökades intresset för tjänstedesign och 

Politecnico di Milano i Italien och Köln International School of Design i Tyskland bidrog till 

att få världen att uppmärksamma tjänstedesign.. Den första boken som gavs ut 1997 (Erlhoff, 

Mager, & Manzini, 1997) samt de första artiklarna som gavs ut om tjänstedesign var inte 

skrivna på engelska, utan på tyska eller italienska. Under tidigt 2000-tal väcktes dock intresset 

för tjänstedesign även i Sverige, USA och Storbritannien och därmed började även tidigare 

arbete översättas och det arbetet som då gjordes publicerades även på engelska.  

Tjänstedesign är ett nytt holistiskt, multidisciplinärt och integrativt område. Tjänstedesign 

kan tillämpas för att förbättra tjänster och göra dem mer innovativa, nyttiga, användbara och 

önskvärda för kunder likväl som mer effektiva för organisationer (Moritz, 2005). 

Tjänstedesign är en tvärvetenskaplig ansats som kombinerar metoder och verktyg från en 

mängd olika discipliner (Stickdorn & Schneider, 2011). Tjänstedesign är en ny ansats och en 

ny typ av design vilket tydliggörs av det faktum att det inte finns något tydligt formulerat 

språk eller riktlinjer för hur tjänstedesign ska utföras eller användas.  

En av de viktigaste tankarna inom tjänstedesign är att man försöker jobba ur ett 

helhetsperspektiv där fokus ligger på användarna. Att skapa empati för användaren och både 

förstå sig på användarens känslor kopplade till tjänsten och hur kundens interaktion med 

tjänsten ser ut är väldigt viktigt. Inom tjänstedesign behöver inte användarna enbart vara 

kunderna, utan användare kan även vara serviceindivider och aktörer som också använder 
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sig av tjänsten, men på ett annat sätt än kunderna. Tjänster ses ofta som system som består 

av människor, artefakter och interaktionen mellan dessa. Att kommunicera kunskap och 

skapa förståelse för alla involverade parter är därmed väldigt viktigt inom tjänstedesign. För 

att uppnå detta jobbar man i multidisciplinära team, där man utvecklar tjänster på ett iterativt 

sätt.  

2.7 Visualiseringar 
Tjänstedesign innefattar mer än vad som kallas för design thinking av den anledning att 

tjänstedesign inte bara handlar om att tänka utan även om att göra design (Polaine, Løvlie, & 

Reason, 2013). Baserat på resultaten ifrån Segelström & Holmlid (2009) säger de att det tycks 

vara en nödvändighet att visualisera tjänster i samband med forskning. Tjänstedesigners 

använder sig i stor utsträckning av olika visualiseringstekniker för att tolka user research, vilket 

leder till att visualiseringar blir tidiga modeller som används för att skapa förståelse för både 

problemrymden och lösningsrymden (Segelström & Holmlid, 2009) samt empati för 

användaren (Segelström, 2009).  

Inom tjänstedesign finns det många verktyg och metoder som kan användas för att främja 

utformningen av tjänster och produkter i iterativa projekt. Genom experimentellt 

användande av befintliga verktyg och metoder kombinerat med nya mål har flera nya verktyg 

kommit att utvecklas inom tjänstedesign och därmed uppmuntras det experimentella 

användandet (Stickdorn & Schneider, 2011). Stickdorn & Schneider (2011) menar att det inte 

finns något rätt eller fel i hur dessa verktyg kan användas. De säger även att ett framgångsrikt 

projekt innefattas av att hitta en framgångsrik kombination som kan konceptualisera, 

utveckla och prototypa idéer genom en iterativ process med succesiv förbättring.  

Många av de verktyg som används inom tjänstedesign är olika typer av visualiseringar. 

Visualiseringar används i bred utsträckning av tjänstedesigners och de är till stor hjälp när en 

tjänst skall utvärderas eller utvecklas. Men varför används visualiseringar i så stor 

utsträckning och vad anses vara så bra med visualiseringar? Många tjänstedesigners är 

överens om att visualiseringar kan hjälpa till med att konkretisera abstrakta idéer och göra de 

mer påtagliga (Segelström & Holmlid, 2009; Polaine, Løvlie, & Reason, 2013; DesignCouncil, 

2013; Kimbell, 2009). I enlighet med detta beskriver Uttal & O’Doherty (2008) att 

visualiseringar kan användas som verktyg för att representera komplexa relationer i form av 

spatiala relationer istället för att skriftligt beskriva sammanhanget. Detta innebär att 

visualiseringar kan användas för att enkelt kommunicera information och kunskap utan ett 

behov av att skriva en längre text. Det innebär även att det kan bli lättare att uttrycka sig 

genom visualiseringar för att sakligt beskriva något som kan anses svårt att uttrycka i ord. 

Cross (2004) skriver även att skisser(som är en typ av visualisering) kan användas för att 

stödja individers egna kreativa designprocess samt användas som verktyg för att 

kommunicera olika designförslag för intressenter.    

Segelström (2009) diskuterar även han möjligheten att kommunicera med hjälp av 

visualiseringar. Att skapa visualiseringar för att betona insikter hjälper medlemmar inom 

designteam att externt presentera resultaten av sitt meningsskapande och därigenom skapa 

common ground. Därmed används visualiseringar som ett verktyg för att kommunicera 

insikter och bevara empati. Genom skapandet av visualiseringar ser man även till att 

information och input ifrån användare inte går förlorad och visualiseringar fungerar 

därigenom som kommunikation med minnet. Visualiseringarna bidrar till att information 

dokumenteras, så informationen kan ses över igen vid senare tillfälle. Visualiseringar kan 
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även användas för att kommunicera mellan designteam och intressent genom att visuellt visa 

framsteg och utveckling.  

Sammantaget betyder detta att olika typer av visualiseringar inom user research alla används för 

att kommunicera den information som har samlats in, fast för olika mottagare (Segelström, 

2009). Clark (1996) konstaterar att:  

“To communicate is, according to its Latin roots, ‘to make common’, to make known within a group of 

people” 

Segelström (2009) menar att detta är precis vad visualiseringar gör genom att översätta 

insikter ifrån user research till nya tjänstedesigner.  

Tholander m.fl (2008) undersökte hur interaktionsdesigners använde sig av tal och 

handlingar för att beskriva skisser på en whiteboardtavla. Under deras studie så ändrades 

målet med skissande för deltagarna under designprocessen. Först användes skisser för att 

samla information och för att skapa gemensam förståelse samt kommunicera information 

för intressenterna. Senare i processen blev skisserna mer konkreta och adresserade olika delar 

av gränssnittet och hur framtida interaktion i systemet skulle kunna planeras. Deltagarna gick 

därmed ifrån att använda skisser för att beskriva informationsstrukturer till att simulera 

interaktioner. Tal och gester riktade mot skisserna användes av deltagarna för att 

kommunicera kunskap genom att beskriva tankar och idéer. Genom upptäckterna i denna 

studie och diskussionen som förs stödjer Tholander m.fl (2008) argumentet för att statiskt 

material såsom en whiteboard kan bli ytterst dynamiska i händerna på skickliga designers. 

Designerna visar på aspekter av dynamik och interaktion genom att med hjälp av 

förkroppsligade handlingar såsom gång och gestikulerande förklara och förtydliga skisserna 

på whiteboarden. De menar också att enbart skisserna i sig inte bär någon mening om 

innebörden i dem inte kan förklaras genom aktiviteter likt dem som visades i studien.   

2.7.1 Customer Journey Maps 
Customer journey maps skapas under studiens gång och beskrivs därmed lite mer ingående 

nedan. 

En customer journey map (CJM) ger en levande och strukturerad visualisering av en 

tjänsteanvändares upplevelser (Stickdorn & Schneider, 2011). Touchpoints (när användare 

interagerar med tjänsten och exempel på en touchpoint kan vara beställningen av en biljett 

via SJs hemsida för en tågresa som ska göras) används för att konstruera kundresan, som 

därmed återspeglar en berättelse baserad på användarens upplevelser. Berättelsen beskriver 

användarens interaktioner med tjänsten och åtföljande känslor på ett överskådligt sätt.  

För att skapa en CJM behöver alla touchpoints definieras genom att generera användarinsyn. 

Intervjuer är ett bra sätt att göra detta på, men det går också att låta användare själva 

dokumentera sina erfarenheter genom en dagbok, blogg eller videoinspelningar (Stickdorn 

& Schneider, 2011). Det viktigaste är bara att informationen kommer ifrån användaren och 

att den är heltäckande.  

Det finns två typer av CJMs, actual customer journey maps och expected customer journey maps. Actual 

customer journey maps illustrerar en kundresa ur en specifik kunds händelseförlopp. Precis 

vad som hände kunden beskrivs även om det inte hör till hur tjänsteflödet vanligen ser ut. 

Expected customer journey maps illustrerar kundresor efter hur de vanligast förkommer. 
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Kartläggningen baseras på flera kunders kundresor och tjänsteförloppet presenteras efter hur 

det vanligen förekommer. 

 När CJMs skapas bör alla delar av en organisation inkluderas. Den gemensamma aktiviteten 

kan uppmuntra aktörer att se på användarupplevelsen bortom sin silo (Polaine, Løvlie, & 

Reason, 2013). Silo är ett uttryck som används inom tjänstedesign för att beskriva olika 

expertisområden. På Migrationsverket arbetar man t.ex. i olika enheter och där kan varje 

enhet ses som en egen silo. Av vissa anses CJMs vara det bästa sättet att identifiera den 

förändrande kontexten i användarinteraktioner hos ett företag över tid. Att skapa en CJM 

ger förståelse för hur användare känner, tänker och interagerar med en tjänst samt hur detta 

förändras över tid (Polaine, Løvlie, & Reason, 2013). Av vissa anses en CJM vara det 

snabbaste och mest effektiva sättet att berätta en historia på (Polaine, Løvlie, & Reason, 

2013).   

2.7.2 Service System Maps 
En Service System Map (SSM) är en visuell beskrivning av tjänstens organisation och struktur,  

involverade aktörer, deras kopplingar till varandra, materiellt flöde samt information och 

pengar (Tassi, 2009).  

Vid skapande av en SSM listas först alla aktörer som är involverade i tjänsten. Fokus bör 

ligga på att försöka ta reda på alla tänkbara aktörers koppling till tjänsten och vad deras roll 

i tjänsten är. Därefter kopplas de involverade aktörerna ihop genom att tydliggöra relationen 

mellan aktörerna och vilka handlingar eller händelser som för dem samman. Detta kan bland 

annat göras genom dra pilar mellan aktörerna till vilken information fästs som beskriver 

kopplingen mellan aktörerna (Tassi, 2009). 

Målet med SSMs är att få en överblick av tjänsten, dess involverade parter och hur 

tjänsteflödet ser ut. Överblicken av kartan kan ge en större inblick i hur tjänsteflödet ser ut 

och hur belastningen ser ut hos olika aktörer inom tjänsten. Händelser och kopplingar kan 

enkelts spåras upp och det går tydligt att framhäva olika aktörers eller systems nytta i tjänsten.  

2.8 Lärande och kommunicerande genom visualiseringar 
Professionellt designarbete är sällan något som utförs på egen hand (Sundholm, Ramberg, & 

Artman, 2004). Det är inte alltid designers jobbar i designteam eller med andra designers men 

ofta arbetar en designer med skisser, visualiseringar eller annat material som designern delar 

med sig av för att få feedback och inspiration ifrån annat håll (Sundholm, Ramberg, & 

Artman, 2004). I designdomäner kan lärandemål vara väldigt svåra (om inte omöjliga) att 

definiera tydligt och precist. Behovet av att kunna diskutera, reflektera och evaluera olika 

idéer är därför avgörande för att praktisera och lära sig design (Sundholm, Ramberg, & 

Artman, 2004).  

Vad gör visualiseringar bra för lärande? En del av svaret är enligt Uttal & O’Doherty (2008) 

självklart: visualiseringar gör komplex information tillgänglig och kognitivt lätthanterlig. De 

menar att visualiseringar framhäver den information som designern ämnar visa för den 

lärande vilket i sin tur främjar lärande hos nybörjare och nya upptäcker för experter. 

Visualiseringar tillåter oss att se och tänka på relationer mellan olika objekt som skulle vara 

svåra att begripa annars (Uttal & O'Doherty, 2008).   

Huruvida visualiseringar är användbara för att presentera information beror däremot på om 

mottagaren eller den som avläser visualiseringen har insikt i ämnet som visualiseringen 



14 
 

representerar. För en erfaren användare jämfört med en ny användare kan relationen mellan 

visualiseringen och vad den är tänkt att representera vara olika enkel att avläsa. Skillnad i hur 

lätt det är att göra kopplingen mellan visualiseringen och vad den är tänkt att visualisera kan 

variera mycket baserat på år av träning och utveckling som stödjer förståelsen för 

visualiseringen (Uttal & O'Doherty, 2008). Detta är viktigt att tänka på när visualiseringar 

skapas som kanske ska avläsas av mindre erfarna mottagare. Givet dessa argument är det 

också viktigt att poängtera att visualiseringar alltid har en målgrupp och att visualiseringarna 

ska utformas och presenteras på ett önskvärt sätt för den aktuella målgruppen.  

2.9 Designbeteende hos experter och noviser 
Att experters arbete ser annorlunda ut än novisers är inget som förvånar oss. Det är vanligt 

att människor upplever att de blir bättre i takt med ökat utövande av en viss aktivitet. 

Detsamma gäller för designers, men vad är det som skiljer sig i arbetsutförande och beteende 

hos novis- och expertdesigners? Flera studier visar att experter har en bättre förmåga att 

återkalla meningsfull och relevant information inom sina domäner (Charness, 1976; Randel, 

Pugh, & Reed, 1996; Starkes, Deakin, Lindley, & Crisp, 1987). Dessa skillnader har även 

länkats till större integrerade kunskapsstrukturer i minnet, demonstrerade även inom design 

(Popovic, 2004). Skillnader har även upptäckts i hur experter och noviser grupperar problem 

och reflekterar över skillnader i problemen: där noviserna tenderar att fokusera på ytliga delar 

av problemen och experter tenderar att studera en mer djupgående struktur i problemen 

(Chi, Feltovich, & Glaser, 1981; McKeithen, Rietman, Reuter, & Hirtle, 1981).  

Designexperter är dessutom mer kognitivt aktiva och produktiva jämfört med designnoviser 

(Kavalki & Gero, 2002). Mycket av denna ökning i aktivitet beror på den tid som experter 

spenderar på inramning av designproblem (Cross, 2004; Goel & Pirolli, 1992). Tiden experter 

spenderar på inramning av problem kan i vissa fall vara längre än tiden det tar att lösa själva 

problemet (Simon, 1973). Det finns även de (Cross, 2004; Björklund, 2013) som föreslår att 

kreativa experter behandlar problem som svårare än vad noviser gör. Experter begär mer 

detaljerad uppgiftsinformation och är bättre på att förutspå vilken typ av information de 

kommer att behöva längre fram i problemlösningsfasen. Designexperter utnytjar desutom i 

stor utsträckning kunskap och insikter ifrån tidigare projekt (Cross, 2004; Ahmed, Wallace, 

& Blessing, 2003) där de diskuterar likheter i det nuvarandra projektet med tidigare projekt, 

samtidigt som noviser istället tenderar att använda sig av mer generella principer (Ball, 

Ormerod, & Morley, 2004). Experter tros kunna lagra och hantera information i större 

”cognitive chunks” än vad noviser kan och därmed känna igen och upptäcka underliggande 

principer istället för att bara fokusera på de ytliga delarna av problem (Cross, 2004).  

Även om experter och noviser utsätts för samma stimuli så producerar experter fler 

lösningsförslag och lösningsförslagen som presenteras av experterna visar på mer djup och 

bredd i deras mentala representationer (Björklund, 2013). Experter tycks även ifrågasätta 

probleminformation och vara mer kritiska mot den. De är medvetna om begränsningar och 

relationer mellan problem och kan skilja på viktiga och mindre viktiga problem (Ahmed, 

Wallace, & Blessing, 2003).  Experter delar även upp problem i många delar och skapar fler 

delmål samt använder sig av explicita strategier för att dela upp och omstrukturera problem 

(Ho, 2001). 

Kontext och ett designproblems koppling till en viss kontext är något som experter lägger 

stor vikt vid att förstå och de förhåller sig till kontexten vid problemlösning. När designers 

relaterar ett problem till tidigare projekt de arbetat med är de noggranna med att ta kontexten 
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för båda projekten i beräkning (Björklund, 2013). De jämför inte bara problemen i projekten 

utan även hur problemen är en del av en större helhet och hur deras lösningsförslag behöver 

stämma överrens med kontexten.   
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3 Metod 
Arbetet grundas i tre intervjuer och två workshops i vilka data till analysarbetet kunde samlas 

in. Genomförandet av dessa samt studiens design beskrivs nedan. Avsnittet avslutas med att 

beskriva hur videomaterialet som samlades in under studien analyserades.  

3.1 Studiens design 
Denna studie utfördes som en fallstudie. I en studie där forskningsfrågor kretsar kring hur 

eller varför något utförs är en fallstudieansats passande. Det är vanligt att fallstudier används 

när djupgående beskrivningar av ett socialt beteende är eftertraktade (Zainal, 2007). Yin 

(1984) menar att en fallstudie används när gränsen mellan fenomenet och kontexten inte är 

helt tydlig och när flera källor för bevis används. Att använda en fallstudie som 

tillvägagångssätt i denna studie ansågs passande eftersom forskningsfrågan berör hur icke 

designers överför kunskap mellan gruppmedlemmar vid skapandeprocessen av en specifik 

visualisering. En styrka hos fallstudier är även att de inte enbart hjälper till med att undersöka 

och utforska data i den verkliga miljön utan också förklarar komplexiteter i situationer vilket 

kanske inte fångas genom experimentell forskning eller i enkäter (Zainal, 2007), vilket också 

motiverade till användande av fallstudieapproachen i denna studie. 

Deltagarna i denna studie var närvarande vid två workshops där de gemensamt skapade 

visualiseringar som representerar invandrares upplevelser av att komma till Sverige och 

genomgå processen att bli svenska medborgare. Under den första workshopen skapades 

customer journey maps och under andra workshopen skapades en typ av service system 

maps. Workshoparna spelades in på video för att senare kunna analysera 

kunskapsöverföringen mellan deltagarna och deltagarnas förhållningssätt till 

visualiseringarna under skapandeprocessen.  

3.2 Rekrytering av workshopdeltagare 
Deltagare till workshopen erhölls via enhetscheferna för medborgarskapsenheten samt 

kundtjänst på Migrationsverket i Norrköping. Deltagarna informerades via mail om tid, plats 

och syfte för workshoparna. 

3.3 Workshopdeltagare 
Fyra deltagare deltog under båda workshoparna. Alla deltagarna var kvinnor mellan 26-64 år 

och arbetade på Migrationsverket. De hade jobbat på Migrationsverket mellan 7 månader till 

28 år. Två av deltagarna arbetade på kundtjänst och två av deltagarna arbetade på 

medborgarskapsenheten. Deras dagliga arbetsuppgifter innefattade inte arbete av designart, 

utan de jobbade mer med att handlägga ärenden för individer som söker svenskt 

medborgarskap samt svarade på diverse frågor rörande sökandes ansökan. Ingen av 

deltagarna hade hört talas om tjänstedesign tidigare.  De hade liten erfarenhet av att arbeta 

med visualiseringar (endast en av deltagarna hade tidigare erfarenhet av det) och var heller 

inte vana vid att arbeta i workshops. 

3.4 Moderatorn och dennes roll i processen 
Moderatorns roll under workshoparna var att utbilda deltagarna om tjänstedesign och 

visualiseringar, att guida deltagarna genom visualiseringsskapandet och att observera och 

anteckna intressanta händelser och beteenden hos deltagarna. Moderatorn svarade på frågor 

rörande skapandet av deltagarnas visualiseringar, men uppmanade till så mycket 

självtänkande hos deltagarna som möjligt. Moderatorn inflikade även vid tillfällen om han 
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ansåg att deltagarna diskuterade intressanta saker för deras visualiseringar som de inte 

inkluderade. Moderatorn uppmanade då deltagarna att inkludera det de diskuterat i deras 

visualiseringar. Under deltagarnas skapandeprocess förde även workshopledaren 

fältanteckningar. Eftersom moderatorn behövde vara aktiv och kunna svara på frågor så 

behövde denne sitta nära deltagarna. Detta ledde till att deltagarna kunde se att moderatorn 

förde anteckningar, men de kunde inte se vad han skrev. 

3.5 Intervjuer 
Innan workshoparna kunde påbörjas hölls tre intervjuer med sökande. Två av intervjuerna 

hölls med sökande som genomgått ansökan om svenskt medborgarskap och en av 

intervjuerna hölls med en sökande som ansökt om anhöriginvandring. Alla av de sökande 

hade genomfört elektroniska ansökningar. Målet med intervjuerna var att få en bättre inblick 

i den sökandes upplevelser och erfarenheter av att utföra ansökningar genom 

Migrationsverkets tjänster. Intervjumaterialet var tänkt att användas som empatigrundande 

material samt för att skapa en verklig bild av hur situationen kan se ut för en sökande för att 

undvika spekulativa diskussioner kring den sökandes upplevelser. Ett intervjuformulär hade 

förberetts inför intervjuerna (se 8.1) där frågorna kretsade kring deltagarnas upplevelser av 

sina ansökningar, ifall de hade haft några problem och vad de tyckte om idén med att ha en 

”Min sida”.  

3.6 Procedur för första workshopen 
I första workshopen skulle deltagarna skapa customer journey maps (CJM) men eftersom 

deltagarna inte tidigare hört talas om tjänstedesign eller CJMs hölls en presentation om 

tjänstedesign och visualiseringar. Presentationen informerade om hur 

tjänstedesignperspektivet kan tillämpas för att utvärdera tjänsteprocesser, hur man arbetar 

multidisciplinärt för att samskapa värde för kunden och hur visualiseringar spelar en stor roll 

i detta arbete. Därefter beskrevs CJMs mer specifikt, ett flertal exempel på hur olika CJMs 

kan se ut visades och vikten av att fokusera på kundens (i detta fall den sökandes) upplevelser 

och känslor beskrevs.  

Efter presentationen om tjänstedesign presenterades även intervjumaterial hämtat ifrån tre 

intervjuer som hade utförts tidigare. Intervjumaterialet presenterades i powerpoint där de 

vanligaste förkommande ämnena i intervjuerna presenterades för deltagarna, samt ljudklipp 

ifrån intervjuerna spelades upp. De ämnen som presenterades och till vilka relaterade 

ljudklipp spelades upp var följande: 

 Medborgarskapssökande hade inga problem med ansökan, men reagerade på den långa väntetiden: 

Två ljudklipp spelades där två olika intervjudeltagare beskriver att de inte hade några 

problem med att göra sin ansökan. De tyckte att processen var ganska enkel och 

smidig, men den långa väntetiden var något som både oroade och irriterade en av 

deltagarna, medan den andra deltagaren var mest förvånad över att det tog så väldigt 

lång tid. Ett ljudklipp spelades även upp där tredje intervjudeltagaren beskriver att 

hon trodde att väntetiderna var långa med avsikt att minska intresset för att ansöka 

om uppehållstillstånd till Sverige.  

 Visste inte vilken typ av ansökan hon skulle göra: Ett ljudklipp spelades upp som 

demonstrerar en av deltagarnas svårighet med att hitta rätt typ av ansökan för hennes 

ärende. Hon visste bara att hon ville komma till Sverige, men visste inte vilken typ 

av ansökan hon skulle göra för att få komma hit.  
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 Fick stanna upp i sin ansökan för att ta reda på mer information, vilket i sin tur ledde till krascher: 

Ett ljudklipp spelades upp som demonstrerar att en av deltagarna fick göra flera 

uppehåll i sin ansökan för att leta reda på den typ av information som krävdes för att 

fortsätta sin ansökan. På grund av detta kraschade hennes ansökan ett flertal gånger 

och hon fick börja om från början igen vilket orsakade mycket irritation. 

 Upplevde att de fick bra bemötande: Tre ljudklipp spelades upp där alla intervjudeltagarna 

beskrev att de blev trevligt bemötta av Migrationsverkets personal. 

 Vill ha mer information om vad som kan påverka deras ansökan: Två ljudklipp spelades upp 

som demonstrerar hur två av intervjudeltagarna önskade att de kunde fått mer 

information om vad som kan påverkade deras ansökan, både positivt och negativt. 

 Vill ha mer information om hur man går vidare efter att ansökan har beviljats. Två ljudklipp 

spelades upp där två av intervjudeltagarna beskriver hur de skulle vilja ha bättre 

uppföljning efter att deras ansökan beviljats. De undrade vad de skulle göra härnäst 

och hur man bäst integreras i det svenska samhället.  

 

Ljudklippen som valdes ut för uppspelning under första workshopen var tänkta att användas 

som empatigrundande material. Att höra tankar och åsikter ifrån de sökande själva tror jag 

ger större effekt på de som lyssnar än om påståenden och antaganden gjorda om sökandes 

uppleveser görs av någon annan. Urvalet av ljudklippen var tänkta att reflektera de sökandes 

tankar och åsikter rörande ansökan och problem som de hade haft under sina ansökningar. 

Tanken var att väcka en diskussion kring problemen hos workshopdeltagarna och för att 

försöka hjälpa workshopdeltagarna att tänka mer användarcentrerat. Urvalet av de specifika 

ljudklippen och de ämnen som ljudklippen berörde motiverades av huruvida de berörde 

ansökningsprocessen och de sökandes kundresa genom ansökningsprocessen. Vidare 

diskussion och motiveringar kring urvalet av ljudklippen som användes kan läsas i avsnitt 

5.7.2. 

Workshopdeltagarna tillfrågades om det var okej att workshopen spelades in i form av video. 

De blev informerade om att videon skulle användas i analyssyfte och de blev visade var 

mobilen som användes för inspelningen var placerad. Deltagarna blev endast informerade 

om att de skulle hjälpas åt att skapa visualiseringar men studiens verkliga syfte att granska 

kunskapsöverföring mellan deltagarna och hur deltagarna förhöll sig till visualiseringarna 

informerades de inte om. Studiens riktiga syfte valdes medvetet att undanhållas 

workshopdeltagarna i försök att hålla deras interaktion med varandra så naturlig som möjligt.  

Därefter påbörjades visualiseringsskapandet. Deltagarnas uppgift var att skapa en 

verklighetsförankrad CJM som skulle kunna avläsas av vem som helst och ge denne individ 

en helhetsbild av vad som sker ur sökandeperspektiv för en individ som vill bli svensk 

medborgare. Deltagarna fick sitta vid ett bord och de hade tillgång till papper i olika storlekar 

och färger, post-it lappar i olika storlekar och färger, ”Telenor customer journey cards”(vilket 

är kort med olika touchpoints som ska bidra till förenkla visualiseringsskapande), pennor i 

olika färger, saxar och tejp (se Bild 2). Deltagarna började med att skapa en 

verklighetsförankrad CJM som beskrev kundresan från det att en individ anländer till Sverige, 

till dess att individen beviljats svenskt medborgarskap. Deltagarna fick en persona (se 8.2) 

som i korta drag beskrev individen vars kundresa deltagarna skulle beskriva. Personan var 

inte förankrad i någon intervjudata eller liknande, utan datan var helt slumpmässig. Personan 

användes för att göra visualiseringsskapandet enklare för workshopdeltagarna. Personas kan 
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bidra till att hålla utvecklingsfokus användarcentrerat genom att addera en extra 

verklighetsfaktor till diskussionen.  

Bild 2. Arbetsmiljö under första workshopen 

 

Efter att deltagarna ansåg sig vara klara med första visualiseringen presenterade de 

visualiseringen för workshopledaren. De gavs ingen tid att förbereda presentationen. De 

beskrev strukturen av deras CJM, vad den presenterade och varför den såg ut som den gjorde. 

Deltagarnas presentationer spelades in med en kamera där video- och ljudkvaliten var bättre 

än mobilkameran som användes för att spela in arbetsflödet under workshopen. 

Efter skapandet av första kundresan fick deltagarna skapa ytterligare en CJM.  Deras andra 

CJM skulle beskriva ett tjänsteflöde som skulle få den sökande att tänka: 

- WOW! Vilken fantastiskt smidig och behaglig tjänst. 

Det fanns därmed inga krav på att deltagarna behövde vara realistiska när det kom till 

skapandet av den andra kundresan, utan de kunde vara så visionära och verklighetsfrånvända 

som de än behagade. Det enda kravet var att man som invandrare fortfarande behövde 

genomgå asylansökan och ansökan för svenskt medborgarskap för att bli svensk medborgare. 

Deltagarna hade tillgång till samma typ av material som de hade vid skapandet av den första 

visualiseringen. Efter skapandet av andra kundresan fick deltagarna åter igen presentera sin 

CJM likt de tidigare hade gjort med den första kundresan.  

Efter att båda kundresorna hade skapats fanns det lite tid över och då ombads deltagarna att 

använda sig av post-it lappar för att göra förändringar i den första kundresan. De 

uppmanades att sätta en post-it lapp vid touchpoints som de tyckte kunde förbättras.  

Efter detta var deltagarna klara med uppgifterna för första workshopen och tackades därmed 

för sitt medverkande och informerades om att de var fria att gå.  

3.7 Procedur för andra workshopen 
Andra workshopen inleddes med en kortare genomgång av vad som hände under den första 

workshopen. De kundresorna som deltagarna skapade under första workshopen hade vid 

det här laget digitaliserats utav workshopledaren, så dessa visades och diskuterades både för 

att sammanfattat diskutera första workshopens innehåll, samt för att demonstrera de 

digitaliserade visualiseringarna för gruppmedlemmarna. Även den andra workshopen 
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spelades in och deltagarna var återigen uppmärksammade på att workshopen spelades in i 

videoformat.  

Workshopledaren började med att fästa en touchpoint (från deltagarnas CJM som skapades 

under första workshopen) på whiteboardtavlan. Touchpointsen som adresserades hade 

tidigare valts ut i samverkan med projektgruppen för Min sida och utifrån deras önskemål 

att vidare utforska somliga touchpoints. Därefter använde sig deltagarna av post-it lappar för 

att kartlägga touchpointen genom att märka ut involverade parter för touchpointen, samt 

interaktionen parterna emellan. Under denna workshopen hade därmed deltagarna 

whiteboardtavlan som arbetsyta (se Bild 3). Workshopledaren satt bredvid kameran och hade 

uppsikt över både tavlan och deltagarna. Workshopledaren hade en guidande roll även i andra 

workshopen. Under andra workshopen var även workshopledaren mer frågvis än under 

första workshopen. Han ställde varför- och hur-frågor, samt bad deltagarna utveckla sådant 

som ansågs vara intressant information som skulle kunna leda till intressanta upptäckter för 

Migrationsverket. När deltagarna inte kunde sätta upp fler lappar relaterade till touchpointen 

informerade de workshopledaren om att de var klara.  

Bild 3. Arbetsmiljö under andra workshopen 

 

 

Efter att första touchpointen hade visualiserats färdigt fotades kartan av workshopledaren 

och därefter ombads deltagarna fundera över om det fanns något annat de upplevde som 

kunde göras för att förbättra vad som sker i tjänsteflödet. Deltagarna gjorde därefter 

önskvärda förändringar och rapporterade sig sedan som klara igen. Den nya något 

förändrade kartan fotades återigen. Därefter diskuterades kartan i några minuter. 

Workshopledaren frågade frågor om visualiseringen och om ändringarna som hade gjorts 

och därefter byttes touchpointen ut till nästa. 

Sammanlagt visualiserade deltagarna kartor för fyra touchpoints, vilka var följande: 

 Sökande ringer och frågar om pengar på ICA-kortet 

 Sökande ringer och frågar om dennes hemlandspass har kommit fram 

 Sökande ringer och frågar varför grannen har fått beslut, men inte sökande 

 Sökande undrar strax efter hen har beviljats svenskt medborgarskap vad det innebär 

att vara svensk medborgare 
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Efter skapandet av kartorna diskuterades workshoparna med deltagarna. De blev tillfrågade 

följande: 

 Hur mycket har ni arbetat med visualiseringar tidigare? 

 Hur har ni tyckt att det varit att skapa visualiseringar?  

 Hur upplevde ni samarbetet mellan kundtjänst och medborgarskapsenheten?  

 Hur känner ni inför att arbeta med visualiseringar i framtiden?  

 Hur skulle ni beskriva visualiseringar? 

 Ser ni några fördelar med att använda visualiseringar när man diskuterar ett ämne? 

 Hur tror ni workshoparna hade ändrats om sökande hade medverkande? 

 Skulle ni vilja vara delaktiga i utvecklingsprojekt där ni kan bidra med information 
och insikter? 

 Tror ni alla samtal som kommer in till er idag kan ersättas med textuell information? 

 Upplever ni att sökande enbart ringer in för att få information vid sina samtal, eller 
finns det även andra anledningar till samtalen? 

 
Efter diskussionen kring workshoparna beskrevs hela syftet med projektet. Deltagarna hade 
tidigare bara varit medvetna om att de skulle skapa visualiseringar för att bidra med 
information som skulle kunna främja utvecklingen av projektet ”Min sida”. De blev nu 
informerade om att syftet även hade varit att studera hur deltagarna kommunicerar kunskap 
vid visualiseringsskapandet samt hur de förhöll sig till visualiseringarna i kommunikationen 
med varandra. I samband med detta tillfrågades även deltagarna om det var okej att 
videomaterialet användes i rapporten vid senare skede eller om de ville att bilderna skulle 
anonymiseras. Exempel på en skärmdump ifrån första workshopen och en skiss utav bilden 
visades för att tydligöra skillnaden mellan skiss och skärmdump. Deltagarna meddelade att 
de ville se bilderna innan den slutgiltiga versionen av rapporten gavs ut. Bilderna som tänkte 
användas skickades till deltagarna där de valde bort några bilder som aldrig användes och 
därmed kunde resterande bilder användas med deltagarnas godkännande.  
 
Därefter avslutades workshopen och deltagarna tackades återigen för sitt deltagande och sin 
goda arbetsinsats.  
 

3.8 Videoanalys 
Analysering av det inspelade videomaterialet utgjorde en stor del av studien. I videomaterialet 

söktes händelser och beteenden hos deltagarna som skulle kunna bidra till att besvara 

forskningsfrågorna. Videoanalysen gjordes av en individ, samma individ som var 

workshopledare vid workshoparna.  

Det första steget i analysfasen var att identifiera alla händelser som kunde tänkas vara 

intressanta och separera dessa ifrån det resterande videomaterialet. Detta gjordes genom att 

allt videomaterial gicks igenom två gånger. Under dessa tillfällen klipptes intressanta segment 

ut för att enklare kunna analyseras senare. Varje videoklipp som klipptes ut namngavs med 

det intressanta i händelsen och för vilken inspelning och vilken tid i inspelningen som klippet 

ägde rum. Detta gjordes för att kunna gå tillbaka till det längre händelseförloppet som klippet 

var en del av om det ansågs som nödvändigt vid senare tillfälle i analysfasen. Allt material 

gicks igenom två gånger för att undvika att trötthet eller ouppmärksamhet skulle orsaka att 

intressanta segment missades. För att underlätta letandet av intressanta händelser och 

beteenden hade det i fältanteckningar skrivits in vilka tidpunkter som stämde med 

inspelningstiden antecknats. Detta underlättade letandet till viss del och gjordes först 
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eftersom workshopledaren inte visste hur mycket tid som skulle kunna ägnas åt 

videoanalysen.  

När klippen för intressanta händelser och beteenden hade separerats ifrån resterade 

videomaterial kunde klippen börja analyseras mer djupgående. Det fanns tre huvudsakliga 

moment som ansågs vara intressanta baserat på forskningsfrågorna och som låg till grunden 

för analysen: 

 När och hur talaren överförde kunskap till lyssnarna 

 När och hur lyssnarna tog emot kunskap och (om) hur de bekräftade mottagandet 

av informationen 

 Hur deltagarna förhöll sig till visualiseringarna vid kommunicerandet med varandra 

För varje klipp analyserades gester, blickar, tal rörelser och användande av externt material 

eller artefakter. Först observerades talaren och vad denne sa, gester hos talaren, vart talaren 

riktade blicken och andra eventuellt intressanta beteenden hos talaren. Därefter analyserades 

mottagande av informationen hos deltagarna där samma saker observerades som för talaren. 

För de händelser som valdes ut till rapporten gjordes fotourklipp ifrån videoinspelningarna. 

De händelserna som inkluderades i rapporten transkriberades även för att talet skulle kunna 

matchas med fotourklippen. I transkriberingarna skrevs det ut vad deltagarna sade och 

eventuella gester, blickar eller  andra händelser som ansågs som intressanta noterades inom 

parantes. Urvalet av de klipp som presenteras i rapporten motiverades utifrån hur mycket 

innehåll de hade som kunde bidra till att besvara forskningsfrågorna. Det fanns många klipp 

som påvisade mer eller mindre samma saker och därmed ansågs det viktigt att göra ett urval 

som kunde passa in i en resultatpresentation som inte blev allt för stor och ofokuserad. 

Information som ansågs som känslig valdes bort för att dels bevara empatin till 

workshopdeltagarna samt för att inte presentera information som kan tänkas vara känslig för 

Migrationsverket. Det är delvis därför olika nivå i djup i de transkriberingar som presenteras 

i resultatdelen. Långa stycken där saker sades som inte var relevanta för studien valdes även 

att sammanfattas för att hålla presentationen av resultatet så koncis som möjligt utan att gå 

miste om intressant material. Detta val gjordes medvetet för att hålla ett tydligt fokus på 

forskningsfrågorna och som nämndes i avsnitt 1.4, inte studera fenomen som inte berör 

studien. 

Vid tillfällen där deltagarnas beteende tycks hämmas av kamerans eller workshopledarens 

närvaro, valdes materialet att avlägsnas eftersom det inte ansågs kunna analyseras som en 

naturlig del av interaktionen mellan deltagarna.  
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resulterande visualiseringarna ifrån workshoparna. Tillfällen där 

kunskap kommunicerades och tillfällen där deltagarna förhöll sig till visualiseringarna som 

stöd för sitt kommunicerande presenteras också. 

4.1 Visualiseringar för första workshopen 
Deltagarna valde att hålla sin första CJM mer textuell än grafisk och skrev ner varje ärende 

med penna samt markerade alla touchpoints med små post-it lappar (se Bild 4) De använde 

sig av olika färger på post-it lapparna beroende på ärende och ägare av ärende. De använde 

sig totalt av fem olika färger. En av deltagarna var ansvarig för att dokumentera kundresan, 

medan alla deltagarna var delaktiga i att ge information som bidrog till utformningen av 

kundresan. Den första kundresan tog cirka 60 minuter att sammanställa och bestod utav 36 

touchpoints.  

Den andra kundresan (se Bild 4) hade samma struktur som den första. En av deltagarna (inte 

samma som vid skapandet av första visualiseringen) skrev ner vad touchpointen innebar och 

en annan deltagare färgmärkte touchpointen baserat på ärende och ägare av ärendet. Den 

andra kundresan hade färre färger, tre stycken, och var betydligt kortare än den första 

kundresan då den innehöll 10 touchpoints istället för 36.  

Deltagarnas förslag på förbättringar resulterade i 5 post-it lappar med förändringar (se Bild 

4), som deltagarna ansåg skulle förbättra kundresan för den sökande. 
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Bild 4. A: Realistisk CJM, B: WOW-upplevelse, C: Lappar med förbättringsförslag 
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4.2 Visualiseringar för andra workshopen 
Under andra workshopen diskuterades sammanlagt 4 av de touchpoints som identifierades 

under första workshopen. 

 Sökande ringer och frågar om pengar på ICA-kortet 

 Sökande ringer och frågar om dennes hemlandspass har kommit fram 

 Sökande ringer och frågar varför grannen har fått beslut, men inte sökande 

 Sökande undrar strax efter hen har beviljats svenskt medborgarskap vad det innebär 

att vara svensk medborgare 

En realistisk visualisering gjordes för varje touchpoint och för tre av fyra touchpoints 

skapades även förbättringsförslag. Detta resulterade i att sammanlagt 7 (se Bild 5) 

visualiseringar skapades under andra workshopen. Det tog mellan 5-35 minuter för 

deltagarna att skapa en visualisering för varje touchpoint och det tog mellan 2-6 minuter för 

deltagarna att göra önskvärda förändringar för varje förbättringsförslag.  

Deltagarna använde sig av post-it lappar med fyra olika färger. De olika post-it lapparna 

användes för att grafiskt avskilja olika typer av händelser och aktörer ifrån varandra. 

Innebörden av de olika post-it lapparna var följande: 

 Orange post-it – Olika aktörer 

 Blå post-it – En känsloneutral händelse 

 Grön post-it – En händelse som känns bra för aktören och/eller som gör aktören 

glad eller lättad  

 Rosa post-it – En händelse som känns jobbig, stressig för aktören och/eller som gör 

aktören ledsen, arg eller irriterad 

Deltagarna använde sig även utav pennor för att dra pilar mellan några av lapparna. Pilarna 

illustrerar hur de olika lapparna är relaterade till varandra och bidrar till att knyta ihop 

tjänsteförloppet.  
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Bild 5 A: Pengar på ICA-kortet, B: Pengar på ICA-kortet förbättrad, C: Frågar om hemlandspasset, D: Frågar om 
hemlandspasset förbättrad, E: Varför har grannen fått beslut, F: Varför har grannen fått beslut förbättrad, G: Vad 
innebär det att vara svensk medborgare? 
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4.3 Deltagarnas förhållningssätt till visualiseringarna 
Deltagarnas förhållningssätt till visualiseringarna skiftade baserat på syftet med interaktionen 

men vanligast var att deltagarna refererade till visualiseringarna för att effektivt kommunicera 

med varandra. Deltagarna var samarbetande vid utformingen av visualiseringarna. Tillägg 

och justeringar diskuterades först innan ett gemensamt beslut för utvecklingen av 

visualiseringen fattades. Utvecklingen av visualiseringarna var iterativ och varje tillägg i 

visualiseringen diskuterades färdigt innan deltagarna gick vidare till nästa ämne. I avsnitten 

nedan kommer mer ingående beskrivningar med konkreta exempel att visas. 

4.4 Refererande till händelse i visualisering 
Under första workshopen refererade och hänvisade deltagarna till visualiseringarna mindre 

än vad de gjorde under andra workshopen. Det märktes även en ökning i refererandet till 

visualiseringarna allt eftersom visualiseringarna blev mer komplexa och kunskapen kring de 

ämnen som diskuterades tycktes vara mer uppdelad mellan deltagarna. Den vanligaste 

anledningen till att deltagarna refererade till visualiseringarna var för att uppmärksamma 

andra deltagare om en viss händelse i visualiseringen. Deltagaren sa vanligtvis ”här” och 

pekade på visualiseringen och talade sedan om händelsen till vilken objekt i visualiseringen 

var relaterad. Genom att referera till visualiseringen verkar det som att deltagarna inte 

behövde beskriva hela tjänsteförloppet som de ville hänvisa till. Refereringar till 

visualiseringen gjordes även för att uppmärksamma resterande deltagare om eventuella 

felaktigheter i visualiseringen.  Under första workshopen förekom det också ett flertal gånger 

att deltagarna pekade på personan som användes och refererade till denne som ”honom” 

eller ”mannen”, Pedro Velazquez, som var persona i detta fall. När deltagarna refererade till 

en del i visualiseringen eller personan talade de som att de utgick ifrån att alla var införstådda 

med informationen som de refererade till. 

Nedan visas konkreta exempel på där refererande till visualiseringarna förekom: 

Deltagarna diskuterade huruvida en tolk behövde kontaktas och då pekade D4 (se A, Bild 6) 

på personan och sa att ”han” inte kunde någon svenska eller engelska. Kort därefter 

funderade deltagarna över om tolk skulle behöva användas i fler delar av tjänsteprocessen 

och D4 pekade på en del i visualiseringen (se B, Bild 6) där hon ansåg att det också skulle 

behövas en tolk. 

Bild 6. A: D4 pekar på personan, B: D4 pekar på visualiseringen  

     

Refererande till olika händelser i visualiseringen blev dock, som nämndes ovan, vanligare 

under andra workshopen. Här kommer ett mer beskrivande exempel på när flera av 

deltagarna refererade till olika delar av visualiseringen för att uppmärksamma de andra 

deltagarna om vilken del i processen som diskuterades. 
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D2 pekar på en lapp under medborgarskap (se A, Bild 7) och säger: 

D2: ”Den måste vi ju ha i kundtjänst (för handen mot kundtjänst i visualiseringen, se B, Bild 

7) också.. Eller hur?” 

D4 sträcker sig mot de blåa lapparna som ligger på bordet jämte 

D1: ”Aaa.. fast inte (sträcker upp handen och cirkulerar med pennan runt touchpointen, den 

vita lappen i mitten av tavlan, se C, Bild 7) om vi kollar efter varför sök undrar varför grannen 

har fått beslut men inte sökande (för handen ner och pekar på sökande i visualiseringen 

samtidigt som D4 vänder sig om för att lägga ner lapparna på bordet igen). Då frågar dom 

ju inte när kan jag söka”. 

D4: ”Näe det är ju inte så.. näe” 

D3: ”Näe precis det är ju inte det som är…(tar sig för ansiktet samtidigt som D1 rör sig 

närmare lapparna man talar om och tar tag i en av lapparna, se D, Bild 7) 

D1: ”Ska vi ta bort den?” (håller i en av lapparna) 

D3: ”Aaa” (D1 rycker ner lappen) 

D2: ”Ja just det” 

D4 Stiger fram mot visualiseringen och pekar på en annan lapp (se E, Bild 7) och säger: 

D4: ”Näee då gäller det inte ansökan heller” (D1 sträcker sig fram för att ta ner lappen) 

D3: ”Näe” 

D1: ”Näe” (D4 tar ner lappen) 

D4: ”Näe den här ska vi inte heller ha då” (backar och lägger ner lappen på bordet) ”Men 

fråga om handläggare kan dom ju göra..” 

D1: ”Ja det gör dom”  

D2: ”Och dom kan ju vända sig till tillståndenheten (håller över tillståndsenheten, se F, Bild 

7) och ställa samma frågor (pekar upp mot grannen och sökande, se G, Bild 7) som dom 

ställer till er.” (pekar ner mot de blå lapparna på kundtjänst, se H, Bild 7)  

I exemplet går det att observera två typer av positiva bevis som lyssnarna ger talaren. Dels 

acknowledments genom D3 och D1s instämmande ”Näe” vid D4s förslag. Det går även att 

observera continued attention som D2 får när hon gör en genomgång av de andra lapparna 

och konstaterar att resterande lappar ska sitta kvar.  
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Bild 7. A: Pekar mot medborgarskap, B: För handen mot kundtjänst, C: Cirkulerar pennan runt touchpoint, D: 
D1 tar tag i en lapp, E: D4 pekar mot en annan lapp, F: Håller handen över tillstånd, G: Pekar mot grannen och 
sökande, H: Pekar mot kundtjänst 

 

 

4.4.1 Ett element diskuterades i taget 
När deltagarna i den första workshopen skapade kundresor diskuterades vanligen varje 

touchpoint för sig och när diskussionen kring en touchpoint var färdig gick de vidare till att 

addera nästa touchpoint. Denna struktur följde de även under skapandet av service system 

maps under andra workshopen. När en deltagare upptäckte något som hon ville inkludera i 

visualiseringen väntade hon tills dess att den dåvarande diskussionen var över. Alla deltagarna 

sökte samtycke hos de andra deltagarna innan de valde att addera ett element till 

visualiseringen. Det var aldrig så att en deltagare på egen hand adderade ett element till 

visualisering utan att diskutera det. Ett visst samförstånd eller samtycke hos alla deltagarna 
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tycktes krävas för att utökning av visualiseringen skulle kunna fortsätta. Detta kunde 

observeras genom att deltagarna undersökte om alla förstod det som hade diskuterats innan 

de gick vidare med att diskutera nästa element. 

Nedan ges ett exempel på när en av deltagarna vid ett flertal tillfällen försökte addera ett 

element till visualiseringen, men avbröts eftersom en diskussion rörande ett tidigare adderat 

element i visualiseringen fortfarande diskuterades: 

D2: ”Ofta har de kanske ringt kundtjänsten, eller någon tillståndsenhet…(lutar sig in mot 

tavlan och håller upp handen mot visualiseringen, se A, Bild 8) ringer dem ju också… kanske 

vi skulle sätta någon lapp” (tar en lapp i handen och rör sig fram mot tavlan, se B, Bild 8). 

D4 avbryter med en fråga relaterad till telefonnumret som man tidigare diskuterade. Då 

stannar D2 precis i steget och vänder upp överkroppen mot D4 (se C, Bild 8). D2 och D3 

svarar på frågan och samtidigt tar D2 ett steg tillbaka(se D, Bild 8). Därefter börjar D2 ta ett 

steg mot tavlan med lappen igen, men kommer på sig med att ha ytterligare svar på D4:as 

fråga och tar då återigen ett steg tillbaka och presenterar svaret för D4. D3 fyller i vad D2 

har att säga och D3 nickar därmed instämmande och vänder sig sedan mot tavlan igen för 

att ta språng och sätta upp lappen hon håller i handen. D4 börjar tala igen först ur 

kundtjänstperspektiv och nu står D2 återigen mot tavlan för att sätta upp lappen. Då yttrar 

D4 ytterligare en fråga som D2 vänder sig om och besvarar tillsammans med D3 samtidigt 

som D2 återigen nickar för att tydliggöra att hennes bekräftande. De avslutar nu diskussionen 

sedan håller D2 upp lappen mot deltagarna istället för att gå fram mot tavlan. Hon säger: 

D2: ”Men de ringer ju även tillståndsenheterna.” (Hon viftar nu med lappen mot deltagarna 

och så beskriver hon att hon får höra ofta att sökande ringer dit).  

D4: ”Gäller det även för medborgarskap?” 

D2 ”Ohja!” 

D4: ”Mmhmm” 

D1: ”Aha” 

D4: ” Det får vi aldrig höra däremot” 

D2: ”Jo men det gör dom”  

D2 vänder sig sedan mot tavlan med lappen igen och frågar: 

D2: ”Vart ska vi ha den da?”  

D4 går fram och pekar på tavlan för att visa var hon kan sätta upp lappen och säger samtidigt 

”ta den där emellan da” (se E, Bild 8).  

 Lappen hamnar till slut upp på tavlan och D4 hjälper till med att skriva på lappen (se F, Bild 

8).  

D4 drar även pilar mellan den nya lappen och kopplingen den har till en annan lapp i 

visualiseringen. Under tiden D4 ska dra pilarna frågar hon igen för att försäkra sig om att 

hon gör rätt. 
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Bild 8. A: D2 för handen mot visualiseringen, B: D2 rör sig mot visualiseringen, C: D2 vänder sig mot D4, D: D2 
vänder sig mot D3, E: D4 pekar var D2 kan sätta lappen, F: D4 hjälper till att skriva på lappen 

 

Detta är ett exempel på när man hjälps åt med att utöka visualiseringen och även ett exempel 

på hur deltagarna väntade på att ha alla deltagarnas uppmärksamhet innan de justerade 

visualiseringen. D2 fick vid detta tillfälle avbryta sin impuls att sätta upp en lapp fyra gånger 

för att ett annat än lappens ärende diskuterades. När D2 till slut fick alla deltagarnas 

uppmärksamhet om lappens ärende och varför den skulle vara med i visualiseringen så kunde 

hon en femte gång vända sig mot tavlan och faktiskt sätta upp lappen på tavlan. Alla fall när 

en deltagare avbröts i sin handling att justera visualiseringen var inte lika extrema som denna, 

men det förekom vid fler tillfällen att en deltagare avbröt sina intentioner att justera 

visualiseringen på grund av en pågående diskussion som inte var direkt relaterad till ärendet 

som justeringen i visualiseringen adresserade. Då väntade deltagaren tills diskussionen var 

över och sökte därefter deltagarnas uppmärksamhet om förändringen som deltagaren 

önskade göra.  

4.4.2 Justeringar i visualiseringen 
När deltagarna kom på något som kunde vara intressant för visualiseringen så diskuterades 

det nya fyndet inom gruppen innan det bestämdes huruvida ärendet skulle läggas till i 

visualiseringen eller inte. Om någon av deltagarna var osäker på om det nya fyndet inte 

passade in eller om informationen inte tycktes vara helt korrekt så diskuterades detta inom 

gruppen. Det fanns tillfällen under workshopen där deltagare inte tycktes vara helt överrens 

eller inte hade samma bild av ärendet som diskuterades. I somliga av dessa fall diskuterades 

ärendet direkt, men det förekom också att deltagare reagerade på något som sagts och tycktes 
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vänta ett tag med att göra ett tillägg som påverkade utformningen av visualiseringen. Ett 

sådant exempel ges nedan: 

D4 börjar med att peka på en lapp (se A, Bild 9) och visar till vilken annan lapp hon vi dra 

en pil.  

D2 lutar sig in för att skriva och D3 lutar in över D2s axel för att kunna se vilken lapp D4 

pekar på och vad som händer på tavlan. 

D4: ”Här kan vi väl göra en pil till sök, Här tycker jag responsen är positiv. (drar handen 

mellan två lappar samtidigt som D2 rör sig framåt för att dra en pil) För där är dom väl ändå 

ganska positiva när man säger det” 

D1 säger tyst och osäkert: 

D1: ”Eaaa” 

D3: ”Mmm” 

D4 lutar sig fram och tittar på D1 från vilken hon kan ha känt viss osäkerhet givet D1s 

trevande svar samtidigt som hon fäster en grön lapp vid pilen och säger: 

D4: ”Eller hur?”  

D1: ”Aaaa” (Fortfarande i en utdragen osäker ton) 

D4: ”När man svarar på den (pekar på en annan lapp) blir det lite komplikation, som varför 

är mitt ärende krångligare?”  

D1: ”Aaa” (inte samma trevande tonfall som tidigare) 

D4: ”Om du gör en pil ifrån (pekar på en lapp, se B, Bild 9) och sen till sök (drar handen 

upp till en annan lapp).  

D2 drar en pil (se C, Bild 9). D4 fäster en rosa post-it lapp vid denna pil.  

Det blir tyst en liten stund och D1 tittar på pilarna och drar in underläppen litegrann. Hon 

vänder sig till D4 och erbjuder henne sin penna och säger tyst: 

D1: ”Ska du skriva?” 

D4 tar emot pennan och går fram för att skriva. Trots att det är hon som tidigare har sagt 

vad hon tycker det ska stå på lapparna, så vänder hon sig mot D1 och frågar: 

D4: ”Vad ska jag skriva här da?”  

D1 ”Ehhm” 

D2 ”Nöjer sig med förklaring”  

D4: ”Aa” 

D1: (osäker i tonfallet) ”Aae”…  

D1 väntar i fem sekunder sedan tar hon tal igen: 

D1: ”Fast sen så om dem känner någon som har skickat in efter dem och har fått beslut 

innan, då stämmer ju inte det här att vi tar dem i tur och ordning och det förstår dem ju och 
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då blir dem ju.. Då ifrågasätter dem jue.. Så alla (pekar på lappen, se D, Bild 9) nöjer sig ju 

inte” 

D3: ”Näee” (blinkar och nickar till mot D1 samtidigt som D2 nickar mot D1).  

D2: ”Mm” 

D4: ”Ska jag ha en rosa också då??” 

D1: ”Aaa” 

D4: (tittar på D1) ”ska jag skriva att om dom märker att det inte tas i tur och ordning så blir 

det lite irritation?” 

D1: ”Aaa” (nickar) 

Bild 9. A: D4 pekar på en lapp, B: D4 pekar på en annan lapp, C: D2 drar en pil från en av lapparna, D: D1 pekar 
på en del i visualiseringen 

 

D1 var tvivlande vid två tillfällen och det är först när de börjar skriva på lapparna som D1 

uttalar sig om att hon inte riktigt håller med. Hon fick då möjlighet att justera visualiseringen 

i enlighet med hur hon såg på situationen. De andra deltagarna sa inte emot utan D3 och D2 

bekräftade snarare att de höll med, D3 genom instämmande tal och D2 instämde i det som 

D3 sa genom att säga ”mm”. D4 frågade även om hennes uppfattning av hur justeringen av 

visualiseringen skulle se ut stämde överens med resterande deltagares.  

I sekvensen ovan kan även ett exempel på positivt bevis genom the relevant next turn att 

observeras. D4 sa ”vad ska jag skriva här da?” och öppnade således med en fråga och väntade 

på svar från deltagarna för att undersöka om de andra deltagarna var på samma kunskapsnivå. 

Hon fick positiv feedback ifrån D2, men D1 inflikade som observerat med kompletterande 

information. 

Det förekom även tillfällen där deltagarna justerade visualiseringen eftersom något tycktes 

ha blivit fel. Under tiden deltagarna hade skapat visualiseringen hade de inte upptäckt dessa 

fel, men någon deltagare kom senare att upptäcka något som tycktes vara märkligt med 

visualiseringen. Denne påpekade då detta, ofta genom att peka mot visualiseringen och 
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berätta att hon ansåg att något hade blivit fel. Då diskuterade gruppen detta och fattade ett 

gemensamt beslut om visualiseringen behövde justeras eller inte. Se exempel nedan: 

D3 uppmärksammar gruppen om att en del i visualiseringen inte skulle behöva vara med. D2 

och D1 påstår dock att ämnet kan ha en plats i visualiseringen men att det skulle kunna 

kategoriseras som felaktig eller missvisande information. D3 uppmärksammar att det då inte 

längre har med den delen av ansökan att göra som de undersöker i touchpointen. D1 och 

D2 står tysta i en halv sekund sedan instämmer dem i det som D3 säger. D4 vänder sig mot 

visualiseringen och pekar på en del av visualiseringen och säger: 

D4: ”Nej det här ska ju inte ens va med” (se A, Bild 10). 

D3 säger ”nej det ska det ju inte då”. D4 tar bort två lappar, men säger sedan ”han kollar ju 

inte ens mina sidor, eller ju det kan han ju kolla om....” och sätter samtidigt upp en av lapparna 

igen (se B, Bild 10).  

D1: ”Men där står det ju bara...” 

D4: ”Nej det står ju inget om passet där näe.”  

D4 tar ner lappen igen. Hon lutar sig ner för att ta upp taveltorkaren samtidigt som hon tittar 

på D2 och säger: 

D4: Ska jag ta bort det då?” (se C, Bild 10).  

D2: ”Ja gör det”  

D4 suddar bort pilarna som var kopplade till lapparna som avlägsnats (se D, Bild 10). 

Bild 10. A: D4 pekar på en del i visualiseringen som ska avlägsnas, B: D4 sätter upp en av lapparna som hon 
precis tog ner, C: D4 tar taveltorkaren och vänder sig mot D2, D: D4 suddar bort överflödiga pilar 

 

 

4.5 Kunskapsöverföring 
Minst kunskapsöverföring inträffade vid första workshopen vid skapande av andra 

kundresan (WOW-upplevelsen). Under andra workshopen uppstod mer kunskapsöverföring 

och desto mer komplexa visualiseringarna blev, desto mer kunskapsöverföring uppstod 

mellan deltagarna. För att demonstrera en skillnad i vad som är mindre och vad som är mer 
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kunskapsöverföring har såväl scenarios för tillfällen där mindre kunskapsöverföring äger rum 

i kontrast till tillfällen där mer kunskapsöverföring äger rum att studerats och analyserats och 

presenteras i avsnitten nedan. 

Kunskapsöverföringen inträffade främst på två olika sätt. Antingen genom att en av 

deltagarna yttrade sig kring något som en eller flera av deltagarna reagerar på och visade sig 

tidigare okunnig kring genom ett gensvar såsom ”jasså” eller ”jaha”. Det andra sättet i vilket 

deltagarna kommunicerade kunskap mellan varandra var genom frågor och svar. En 

deltagare frågade vanligen en eller båda de andra deltagarna ifrån den andra enheten hur de 

hanterar vissa ärenden och händelser. De fick därmed ett gensvar som gav den frågande 

deltagaren nya kunskaper och insikter. Vid kunskapsöverföring vände sig talaren ofta till sin 

enhetsmedarbetare och i vissa fall konsulterades även medarbetaren att bidra till svaret. Det 

uppstod således ett slags sammarbete mellan deltagarna ifrån samma enhet när kunskap 

skulle överföras till deltagare ifrån den andra enheten. Detta beteende gällde för samtliga 

deltagare.  

Först presenteras ett scenario där mindre kunskapsöverföring äger rum vilket följs upp av 

två scenarios där mer kunskapsöverföring äger rum både genom yttranden och genom frågor 

och svar. 

4.5.1 Scenario med lite kunskapsöverföring 
Som det nämns i avsnittet ovan ökade den observerade kunskapsöverföringen i takt med den 

ökade komplexiteten i visualiseringarna. Vid utvecklingen av visualiseringar där deltagarna 

delade kunskap kring ämnet och där visualiseringarna inte blev särskilt komplexa (se A, Bild 

5) uppstod således inte mycket kunskapsöverföring. Ett scenario hämtat från skapandet av 

första visualiseringen för andra workshopen (se A, Bild 5) presenteras därmed för att styrka 

detta yttrande. I scenariot för skapandet av första visualiseringen för andra workshopen är 

deltagarna överrens om alla lapparna som ska sättas upp och det behövs inga förtydliganden 

eller någon ytterligare information eftersom alla deltagarna är medvetna om vad som händer 

i dessa situationer. 

Deltagarna börjar med att lista vilka aktörer som ska presenteras i visualiseringen. D1 tar 

initiativ och räknar upp alla aktörerna samtidigt som hon räknar på fingrarna. 

D2: ”Sökande börjar med att ringa till kundtjänst.” 

D1: ”Jaa” 

D4: ”mm” 

D2: ”Då blir ni inblandande och sen hänvisar ni då till mottagningen eller?” 

D3: ”Aa” 

D4: ”Ja” 

D2: ”Så blir ju dom inblandade där också” 

Under denna fas av visualiseringsskapandet behöver ingen kunskap förmedlas, utan det som 

sker är att D2 räknar upp de aktörer som är delaktiga i händelseflödet och får instämmande 

nickningar eller verbal feedback av resterande deltagare.  
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I nästa fas ska deltagarna sätta ut lappar som representerar aktörernas känslor kopplade till 

olika delar av händelseförloppet.  

D1: ”Vi är väl neutrala” 

D4: ”Ja vi är väldigt neutrala” (fäster en blå lapp vid kundtjänst, Se B, Bild 11)  

D2: ”Sökandes känsla är väl också ganska neutral om man förklarar att du får ringa till 

mottagningen och såhär” 

D4: ”Det tar dom jättebra ja” 

D1: ”Aa” 

D3: ”Mm” 

D4: ”Ska man skriva på oss då att vi hänvisar till mottagningen?” 

D3 ”Men det kan man väll bara skriva att ni hänvisar till mottagningen?” 

D1: ”Mottagningen jaa” 

Efter det börjar D4 skriva på lappen och därefter går de vidare med en diskussion kring nästa 

känsloladdade del i processen. 

D1: ”Sen kan jag tänka lite också att de kanske känner att först kommer att de fram för det 

kan ju vara långa köer...” 

D3: ”Mmm” (tittar på D1 och nickar) 

D1: ”Att de äntligen kommer fram, sen måste de ändå ringa nån annan” 

D3: ”Nån annan” 

D1: ”Så det kan nog också vara lite...” 

D2: ”Det tycker jag man kan sätta in faktiskt” (tittar på D4 och pekar mot tavlan) 

D1: ”aaa” (D4 tar en rosa lapp och går fram med den mot tavlan, se C, Bild 11) 

D2: ”irritationen över väntetiderna” 

D3: Nickar ”Att när man väl kommer fram blir man kopplad till någon annan” 

D4: ”Aa så får man ringa igen” 

Efter detta diskuterar de avslutningen av visualiseringen, nämligen när sökande hamnar hos 

mottagningen. 

D2: ”Sen kommer de fram till mottagningen och där löser sig allt” 

D3: ”Ja eller också inte som du sa, (gör en handrörelse mot D1) det kan ju vara så att de inte 

alls ska ha mer pengar” 

D1: ”Och då blir de ju inte alls glada antar jag” 

D3: ”Näe” 

D2: För handen mot lappen för mottagningen ”Så det är två känslor då” 
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D3: ”Mmm” 

D1: ”En glad och en ledsen” 

D2: ”Ja beroende på vad de får för information där” (D4 går fram och sätter upp en grön 

och en rosa lapp, se D, Bild 11) 

Precis som vid uppräkningen av de involverade aktörerna så sker utplaceringen av aktörernas 

känslor kopplade till olika delar av händelseförloppet utan några avbrott för frågor eller 

vidare förklaringar till varför något händer eller varför en aktör reagerar som den gör. Det 

går inte att utesluta att någon kunskapsöverföring inte äger rum, men några tydliga tecken på 

att någon av deltagarna lär sig något nytt under skapandet av denna visualisering observerades 

inte. Som en kontrast till detta kommer nästkommande två avsnitt presentera händelser i 

visualiseringsskapandet där kunskapsöverföring kunde observeras. 

Bild 11 A: D2 räknar upp involverade aktörer, B: D4 fäster en känsloneutral lapp, C: D4 går fram med en rosa 
lapp, D: D4 fäster en rosa och en grön lapp vid tavlan 

 

4.5.2 Kunskapsöverföring genom yttranden 
Det var vanligt att deltagarna kommunicerade kunskap genom yttranden som innebar att en 

av deltagarna delade med sig av kunskap som en eller flera andra deltagare inte tidigare hade 

kunskap om. Denna typ av kunskapsöverföring var vanligast vid skapande av CJM:s. Den 

eller de deltagare som inte tidigare hade vetskap om fenomenet som presenterats vände sig 

mot talaren och bekräftade detta genom att säga att de inte tidigare hade vetskap kring detta, 

eller genom att uttrycka ett ”jaha”, ”nähäe” eller ”jasså” i högt tonfall. Till följd av responsen 

var det vanligt att leverantören av informationen bekräftade genom att säga något i stil med 

”jovisst” eller ”så är det”. Ett konkret exempel på detta ges nedan: 

D1: ”Sen kommer inte pengarna in på ICA-kortet.” 

D3: ”Nähäee” 

D1: ”Det ringer dom ju också om” Tittar på D4. 

D4: ”Ja det gör dom ju” 
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D3: ”Jaha okej” 

D4: ”Ja just” 

De flesta exempel på kunskapsöverföring genom yttranden såg likadana ut, de förekom 

ganska ofta och fick sällan särskilt mycket uppmärksamhet. Det hände att informationen 

följdes upp av en fråga, men det var vanligt att diskussionen bara fortsatte efter yttrandet 

hade gjorts.  

4.5.3 Kunskapsöverföring via fråga och svar 
Tillfällen där det var vanligast att deltagarna ställde frågor till varandra var när ett ämne 

diskuteras som deltagarna ifrån den ena enheten hade mer insikt i än vad de andra hade. 

Deltagare från den enheten som hade minst insikt i ärendet uttalade därmed inte ovanligen 

att de hade dålig koll på ämnet och ställde därefter en fråga om hur något rörande ärendet 

fungerar. Vanliga frågor som ställdes var hur deltagarna i den andra enheten hanterar vissa 

ärenden samt vad de svarar sökande gällande dessa ärenden, men det förekom också frågor 

som berörde den sökandes känslomässiga reaktion kring ärendena och de svar som enheten 

ger den sökande. Deltagarna ifrån den enheten som besvarade en fråga tittade ofta på 

varandra när de besvarade frågan och konsulterade ibland varandra genom att diskutera 

ärendet tillsammans och därmed ge ett gemensamt svar. Detta gällde oavsett vilken enhet 

och vilken deltagare som svarade. De svarande deltagarna skiftade vanligen fokus mellan den 

frågande deltagaren och sin enhetsmedarbetare under tiden de svarade. De var ytterst 

ovanligt att deltagarna svarade på en fråga utan att titta på eller konsultera sin 

enhetsmedarbetare. Mottagandet av svaret bekräftades vanligen genom muntlig bekräftelse 

som t.ex. ”okej” eller ”då förstår jag”, genom upprepning av svaret samt genom nickningar. 

Ett svar ledde i vissa scenarion även till nya frågor. Då bekräftade mottagaren att hon hade 

förstått det första svaret och gav direkt en ny fråga till följd på den första. Nedan kommer 

några konkreta exempel som demonstrerar detta. 

Ett exempel när en enhetsarbetare på kundtjänst frågade enhetsarbetare på 

medborgarskapsenheten: 

D4: ”Hur lång tid tar det innan passet kommer fram efter att sökande har skickat det?” 

D2: ”Några dar vaa?” (vänder sig till D3 som nickar tillbaka mot D2 och svarar, se A, Bild 

12) 

D3: ”Mmm” 

D4: ”Några dar” (Nickar) 

D2: ”Sen beror det ju på när vi hinner registrera in det.” (tittar mot D4 ett par millisekunder, 

se B, Bild 12)  

D3: ”Mmm” 

D2: ”Det beror ju på.. alltså... om posten.. om registraturen eller vad jag ska säga, ligger efter 

med inregistreringar. Då kan det ju ta lite tid innan vi ser det.”  

D4: ”Ah okej” 
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Bild 12. A: D2 vänder sig mot D3 som ger D2 feedback, B: D2 vänder sig mot D4 

 

 

Ett annat exempel på där en fråga ställdes mellan enheterna: 

D4 börjar med att ställa en fråga riktad till både D2 och D3 i roll som handläggare på 

medborgarskapsenheten. All uppmärksamhet riktas mot D4.  

D4: ”Men det där ni säger när ni tar era egna ärenden på telefontid” 

D2 ”Aa” 

D4: ”Hur kopplas det? Jag tänker…” 

D2” Dom har ju direktnumret” 

D3: ”När de har kompletterat får de ju vårat nummer så de kan ringa till oss” 

D2: ”ofta har de kanske ringt kundtjänsten, eller någon tillståndsenhet…ringer dem ju 

också… kanske vi skulle sätta någon lapp”  

D4: ”Men när vi kopplar till X...” (Hon säger inget mer men lyfter på hakan och tittar på D2 

Det är tyst i en sekund innan D2 svarar) 

D2: (D3 tittar snabbt på D2) ”Det är enhetstelefon” 

D4: ”Aaa (nickar och skiftar blicken till D3) vilka sitter på den då?” 

D2: ”Det gör vi alla” (tittar på D3) 

D4: ”Mm” 

D3 ”Det gör vi alla” 

D4: ”Aaa” 

D2: ”Mm”  

D2: ”Eller alla handläggare” 

D3: ”Ja alla handläggare” 

D4: ”Mm” 

D1: ”Mmm” 
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4.5.4 Samarbete vid kunskapsöverföring 
Det var vanligt förekommande att deltagarna tittade på sina enhetsmedarbetare och i vissa 

fall konsulterade dem för att besvara en fråga eller för att leverera information. Detta hände 

under båda workshoparna, men det var vanligare under andra workshopen. Det observerades 

även att konsulterandet av enhetsmedarbetare ökade i takt med komplexiteten av ärendet 

som diskuteras. När ärenden diskuterades där kunskapen kring ärendet var uppdelad mellan 

deltagarna så var det vanligare att en av deltagarna vände sig till sin enhetsmedarbetare för 

konsultering. De tillfällen där samarbete inte tog plats vid kunskapsöverföring var när 

deltagarna gav korta svar som de sa utan någon som helst tvekan. De vanligaste tillfällena 

när en deltagare tittade på sin enhetsmedarbetare för att kommunicera information var när 

deltagaren sa ”vi” och med vi syftade på sig själva och medarbetarna på sin enhet. Det 

förkom även att talaren vände sig till sin enhetsmedarbetare när hon pausasade i sin 

formulering eller inte tycks veta vad hon skulle säga. Deltagaren som adresserades med 

uppmärksamheten hjälpte nästan alltid till genom att bidra med information, tankar och 

åsikter kring det diskuterade ämnet eller via ett kortare instämmande i form av verbal 

feedback så som ”mmm”, ”jaa” eller ”precis”, genom att nicka eller genom att kombinera en 

nickning med ett verbalt instämmande.  

Ett exempel på när deltagarna vände sig till sina enhetsmedarbetare ges nedan: 

D1 börjar med att göra ett uttalande kring något som D2 inte tror är möjligt för D1. D2 

pekar med pennan mot D1 och påpekar: 

D2: ”Det kan väl inte du se?”  

D1 tar upp sin penna och gestikulerar i luften som om hon läser på ett formulär samtidigt 

som hon säger vad de kan läsa kring ärendet. Hon tittar på D4 samtidigt som D3 tittar på 

D2. D4 ,som har ögonkontakt med D2, nickar på huvudet instämmande. (se A, Bild 13) 

D2: ”Men hur hur..” (skakar på huvudet lite grann och tittar på D1) 

D3: ”ser ni det då?” (Tittar på D2 när hon börjar meningen, men när hon tar över och 

avslutar meningen skiftar hon blicken till D1 och D4) 

D1 och D4 svarar nästan precis samtidigt var de kan se detta och detta är nästan den enda 

gången under denna diskussion som deltagarna från de olika enheterna inte tittar på sina 

enhetsmedarbetare för att svara på en fråga som den andra enheten ställer. D2 ställer en 

uppföljningsfråga för att bekräfta att det D1 och D4 sa stämmer. 

D4 bekräftar att det stämmer samtidigt som hon tar upp handen och pekar i luften som om 

hon läser av två rader av text och tittar på D2. Hon skiftar ögonkontakt mot D3 och pekar i 

luften igen samtidigt som D3 tittar hastigt mot D2 men skiftar blicken till D4 igen. D1 börjar 

tittar på D4 och D4 vänder sig och tittar på D1 när hon säger ”vi” (se B, Bild 13). D3 svarar 

lugnt samtidigt som hon tittar på D2 (se C, Bild 13). D2 vänder sig mot D3 så de får 

ögonkontakt. D2 skakar på huvudet och instämmer även muntligt i vad D3 sa. D3 rullar med 

armen och fortsätter yttra sin fundering kring varför D1 och D4 kan se det de kan i 

systemet.(se D, Bild 13)  

D4 vänder huvudet mot D1 som tittar tillbaka på henne (se E, Bild 13) samtidigt som D2 

och D3 också riktar uppmärksamheten mot D4. Hon spekulerar vidare i ärendet och hennes 

spekulation leder till att D2 och D3 svarar i kör utan att titta på varandra.  
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D3 Fortsätter resonera utifrån D4:as spekulation och tittar på D2. D2 instämmer i det som 

D3 har att säga genom att humma ett ”mmm”, stänga ögonen och nicka (se F, Bild 13). 

 

Bild 13. A: D1 tittar på D4, D4 och D3 tittar på D2 som tittar på D4, B: D1 och D4 får ögonkontakt när D4 säger 
”vi”, C: D3 tittar på D2 när hon svarar, D: D3 söker ögonkontakt med D2 samtidigt som hon rullar med armen, 
E: D1 och D4 får ögonkontakt när D4 talar, F: D3 tittar på D2 och D2 ger feedback genom att nicka och säga 
”mmm” 

 

 

Det förekom följaktligen vid flera ställen att deltagarna tittade på sina enhetsmedarbetare och 

hjälpte varandra med att besvara frågor eller reda ut problem och bidra med information från 

deras enhetsperspektiv. Att deltagarna vände sig till sina enhetsmedarbetare när de skulle 

besvara en fråga var vanligare än att de inte gjorde det. Det fanns fler tillfällen än det 

demonstrerande ovan där detta beteende förekom på liknande sätt. 
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5 Diskussion 
Diskussionsdelen inleds med att diskutera hur resultaten såg ut och hurvida de kan kopplas 

samman med forskningsfrågorna och teorin. Först diskuteras resultat som berör första 

forskningsfrågan och därefter diskuteras resultat som berör andra forskningsfrågan. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion som motiverar och kritiserar det metodologiska 

utförandet av studien. 

5.1 Kommunikation av kunskap under skapandeprocessen av 

visualiseringar 
I resultatetdelen rapporteras två metoder för kunskapsöverföring. Deltagarna 

kommunicerade antingen kunskap till varandra genom yttranden eller genom frågor och svar. 

Alla deltagarna tog initiativ för att både yttra sig och därmed kommunicera ny kunskap till 

andra deltagare i gruppen, likväl som att fråga andra deltagare (främst deltagare ifrån den 

andra enheten) kring saker de undrar över. Vid kunskapsöverföring genom yttranden gick 

det att observera att kunskapsöverföring ägde rum då mottagaren utmärkte att denne inte 

tidigare hade vetskap kring det som yttrades. Dessa tillfällen var många och utspridda över 

båda workshoptillfällena, men vanligast förekommande under första workshopen och 

skapandet av CJMs. Vid andra workshopen var det vanligare att kommunicerande av 

kunskap ägde rum genom frågor och svar. Deltagarna var motiverade att dela med sig av sin 

kunskap och visade stort intresse för att utbilda varandra. Eftersom den främsta 

kunskapsöverföringen skedde mellan deltagarna av olika enheter så tycktes deltagarna ibland 

söka trygghet och stöd i kunskapsöverföringen hos sin enhetsmedarbetare. Dessa beteenden 

och inställningen till kommunicerande av kunskap diskuteras mer ingående nedan. 

5.1.1 Kunskapsöverföring ökar i takt med komplexiteten i visualiseringarna 
Under de ca 4 timmar videomaterial som spelades in under de båda workshoparna valdes 6 

klipp i vilka kunskapsöverföring tydligast kunde observeras. 5 av 6 av dessa klipp sker vid 

skapandet av samma karta, den mest komplexa kartan, räknat till antalet lappar som 

inkluderats i visualiseringen, under andra workshopen (se E, Bild 5). Det sjätte klippet är ett 

urklipp från den tredje mest komplexa visualiseringen (se C, Bild 5). Kunskapsöverföringen 

vid de komplexare visualiseringarna uppstod huvudsakligen via frågor och svar. En anledning 

till detta kan ha varit att kunskapen som krävdes för att utveckla visualiseringarna under 

andra workshopen var mer djupgående och komplex. Detta kan jämföras med scenariot där 

lite kunskapsöverföring kunde observeras, som presenteras i avsnitt 4.5.1. I detta avsnitt 

skapas den minst komplexa visualiseringen återigen räknat till antalet lappar som inkluderas 

i visualiseringen. Alla deltagarna tycktes väl medvetna om de element som inkluderades och 

tillades i visualiseringen och det uppstod aldrig någon fråga eller diskussion kring varför 

någon av lapparna skulle sättas upp. Vid skapandet av de mer komplexa visualiseringarna 

nämnde några av deltagarna att de inte visste precis hur processen så ut eller vad som hände 

i den varpå det fanns andra deltagare som var väl insatta i processens händelseförlopp. 

Behovet av att kommunicera kunskap tycktes därmed viktigare för att uppnå common 

ground för dessa processer än i det exempel där deltagarna tycktes väl införstådda med 

processens händelsflöde och hur de involverade aktörerna kände inför de olika stegen av 

processen. Vanligtvis kräver ett enkelt händelseförlopp endast en enkel förklaring, medan ett 

avancerat händelseförlopp behöver förklaras och beskrivas i fler lager för att komplexiteten 

i det avancerade ska bli greppbart för den som blir informerad.  
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Under första workshopen skulle deltagarna presentera de sökandes upplevelser för att 

använda sig av Migrationsverkets tjänster vid diverse typer av ansökningar. Deltagarnas 

inblick i den sökandes upplevelser och känslor kopplade till dessa tjänster tycktes vara 

likvärdiga, vilket kan bero på att deras arbetsuppgifter innebär att de har mycket kontakt med 

de sökande. Deltagarna fick även lyssna på samma intervjumaterial precis innan 

visualiseringsskapandet, vilket ytterligare bidrog till samma inblick i ärendet för deltagarna. 

Dessa faktorer kan ha bidragit till att den kunskap som deltagarna kommunicerade till 

resterande deltagare sällan behövde utvecklas eller förklaras ytterligare. Under andra 

workshopen blev diskussionsämnena mer djupgående och detta började tänja på gränsen för 

deltagarnas delade kunskaper och insikter i de ämnen som diskuterades. Det märktes att det 

nu fanns större barriärer för att diskussionerna skulle flyta på bra. Ett flertal av 

diskussionerna behövde avbrytas och information behövde förklaras igen för att alla 

deltagarnas skulle känna sig bekväma med att gå sig vidare i diskussionerna. I takt med att 

komplexiteten i diskussionerna ökade så behövde deltagarna också lägga mer vikt vid att 

bekräfta och söka bekräftelse för att kunskap hade kommunicerats framgångsrikt. Mer 

bekräftelse gavs och istället för att säga t.ex. ”ahaa” så upprepade deltagarna återigen 

informationen eller uttryckte sig mer formellt som t.ex. ”jag förstår” för bekräfta 

mottagandet av information. Ökandet av komplexiteten i diskussionsämnet bidrog 

följaktligen till en ökad kunskapsöverföring, samt en ökad ansträngning för att bekräfta att 

kunskapen överförts och uppfattats korrekt. Trots att deltagarna ständigt var noggranna med 

att ge positiva bevis så tycktes tydligheten i deras bevis öka i takt med den ökade 

komplexiteten.  

5.1.2 Ökad common ground tycktes motivera till kunskapsöverföring 
Deltagarna hade en iterativ steg för steg kommunikation för varje element som lades till i 

visualiseringen. När en eller flera deltagare inte var införstådda med elementets innebörd för 

visualiseringen, så såg resterande deltagare till att informera om detta. Deltagarna arbetade 

ständigt för att skapa common ground och innan de gick vidare till nästa element i 

visualiseringen så tycktes deltagarna ha som mål att alla skulle ha samma förståelse för 

processen som de tillsammans designade. Detta kan observeras genom att deltagarna var 

noggranna med att försäkra sig om att alla låg på samma nivå när nya ämnen diskuterades 

och frågade varandra om det var okej att nya element lades till i visualiseringarna. Svar 

inväntades ifrån alla deltagarna innan de gick vidare till nästa steg i visualiseringen. Deltagarna 

blev även (som diskuterades i avsnittet ovan) mer benägna att ställa frågor kring delar i 

processen som de inte hade kunskap kring i takt med att komplexiteten i visualiseringarna 

ökade.  

Det kan finnas flera anledningar till det uppvisade beteendet hos deltagarna, men jag har 

några teorier som jag tror kan ligga till grund för beteendet.  

Under speciellt andra workshopen uttalar sig deltagare vid diskussion kring olika touchpoints 

att de inte har så bra koll på ”detta ärende” men att den andra enheten förmodligen har bättre 

kunskap kring detta. Genom ett sådant uttalande är det därefter underförstått att det kommer 

krävas en del förklarande från den andra enhetens sida för att kunna röra sig framåt i 

visualiseringsskapandet. Jag tror att detta är en av orsakerna till att deltagarna hela tiden var 

så noggranna med att förklara sig själva för varandra och främst för deltagarna från den andra 

enheten. De insåg att den informationen som de besatt och de erfarenheterna de hade ifrån 

sitt arbete var något som kunde vara unikt i designgruppen och  de verkade därmed bli 

benägna att undersöka huruvida de behövde utveckla detta för resterande gruppmedlemmar. 
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Deltagarna gav ofta exempel på situationer som vanligen uppstod i deras arbete som var 

relaterade till touchpointen, för att ge en inblick i varför olika tillägg gjordes i visualiseringen 

och för att ge en kontextbaserad förklaring till de andra deltagarna. Ett citat som 

exemplifierar detta kan hämtas från avsnitt 4.5.3 

”Det beror ju på.. alltså... om posten.. om registraturen eller vad jag ska säga, ligger efter med inregistreringar. 

Då kan det ju ta lite tid innan vi ser det.” 

Alla deltagarna verkade vara medvetna om att det i vissa fall behövde överföras kunskap för 

att skapa common ground och deltagarna tycktes därmed även, i enlighet med Clark & 

Brennans (1991) teori om the grounding criterion, vara medvetna om att de behövde bekräfta 

mottagandet av information för att talaren skulle förstå om förklaringen var tillräcklig, eller 

om kompletteringar behövde tillföras.  

En annan aspekt som tycktes vara viktig för kunskapsöverföringen var att deltagarna verkade 

uppleva en viss tillfredställelse av att dela med sig av kunskap. Det uppstod vid ett flertal 

tillfällen att deltagare som hade ett neutralt ansiktsuttryck fick ett gladare ansiktsuttryck när 

de delade med sig av information. Det kunde även höras i deras svar på mottagarnas reaktion 

när de t.ex. sa ”jovisst så är det” att de lät gladare och mer nöjda än vad de är när de t.ex. 

frågade om något eller diskuterade något som var allmängiltig information i gruppen. 

Deltagarna verkade i vissa fall uppleva en viss glädje och nöjdhet med att dela med sig av 

information som andra deltagare inte tidigare haft vetskap om.   

Det kan också vara så att instruktionerna från workshopledaren att tillsammans skapa 

visualiseringen kan ha påverkat deltagarnas beteende och agerande i gruppen. De enda två 

kraven som deltagarna hade under båda workshoparna var att: (1) skapa en eller flera 

visualiseringar inom ramarna för det utsatta ämnet. (2) samarbeta för att skapa 

visualiseringarna. Detta kan innebära att deltagarna kände att gemenskapen vid 

visualiseringsskapandet var lika viktig som skapandet i sig. Detta kan därmed i sin tur lett till 

att samskapandeprocessen och känslan av att alla deltagarna behövde ha samma förståelse 

för de element som inkluderas i visualiseringen var extra viktig. De visualiseringar som 

skapades var en gemensam kreation och därmed kan inte någon del av visualiseringen anses 

tillhöra en specifik individ. Deltagarna delar ansvar för att informationen som presenteras i 

visualiseringarna är korrekt och jag tror därmed även att det ligger extra mycket i deltagarnas 

intresse att förstå vad de är delaktiga i att skapa och vilken information som de väljer att 

presentera. Jag tror att det kan ha påverkat kommunicerandet och resultaten för denna studie 

till stor del. Viljan att dela med sig av information och behovet av att söka bekräftelse blir 

förmodligen högre när ett objekt skapas som presenterar information som gruppen är 

ansvarig för. Jag tror även att det finns en viss yrkesstolhet att försvara när information som 

berör deltagarnas arbete ska presenteras. Om det visar sig att informationen som presenteras 

inte är korrekt så kanske det reflekterar dåligt över deltagarnas kunskaper och pålitlighet som 

anställda. Det hade varit intressant att undersöka om samma grupp skulle visat mindre 

tendenser att skapa common ground om de istället skulle designat ett objekt som inte är 

kopplat till deras arbete och som inte heller presenterar någon form av viktig information. 

5.1.3 Positiva bevis och bekräftelse under kommunikationen 
Mottagaren eller mottagarna var noggranna med att ge tydlig feeback i form av positiva bevis. 

Utifrån videomaterialet i denna studie är det svårt att hitta tillfällen där endast negativa bevis 

kan hämtas. Mottagaren eller mottagarna var tydliga i sina bekräftelser av mottagen 

information vilket gav talaren en klar uppfattning om de har förstått eller inte. Det är svårt 
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att avgöra om inställningen var annorlunda under skapandet av visualiseringar än i en 

vardaglig saklig konversation, men det tycktes aldrig finnas någon risk för att endast 

återkopplas med negativa bevis under de två workshoptillfällen som hölls i denna studie. Det 

är möjligt att kombinationen av att deltagarna träffades ansiktet mot ansikte och att 

deltagarna var medvetna om att de behövde ge feedback till varandra eftersom 

skapandeprocessen av visualiseringarna krävde samarbete och samförstånd, gav ett gott 

underlag för att talarna skulle uppfatta positiva bevis från mottagarna. Hur som helst sker en 

tydlig överförning av positiva bevis vilket tillsammans med kunskapsöverföringen låg till 

grunden för skapandet av common ground. 

De tre typerna av bevis som listas i Clark och Brennans (1991) artikel; ”acknowledgments”, 

”the relevant next turn” och ”continued attention” är fenomen som alla kan identifieras 

under de två workshoptillfällen som studerats i denna studie. Deltagarna var noggranna med 

att visa talaren att denne hade de andras uppmärksamhet genom bibehållande ögonkontakt. 

Deltagarna var även noggranna med att ge varandra kvittens, både muntligt och med gester 

såsom nickningar eller huvudskakningar. Att ställa en fråga som ledde till att mottagaren 

visade att hon hade förstått genom att ge ett relevant svar var däremot inte lika vanligt 

förekommande, även om det inträffade.  

5.1.4 Samarbete vid kunskapsöverföring 
Eftersom majoriteten av kunskapsöverföringen skedde mellan deltagare från de olika 

enheterna var det vanligt att enhetsmedarbetarna samarbetade när de besvarade frågor som 

den andra enheten ställde. Det tycktes finnas en stark koppling till att vända sig till sin 

enhetsmedarbetare när ordet ”vi” yttrades, samt när en deltagare tycktes uppleva svårigheter 

med att besvara en fråga på egen hand. Deltagarna tycktes söka hjälp, trygghet och bekräftelse 

hos enhetsmedarbetaren vid yttranden som inte enbart berörde talaren, utan återspeglade 

hela enhetens arbetssätt.  

Samarbetet bidrog till att kunskapen som kommunicerades blev bredare och verifierbar av 

flera källor. Huruvida målet för samarbetet i kunskapsöverföringen var att ge mottagaren 

mer heltäckande information är dock svårt att avgöra. Det är mycket möjligt att deltagarna 

även konsulterade sina kollegor för att försäkra sig och resterande deltagare om att de inte 

sprider falsk information. Att de vänder sig till sin enhetsmedarbetare kan tolkas som att de 

inte längre själva ser sig som ansvariga för yttandet, utan att enhetsmedarbetarna därmed 

tillsammans ansvarar för svaret och kunskapen som förmedlas.  

Det faktum att blickar är en viktig del i den sociala koordinationen vid skapande och 

manipulerande av objekt (Jordan & Henderson, 1995) tydliggörs i denna studie. Deltagares 

involverande av andra deltagare i diskussioner genom blickar och ändrad 

kroppspositionering kunde tydligt observeras. Deltagarna tycktes även dela med sig av ansvar 

kring de svar som de gav ifrån sig genom att vrida sig mot sina enhetsmedarbetare och ibland 

säga t.ex. ”eller hur”. För att studera kommunicerande och interagerande mellan individer 

behöver således mer än bara tal observeras och analyseras. Det är inte ovanligt att gester och 

blickar mixas med tal (Jordan & Henderson, 1995) och för att få full förståelse för en 

interaktion måste givetvis alla dessa delar av interaktionen analyseras. Resultatet från denna 

studie bidrar till att ytterligare styrka vikten av att även analysera kroppspråk och blickar när 

ett beteende som grundar sig i kommunikation skall studeras. 
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5.2 Kommunicerande genom visualiseringar 
Deltagarna använde sig på flera sätt av visualiseringarna för att styra kommunikationen och 

konversationer under visualiseringsskapandet. De använde sig vanligen av visualiseringarna 

för att referera till händelser i tjänsteflödet. Visualiseringskapandet ledde också till iterativa 

diskussioner kring de element som inkluderades i visualiseringarna. Deltagarna avslutade 

diskussionerna kring diverse ämnen innan nya ämnen kunde börja diskuteras. Deltagarna 

utmärkte även ett gemensamt ägandeskap av visualiseringarna och ändringarna som gjordes 

i visualiseringarna. Deltagarna tog sig aldrig friheten att med egna händer modifiera 

visualiseringarna, utan alla ändringar som gjordes i visualiseringarna var gemensamma beslut 

som gruppen tillsammans diskuterade under de iterativa ämnesdiskussionerna. Dessa 

beteenden och förhållningssätt till visualiseringarna diskuteras mer ingående nedan. 

5.2.1 Refererande och hänvisande till visualiseringarna 
Deltagarna refererade ofta och med stor framgång till olika delar i visualiseringarna för att 

tydliggöra vilken del av tjänsteflödet som de talade om. Som det skrevs i resultatavsnittet 4.4 

så var det vanligast att deltagarana refererade till delar av visualiseringarna för att 

uppmärksamma resterande deltagare om en viss händelse i tjänsteförloppet. Refererandet 

bidrog till en effektiv kommunikation som inte tycktes lida av de förenklingar i språket som 

refererandet till visualiseringarna tycktes resultera i. Som Uttal & O’Doherty (2008) påvisar i 

sin studie så kan det även i denna studie observeras att visualiseringar kan användas som 

verktyg för att representera komplexa relationer på ett effektivt sätt. Deltagarna kunde på 

väldigt kort tid och med låg ansträngning beskriva eller utmärka en viss del i tjänsteflödet. 

Hur refererandet till visualiseringarna skulle ske eller hur de skulle tolkas tycktes vara 

allmängiltig kunskap. Det hände aldrig att deltagarna tillsammans diskuterar hur refererandet 

till visualiseringarna skulle skötas eller innebörden av refererandet. Detta beteende var något 

som deltagarna anammade så fort som det fanns material att referera till.   

Att kunna använda visualiseringarna som referenspunkt tycktes även hjälpa deltagarna att 

utveckla sina idéer ytterligare. Det hände vid ett flertal tillfällen att deltagare med hjälp av 

noteringar i visualiseringen kom fram till ytterligare ämnen som var relevanta för 

visualiseringen. Deltagarna behövde inte hålla all information kring involverade aktörer, 

deras åsikter och relationerna mellan de olika aktörerna i huvudet. De kunde beskåda 

processen utan att behöva hålla strukturen organiserad i sitt tänkande. Deltagarna frigjordes 

därmed till att tänka kring nya element som kunde passa in i strukturen. Det verkade som att 

detta vid ett flertal tillfällen ledde till att deltagarna gjorde fynd som de själva inte tänkt på 

från början. Detta kunde bland annat uppmärksammas när deltagarna utgick ifrån en 

visualisering vid början av en diskussion, vilken i sin tur ledde till nya upptäckter som var 

relevanta för visualiseringen. Det finns många forskare som anser att en av de viktigaste 

rollerna som externa representationer har inom design är att främja uppkomsten av nya 

designidéer och/eller designkoncept (Goldschmidt, 1991; Goel, 1995; Suwa & Tversky, 

1997; Purcell & Gero, 1998; Laseau, 2000; Do m.fl., 2000) och detta kan man se att 

visualiseringarna har hjälpt till att bidra med även i denna studie. 

Mycket av deltagarnas diskussioner kring visualiseringar och modifieringar av 

visualiseringarna ägde rum genom att deltagarna granskade visualiseringarnas status och vad 

som kunde utvecklas i dem. De verkade jämföra visualiseringarna med sina mentala 

representationer av ämnet som diskuterades för att se om den externa representationen och 

den mentala representationen stämde överrens. Visualiseringarna blev som en avlastningsyta 
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för deltagarnas tankar och idéer kring ämnet och deras refererande till visualiseringarna 

tycktes därmed fungera dels som kommunikativa hänvisningar till gruppmedlemmarna, men 

även som kommunikativa återkopplingar till deras mentala representationer av ämnet. Ett 

möjligt exempel på detta kan t.ex. skådas i 4.4 där D2 i slutet av en justering av visualiseringen 

gör en snabb genomgång av resterande delar i visualiseringen och huruvida de delarna bör 

vara kvar eller inte. Det tar bara några sekunder för henne och hon söker inte de andras 

uppmärksamhet innan hon gör genomgången. Resterande deltagare observerar dock hennes 

refererande och bekräftar hennes slutsats som korrekt, men det tycks även vara en logisk 

slutsats att D2 gör en jämförelse mellan den externa representationen och hennes mentala 

representation för att undersöka huruvida de båda matchar varandra. Detta kan relateras till 

tidigare forskning som påvisar att interaktion med externa representationer gör det lättare att 

effektivt bearbeta information jämfört med att endast bearbeta information genom tänkande 

(Clark, 2008; Kirsh, 1995; Kirsh, 1996 & Kirsh & maglio, 1994). Denna händelse kan även 

användas för att dra en parallell mellan visualiseringar och skisser eftersom bland annat 

Fällman (2003) och Tversky (2002) argumenterar för att skisser används för att redogöra för 

idéer och att de fungerar som minnesstöd vilket reducerar den kognitiva belastningen på 

individen som skissar. Detta är precis vad som tycks hända i segmentet som beskrivs ovan 

och påvisar likheter i användningsområden och effekter hos skisser och visualiseringar av 

denna sort. 

Segelström (2009) diskuterar möjligheten att kommunicera med hjälp av visualiseringar och 

att visualiseringar kan användas för att förenkla kommunikationen inom designteam, likväl 

som kommunikationen med designerns minne. Dessa tendenser kan även skådas i denna 

studie. Visualiseringarna användes som en hänvisningskälla för information och ett effektivt 

hjälpmedel under konversationerna hos workshopdeltagarna. Deltagarna verkade även 

använda visualiseringarna för att jämföra de externa representationerna men de mentala 

representationerna som deltagarna hade av processerna och precis som Bilda & Gero (2007) 

betonar, så tycks mentala representationer vara en viktig del i skapandet och modifierandet 

av externa representationer. Deltagarnas tänkande verkade följaktligen förlängas ut till de 

externa representationerna och som Kirsh (2010) skriver så tycks interagerande med externa 

representationer spela en viktig roll i människors tänkande och i denna studien visas det att 

de även spelar en viktig roll för kommunicerande.  

5.2.2 Skapandeprocessen sker gemensamt och iterativt 
Deltagarnas utveckling av visualiseringarna försatte dem i ett iterativt designarbete. Varje 

element eller ämnespunkt för visualiseringen diskuteras färdigt innan deltagarna går vidare 

till nästa del i visualiseringen. De är noggranna med att inte flera ämnen diskuteras samtidigt 

och de är ytterst noggranna med att gemensamt diskutera de beslut som fattas rörande 

utvecklingen av visualiseringarna. Visualiseringarna tycktes få deltagarna att knyta an en 

gemsamhetskänsla kring utvecklingen av visualiseringarna. Detta var intressant eftersom jag 

hade misstänkt att deltagarna för de olika enheterna skulle ta dominans över ämnen som de 

var närmare relaterade till. Deltagarna visade sig göra raka motsatsen och istället för att den 

enheten som var bättre insatt i ett visst ämne fick styra över den delen i visualiseringarna så 

utbildade deltagarna istället varandra och såg till att besluten som fattades kring utvecklingen 

av visualiseringarna var något som alla deltagarna hade insikt i och kunde förstå. Det sker vid 

några tillfällen att en deltagare tycks presentera sina kunskaper och insikter som fakta som 

ska vara en del av visualiseringarna så som i exemplet i avsnitt 4.4.2 D4 presenterar då 

information samtidigt som hon dirigerar en av deltagarna att dra pilar mellan de lapparna 
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hon vill sätta ut. När hon väl ska fästa information vid lapparna så undersöker hon med 

resterande deltagare vad hon ska skriva. Detta var ett exempel på där den gemensamma 

beslutandeprocessen nästan bryts, men i och med hennes öppning till kritik och information 

från resterande deltagare så får D1 möjlighet att flika in med information som hon tycker 

ärendet behöver kompletteras med.  

Ett annat fenomen som tydliggör deltagarnas gemsamma del i utvecklingen av 

visualiseringarna, framförallt under andra workshopen, var att samma deltagare som först 

yttrade sig kring ett ämne som skulle kunna vara relevant för visualiseringen inte gjorde allt 

resterande arbete för att fästa informationen vid visualiseringen. Oftast presenterade en av 

deltagarna ett intressant ämne för visualiseringen, ämnet diskuterades i gruppen, någon av 

deltagare satte upp en lapp i rätt färg, någon skrev rätt information på lappen och någon drog 

en pil mellan lapparna. Samma deltagare utförde i vissa fall flera av dessa handlingar, men 

aldrig alla helt själv. Ett exempel på detta kan t.ex. observeras i avsnitt 4.4.1Error! Reference 

source not found. där D2 håller upp en lapp som hon vill fästa på tavlan och presenterar 

varför. Gruppen kommer överrens om att lappen borde fästas på tavlan och D4 skriver ner 

vad som ska stå på lappen.  

5.3 Oerfarna visualiserare men experter inom området 
Deltagarna var oerfarna visualiserare och ovana vid att utföra designarbete. Endast en av 

deltagarna hade tidigare erfarenhet av designartat arbete. Deltagarna var däremot experter 

inom det område som visualiseringarna adresserade. Deltagarnas oerfarenhet med 

designarbete och att visualisera märktes tydligt genom de trevande starterna som deltagarna 

hade med visualiseringsskapandet. Deras expertis inom området för vilka visualiseringarna 

skapades tycktes dock väga upp för deras okunskap kring designarbete. Det gick snabbt för 

deltagarna att komma in i ett stadigt arbetstempo och jag anser att grunden till detta var att 

de ständigt presenterade relevant information som kunde diskuteras för att föra 

visualiseringarna framåt. Uttal & O’Doherty (2008) argumenterar för att lärande av 

visualiseringar går lättare desto mer insatt mottagaren av information är inom ämnet som 

visualiseringen representerar. I denna studie visas tendenser för att även skapandet av 

visualiseringar går enkelt om skaparen är insatt i ämnet visualiseringarna representerar.    

Eftersom deltagarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att arbeta med tjänstedesigns-

visualiseringar var deras kunskaper kring de visualiseringsteknikerna som de använde sig av 

mycket begränsade. Det kan ha varit orsaken till deltagarnas ”trial and error” inställning till 

visualiseringsskapandet. Deltagarna påbörjade skapandet under båda workshoparna utan 

någon direkt diskussion kring hur strukturen för visualiseringarna skulle se ut eller hur de 

hade tänkt sig att arbeta. De sa ”vi testar och ser hur det går” sedan satte de igång med 

visualiseringsskapandet. Detta innebar att strukturen för visualiseringarna växte fram i takt 

med den typ av information som växte fram och visualiseringarna behövde även justeras 

baserat på mängden information som adderades till visualiseringarna.  

5.4 Kopplingar mellan tidigare designforskning kring skissande 

och visualiseringsskapande  
Det har gjorts flera studier som påvisar skissers påverkan på tänkande, idégenererande och 

kommunicerande. Jag har tänkt att jämföra dessa teorier med resultat från denna studie för 

att utpeka likheter i skissers och visualiseringars effekt och påverkan på designers beteende, 

tänkande och kommunicerande. 
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Löwgren & Stolterman (1998) har påvisat att det har visat sig avgörande att använda skisser 

och ritningar för att representera sina designidéer och utveckla sina egna designförmågor. 

Bilda & Gero (2007) hävdar även att skisser kan vara ett medium för att få ner tankar på 

papper. Samma observationer har gjorts i denna studie. Deltagarna använder 

visualiseringarna som en avlastningsyta för idéer och insikter de har kring processerna som 

visualiseras. Deltagarnas designförmågor ökade också under workshoparna. Detta kan 

bekräftas då deltagarna vid slutet av andra workshopen under gruppintervjun intygade att de 

hade en klarare uppfattning om vad tjänstedesign är och till vilken nytta visualiseringar kan 

användas.  

Cross (2004) beskriver hur skisser kan användas för att stödja individers egna kreativa 

designprocess samt hur de kan användas som verktyg för att kommunicera information och 

kunskap. Detta har även uppmärksammats som en effekt av visualiseringar hos deltagarna i 

denna studie. Framförallt i avsnitt 5.2.1 diskuteras hur refererande till visualiseringarna bidra 

till en ökad effektivitet i kommunicerandet hos deltagarna och hur visualiseringarna bistår 

deltagarna som ett kommunikationshjälpmedel. Tholander m.fl. (2008) beskriver också hur 

tal och gester riktade mot en skiss kan användas för att kommunicera kunskap genom att 

beskriva tankar och idéer.  

Skisser och visualiseringar är båda exempel på externa representationer. De slutsatser som 

dragits kring skissers påverkan på designers och deras beteende verkar även i stor grad 

tillämpas på visualiseringstyper såsom customer journey maps och service system maps som 

används som visualiseringsmetoder i denna studie. Därmed anses kopplingar som har gjorts 

i denna studie till teori som beskriver designbeteende kring skapande av och hänvisande till 

skisser som befogade. 

5.5 Endast information som hamnar i visualiseringarna har 

betydelse? 
I videoinspelningarna utmärker sig en deltagare som är mer tystlåten och tillbakadragen än 

resterande deltagare. Denna deltagare är sällan med i diskussioner om hon inte besitter 

kunskap och har konkreta exempel som kan styrka hennes resonemang. De tillfällen där den 

tystlåtna individen tar tal eller eventuellt ifrågasätter en annan deltagares utlåtanden är främst 

när ämnen som är avgörande för visualiseringen diskuteras. Om ett nytt element ska fästas 

vid visualiseringen eller om hon själv besitter information som upplevs viktig för 

visualiseringen, men som det verkar skulle gå förlorad om hon inte uttalar sig, ökar hennes 

tendenser till att tala och bli delaktig i diskussionen.  

Den informationen som hamnar i visualiseringen är gruppens gemensamma avbild av en viss 

situation. Om avbilden blir inkorrekt eller ofullständig så beror det på hela gruppen och inte 

bara på några få deltagare. Det verkar därmed som att visualiseringen och resultatet av 

visualiseringen fungerar som en motivator för att delge information och kritisera andras 

information. Det kan vara så att deltagarna anser att endast  informationen som hamnar i 

visualiseringen har betydelse och så länge som deltagarna får med den informationen som de 

själva upplever som viktig tycks de vara nöjda. Att kritisera andra deltagares information 

verkar dock upplevas som jobbigt. Deltagarna aktar sig för att säga att de tycker att något är 

fel och säger t.ex. istället ”det kan också vara såhär”. Detta ger deltagarna möjlighet att 

framföra den information som de tycker är viktig utan risken för att trampa någon annan 

deltagare på tårna. I vissa fall diskuteras de båda exemplen mot varandra och ett väljs som 

det bättre, men i andra fall inkluderas både exemplen i visualiseringen. Det är såklart svårt 
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att avgöra om deltagarna verkligen menar att det ”också kan vara såhär” eller om det är deras 

sätt att kritisera befintliga exempel som inkorrekta eftersom det inte finns några exempel när 

deltagarna direkt angriper ett antagande genom att säga ”men det där kan väl inte stämma”. 

Det närmaste deltagarna kommer sådana uttalanden är när de kritiserar information som 

redan varit inkluderade i visualiseringen en stund. En teori kan också vara att deltagarna 

väntar ett tag med att kritisera information som de tycker är inkorrekt, enbart för att undvika 

att behöva kritisera en annan deltagare i direkt anslutning till dennes uttalande. Att vänta med 

kritiken kanske gör att informationen inte längre känns lika personligt kopplad till deltagaren 

som presenterade den vilket i sin tur gör informationen enklare att kritisera. Deltagarna tycks 

vilja undvika konfrontation, men vid de tillfällen som information verkligen kritiseras är när 

information är betydande för utformningen av visualiseringen. Viljan att skapa en 

visualisering som är fullständig och korrekt tycks således fungera som motivator för att ta 

deltagarna ur deras bekvämlighetszon och tillåta dem att uttala sig om relevant information 

eller kritisera information som känns irrelevant eller inkorrekt.  

Det hade varit intressant att vidare undersöka hur viktigt deltagare i designgrupp tycker det 

är att visualiseringarna innehåller korrekt information och till vilken grad deltagare är villiga 

att lämna sin bekvämlighetszon för att försäkra sig om att visualiseringar inte ger en felaktig 

bild av en process.  

5.6 Låg ansträngning utan negativa effekter? 
Grice (1975) presenterar två motton för vilka vi människor tenderar att vända sig till för att 

presentera information så kortfattat och effektivt som möjligt. Dessa är: 

 Gör ditt uttalande så informativt som krävs för att det skall förstås, men gör det inte 

mer informativt än vad som krävs 

 Var kortfattad och undvik onödiga uttalanden 

Genom att rätta sig efter motton ska talaren forma en korrekt mening utan onödigt stor 

ansträngning och denna låga ansträngning kallas i detta sammanhang för least effort. Clark & 

Brennan (1991) diskuterar dock att strävan efter least effort resulterar i tre huvudsakliga 

problem eller nackdelar; tidspress, misstag och okunnighet som gör kommunikationen 

lidande. Under denna studie har deltagarna till stor del anammat begreppet least effort genom 

att bland annat referera och hänvisa till visualiseringarna för att förenkla kommunikationen 

mellan varandra. De gör detta med stor framgång och de tre problem som Clark & Brennan 

(1991) listar förekommer sällan till följd av refererandet. Clark & Brennan argumenterar 

utifrån en enbart muntlig kommunikation, men genom användandet av en extern 

representation tycks deltagarna kunna anamma de två maxim som Grice listar utan att 

behöva kämpa med problemen som Clark & Brennan utmärker. Är det möjligt att 

visualiseringar bidrar till att kommunikation kan anamma least effort principen utan att behöva 

lida av dess tidigare observerade problem? 

Deltagarna hänvisar bland annat till olika delar i tjänsteprocessen eller till vissa aktörer genom 

att peka och säga t.ex. ”här” eller ”dom”. Under analysen observeras det aldrig att en annan 

deltagare missförstått en hänvisning till visualiseringen. Det är tydligt att hänvisningar ofta 

uppfattas eftersom mottagarna av information ofta följer det pekande fingret med blicken 

och till den plats i visualiseringen som det hänvisar. Det förekommer att en deltagare 

kortfattat sammanfattar en hel tjänsteprocess genom att röra handen över en visualisering, 

vilket tar ungefär fem sekunder. Visualiseringen består utav 16 element och 
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sammanfattningen görs för att ”skanna” visualiseringen efter några fel. Denna händelse 

presenteras i resultatavsitt 4.4. Detta är ett exempel på att talaren använder visualiseringen 

som avlastningsyta för sitt resonerande. Inga misstag uppstår, det finns ingen tidspress på 

talaren och det råder ingen okunnighet, utan talaren lyckas på några få sekunder sammanfatta 

och konstatera att visualiseringen ser bra ut och att det inte finns några fler felaktigheter i 

visualiseringen och alla de andra deltagarna tycks förstå och instämmer i att analysen är 

korrekt. Det är omöjligt att säga hur mycket tid deltagaren sparade på att kunna använda sig 

av visualiseringen för att skanna av visualiseringen efter felaktigheter och informera 

resterande deltagare om att allt ser bra ut, men jag anser det ändå vara häpnadsväckande 

effektivt och imponerande att så mycket information kan ses över, analyseras och presenteras 

på så kort tid. Detta utan att några misstag sker eller utan behov av någon ytterligare 

komplettering. Användande av visualiseringar tycks helt klart vara ett effektivt 

kommunikativt hjälpmedel för att diskutera, analysera och presentera information.  

Det skulle vara intressant att vidare undersöka om det kan stämma att visualiseringar tillåter 

deltagare att anamma least effort utan att ådra sig några negativa effekter. Det skulle också 

vara intressant att undersöka om och i så fall hur mycket (räknat i tid) som visualiseringar 

tillåter deltagare att effektivisera sitt kommunicerande. 
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5.7 Metoddiskussion 
I denna del av diskussionen diskuteras, motiveras och kritiseras det metodologiska utförandet 

av studien.  

5.7.1 Urval av workshopdeltagare 
Deltagarna i workshoparna valdes genom de enheter som kunde bistå med stöd hos 

Migrationsverket. Även enheten för i internetkommunikation var intresserade av att bistå 

med resurser för workshoparna, men tyvärr kunde inga tillfällen hittas när det passade 

deltagare ifrån alla enheterna, så deltagare ifrån enheten för internetkommunikation kunde 

tyvärr inte närvara.  

Deltagarna ifrån de två enheterna som kunde närvara; medborgarskapsenheten och 

kundtjänst, har ganska likvärdig expertis gällande de ämnen som diskuterades under 

workshoparna. Det påverkade förmodligen kommunicerandet av kunskap mellan deltagarna. 

Hade enheterna haft mindre gemensam kunskap innan workshoparna är det möjligt att det 

hade kunnat ske fler tillfällen för och fler varianter av kunskapsöverföring. Det hade varit 

intressant att hålla en workshop till med deltagare från fler enheter eller med mer varierad 

expertis för att undersöka huruvida det skulle påverka kunskapsöverföringen mellan 

deltagarna. 

Att inkludera sökande under workshoptillfällena diskuterades under studiens design. Hur 

skulle forskningsfrågorna och resultatet av visualiseringsskapandet påverkas av att ha 

sökande deltagande vid visualiseringsskapandet tillsammans med arbetare på 

Migrationsverket? Det hade varit intressant att se huruvida de sökande och arbetarna på 

migrationsverket skulle dela kunskap mellan varandra och lära sig av varandra. Jag tror att 

utformningen av visualiseringarna hade blivit något annorlunda eftersom det hade funnits 

sökande näravarande och visualiseringar baserat på deras specifika upplevelser och känslor 

hade kunnat skapas, t.ex. actual customer journeys istället för expected customer journeys. 

Dessvärre visade det sig från flera källor att det skulle kunna vara svårt att få tag på sökande 

som skulle kunna närvara på så kort varsel och eventuella språkbarriärer skulle även kunnat 

bli ett problem under workshoparna. Av bekvämlighetsskäl gjordes därmed valet att intervjua 

sökande istället för att inkludera dem i workshoparna.  

5.7.2 Motivering till urval av ljudklipp och ämnen för första workshopen 
Ljudklippen som valdes ut för uppspelning under första workshopen var tänkta att användas 

som empatigrundande material. Att höra tankar och åsikter ifrån de sökande själva tror jag 

ger större effekt på de som lyssnar än om påståenden och antaganden gjorda om sökandes 

uppleveser görs av någon annan. Urvalet av ljudklippen var tänkta att reflektera de sökandes 

tankar och åsikter rörande ansökan och problem som de hade haft under sina ansökningar. 

Tanken var att väcka en diskussion kring problemen hos workshopdeltagarna och för att 

försöka hjälpa workshopdeltagarna att tänka mer användarcentrerat. Workshopdeltagarna 

var alla arbetare på migrationsverket och deras syn på ansökningsprocesserna ser 

förmodligen annorlunda ut än vad de sökandes gör. Jag ville därför starta workshopen med 

att spela upp ljudmaterial ifrån de sökande som kunde visa för deltagarna att deras kunskap 

kring sökandeprocessen och deras känslomässiga koppling till ärendena inte var densamma 

som de sökandes. Tanken var först att sökande skulle vara delaktiga i en kortare intervju 

under första workshopen, men plats och tid visade sig vara ett hinder så sökande intervjuades 

istället tidigare för att ge någon input från de sökandes sida.  
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Urvalet av de specifika ljudklippen och de ämnen som ljudklippen berörde motiverades av 

huruvida de berörde ansökningsprocessen och de sökandes kundresa genom 

ansökningsprocessen. Intervjudeltagarna diskuterade stundtals ämnen som inte direkt 

berörde deras ansökningsprocess, den informationen valdes att exkluderas ifrån 

presentationen. Ljudklippen var tänkta att ge en bild av hur sökande känner inför sin 

ansökan, som skulle kunna bistå workshopdeltagarna i skapandet av kundresorna. De ämnen 

som fler än en sökande uttalade sig om prioriterades också eftersom det därmed tycktes 

finnas en gemenskap i de sökandes åsikter berörande sina ansökningar. Klipp där sökande 

förklarade att de varit väl bemötta av personalen på Migrationsverket valdes också att 

inkluderas. Dessa klipp inkluderades dels för att tydliggöra för workshopdeltagarna att det 

inte är deras arbete som skapar eventuella problem utan snarare processtrukturen, men även 

för att de skulle få lite positiv feedback kring det arbete som de utför.  

Att intervjuer istället hölls innan workshopen ansågs i efterhand att vara till fördel. 

Anledningen till detta var för att intervjuerna tog cirka en timme vardera. Deltagarna hade 

alla olika upplevelser och åsikter om sina ansökningar och det hade varit omöjligt att ge 

intervjudeltagarna samma möjlighet att presentera sina tankar och åsikter om de skulle sitta 

tillsammans med andra sökande och svara på frågor under en kortare tid än vad de enskilda 

intervjuerna tog. För utformandet av workshopen var det bra att kunna tillägna 20 minuter 

åt presenterande av intervjumaterial och sedan ägna resterande tid åt visualiseringsskapande 

eftersom skapandet var den viktigaste delen av studien. En eventuell nackdel med att 

intervjua de sökande var för sig är dock att inblickar och åsikter som en sökande hade kanske 

kunde väckt minnen och tankar kring ansökan hos de andra sökande. Resultatet av 

intervjuerna ansågs dock vara bra och användbart i studien och workshopdeltagarna tyckte 

även att det var ett bra och lärorikt inslag.  

5.7.3 Deltagarnas medvetenhet om kamerans närvaro 
Under båda workshoptillfällena var deltagarna medvetna om att de blev inspelade. De fick i 

förväg veta att tillfällena spelades in och de blev informerade om kamerans placering. Under 

första workshopen så tycktes deltagarna beteendemässigt vara avslappnade redan ifrån 

början, men under andra workshopen står en av deltagarna och skymmer sikten för kameran 

i början av visualiseringsskapandet. Workshopledaren väntar en stund med att be deltagaren 

att flytta på sig för att se om det sker naturligt, men workshopledaren blir tyvärr till slut 

tvungen att meddela deltagaren att flytta på sig lite för att inte täcka kameran allt för mycket. 

Till följd av detta antar deltagarna under resterande workshopen positioneringar som främjar 

kamerans videoupptagande av både deltagarna och visualiseringarna som de skapar. Det 

förekommer även att en av deltagarna svär vid ett tillfälle och tar sig genast för munnen och 

säger ”ojda” och tittar mot kameran. Detta är tecken på att deltagarna, även om de tycks 

avslappnade i sitt beteende och inte tillägnar kameran någon uppmärksamhet, är medvetna 

om kamerans närvaro och dess placering. Huruvida det påverkar resultatet är svårt att avgöra, 

men det är viktigt att ha med detta i avvägandet av deras kommunikation och vad det är de 

säger och inte säger under de workshoparna och främst andra workshopen då deltagarna 

tycks vara mer medvetna om kamerans närvaro. Under första workshopen tycks kamerans 

närvaro vara mindre uppmärksammad och kanske till och med helt bortglömd. Det görs i 

alla fall inga korrigeringar av placering eller tal som skulle kunna tyda på deltagarnas 

medvetenhet om kamerans närvaro. Anledningen till detta kan vara att deltagarna under 

visualiseringsskapandet aldrig blir påminda om kameran och att de inte ombads att justera 

sig efter kamerans placering. Kameran satt också längre bort under första workshopen och 
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var placerad i hängande position ifrån taket vilket gjorde att den både satt långt bort och på 

ett ställe dit det är ovanligt att rikta blicken. Kanske skulle den kamerauppstättningen även 

anammats under andra workshopen för att slippa den olyckliga påminnelsen om kameran. 

5.7.4 Workshopledarens påverkan  
Under båda workshoparna hade workshopledaren en roll som ständigt påminde deltagarna 

om workshopsledarens närvaro. Workshopledaren arbetade både som observatör, som guide 

för visualiseringsskapandet samt som intervjuare vid tillfällen där workshopledaren önskade 

att ett ämne skulle utvecklas ytterligare, men där detta inte tycktes ske utan extra uppmaning. 

Workshopledaren hade således många roller och deltagarna blev därmed även ständigt 

påminda om att deltagaren var närvarande i rummet. Vid ett flertal tillfällen vänder sig 

deltagarna inte bara till de andra deltagarna när de adresserar information, utan även till 

workshopledaren. Workshopledarens närvaro hade definitivt en påverkande effekt på 

deltagarnas beteende och arbete under workshoparna.  

Utformningen av visualiseringarna påverkades till hög grad av workshopledarens närvaro. 

Dels besvarade workshopledaren frågor deltagarna hade angående utformningen av 

visualiseringarna, men de uppmanades att tänka och agera på egen hand i så stor utsträckning 

som möjligt. Workshopledaren uppmanade även deltagarna att anteckna element som 

ledaren upplevde som intressanta för visualiseringarna om det verkade som att deltagarna 

inte själva observerade informationens relevans för visualiseringarna. Dessa var medvetna 

beslut som workshopledaren hade beslutat sig för vid planeringen för workshoparna. 

Anledning var för att göra visualiseringarna så fullständiga som möjligt för att kunna gynna 

Migrationsverket och utvecklingen av ”Min sida”. Dessa inflikningar av workshopledaren 

ansågs inte störa studiens syfte att undersöka deltagarnas förhållningssätt till visualiseringarna 

och deras kommunicerande av kunskap. Det ansågs inte att kunskapsöverföringen skulle ske 

gällande strukturen av visualiseringarna utan snarare kring informationen som skulle 

innefattas i strukturen. Det ansågs inte heller att guidning för strukturutformningen av 

visualiseringarna och hjälp med att observera intressanta element för visualiseringarna 

påverkade kunskapsöverföringen eller deltagarnas förhållningssätt till visualiseringarna 

nämnvärt. Det är däremot såklart svårt att veta hur kunskapsöverföringen och deltagarnas 

förhållningssätt till visualiseringarna skulle sett ut om workshopledaren inte hade haft en 

guidande roll vid visualiseringsskapandet.  

Det fanns dock även tillfällen där workshopsledarens närvaro utmärktes omedvetet eller 

oplanerat. Vid ett flertal ställen i videoinspelningarna kan man höra workshopledaren ge 

feedback till deltagarna genom hummande. Detta är helt onödigt eftersom deltagarnas 

uppmärksamhet vid diskussioner bör vara mellan varandra och workshopledaren borde göra 

så lite som möjligt för att störa den uppmärksamheten. Workshopledarens guidning och 

inflikningar var endast tänkta att tillkomma efter en diskussion eller som ett svar på en fråga 

ifrån deltagarna. Studien syfte är att studera kommunicerande mellan deltagarna och allt som 

stör eller avbryter kommunicerandet mellan deltagarna är negativt för studiens resultat. 

Workshopledarens oplanerade utmärkande av sin närvaro resulterade i att deltagarna vid ett 

flertal tillfällen även vänder sig till workshopledaren och adresserar honom som en deltagare 

i visualiseringsskapandet. Detta kan ses som en störning i deltagarnas kommunicerande som 

gör att videomaterialet i vissa fall inte kan studeras i enlighet med frågeställningen som endast 

berör individer ovana vid designarbete. Hade workshoparnas kunnat göras om skulle 

workshopledaren varit tyst när han skulle och enbart gjort sig hörd vid de tillfällen som enligt 

planeringen ansågs som lämpliga. 
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5.7.5 Medvetet val att skifta arbetsyta 
Under första workshoptillfället var deltagarna sittandes vid ett bord där visualiseringen som 

skapades var placerad mellan deltagarna. Deltagarna var därför hela tiden vända både mot 

varandra och mot visualiseringen, vilket gjorde det enkelt för deltagarna att skifta fokus 

mellan visualisering och andra deltagare och även peka eller gestikulera mot visualiseringen 

som låg nära till hands. Detta kan uppfattas som positivt eftersom deltagarna inte behövde 

anstränga sig särskilt mycket för att kunna kommunicera med varandra samt ha tillgång till 

visualiseringen. En negativ effekt av denna effektivisering var dock att det inte vara lika enkelt 

för observatören att sedan analysera videomaterialet och se när en deltagare skiftar fokus 

mellan visualiseringen och andra deltagare. Därmed gjordes ett medvetet val att lyfta 

deltagarna från sittandes position till stående position och deras medium för arbetsyta byttes 

ut från ett bord till en whiteboardtavla för att tvinga deltagarna att vända sig eller sitt huvud 

mot tavlan när fokus riktades mot tavlan och sedan vända tillbaka för att rikta fokus mot en 

annan deltagare.  

Under andra workshopen ökade deltagarnas interaktion med visualiseringarna, men det svårt 

att avgöra hur stor, om någon, effekt som strukturen av workshopen och användandet av 

whiteboardtavlan hade med det att göra. I avsnitt 5.1.1 diskuterades att en tendens till att 

ökad interaktion sker i takt med ökad komplexitet i visualiseringarna. Anledningarna till den 

ökade interaktionen kan följaktligen vara många och det är svårt att avgöra arbetsytans 

påverkan på interaktionen med visualiseringarna. Vad som däremot går att avgöra är att 

deltagarnas gestikulerande mot och hänvisande till visualiseringarna var tydligare i andra 

workshopen än första och det var enklare att se till vilken del i visualiseringen som deltagarna 

pekade. Det hade givetvis gått att placera kameran rakt ovanifrån under första workshopen 

för att tydligare kunna se var i visualiseringarna deltagarna refererade då, men då hade man 

istället gått miste om deltagarnas blickar till varandra och deras ansiktsuttryck och miner. 

Under filmande av andra workshopen gick det att se både visualiseringen och hänvisningar 

till den, samt deltagarnas minspel och blickar mellan varandra.    
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6 Slutsatser 
Frågeställningarna under studien löd som följer: 

 Hur kommunicerar individer ovana vid designarbete sina specifika kunskaper inom 

designgruppen vid skapandeprocessen av tjänstedesignsvisualiseringar? 

 Hur förhåller sig individer ovana vid designarbete till visualiseringarna de skapar 

under kommunicerande med resterande gruppmedlemmar?    

Svaret på frågan hur individer ovana vid designarbete som tillsammans skapar tjänstedesign-

visualiseringar kommunicerar kunskap kan enligt resultatet i denna studie beskrivas på 

följande sätt: Kommunicerande av kunskap vid visualiseringsskapande kan förekomma på 

minst två olika sätt. Antingen genom yttranden eller genom frågor och svar. Yttranden som 

leder till kunskapsöverföring verkar grundas i talarens kunskap och insikter i ämnet baserat 

på dennes arbetsuppgifter. Den kunskap som förmedlas genom yttranden tycks vara kunskap 

som talaren anser vara viktig och relevant för ämnet som diskuteras. Denna typ av 

kunskapsöverföring kan identifieras genom feedbacken som mottagaren ger talaren. 

Kunskapsöverföring genom frågor och svar förekommer vanligen när en deltagare förstår 

att en annan deltagare besitter information som kan vara gynnande för hen och frågar därmed 

den andra deltagaren om detta. Vid kommunicerande av kunskap genom frågor och svar 

tycks det vara vanligt att designdeltagare vänder sig till individer de delar kunskap och 

erfarenhet med för att söka stöd och eller konsultation i sina svar.  

Svaret på frågan hur individer ovana vid designarbete förhåller sig till visualiseringarna de 

skapar vid kommunicerade med resterande gruppmedlemmar kan besvaras på följande sätt: 

Visualiseringsskapare använder sig av visualiseringar för att referera till händelser i 

tjänsteförloppet eller för att uppmärksamma resterande deltagare om felaktigheter som hade 

uppstått i visualiseringen.  

Det går inte att avgöra om deltagarna sparade någon tid på att använda sig av 

visualiseringarna när de diskuterade olika processer eftersom ingen jämförelse gjordes där 

deltagarna inte hade tillgång till visualiseringar. Det var dock häpnadsväckande hur mycket 

information deltagarna kunde se över, analysera och presentera på kort tid med hjälp av 

visualiseringarna som de skapade. Refererandet till visualiseringarna gjordes utan några 

uppmärksammade negativa effekter och utan behov av ytterligare komplettering av 

information. Det går alltså inte i denna studien inte dra några slutsatser kring huruvida 

användande av visualiseringar gör kommunicerande effektivare relaterat till att inte använda 

sig av visualiseringar, men det går att observera att kommunikationen blir effektiv tack vare 

refererande till visualiseringar. Visualiseringsskapande verkar även engagera individer ovana 

vid designarbete i ett iterativt designarbete. Varje element eller ämnespunkt för 

visualiseringarna som skapas diskuteras färdigt innan nästa del i visualiseringen kan ges någon 

uppmärksamhet. Beslut som berör utvecklingen av visualiseringar görs gemensamt.  

Visualiseringsskapande tycks få designdeltagare att knyta an en gemsanhetskänsla kring 

utvecklingen av visualiseringarna och det tycks vara viktigt  att alla deltagare är delaktiga i 

utvecklingen av visualiseringarna. 

Studien bidrar till att påvisa visualiseringars kommunikativa förmågor inom designgrupper. 

Deltagarna använde sig av visualiseringarna för att effektivt kommunicera med varandra. De 

refererade till visualiseringarna för att hänvisa till händelser och för att påpeka felaktigheter 

som upptäckdes. Visualiseringarna användes som externa representationer för tankar och 
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åsikter som de i gruppen gemensamt format. Visualiseringen blev en reflektion av gruppens 

diskussioner och insikter i ämnet. Den informationen som presenteras i visualiseringen är 

gruppens gemensamma avbild av en viss situation. Om avbilden blir inkorrekt eller 

ofullständig så beror det på hela gruppen och inte bara på några få deltagare. Till följd av 

detta verkar det som att visualiseringen och resultatet av visualiseringen fungerar som en 

motivator för att delge information och kritisera andras information. 

Studien bidrar även till att påvisa effekten visualiseringar kan ha på strukturen för 

kommunicerande och informationsutbyte. Deltagarnas kommunicerande påverkades till hög 

grad av visualiseringsskapandet under skapandeprocessens gång. Gruppens inställning till att 

fatta alla beslut gemensamt ledde till att de hela tiden behövde ha samma kunskap kring de 

ärenden som diskuterades. Detta tycktes i sin tur leda till att alla deltagarna visste mer om 

processerna de visualiserade efter de var färdiga med visualiseringsarbetet än när de började. 

Det är inte ovanligt att visualiseringar skapas i utbildningssyfte, men enligt denna studie kan 

själva skapandet också vara en bidragande faktor till lärande, inte bara kring tjänstedesign 

och visualiseringsskapande, utan även kring de ämnen och processer som visualiseras.  
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6.1 Vidare arbete med tjänstedesign på Migrationsverket 
Under studien testades några designmetoder med tjänstedesigninriktning på 

Migrationsverket, dels för att Migrationsverket har fått ett ökat intresse för tjänstedesign 

under de senaste åren. Under denna rubrik kommer jag därmed att diskutera hur 

tjänstedesign som perspektiv och diverse metoder inom tjänstedesign kan tillämpas och 

fortsätta användas på Migrationsverket.  

Till att börja med tror jag att det hade varit bra att ha några introducerande workshops 

tillsammans med individer på Migrationsverket, möjligen olika processägare, för att ge en 

känsla för vad det innebär att arbeta med tjänstedesignsvisualiseringar och visa vad ett 

tjänstedesignsperspektiv kan göra för verksamheten. Att visa hur tjänstedesignvisualiseringar 

kan användas för att arbeta och presentera information mellan olika enheter, hur man kan 

dra nytta av den kunskap och expertis som redan finns på plats och kanske främst hur man 

kan skapa en närmare kontakt med de sökande och skapa en ökad förståelse och insikt i deras 

åsikter och känslor. 

Migrationsverket är en verksamhet uppdelad i många olika enheter. Det blir vanligtvis så när 

det finns många olika ärenden och situationer att hantera. Det skapar dock vissa klyftor i 

kunskap kring olika ärenden och vad som sker, samt vad de sökandes problematik i de olika 

ärendena berör. I materialet från studien går det vid ett flertal tillfällen observera när deltagare 

från en av enheterna blir förvånade över vilka ärenden individerna ifrån den andra enheten 

hanterar. Det blir alltså tydligt att individerna inte har fullständig koll på vad de andra 

enheterna arbetsuppgifter innefattar och precis vilka ärenden de hanterar. Det finns dem som 

argumenterar för fördelar med att isolera kunskap och expertis kring olika ärenden och i olika 

avdelningar eller enheter, men resultaten från denna studie visar att deltagarna drar nyttig 

lärdom från varandra vilket ger dem en bättre helhetsbild av de sökandes situation och de 

ärenden som sökande kontakter dem om. Att skapa visualiseringar som kan användas för att 

presentera helhetsbilden av tjänseflödet kring olika ärenden skulle alltså vara användbart för 

att ytterligare utbilda de som arbetar på Migrationsverket och ge dem fler möjligheter att ta 

lärdom från andra enheter. I enlighet med slutsatserna för studien är det inte heller bara 

resultaten av visualiseringsskapandet, alltså de faktiska visualiseringarna, som är nyttiga för 

verksamheten utan även skapandeprocessen av visualiseringar i sig. Deltagarna utbildade 

varandra kring de ämnen och ärenden som de visualiserade samtidigt som de utvecklade 

förmågor för att skapa och förstå visualiseringar. Att fortsätta involvera arbetare från olika 

enheter för att dels skapa en bredare kunskapsbas för genererandet av visualiseringar, men 

även för att hjälpa de involverade deltagarna att utvecklas tillsammans under själva skapandet 

av visualiseringar anser jag vara ett vinnande koncept för Migrationsverket. Det behövs 

möjligtvis en tjänstedesigner som kan närvara och guida själva visualiseringsskapandet för att 

visualiseringarna ska utformas enligt tidigare modeller, men kunskapsbasen grundas i de olika 

enheternas upplevelser och expertis. Detta kan bidra till användbara visualiseringar som kan 

användas för att presentera olika tjänsteflöden, samtidigt som individerna som närvarar vid 

skapandet utvecklas och utbildar varandra kring hur processerna ser ut och vad som kan 

förbättras.  

Visualiseringar som skapas skulle kunna användas i en rad olika syften. I dagsläget 

presenteras majoriteten av informationen på bland annat Migrationsverkets hemsida i 
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textformat och det kan ibland vara svårt att hitta det man söker på hemsidan. Jag tror därför 

att visualiseringar skulle kunna användas för att förenkla sökandet av information för de 

sökande. Under en av intervjuerna med de sökande nämnde t.ex. en av individerna att hon 

hade önskat att det fanns olika personas som beskrev de olika typerna av ansökningar så det 

skulle bli lättare för henne att identifiera sig med den ansökningstypen hon behövde använda 

sig av. Jag tror även det skulle vara möjligt att visualisera hur de olika processerna ser ut och 

därmed ge de sökande en grafiskt tydlig bild av vad som kommer ske under deras 

ansökningsprocess och hur lång tid olika delar av processen uppskattas ta. 

Visualiseringar används vanligen i utbildningssyfte och samma sak kan man därför använda 

dem till på Migrationsverket. Efter andra workshopen tillfrågades workshopdeltagarna vad 

de tyckte om att arbeta med visualiseringar och resultaten som visualiseringsarbetet gav. Då 

svarade en deltagare i vilket resterande deltagare instämde att hon tyckte det hade varit bra 

att få den informationen som de visualiserade när hon var ny på jobbet för det skulle 

underlättat arbetssituationen för henne i början. Visualiseringar skulle kunna användas för 

att ge nyanställda på Migrationsverket en bild av hur de ärenden de kommer att jobba med 

ser ut under deras utbildning. De kan få se vilka frågor och vilka problem de vanligtvis 

kommer att få hantera, hur de sökande ställer sig till detta, vad som är vanliga frågor från de 

sökande och hur personal på migrationsverket vanligtvis besvarar de sökande.  

I utvecklingssyfte av hemsidan, e-tjänster och papperstjänster tror jag också att det skulle 

vara gynnande för utvecklingsteam att ha tillgång till visualiseringar som presenterar brister 

med dagens system, varför brister uppstår och förslag på hur dessa skulle kunna lösas 

presenterat ur olika enheters perspektiv.  

Jag tror även att anammande av tjänstedesignsperspektiv kan bidra till en ökad interaktion 

med de sökande. Tjänstedesign förespråkar användarcentrerad design och particapatory 

design(deltagande design) vilket ökar trycket på att söka interaktion och svar hos användare 

och till och med involvera användarna i utvecklingsprocessen. Vad är det de sökande behöver 

ha svar på och assistans med i dagsläget, varför uppstår problem i dagsläget och hur skulle 

de sökande önska att man löser problemen? Dessa frågor behöver man i vända sig till 

sökande för att besvara. Man behöver hitta ett sätt att få en naturlig interaktion med de 

sökande och helst där kvalitativ data kan samlas in, så de sökande får möjlighet att uttrycka 

sig på sitt eget sätt. Därför tror jag att det bland annat skulle vara gynnande att skapa 

visualiseringar tillsammans med de sökande. Personor, kundresor, scenarios och desktop 

walkthroughs är några exempel på visualiseringsmetoder som skulle kunna användas för att 

skapa en bredare kunskap och förståelse för hur sökande dels känner inför de tjänster som 

Migrationsverket har att erbjuda, samt hur det ser ut när de tar sig genom tjänsterna. Det är 

svårt att förutse resultaten av visualiseringsskapande, men det faktum att skapandeprocessen 

är iterativ ger möjlighet att anpassa visualiseringsskapandet efter information som genereras 

och händelser som uppstår. Visualiseringar är dynamiska verktyg och för att hitta lösningar 

på problem eller för att ge en tydlig helhetsbild av ett händelseflöde är de mycket användbara. 

Därför tror jag att Migrationsverket skulle ha mycket nytta av att skapa visualiseringar 

tillsammans med de sökande.  
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8 Appendix  

8.1 Intervjumall 
 

 Kan du börja berätta lite om dig själv, var du kommer ifrån hur gammal du är.  

 Hur länge har du bott i Sverige? 

 Hur kom du i kontakt med migrationsverket? 

 Hur upplevde du din första kontakt med migrationsverket? 

 Kan du stegvis berätta hur din ansökan har sett ut 

 Hur lång tid tog den? (Tog det så lång tid som du hade väntat dig?) 

 Hur upplevde du processen? 

 Var du bekväm med allt som krävdes av dig under processen? 

 Hur har du upplevt bemötandet ifrån migrationsverket genom hela processen? 

 Var du nöjd med den information som gavs dig under din ansökan? 

 Vad använde du dig av för typ av ansökan? Elektronisk- eller pappersansökan? 

 Vad du under någon gång av din ansökan i telefonkontakt eller liknande med någon 

på verket? 

 

 

 (Beskriver utvecklingen av ”Min sida”) vad tycker du om idén? 

 Vilken information skulle du önska presenterades på min sida? 

 Tror du att du skulle använt dig av min sida om den hade funnits under din 

ansökan? 
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8.2 Persona 
 

Pedro Velazquez 

 
Snabba fakta: 

Ålder: 45 

Land: Colombia 

Språk: Spanska  

Arbete: Ägare av liten matbutik 

 

Pedro har bott i Colombia hela sitt liv och har trivts bra i sitt hemland. Pedro har 

ingen utbildning utan har jobbat med småjobb hela sitt liv. Redan som 11 åring 

gav Pedro upp skolan och började jobba vid sin farbrors fruktstånd. Eftersom 

Pedro hoppade ur skolan i tidig ålder så är hans engelskakunskaper väldigt låga. 

Spanska är därmed det enda språk som Pedro kan använda för att kommunicera.  

Pedro har under en längre tid haft problem med FARC, men nu har de blivit 

våldsamma och situationen har blivit alvarlig för Pedro. Pedro har pengar 

undansparade som han hade tänkt använda för att bredda sin verksamhet, men 

nu väljer Pedro att använda pengarna för att fly till Sverige. Pedro har valde 

Sverige för att komma långt hemifrån och slippa känna risken att bli förföljd.  

 

 

  

 


