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1 Inledning 

När Kristina kommer till banken efter att ha vistats ett antal år utomlands upptäcker hon 

att banklokalen byggts om. Hon möts av ett rum innehållande ett antal automater där hon 

förutom att ta ut pengar även kan sätta in pengar på sina konton och dessutom finns en au-

tomat för att växla mynt till sedlar. Kristina möts av en anställd i lokalen som undrar om 

den kan hjälpa till med något. Efter att ha framfört sitt ärende får Kristina hjälp av den 

anställde som dessutom beskriver för henne att kunden numera själv kan klara av de enklare 

bankärendena, insättning, uttag och växling. I lokalerna längre in i banken finns fortfarande 

några kassor men antalet har halverats och personalens huvudsakliga uppgift är numera råd-

givning. För att hjälpa bankens personal med rådgivning har banken utvecklat ett datapro-

gram, rådgivningsstöd, som följs under mötet mellan kunden och rådgivaren. ”Vi som jobbar 

på banken har fått varit med och påverkat utvecklingen av både lokaler och rådgivningsstöd”, 

avslutade den anställde konversationen med Kristina. På väg ut från banken stöter Kristina 

ihop med en gammal vän och de börjar prata om bankens förändringar. Vännen berättar för 

henne att om man har många affärer med banken kan man få en personlig bankman och 

ekonomisk rådgivning var sjätte månad. Vännen berättar också att om man bedriver verk-

samhet som kräver bokföring kan man via banken och då dess hemsida göra bokföringen på 

Internet. ”Det är mycket som hänt i banken på senare år och ändå är detta enbart några av 

de tjänster banken erbjuder”, säger vännen.  

 

När Kristina senare lämnar banken funderar hon på hur det går till när banken utvecklar 

nya tjänster och på vilka sätt den lokala bankens personal medverkar och bidrar vid framta-

gandet av nya tjänster. 

 

Denna avhandling kommer att söka svar på Kristinas frågor.  

 

1.1 Problembakgrund  

Kunders krav förändras ständigt och på en global marknad ökar deras möjlighe-

ter att välja. Den växande konkurrensen driver på utvecklingen. Men när nya 

tjänster och produkter utvecklas finns det alltid en begränsning i resurser vad 

gäller tid, kunskap och ekonomi. Då gäller det att förvalta dessa resurser på bäs-

ta sätt. I jakten på att sänka kostnaderna i utvecklingsarbetet använder sig före-

tagen av olika tillvägagångssätt. Ett av dessa är att involvera kunder i arbetet 
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(Alam 2002) och ett annat är att låta frontpersonal1 medverka vid utveckling av 

nya tjänster. Den här avhandlingen fokuserar på det senare. Med nya tjänster 

avses i avhandlingen resultatet av tjänsteutvecklingsprocesser eller mer specifikt 

resultaten av de tjänsteutvecklingsprocesser och tjänsteutvecklingsprojekt av-

handlingen studerat.  

 

Det övergripande problemet kan sammanfattas i att inte enbart utveckla en ny 

tjänst på ett effektivt sätt utan även att implementera och lansera densamma så 

effektivt som möjligt. Effektivitet kan lite grovt delas upp i inre effektivitet (att 

göra saker rätt internt i företaget), och yttre effektivitet (att göra rätt saker ut 

mot kund). I avhandlingen avses med effektivitet, inre effektivitet, om inget 

annat anges. Inre effektivitet är ett mått på hur väl organisationen gör saker rätt 

internt (Etziano 1964), hur väl organisationen uppnår internt uppsatta mål med 

minsta möjliga medel. För att åstadkomma effektiviseringar måste ledningen ha 

kontroll över knappa resurser och använda dem ”rätt”. Knappa resurser är 

bland annat tid och pengar, i det här fallet sparas båda dessa om tiden från idé 

till lansering till kund kan förkortas med bibehållen kvalitet.  

 

1.1.1 Tjänsteutveckling och frontpersonal 

Inom service management är tjänsteutveckling ett centralt forskningsområde 

och under 1970 och -80 talet bedrevs forskning som konceptualiserade tjänste-

utvecklingsprocessen. Efter den initiala perioden har forskningen bland annat 

fokuserat kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocessen. På 70-talet kom kun-

derna in i tjänsteutvecklingsprocessen i egenskap av den grupp som köper och 

nyttjar tjänsten. Särskild uppmärksamhet fick de som var så kallade ”lead users” 

(von Hippel 1986). Tidigare forskning inom kundinvolvering vid tjänsteutveck-

ling är en bra grund att utgå från då den innehåller delar som sannolikt kan an-

vändas vid analys av frontpersonalens medverkan i utvecklingsarbetet. Där har, 

utöver von Hippel, även Alam (2002), Magnusson, (2003), Matthing, (2004) och 

Kristensson, (2003) bidragit med ny kunskap inom området. Magnusson, 

Matthing och Kristensson har i sin forskning konstaterat att användaren har 

mycket att bidra med i form av nya idéer. Exempelvis hävdar Magnusson 

(2003) att användare under vissa omständigheter har mer innovativa idéer än 

vad experter har. Men Magnusson konstaterade också att ju mer användarna vet 

om den underliggande teknikens möjligheter och begränsningar, desto mer lik-

                                                 
1 Med frontpersonal avses i denna avhandling, om inget annat framgår av texten, den personal som 
möter och på olika sätt direkt samverkar med kunden. 
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nade deras idéer experternas. Denna slutsats talar för att expertkunskap i vissa 

fall kan vara begränsande för idéskapandet. Alam (2002) påvisar i sin forskning 

att det är en fördel om användarna2 är delaktiga i utvecklingsarbetet eftersom 

det ofta leder till ett större engagemang och en bättre helhetsförståelse av tjäns-

ten. Han preciserar fyra frågor som bör ställas i sammanhanget: (1) Syftet, var-

för skall användarna vara med i tjänsteutvecklingsprocessen? (2) I vilket skede 

sker medverkan? (3) Intensiteten/styrkan, hur varierar intensiteten i använda-

rens involvering i de olika faserna i processen? (4) På vilket sätt är användarna 

involverade, vilka metoder och tillvägagångssätt används och vilken informa-

tion tillför användarna? (Fråga 2, 3 och 4 behandlas vidare i mitt kapitel två. 

Särskilt kommer jag att diskutera medverkan och bidrag). Som svar på fråga 1 

(enl. tidigare) argumenterar Alam (2002, sid. 254) för följande:   

 

• Bättre och mer differentierade tjänster, med unika förtjänster och med 

större värde för användarna.  

• Kortare ledtider.  

• Användarutbildning, när användarna är med och utvecklar är det lättare 

att de lär sig att nyttja den nya tjänsten.  

• Snabb spridning av den nya tjänsten.  

• Utveckla/förbättra offentliga relationer innan den nya tjänsten införs.  

• Kan förbättra de långsiktiga relationerna mellan producent och använda-

re.  

 

Kundinvolvering i tjänsteutveckling visar att det är fruktbart att lära sig av och 

med kunder för att skapa värde i tjänsteutvecklingsprocesser. Kunder bidrar 

med idéer till nya eller förbättrade tjänster, tillhandahåller information om sina 

behov och hjälper till att rätta till fel i tidiga versioner av nya eller förbättrade 

tjänster. Kunder blir ”medutvecklare” och att ta till sig och använda kundernas 

kompetens (co-opting customer competence) är en strategi som används av de 

mest framgångsrika företagen (Prahalad & Ramaswamy 2004). När det gäller 

utveckling av nya tjänster med frontpersonalmedverkan saknas nästan helt bi-

drag från tjänsteforskningen. Det är rimligt att anta att särskilt frontpersonal 

också kan bidra till en mer effektiv tjänsteutvecklingsprocess, då deras kunskap, 

färdighet och erfarenhet från kunder, kollegor och internt arbete är betydelse-

full.  

 
                                                 
2 Alam (2002) använder ordet ”user” (användare) i sin artikel men förtydligar i en fotnot att ”user” och 
”customer” (kunder) används synonymt i artikeln. 
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Tjänsteutvecklingsprocessen där frontpersonalen aktivt medverkar har alltså 

diskuterats sparsamt tidigare. de Jong och Vermeulen (2003) har i sin samman-

ställning av hur framgångsrik tjänstutveckling organiseras beskrivit vikten av 

frontpersonalens medverkan och framhåller bland annat att personalen är själva 

hjärtat i innovationsprocessen. Förutom att idéer kommer från FoU3 avdelning-

ar hävdar de Jong och Vermeulen (2003) att det är personalen som måste 

komma med idéer till nya eller förbättrade tjänster och senare också utveckla 

dessa till framgångsrika innovationer. Den personal som har ansvar för utfö-

randet av tjänsten spelar vanligtvis en väsentlig roll i utformning av densamma 

och hjälper kunden att fatta nya beslut (Johne & Storey 1998).   

 

Kelly och Storey (2000) hävdar att det är få företag som bedriver tjänsteutveck-

ling genom att aktivt involvera frontpersonalen. Kelly och Storey anser också 

att detta är märkligt då företagen kan få problem vid lanseringen av den nya 

tjänsten eftersom implementering antas gå snabbare och lättare om frontperso-

nalen medverkar i processen (även Schneider och Bowen (1984) delar denna 

uppfattning). Kelly och Storey (2000) behandlar främst vilka systematiska pro-

cedurer som används i företagen för att skapa nya tjänster. Frontpersonalen 

representerar den kritiska länken från tjänsteorganisationen till kund. De är an-

svariga både för att förstå kunders behov och för att tolka kunders efterfrågan i 

realtid (Cook m.fl. 2002). Denna personalkategori får erfarenhet av att förstå 

kundernas önskemål i olika situationer och de borde därmed också vara en till-

gång när nya eller befintliga tjänster skall utvecklas.  

 

Eftersom flertalet tjänster produceras i interaktionen mellan personal och kund 

är det av vikt att skapa förutsättningar för frontpersonalen att leverera tjänster 

av god kvalitet. Frontpersonalen är de som arbetar närmast kunderna och dess-

utom är delaktiga i de interna processerna. Frontpersonal som har ett inflytande 

i utvecklingsprocessen resulterar i en ökad acceptans för tjänsten, vilket i sin tur 

förenklar implementeringen av densamma (de Jong & Vermeulen 2003). Även 

Martine och Horne (1995) anser att frontpersonalen fyller en funktion i tjänste-

utvecklingsprocessen genom sin kunskap om kunder och om konkurrenskrafti-

ga erbjudanden. De kan även hjälpa till att definiera lämplig nivå av skräddar-

syddhet och användarvänlighet ur kundens perspektiv. Cook m.fl. (2002) häv-

dar att medarbetarnas betydelse för framgång i tjänstorganisationer inte kan 

överskattas. Kundernas uppfattning om en verksamhet, en tjänst och dess värde 

skapas ofta i betydande utsträckning i relationen med enskilda medarbetare. 

                                                 
3 Med FoU menas forskning och utveckling. 
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Detta har en avgörande betydelse för kundens lojalitet, framtida beteende och 

därmed lönsamheten för företaget. 

 

1.1.2 Problemformulering 

Då kundernas efterfrågan ständigt förändras behöver nya tjänster kontinuerligt 

utvecklas, därutöver bidrar konkurrensen mellan företag till att tjänsteutveckling 

behöver ske effektivt. Det räcker dock inte med att utveckla en ny tjänst effek-

tivt utan det gäller även, som tidigare nämnts, att internt implementera och till 

kunden lansera densamma på ett effektivt sätt.  

 
Forskningsresultat visar att det är fruktbart att både frontpersonal och kunder 

medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen. Fokus har tidigare framförallt varit 

mot kundens involvering i utvecklingsprocessen och min undran är därför: Vad 

bidrar frontpersonalen med i tjänsteutvecklingen? Kan de bidra till att tjänsteut-

vecklingsprocesser når uppsatta mål på kortare tid? Kan frontpersonal bidra till 

att skapa mer värde i de tjänster som erbjuds kunder?  

 

Hur vet vi att den nya tjänsten når en godtagbar nivå för att nå marknadsmässig 

och kommersiell framgång? Tjänster som utvecklas behöver hålla en viss stan-

dard för att bli efterfrågade.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det finns inga djupare empiriska studier av frontpersonalens medverkan i tjäns-

teutveckling. Avhandlingen avser ge ett bidrag inom det i tidigare avsnitt redo-

visade kunskapsgapet. För att undersöka vad frontpersonal kan bidra med och 

om deras medverkan kan leda till en effektivisering av tjänsteutvecklingsproces-

sen avser jag att använda följande syfte. 

  

Syftet med avhandlingen är: 

 

• att beskriva och analysera frontpersonalens medverkan och bidrag i 

tjänsteutvecklingsprocessen samt vad frontpersonalen specifikt bidrar 

med till den nya tjänsten. 

 

Tre övergripande forskningsfrågor vägleder arbetet.  
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Den första forskningsfrågan behandlar när och hur frontpersonal medverkar i 

tjänsteutvecklingsprocesser, samt personalens bidrag i nämnda processer. 
 

Den andra forskningsfrågan behandlar vad frontpersonalen bidrar med till den 

nya tjänsten. Det finns flera sätt att ”mäta” bidragen till den nya tjänsten. Jag 

har valt att ”mäta” bidragen genom att studera tjänstens förutsättningar och de 

kvalitetskrav som kunden efterfrågar, såsom de hanterats i de studerade utveck-

lingsprojekten.  
 

Den tredje forskningsfrågan bygger på resultaten av de två första forskningsfrå-

gorna och behandlar mer generellt hur effektiv tjänsteutveckling bedrivs. 

 

Observera skillnaden mellan frontpersonalens medverkan och bidrag i tjänste-

utvecklingsprocessen och deras bidrag till den nya tjänsten. Medverkan och 

bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen gagnar främst den interna process som 

genomförs på företaget och kommer inte kunden till känna. Bidrag till den nya 

tjänsten kommer även kunder till godo genom de erbjudanden de ställs inför.  

 

1.3 Forskningsfronten 

Tjänsteutveckling har sina rötter i tjänsteforskningen och hur värde skapas ge-

nom tjänster men det finns starka influenser från området produktutveckling 

och delvis forskningen om innovationer. Delområden inom tjänsteforskningen 

som särskilt uppmärksammat utvecklingen av nya tjänster är tjänstemarknadsfö-

ring och ledning av tjänsteföretag. I mitt arbete tar jag främst utgångspunkt i de 

två sistnämnda. Inom tjänstemarknadsföringen är tjänsteutveckling, relationer, 

kvalitet, kundperspektiv, kommunikation, servicekultur och strategi centrala 

begrepp. Tjänstemarknadsföring har en tydlig koppling till avhandlingen då den 

behandlar tjänsteutvecklingsprocessen4, relationer5 och kvalitet6. I tjänsteut-

vecklingsprocessen skapas förutsättningar för tjänsten, värde då kunder använ-

der den nya tjänsten och goda kundrelationer. Relationer har i tidigare forskning 

främst diskuterats i termer av den kontext inom vilken tjänsten kommer till, en 

kvalitetsaspekt (relationskvalitet) eller hur interaktionen med kunden sker. I 

denna studie sätts relationer in i ett större perspektiv. Kvalitet är även det något 

som utvecklas i tjänsteutvecklingsprocessen och som har betydelse vid tjänstens 

                                                 
4 Se t.ex. Alam (2002); Gustafsson och Johnson (2003); Jönsson (1995).  
5 Se t.ex. Edvardsson m.fl. (2005); Grönroos (1997, 2000); Strandvik (2001). 
6 Se t.ex. Grönroos (1984, 2000, 2007); Parasuraman, Ziethmal och Berry; (1985, 1988, 1994); 
Schneider och White (2004); Brady och Cronin (2001). 
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förmåga att skapa värde för kunden. Det finns även anknytningspunkter till hur 

tjänsteföretag leds genom att avhandlingen är skriven ur ett managementper-

spektiv. Även de övergripande frågeställningarna angående frontpersonalens 

medverkan och bidrag, eller hur och i vilken omfattning de tillåtits medverka 

och bidra till tjänsteutvecklingsprocessen, har samband med utvecklingen av 

hur tjänsteföretag leds.  

 

Flertalet modeller över tjänsteutvecklingsprocessen är starkt influerade av mo-

deller över produktutvecklingsprocessen och hur fysiska produkter utvecklas. 

Jag har emellertid valt att ta min primära utgångspunkt i tjänsters logik och i hur 

värde skapas genom tjänster. Jag använder främst de begrepp som utvecklats 

inom tjänsteforskningens område vilka självfallet delvis är influerade av teorier, 

modeller och empiriska resultat inom området produktutveckling och ”product 

management”. Vissa studier inom produktutveckling inkluderar också tjänster 

och service men då på tillverkningslogikens villkor. Jag vill emellertid framhålla 

att det finns flera gemensamma nämnare och att en produkt skall skapa värde 

för sina kunder, att värdet realiseras när produkten används samt att fysiska 

produkter ofta är plattformar för tjänster som skapar kundvärde.  

 

Avhandlingen bygger således främst på tidigare forskning inom tjänsteutveck-

ling. För att skapa en översikt har jag bl.a. sökt i olika databaser vid flera tillfäl-

len under avhandlingsarbetet. 

 

Tabell 1.1 Sökresultat från sökning den 2 mars 2007. 

 Google scholar Emerald Business Source 
Elite 

Service develop-
ment 

2.890.000 25.362 843 

Service develop-
ment i titeln 

7800 72 60 

Service develop-
ment + staff  

151 50 0 

Service develop-
ment + staff + 
bank 

07 17 0 

New service de-
velopment i titeln 

120 19 29 

 

                                                 
7 I Google scholar ingår alla (eller inget) sökord i titel, min sökning gav här inget resultat troligtvis 
beroende på att alla sökord ingick i titeln. 
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Det är stor skillnad på resultaten av sökningarna (tabell 1.1). Google scholar har 

framförallt använts i de fall jag fått tips om en forskare eller en artikel där inte 

journalens namn varit känd. Jag har främst koncentrerat mig på de resultat av 

sökningarna där ”New service development” funnits med i titeln. Dessutom har 

jag naturligtvis erhållit ett stort antal artiklar och böcker från handledare och 

andra kollegor. 

 

Som exempel kan nämnas att genom sökning (2007-03-02) i Emerald på ”servi-

ce development” (all fields) fås 25.362 träffar. Om sökningen begränsas till att 

”service development” skall ingå i artikelns titel reduceras antalet träffar till 72. 

Om dessutom sökordet ”staff” (alla fields) tillförs reduceras antalet träffar till 

50. När ytterligare ett sökord tillförs, ”bank” blir antalet träffar 17 varav en från 

2006, tre från 2005 och tre från 2004. I mina sökningar har jag även använt 

sökord som ”involvement”, ”participation” och ”front-line”. Några av de artik-

lar som jag anser vara intressanta i sammanhanget och som jag bygger vidare på 

är Alam (2002), Johne och Storey (1998) och de Jong och Vermeulen (2003).  

 

Alam (2002) behandlar användarinvolvering i tjänsteutveckling och fokuserar 

på ”business to business”. Fler studier behövs dock, enligt Alam, för att fördju-

pa förståelsen av olika aspekter på tjänsteutveckling. I min studie fokuseras 

frontpersonals medverkan i tjänsteutveckling vilket är en utvidgning av det 

Alam efterlyser. Jag kan dock se likheter mellan Alams studie och den som jag 

har genomfört.  

 

Johne och Storey (1998) genomförde en beskrivning och analys av forskningen 

inom området tjänsteutveckling. de Jong och Vermeulen (2003) gör en forsk-

ningsöversikt samt för en diskussion kring organisering av tjänsteutveckling och 

inkluderar produktrelaterade karaktäristiska med relevans för tjänstutveckling.  

 

de Jong och Vermeulen (2003) diskuterar framgångsrik tjänsteutveckling med 

utgångspunkt i en litteraturstudie. Artikeln klassificerar organiseringen av tjäns-

teutveckling i två utvecklingssteg: leda nyckelaktiviteter i tjänsteutvecklingspro-

cesser och att skapa ett klimat för fortsatt nyskapande. De två utvecklingsstegen 

diskuteras, var för sig, utifrån människor och struktur. de Jong och Vermeulen 

(2003) efterlyser dock empiriska studier inom området, vilket jag ämnar bidra 

med genom att studera frontpersonalens medverkan och bidrag i tjänsteutveck-

lingsprocessen utifrån ett managementperspektiv.  
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Det är ingen av artiklarna ovan som tydligt framhäver innovationsperspektivet. 

Jag har inte för avsikt att specifikt avhandla innovationer i denna studie. 

 

1.4 Avgränsningar och urval 

Det är viktigt att göra en distinktion mellan begreppen tjänsteutvecklingspro-

cess och tjänsteutvecklingsprojekt.  

 

Tjänsteutvecklingsprocessen består, enligt avhandlingens definition, av fyra fa-

ser, idéfas, projektbildningsfas, utformningsfas och implementerings- och lanse-

ringsfas8. Det finns ett flertal modeller och teorier om tjänsteutveckling som 

föreskriver olika fasindelningar. Flera modeller placerar implementering och 

kanske framförallt lansering utanför tjänsteutvecklingsprocessen. Denna studie 

ansluter sig till de forskare som hävdar att tjänsteutvecklingsprocessen inbegri-

per alla aktiviteter från idé till lansering kopplade till tjänsteutveckling. Detta 

behöver dock inte innebära att alla de här faserna ingår i ett tjänsteutvecklings-

projekt. I denna studie består tjänsteutvecklingsprojekten av projektbildnings-

fas, där projektet initieras och projektgrupp bildas samt utformningsfas, där 

tjänsten utvecklas. Många av projektmedlemmarna medverkade även i framför 

allt implementerings- och lanseringsfasen.  

 

Studien är retrospektiv, vilket innebär att hela tjänsteutvecklingsprocessen hade 

genomförts vid tiden för studiens genomförande. De personer jag intervjuat, 

har främst medverkat i projektbildningsfasen, utformningsfasen och implemen-

terings- och lanseringsfasen. Projektledarna och en av rådgivarna (frontperso-

nal) har medverkat i projektbildningsfasen. I utformningsfasen har samtliga in-

tervjuade medverkat. I implementerings- och lanseringsfasen har framförallt 

frontpersonal och affärschefer medverkat, men i viss mån även projektledare. 

Idéerna till de undersökta tjänsterna har sin grund i en stor intervjuundersök-

ning som genomfördes 1998-1999, alltså flera år innan projekten startade (för 

mer detaljer se kapitel fyra). De personer jag intervjuat har med andra ord inte 

medverkat i idéfasen men de har god kännedom om hur idéer skapats, värderats 

och använts liksom erfarenhet från tidigare tjänsteutvecklingsprojekt i banken. I 

några fall har respondenterna erfarenheter av tjänsteutveckling från andra före-

tag. Det är rimligt att anta att dessa erfarenheter har använts i de studerade pro-

jekten.  

 
                                                 
8 Med implementering avses intern ”lansering” och med lansering avses extern lansering till kund. 
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Studien behandlar tjänsteutveckling med personalmedverkan och det är främst 

frontpersonalens medverkan och bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen som stu-

derats. Jag har därmed gjort ett medvetet val att inte intervjua t.ex. marknadsav-

delningens personal eller kunder. Dock återfinns kunders uppfattningar filtrera-

de genom den personal som intervjuats och som medverkat i olika tester av 

tjänsterna, i vissa fall i direktkontakt med kunder. 

 

De studerade processerna gäller dels tjänster som produceras i mötet med kun-

den, dels tjänster som är teknikbaserade och utmärkts av självbetjäning. Tjäns-

terna är ICT9-relaterade, men jag försöker att så långt möjligt avgränsar mig 

från de snävt teknologirelaterade problemen.  

 

Varför banksektorn? Som studieobjekt i arbetet fanns ett flertal företag att välja 

mellan. Många tjänsteföretag vänder sig till kunder med speciella behov, exem-

pelvis revisionsbyråer och konsulter av olika slag. Jag var intresserad av tjänste-

företag som många människor på ett eller annat sätt kommer i kontakt med. 

Banker framstod då som lämpliga för min undersökning. Undersökningen är 

genomförd inom en bankorganisation och inom denna organisation har fyra 

olika tjänsteutvecklingsprocesser valts ut för djupare studier.  

 

1.5 Avhandlingens struktur 

Innan de teoretiska utgångspunkterna preciseras vill jag kort kommentera av-

handlingens struktur. Den följer ett standardformat för studier av denna typ, 

kapitlen inleds med en beskrivning av innehållet och dess struktur. Figurer och 

tabeller hjälper läsaren att få en överblick. Strukturen ges i åtta steg: 

                                                 
9 Med ICT menas informations- och kommunikationsteknik 
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1 Inledning 
 
 

2 Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 
 
 

3 Forskningsansats och forskningsprocess 
 
 

4 Så här utvecklar banken tjänster 
 
 

5 Frontpersonalens medverkan och bidrag till tjänsteutvecklingsprocessen 
 
 

6 Frontpersonalens bidrag till de nya tjänsterna 
 
 

7 Effektiviseringsproblematiken i tjänsteutveckling 
 
 

8 Avhandlingens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
 

 
 

Figur 1.1 Strukturen i avhandlingen. 

 

Kapitel två innehåller en forskningsöversikt och preciserande teoretiska ut-

gångspunkter. Inledningsvis i kapitlet diskuteras tjänst och kundvärde samt ka-

tegorisering av tjänster. I nästkommande avsnitt avhandlas på vilket sätt front-

personalen medverkar, tjänsteutvecklingsprocessens olika faser, tjänstens förut-

sättningar samt tjänstekvalitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 

teoretiska utgångspunkterna.  

 

I det tredje kapitlet behandlas forskningsansats och forskningsprocess. Kapitel 

fyra behandlar empirin och är uppdelat i fyra avsnitt där varje avsnitt innehåller 

en fallstudie. Ambitionen med empiriredovisningen är att förmedla kunskap om 

den studerade verkligheten till läsaren. Fallbeskrivningarna presenteras med 

hjälp av tjänstutvecklingsprocessens olika faser så som de beskrevs i mina teore-

tiska utgångspunkter. Det första fallet beskriver processen att ta fram en ar-

betsbeskrivning för chefer och benämns Alfa eller ”Så här arbetar vi i Bokad 

Process P01”. Det andra fallet beskriver tillkomsten av applikationen Beta, en 

programvara som används vid ekonomisk rådgivning. Fall tre benämns Gamma 

och beskriver arbetet med den fysiska miljön i banklokalen. Fall 1-3 har flera 

beröringspunkter genom att de är kopplade till privatkunder i bankens verk-
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samhet. Fall fyra, Delta, är hämtat från bankens företagsverksamhet och beskri-

ver utvecklingen av en elektronisk tjänst, så kallad e-tjänst, nämligen e-

bokföring (bokföring som sker via Internet länkad till bankens hemsida).  

 

I kapitel fem, som behandlar forskningsfråga ett, redovisas personalens med-

verkan och bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen. I kapitlet analyseras de olika 

fasernas innehåll med inriktning på hur och när frontpersonalen medverkade 

samt vad de bidrog med i tjänsteutvecklingsprocessen.  

 

I kapitel sex, som behandlar forskningsfråga två, genomförs analys av persona-

lens bidrag till de nya tjänsterna. Tjänsteutvecklingsprocessen resulterade i att 

en ny tjänst presenterades för kunderna och i kapitlet diskuteras vad frontper-

sonalen bidragit med som fått effekt på de nya tjänsterna. För att tydliggöra 

effekterna används en uppdelning enligt tjänstens förutsättningar och tjänste-

kvalitet. 

 

I kapitel sju, som behandlar forskningsfråga tre, diskuteras effektiviseringspro-

blematiken i tjänsteutveckling. I kapitlet väljs en av de från tidigare kapitel fram-

tagna kategorierna, effektiviserande. I kapitlet fördjupas diskussionen angående 

frontpersonalens medverkan i tjänsteutvecklingsprocessen samt personalens 

medverkan och bidrag i förhållande till effektiviseringsproblematiken. 

 

I kapitel åtta drivs tesen att frontpersonal, genom sin medverkan, bidrar till att 

utveckla både tjänsteutvecklingsprocessen och den nya tjänsten. Inledningsvis 

görs en återknytning till syfte och forskningsfrågor, därefter besvaras frågorna 

genom att resultaten från kapitel fem, sex och sju sammanfattas. I avsnitten 

som följer diskuteras avhandlingens praktiska och teoretiska bidrag samt även 

trovärdighet och generaliserbarhet av resultaten. Kapitlet avslutas med förslag 

till fortsatt forskning. Sist finns avhandlingens engelska sammanfattning.  
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2 Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

Forskningsöversikten och de teoretiska utgångspunkterna utgår från det syfte 

och de forskningsfrågor som presenterades i föregående kapitel. Många tjänster 

har betydande inslag av interaktion mellan frontpersonal och kund. I fallet 

självbetjäningstjänster uppstår interaktionen i samspel med t.ex. hemsidor och 

webbaserade processer. I dessa aktiviteter, interaktioner och relationer uppstår 

tjänsten, värderas tjänsten och formas kundens upplevelse av kvaliteten och 

värdet.  

 

Kapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar tjänst och värde i användning 

(kundvärde). Därefter beskrivs frontpersonalens medverkan i tjänsteutvecklingspro-

cessen och vad frontpersonalen kan tänkas bidra med, (jfr. forskningsfråga ett 

och kapitel fem). I avsnitten därefter behandlas den nya tjänsten utifrån tjänstens 

förutsättningar och det inom tjänsteforskningen centrala begreppet tjänstekvalitet, 

vilket är underlag för forskningsfråga två (och kapitel sex). Det avslutande av-

snittet, ”Teoretiska utgångspunkter – en sammanfattning”, sammanfattar de 

viktigaste begreppen från forskningsöversikten samt utmynnar i en analysmo-

dell (avsnitt 2.6). Frontpersonalens medverkan i tjänsteutvecklingsprojektet ana-

lyseras med utgångspunkt i begreppen personalmedverkan och tjänsteutvecklingspro-

cess. Därefter analyseras deras bidrag till den nya tjänsten med utgångspunkt i 

begreppen tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet. 

 

Valen av perspektiv gjordes med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor. De 

fyra begreppen antas ge en bild av frontpersonalens medverkan och bidrag i 

tjänsteutvecklingsprocessen. Begreppens samhörighet kan beskrivas genom att 

frontpersonal medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen som resulterar i en ny tjänst. Den 

nya tjänsten beskrivs och analyseras med hjälp av begreppen tjänstens förutsätt-

ningar och tjänstekvalitet.  
 

2.1 Tjänst och kundvärde 

I den traditionella beskrivningen av tjänster lyfter man fram fyra egenskaper 

(Lovelock & Gummesson 2004; Vargo & Lusch 2004; Zeithaml m.fl. 1985). 

Under benämningen IHIP (intangibility, heterogeneity, inseparability och peri-

shability) anges fyra skillnader mellan varor och tjänster. Att tjänster är abstrak-
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ta (intangibility) innebär att de inte är fysiska, påtagliga objekt, utan aktiviteter 

och interaktioner, vilka ofta utförs tillsammans med kunder. Tjänsters egenska-

per får ett antal konsekvenser för hur de t.ex. styrs och marknadsförs. Hetero-

genitet resulterar i problem att standardisera tjänstens resultat. Olika aktörer 

kan utföra aktiviteterna på delvis olika sätt vilket påverkar resultatet, kvaliteten 

och kundupplevelsen. Det förhållande att många tjänster produceras, levereras 

och konsumeras/används i delvis simultana processer (inseparability) innebär 

exempelvis att ett kvalitetsproblem exponeras för kunden till skillnad mot fysis-

ka produkter, då ett fel kan upptäckas och åtgärdas innan kunden får del av 

produkten. Således; när det gäller tjänster sker produktion och konsumtion i tid 

och rum delvis samtidigt att jämföra med varor där produktion, köp och kon-

sumtion är separerade aktiviteter och processer. Det fjärde utmärkande draget 

enligt Vargo och Lusch (2004) är förgänglighet (perishability) vilket innebär att 

det är svårare att lagra tjänster än varor. En stol på ett tåg eller ett flyg kan inte 

lagras och säljas vid ett senare tillfälle. Ett bankkontor som inte har några kun-

der kan inte producera några tjänster. Om man inte kan lagra tjänster kan man 

försöka att ”lagra kunder” vilket innebär att styra kundernas beteende till tider 

och platser då efterfrågan är låg relativt kapaciteten. Detta kan göras med ex-

empelvis ett lågt pris vid dessa tillfällen eller att erbjuda andra kundupplevda 

fördelar för att styra efterfrågan till tider eller platser med ”ledig” kapacitet. 

 

Allt fler forskare har under de senaste åren framfört kritik mot IHIP som man 

menar saknar generell giltighet och hävdar bland annat att IHIP inte går att ap-

plicera på de allt vanligare Internettjänsterna (Lovelock & Gummesson 2004). 

Edvardsson m.fl. (2005) drar slutsatsen att IHIP inte kommer att användas i 

framtiden som allmän beskrivning av tjänster om vi vill förstå det ekonomiska 

utbytet och det värdeskapande som sker genom tjänster. Värde skapas tillsam-

mans med kunden vilket innebär att värdet skapas när kund och frontpersonal 

genomför någon form av aktivitet tillsammans, men det kan även vara fråga om 

kunden i rollen som ”egenproducent”. Det nya fokus inom tjänsteforskningen 

som enligt Edvardsson m.fl. (2005) vinner allt mera acceptans handlar inte om 

att ange nya och ”bättre” egenskaper hos en kategori markandserbjudanden 

som benämns tjänster utan om ett perspektiv på värdeskapande för främst 

kunder men också för andra intressenter såsom aktieägare och medarbetare. 

Detta innebär exempelvis att en bil inte ses som en bil utan som en transport-

funktion, ett tjänstekoncept och bilen ett medel för transporttjänster som ska-

par kundvärde. Edvardsson m.fl. (2005) avslutar sin artikel med att föreslå ett 

nytt sätt att beskriva eller som de uttrycker det porträttera tjänster: 
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• Tjänster är ett perspektiv på värdeskapande snarare än en kategori av 

marknadserbjudanden.  

• Fokus är kundperspektivet och hur värde realiseras i kundens använd-

ning eller konsumtion.  

• Att skapa värde tillsammans med kunden är lösningen och de interakti-

va, processuella, upplevelsemässiga och relationsbaserade mekanismerna 

utgör basen för karaktärsdrag hos tjänster och värdeskapande genom 

tjänster. 

 

Utvecklingen har således resulterat i att man idag inte betonar egenskaper hos 

tjänster i förhållande till varor utan mer att tjänsten ska skapa värde för kunden 

och göra dem till medproducenter i tjänsteprocessen. Gummesson (2001) häv-

dar att kunden köper varken varor eller tjänster utan de köper erbjudanden som 

möjliggör tjänster som i sin tur skapar värde. Det är kundens upplevelse som 

bildar grund för uppfattningen om kvalitet och värde på tjänsten. Edvardsson 

(1996) anser att en grundläggande uppfattning om tjänster bygger på att; 

 

tjänster inte finns utan kommer till eller uppstår i en kunddriven, värdeska-

pande process i vilken personmöten ofta (men inte alltid) spelar en central roll 

för kundens upplevda kvalitet (Edvardsson 1996, sid. 213). 

 

Även Berry m.fl. (2002) har diskuterat kundvärde och föreslår följande defini-

tion.  

 

Kundvärde kan inte reduceras till funktionalitet kontra pris. Istället, är det 

uppbyggt av både funktionella och känslomässiga fördelar kunder erhåller mi-

nus de finansiella och ickefinansiella uppoffringar det för med sig (Berry m.fl. 

2002, sid. 86). 

 

Här betonar Berry m.fl. (2002) vikten av de emotionella aspekter kunden beak-

tar då kundvärdet av tjänsten bedöms. Kundvärdet kan därmed inte ses enskilt 

utan som inbäddat i tjänsten.   

 

Frontpersonalens roll diskuteras sällan men man beskriver möten mellan två 

parter och det gör även Lovelock och Wirtz (2004) då de beskriver tjänsten 

som en handling eller utförande som erbjuds av en part till en annan. Lovelocks 
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och Wirtz beskrivning stämmer väl med denna avhandlings utgångspunkter när 

det gäller personliga tjänster.  

 

En tjänst kan också vara en ren självbetjäningstjänst där interaktionen sker mel-

lan kund och exempelvis en uttagsautomat. Grönroos (2000) argumenterar för 

att tjänster ofta handlar om att lösa ett upplevt kundproblem och att tjänsten 

uppstår genom en process av aktiviteter. Grönroos definition av tjänst är: 

 

En tjänst är en aktivitet eller serie av aktiviteter av mer eller mindre oberörbar 

natur, som normalt, men inte nödvändigtvis, sker genom interaktion mellan 

kunden och tjänsteutförare och/eller fysiska resurser eller varor och/eller sy-

stem hos tjänstetillhandahållaren, som motsvarar lösningar på kundproblem 

(Grönroos 2000, sid. 27). 

 

Här berör Grönroos att en tjänst även kan ”komma till” genom interaktion 

mellan kund och system vilket kan vara ett exempel på självbetjäningstjänst och 

noterbart är att den tidigare nödvändiga interaktionen mellan kund och front-

personal, som av många anges som ett kännetecken för en tjänst, kan ersättas 

av ny teknik exempelvis en uttagsautomat. Här ansluter jag mig till det senare 

det vill säga att en tjänst även kännetecknas av interaktion mellan kund och sy-

stem och då inte minst Internettjänster. 

 

2.1.1 Kategorisering av tjänster 

För att bättre förstå tjänsters egenskaper har olika kategoriseringar lanserats 

(Bullinger m.fl. 2003; Lovelock & Wirtz 2004; Fitzsimmons & Fitzsimmons 

2004). Lovelock och Wirtz har delat in tjänster i vad som kännetecknar utfö-

randet och vem eller vad som är direkt mottagare. När det gäller tjänsteaktivite-

ter och interaktioner är de i sin tur indelade i påtagliga eller konkreta och opå-

tagliga eller abstrakta. Tjänster delas in i de som riktas till människor respektive 

till fysiskt innehav eller de som riktas till ägodelar. Exempel på tjänster som vän-

der sig till människan är bland de mer påtagliga, persontransport, sjukvård, logi, 

skönhetssalonger och restauranter/barer. De som är mer abstrakta och vänder 

sig till människor och då främst till människors intellekt är t.ex. annonsering/PR, 

konst underhållning och utbildning. När det fysiska innehavet av tjänster diskute-

ras är de mer påtagliga t.ex. transporter, reparationer och underhåll. Bland tjäns-

ter som är abstrakta och är informationsbaserad finner vi t.ex. bokföring, bank-

tjänster, försäkring och juridisk rådgivning (Lovelock & Wirtz 2004). 
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Enligt Lovelock och Wirtz (2004) klassas bankverksamhet som tjänster riktade 

mot fysiskt innehav. Inom banken erbjuds dock ett stort antal tjänster utöver de 

som är direkt riktade till fysiskt innehav, exempelvis rådgivning. I den här kate-

goriseringen klassas rådgivning som konsultverksamhet och är riktad till männi-

skor. Rådgivning är en stor del av bankens verksamhet och därmed bör ban-

kens arbete stämma överens med båda dessa kategoriseringar, fysiskt innehav 

och människor.  

 

En alternativ kategorisering av tjänster har föreslagits av Fitzsimmons och Fitz-

simmons (2004). De har beskrivit olika kategorier av tjänster och hur de hör 

samman. Av dessa båda typologier, Lovelock och Wirtz (2004) och Fitzsim-

mons och Fitzsimmons (2004) framgår att bankernas verksamhet och tjänster 

är en del av infrastrukturen i samhället samt att den också klassas som informa-

tionsbaserad, abstrakt tjänst. Kategoriseringarna skiljer sig en del åt eftersom 

forskarna har olika utgångspunkter.  

 

2.2 Personalmedverkan  

Personalmedverkan i samband med förändringsarbete har behandlats i tidigare 

forskning. Targama (1974) har exempelvis hävdat att administrativa rationaliser-

ingsprojekt förutsätter att personal, och då inte minst chefer, kan se ett sådant 

projekt som en normalt fungerande företeelse i företaget. Dessutom beskriver 

Targama betydelsen av den lojalitet som personalen känner gentemot företaget. 

Lojalitet krävs för att kunna genomföra smärtsamma omställningar hävdar Tar-

gama vidare. I sammanhanget poängteras även betydelsen av att projektledare 

vinner förtroende bland den berörda personalen. Andra fördelar med en hög 

grad av personalmedverkan är att det ofta resulterar i en högre nivå av produk-

tivitet (Gyan-Baffour 1999). 

 

Begreppet TQM (Total Quality Management) har många innebörder. I allmän-

het avses att organisationen har ett långtgående engagemang och delaktighet i 

kvalitetsförbättringsarbete med alla anställda på alla nivåer, med alla underav-

delningar aktivt deltagande (Collard & Silver 1990). TQM förutsätter därmed att 

personal medverkar vid t.ex. tjänsteutvecklingsprojekt. Rodrigues (1994) beskri-

ver personalens medverkan i form av rådgivande grupper, uppgiftslämnare och 

ingående i multifunktionella team när det gäller problemlösning och systemför-

bättringar. Då personal medverkar i någon form av utvecklingsarbete kan på 
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flera sätt hävdas att det är en del i TQM-arbetet. Denna avhandling kommer 

dock inte att ta avstamp i TQM men konstaterar att det finns beröringspunkter 

mellan TQM-arbete och frontpersonalens medverkan i tjänsteutveckling.  

 

Då det finns relativt lite forskning om frontpersonalens medverkan i tjänsteut-

vecklingsprocesser kommer jag att dra vissa paralleller med forskning inom an-

vändarinvolvering/kundinvolvering. Det finns flera olika tillvägagångssätt att 

involvera kunder. Matthing m.fl. (2004) har sammanfattat ett antal artiklar där 

kundinvolvering vid tjänsteutveckling behandlas. Resultatet blev 22 artiklar som 

behandlade ämnet men det var, enligt Matthing m.fl., enbart fyra (Alam 2002; 

Martin & Horne 1995; Martin m.fl. 1999; Thomke 2003) av dessa som hade 

primärt fokus på kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocessen. För att precise-

ra ytterligare är det Alam som behandlar metoder för involvering. De vanligaste 

metoderna är enligt Alam (2002) att genomföra personliga intervjuer, besök och 

möten, exempelvis bjuds användarna in att närvara och ge synpunkter när pro-

jektgruppen har möte.  

 

Nedan har jag valt att redogöra i tabellform vad några författare redovisar för 

speciella kännetecken för användarinvolvering/kundinvolvering.  

 

Tabell 2.1 Användarinvolvering enligt Alam. 

Användarinvolvering enligt Alam (2002). 

• Personliga intervjuer. 

• Besök och möten, exempelvis bjuds användarna in att närvara och ge 

synpunkter när projektgruppen har möte. 

• Brainstorming genomförs i grupper för att öka kreativiteten. 

• Användarna observerar och ger feedback. Användare får i uppgift att 

kommentera någon form av försöksverksamhet. 

• Telefon, fax och e-mail. Producenten informerar användarna om 

tjänsteutvecklingsprocessen med hjälp av telefon, fax, e-mail, bro-

schyrer och andra publikationer. 

• Fokusgruppdiskussioner skapas för att diskutera eventuella problem 

och andra frågor.  

 

Alam (2002) beskriver bland annat intensiteten i medverkan och metoder för 

användarinvolvering. När Alam talar om intensiteten i användarinvolvering in-

kluderas även att någon förslår en ny tjänst och efter det inte är med i processen 

längre. Andra forskare (se nedan) har en snävare definition av involvering där 
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det krävs ett större engagemang än att vara enbart en förslagsställare. Tre meto-

der för kundinvolvering visas - lead user, konsumentidealiserad design och betatest-

ning10. 

 

I lead usermetoden (von Hippel 1986) tar man hjälp av så kallad ”lead user” vilket 

är benämningen på individer eller företag som ligger före den resterande mark-

naden och som har stött på problem som ännu inte uppstått för normalanvän-

daren. Speciella kännetecken för denna metod är de enligt tabell 2.2.  

 

Tabell 2.2 Kundinvolvering, lead usermetoden. 

Kundinvolvering enlig von Hippel (1986). 

• Specifikation av karakteristiska för en ”lead user”. 

• Identifiera ett urval av ” lead user”. 

• Problemlösningssessioner med ” lead user”, ingenjörer och marknadsfö-

rare. 

 

Metoden innebär ingen principiell skillnad när det gäller individernas medver-

kan. Det vill säga att identifieringen av ” lead user” sker på liknande sätt men att 

urvalsgrupperna är olika. Metoden kan således användas även med den personal 

som finns inom företaget. Det finns ofta personal som är specialiserade och 

som har ett intresse av att vara kunniga inom specifika områden. Det svåra kan 

vara att finna denna personal i organisationen men om man lyckas kan det vara 

ett bra tillvägagångssätt. I det här fallet förefaller det inte vara någon skillnad 

om ”lead usern” är kund eller personal. Metoden lämpar sig att använda för att 

dra nytta av kunskap och erfarenhet hos både kunder och personal. 

 

Konsumentidealiserad design (Ciccantelli & Magidson 1993) är en process som syf-

tar till att involvera kunden i utformningen av produkter och tjänster i ett tidigt 

stadium. I det här fallet handlar det om att få kunden att tänka i nya banor och 

bidra med idéer och konkreta förslag till nya tjänster eller produkter. Tillväga-

gångssättet bygger på att ett antal noggrant utvalda konsumenter ur olika mark-

nadssegment träffas under en dag och genomför sessionen. Ciccantelli och Ma-

gidson (1993) har funnit sex principer som är avgörande för processen (se tabell 

2.3). 

                                                 
10  På originalspråk, Consumer idealized design and Beta testing. 
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Tabell 2.3 Kundinvolvering, konsumentidealiserad design. 

Kundinvolvering enligt Ciccantelli och Magidson (1993). 

• Involvera konsumenterna i produkt- och tjänsteutveckling så tidigt som 

möjligt och gör dem delaktiga även i de efterföljande faserna. 

• Uppmuntra konsumenterna att fokusera på efterfrågade egenskaper 

istället för på icke efterfrågade egenskaper. 

• Uppmuntra konsumenter att fokusera bortom det som är tillgängligt 

idag, det vill säga på idealet. 

• Se till att konsumenterna inte enbart talar om vad de anser vara attraktivt 

utan att de går ett steg längre genom att involvera dem i hela utveck-

lingsprocessen och i designen av produkten eller tjänsten. 

• Uppmuntra konsumenterna att inte oroa sig över om själva utvecklings-

processen är möjlig; få dem istället att fokusera på vad de vill ha. 

• Uppmuntra konsumenterna att framhäva orsakerna varför de vill ha det 

de vill ha. 

 

De begränsningar som nämns i denna metod är att tjänsten eller produkten 

skall kunna utvecklas med existerande teknik och inom de lagar som finns inom 

området. 

 

I de senare faserna av tjänsteutvecklingsprocessen sker tester av olika slag. Ett 

tillvägagångssätt som används är betatestning (Roberts 2000) och det innebär att 

en prototyp testas av utvalda konsumenter. Syftet är att säkerställa att produk-

ten eller tjänsten fyller sin funktion i konsumentens omgivning. Betatestning är 

vanlig i mjukvaruindustrin där Microsoft och deras betaversioner av nya pro-

gram kan vara ett exempel.  

 

Betatestning är lämpligt att använda vid införandet av nya tjänster. Man väljer ut 

ett antal kunder och/eller medarbetare som får testa en ny tjänst innan den lan-

seras på bred front. Några punkter som karakteriserar betatestning är de enligt 

tabell 2.4. 
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Tabell 2.4 Kundinvolvering, betatestning. 

Kundinvolvering enligt Roberts (2000). 

• Välj ut konsumenter som skall vara med i testet. 

• Låt konsumenterna testa.  

• Utvärdera och korrigera prototypen efter testdeltagarnas anmärkningar. 

 

Gemensamt för dessa tre metoder (lead user, konsumentidealiserad design me-

toden och betatestning) är att de benämns involvering och att de innebär för-

hållandevis stort engagemang från de involverade.  

 

En lägre grad av engagemang är när användaren är med i någon form av mark-

nadsundersökning. En kundundersökning är en typ av marknadsundersökning 

och som exempel kan nämnas kvalitetsmätningar, kundtillfredsställelsemätning-

ar, kundklagomålsstudier, undersökningar av varumärkeskännedom bland kun-

derna, samt studier som fokuserar på kundernas uppmärksamhet på reklam 

(Echeverri & Edvardsson 2002). Vid genomförande av kundundersökningar 

står man inför ett metodval. Man beslutar hur data ska samlas in och identifierar 

vilken kundinformation som behövs för att lösa problemet. I nästa steg samlas 

informationen in med hjälp av någon lämplig datainsamlingsteknik, varefter den 

analyseras och tolkas. Det som kännetecknar en marknadsundersök-

ning/kundundersökning är att den oftast sker med hjälp av intervju eller enkät. 

När materialet samlats in är det analys och resultatredovisning som återstår. (Se 

tabell 2.5.) 

 

Tabell 2.5 Kundinvolvering genom kundundersökning. 

Kundundersökning. 

• Urval. 

• Enkät och personlig intervju. 

• Analys.  

• Tolkning. 

• Resultatredovisning. 

 

Ytterligare kundinformation, såsom information från personal, information 

som fås i kontakten med olika intressentgrupper, samt information som kom-

mer fram i den allmänna debatten i media, kan bidra till att beslutsfattare får en 

bättre bild av sina kunder (Echeverri & Edvardsson 2002).  
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2.2.1 Hur kan frontpersonal medverka? 

Användarinvolvering ger fördelar vid tjänsteutveckling (Alam 2002). En av för-

delarna är att det är lättare att lära sig använda den nya tjänsten och att det ock-

så ger bättre tjänster. Det är dock inte självklart att användarinvolvering an-

vänds i alla situationer och för att ta reda på om det är lämpligt kan man ställa 

sig följande fyra frågor. Vad är syftet, i vilket skede, hur stark är intensiteten och 

vilka metoder används eller bör användas (Alam 2002). Den metod som ofta 

används för att involvera användarna är enligt Alam personliga intervjuer. 

Andra sätt att involvera användare på är att ta lärdom av metoder inom kundin-

volvering. Med hjälp av lead user, konsumentidealiserad design, betatestning 

och kundundersökning, definieras vad begreppet medverkan står för.  

 

2.3 Tjänsteutvecklingsprocessen 

Med tjänsteutvecklingsprocess avses processen från idé till marknadslansering 

av en ny tjänst (Edvardsson 1996). Grönroos (1996) hävdar att tjänsteutveck-

ling inte behöver innebära att man söker nya tjänsteidéer. Det kan också röra 

sig om vidareutveckling av befintliga tjänster, vilket innebär förändrade egen-

skaper hos dessa. Om man vill poängtera att det gäller utveckling av helt nya 

tjänster används ibland begreppet ”new service development” (exempelvis Ed-

vardsson m.fl. 2000). Forskare är här överens om att det finns två olika varian-

ter av tjänsteutveckling; utveckling av nya tjänster och utveckling av befintliga 

tjänster. Jag ser inget egentligt motiv till att särskilja dessa två varianter då båda 

syftar till att utveckla tjänster.  

 

Flera forskare (t.ex. Shostack 1984; Edvardsson m.fl. 2000) hävdar att det krävs 

ett antal grundläggande förutsättningar för att tjänsteutvecklingsprocessen ska 

fungera väl. Processen bör enligt Shostack (1984) vara målinriktad, precis, me-

todologiskt grundad samt faktadriven. Edvardsson m.fl. (2000) hävdar att detta 

kan tyckas vara självklara egenskaper, men att studier visar att det långt ifrån 

alltid stämmer överens med verkligheten. Om inte tjänsteutvecklingsprocessen 

är målinriktad etc., kan det innebära onödiga kostnader eller ännu värre, att den 

utvecklade tjänsten inte når optimal nivå (Wrenne 2004). Tjänsteutvecklings-

processer kan dock ha olika målsättningar, vid det ena tillfället kan målet vara 

precist och vid det andra tillfället kan målet med processen vara att skapa nya 

idéer inom ett visst område. Den ena tjänsteutvecklingsprocessen är inte den 



 

 29 

andra lik vare sig det gäller målet eller faserna i processen. Beträffande faserna 

kan de komma i annan ordning och dessutom kan de delvis ske parallellt.  

 

Det finns ett antal modeller i litteraturen som beskriver tjänsteutvecklingspro-

cessen. En modell som beskriver olika faser är Jönssons (1995) (figur 2.1). I 

denna modell ingår fyra olika faser: idéfas, projektbildningsfas, utformningsfas 

och implementeringsfas. Faserna bygger i huvudsak på resultat från Wilhelms-

son11 och Edvardsson (1994) och används senare även av Edvardsson (1996). 

Jönsson hävdar att faserna är både sekventiella och parallella och att det inte är 

några klara gränser mellan faserna då de överlappar varandra samtidigt som 

återkoppling sker till tidigare faser.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2.1 Tjänsteutvecklingsprocessen i faser. 

Källa: Jönsson (1995, sid. 44). 
 

En utvecklad modell av tjänsteutvecklingsprocessen finns i Edvardsson m.fl. 

(2000). I den modellen placeras processen i en kontext men grunderna i de båda 

figurerna är relativt likvärdiga. Det som skiljer är att projektbildningsfasen (jfr. 

figur 2.1) har ersatts med den så kallade strategi- och kulturporten. Denna port 

återfinns även i Gustafsson och Johnson (2003). 

 

Förutsättningarna för att man ska lyckas att utveckla tjänster är enligt Gustafs-

son och Johnson att utgå från ett kundperspektiv och bygga vidare från det. 

Det går inte att ta hänsyn till alla så det krävs att företaget bestämmer sig för 

vilka kunder som ska prioriteras. Därefter är det dags att fortsätta tjänsteutveck-

lingsprocessen (Gustafsson & Johnson 2003), som i stort innehåller samma 

delar som Edvardsson 2000, och påbörja idégenereringen.  

                                                 
11 Wilhelmsson har bytt namn till Jönsson. 
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Projekt-
bildningsfas 

Utform-
ningsfas 
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Tabell 2.6 Utvecklingssteg. 
 
Utvecklingssteg 
  1. Strategisk planering 
  2. Idégenerering 
  3. Idégallring 
  4. Affärsanalys 
  5. Bildandet av projektgrupp 
  6. Design av tjänsten 
  7. Utbildning 
  8. Test och pilotverksamhet 
  9. Marknadstest 
10. Kommersialisering 
 
Alam och Perry (2002) redovisar två modeller över tjänsteutvecklingsprocessen, 
en för större företag där processen delas in i tio steg och en för mindre företag 
där vissa faser sker parallellt och processen delas in i sju steg. I tabell 2.6 redovi-
sas varianten med tio steg då den tydligare redovisar varje enskilt steg. 
 
Eftersom min avhandling behandlar tjänsteutveckling i banktjänster har jag 

även sökt litteratur som behandlar tjänsteutvecklingsprocesser inom banksek-

torn och funnit en artikel som behandlar ämnet. Bank of America har tagit fram 

en femstegsmodell som ser ut enligt nedan (Thomke 2003). 

 

• Utvärdera idéer, 

- tänka ut idéer, fastställa idéer och prioritera idéer. 

• Planera och designa, 

- tilldela och sätt ramar, fastställ designen, upprätta en roll-out plan. 

• Implementera, 

- utveckla en plan för tester, implementera idén. 

• Testa, 

- hantera marknaden genom att, kartlägga implementeringen, kartlägga 

resultat av tester och förbättra processen. 

• Rekommendera, 

- färdigställ rekommendationen, granska och godkänna rekommenda-

tionen, delge rekommendationen. 
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Denna modell skiljer sig inte nämnvärt från de som tidigare diskuterats. Den 

sista punkten kan dock sägas vara delvis ny eftersom det i de andra varianterna 

varit implementering direkt utan att det diskuteras rekommendation. 

 

Efter denna översikt redovisas nu närmare de olika fasernas innehåll med ut-

gångspunkt i Jönssons (1995) och Alams (2002) modeller. Här tillförs även 

andra forskares slutsatser inom respektive fas. Det finns svårigheter att dela in 

tjänsteutvecklingsprocessen i faser då processen inte alltid sker enligt en förut-

bestämd plan. För att underlätta beskrivningen av processens innehåll behövs 

det dock någon form av indelning. Jag har här valt en modell med få faser för 

att på så sätt enklare kunna tillföra fakta från andra forskare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2 Jämförelse mellan Jönssons faser och Alams steg i tjänsteut-

vecklingsprocessen. 

Källor: Jönsson (1995, sid. 44) och Alam (2002, sid. 258, min översättning). 
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Jönssons modell består av fyra faser och avsikten är att utgå från dessa och till-

föra vad andra forskare bidragit med. Inom var och en av faserna tillförs bland 

annat vad Alam (2002) och Gustafsson och Johnson (2003), bidragit med. På 

vilket sätt Jönssons och Alams modeller här sammanförts framgår av figur 2.2. 

Författarna hävdar att faserna inte alltid är sekventiella, och som framgår är de 

inte ense om fasindelningen, vilket stärker uppfattningen om att det är proble-

matiskt med att dela in tjänsteutvecklingsprocessen i faser. Av pedagogiska skäl 

är fasindelningen dock näst intill en nödvändighet för att förstå tjänsteutveck-

lingsprocessens innehåll på ett överskådligt sätt. I Norling (2004) visas dock en 

modell som karaktäriserar produktutveckling som en helhet, som i våg efter våg 

både breder ut sig och konkretiseras, preciseras, inåt. Det är enligt modellen 

samtidigt en utbredning och en precisering, inom en helhet. Det finns inga fa-

ser, inga sekvenser, i stället finns en kontinuitet där de gängse utvecklingsbe-

greppen används för att karaktärisera helhetsläget. Modellen har anknytning till 

forskningen om mentala modeller, där en grundtes är att helheten finns först, 

före strukturen, och att struktureringen, uppdelningen, alltid sker inom helhe-

tens ram.  

 

I fasmodellerna redovisas utvecklingen ofta sekventiellt, men det är sannolikt 

att de genomförs parallellt, vilket enbart framgår i förbigående enligt tidigare 

forskning. Sättet att arbeta iterativt borde tydligare framgå när tjänsteutveck-

lingsprocessen diskuteras. Ytterligare en del som inte diskuteras nämnvärt inom 

tjänsteutvecklingslitteraturen är hur arbetet med tjänsteutvecklingsprocessen 

följs upp inför kommande utvecklingsarbete.  

 

2.3.1 Idéfasen  

Idéer till nya tjänster kan tas fram på flera olika sätt, arbetet kan ske informellt 

eller vara starkt formaliserat. Idéer kan komma från organiserade idégenere-

ringsaktiviteter eller mera informellt. Det finns emellertid forskning som talar 

för att företag med formaliserad idégenerering lyckas bättre på längre sikt (Gus-

tafsson & Johnson 2003). Det finns många olika tekniker för att generera idéer. 

Ett vanligt och enkelt sätt är t.ex. att ha någon form av förslagslåda för att få 

idéer från de anställda. Utöver personal är kunder också en viktig källa till idé-

generering. Deras problem och önskemål är avgörande för tjänstens framgång 

och det är därför viktigt att de är med redan på idéstadiet.  
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Genom så kallad ”idea screening” fokuseras resurserna på de tjänster som är 

värda att satsa på. Detta kan också ske på olika sätt, formaliserat eller ickefor-

maliserat. Det är ofta svårt att veta vilka tjänster som ska prioriteras, varför det 

inte sällan blir subjektiva bedömningar som avgör. Det är i denna fas idén föds 

till en tjänst som i efterhand konkretiseras i ett tjänsteerbjudande. Redan här 

görs också en preliminär ekonomisk bedömning. Fasen innebär också att före-

taget identifierar en idé om en tjänst och värderar denna utifrån den verksamhet 

som redan äger rum i företaget. I denna fas beslutas om tjänsteidén är värd att 

satsa på med utgångspunkt i bland annat preliminära marknads- och kundbe-

dömningar.  

 

I det första steget av idégenereringen är det ofta många medarbetare som er-

bjudits möjlighet att lämna idéer. Anställda är sedan tidigare identifierade som 

en viktig källa till nya idéer inom produktutveckling (Kelly & Storey 2000). 

Inom tjänsteutveckling däremot hävdar de att anställda inte har samma bety-

dande påverkan. Gustafsson och Johnson (2003) anser dock att anställda länge 

varit en viktig källa till idéer och att det är i interaktionen mellan företag och 

kunder de mest värdefulla idéerna till nya tjänster genereras. Frontpersonalens 

betydelse är dock enligt min uppfattning inte systematiskt studerad.  

 

Alam (2002) har i sin artikel tagit fram ett antal riktlinjer för tjänsteutveckling. 

Han börjar ett steg före idégenerering med (figur 2.2, p. 1) strategisk planering 

som inbegriper att kartlägga områden, se över gemensamma mål, värdera affä-

rens betydelse och identifiera användare som är relevanta. Som steg nummer 

två kommer då (figur 2.2, p. 2) idégenerering, vilket i Alams version innebär att 

söka internt och externt efter idéer, undersöka kundernas behov, krav och pre-

ferenser och deras kriterier vid val samt att söka efter konkurrerande produkters 

värdering/rating. Nästa steg Alam tar upp är (figur 2.2, p. 3) idégallring. Med 

idégallring avser Alam att producenten ska granska genomförbarheten av idén, 

göra analys av utmärkande egenskaper och samla ihop användarnas problem 

och deras lösningar. Producenten ska även eliminera svaga koncept genom att 

analysera dem mot kundens behov och på ett optimalt sätt fastställa kundernas 

inköpsavsikter samt kontrollera patenträttigheter och gällande bestämmelser. 

Användarens behov behöver analyseras vid upprepade tillfällen eftersom beho-

ven kan ändras över tid. Nästa steg Alam behandlar är (figur 2.2, p. 4) affärsana-

lys, vilket består av att pay-back eller nuvärdeanalys genomförs. I detta steg in-

går också att göra marknadsbedömning, avkastningsanalys och ett budgetförslag 

för varje koncept. Av intresse är också vilken tilldelning av resurser som kan 
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påräknas från ledningen. Som sista del bör även en detaljerad konkurrentanalys 

genomföras. Om man anser att idén är värd att satsa på går man vidare till pro-

jektbildningsfasen. 

 

2.3.2 Projektbildningsfasen  

Med projekt avses att en verksamhet utförs med ett bestämt och avgränsat mål, 

under en bestämd tidsperiod, med en förutbestämd resursinsats (Wisén & 

Lindblom 2004). Det finns även ett antal olika former av projekt, forsknings-

projekt, utvecklingsprojekt, anläggningsprojekt och installationsprojekt. I inne-

varande studie riktas intresset främst till utvecklingsprojekt, med målet att leve-

rera en specificerad produkt eller ett specificerat system (Berggren & Lindkvist 

(red.) 2001). Projekt kan ses som temporära organisationer och karaktäriseras av 

fyra T:n (Lundin & Söderholm 1995). Tidsbegränsning (Time) beskriver att det 

finns en deadline. Tydlig uppgift (Task) som utförs av ett avgränsat team 

(Team) och handling som leder till förändring (Transition). I Packendorff 

(1995) definieras begreppet projekt utifrån flera projektledningsforskare. Ett 

projekt definieras som unikt, en engångsuppgift. Projektet har ett förutbestämt 

leveransdatum och är kopplat till ett eller flera prestationsmål som resursutnytt-

jande och kvalitet. Projektet innehåller komplexa aktiviteter som ofta är bero-

ende av varandra. Nedan kommer jag mer specifikt att diskutera hur fenomenet 

projekt behandlats i tjänsteutvecklingsprocessen. 

 

I projektbildningsfasen bildas en projektgrupp som har till uppgift att utveckla 

idén till en kommersiell tjänst. Projektbildningsfasen handlar mycket om att 

finna en lämplig sammansättning av projektmedlemmar. Vanliga komponenter i 

fasen är projektledning, projektsammansättning och arbetsmetodik. Gruppen 

diskuterar projektledningens roll samt ansvar och befogenheter men även pro-

jektgruppens sammansättning och enskilda projektmedlemmars ansvar och be-

fogenheter (Jönsson 1995). 

 

Edvardsson m.fl. (2000) hävdar att det behövs en organisatorisk enhet som se-

nare ska administrera den nya tjänsten och som leder utvecklingsprocessen. 

Denna grupp kallas ofta styrgrupp och är också den grupp som avgör om pro-

jektet ska få gå vidare till nästa steg eller inte. Projektgruppen har det operativa 

ansvaret för utformning och implementering, det vill säga de kommande faser-

na i tjänsteutvecklingsprocessen. Projektgruppens sammansättning är viktig och 

Edvardsson m.fl. (2000) föreslår att där finns deltagare från olika funktioner 
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och professioner (professionella grupper) i företaget tillsammans med kunder 

och andra externa aktörer. Detta multiteam är en utveckling av de multifunk-

tionella team som tidigare vanligen enbart innehöll deltagare från olika funktio-

ner inom företaget. Jag ansluter mig till dem som anser att gruppens deltagare 

ska vara förtrogna med företagets affärsidé och strategi både på ett övergripan-

de plan och när det gäller tjänsteutveckling (Edvardsson m.fl. 2000). Edvards-

son hävdar även att projektgruppens deltagare bör ha liknande värderingar och 

uppfattningar om företagets verksamhet. Exempelvis, om inte deltagarna kän-

ner till den övergripande strategin så strävar gruppen sannolikt inte åt samma 

håll och utvecklingsarbetet blir ineffektivt. Å andra sidan är det viktigt att fram-

hålla att olika erfarenheter, olika bakgrund och olika synsätt bidrar till kreativite-

ten. Någon har sagt: ”där alla tänker lika tänks det inte mycket”. De medarbeta-

re som kommer i direktkontakt med kunden bör här ha en självskriven plats i 

projektgruppen. Det viktigaste är att de olika personalgrupperna, frontpersonal, 

tekniker, datapersonal, experter etc. blir representerade tillsammans med kunder 

och andra externa aktörer (se Edvardsson m.fl. 2000).  

 

Gustafsson och Johnson (2003) modell, lägger inte tyngdpunkten på projekt-

bildning, de fokuserar istället passagen genom det de kallar kultur- och strategi-

porten. Här ska två huvudfrågor besvaras. (1) Är idén i linje med företagets af-

färsstrategi eller fokus? (2) Har företaget etablerat en effektiv tjänstekultur som 

stödjer idén? (Gustafsson & Johnson 2003). För att gå vidare bör dessa frågor 

ha besvarats med ja.  

 

Alam (2002) diskuterar hur bildandet av en projektgrupp sker, hur inriktningen 

bestäms och hur valet av projektledare kan ske (figur 2.2, p. 5). Efter att pro-

jektledningen presenterat projektet är det viktigt, enligt Alam, att varje medlem 

får tid att framföra sina önskemål och krav. 

 

2.3.3 Utformningsfasen  

I utformningsfasen konkretiseras tjänsten, vilket bland annat innebär att kun-

dens behov kartläggs, att den organisatoriska strukturen inom företaget utveck-

las och att tjänstens innehåll, utformning och genomförande fastställs (Jönsson 

1995). Inledningsvis görs behovsanalyser för den nya tjänsten. För det andra 

preciseras tjänsteerbjudandet och för det tredje utformas resursstrukturen som i 

sin tur består av produktions- och leveransprocessen, enligt Jönsson. 
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I utformningsfasen lyfts även kunderna fram som en viktig resurs. För att kun-

derna skall fortsätta köpa företagets nuvarande och kommande tjänster är det 

viktigt att tjänsterna kännetecknas av kvalitet, att de motsvarar kundernas be-

hov och upplevs attraktiva. Samtidigt skall de nya tjänsterna bidra till företagets 

lönsamhet och accepteras av medarbetarna för att bli framgångsrika, i vart fall 

på lite längre sikt. Skapandet av nya idéer redovisas ofta i idéfasen men det bör 

poängteras att nya idéer kan introduceras vid ett flertal olika tillfällen, t.ex. i ut-

formningsfasen (Jönsson 1995). 

 

För att låta kunden vara med och utveckla en effektiv banktjänst på t.ex. Inter-

net krävs att kunden redan initialt har teknisk kunnighet så att denne med enkel 

handledning exempelvis kan betala sina räkningar, flytta pengar och göra finan-

siella investeringar. I arbetet med att utforma en tjänst ingår också hur den län-

kas till andra tjänster och i vilken utsträckning kunden interagerar med personal, 

med andra kunder och/eller med teknisk utrustning. För att åstadkomma detta 

krävs oftast att tjänsten bryts ner i ett antal mindre processer och kartläggning 

av dessa processer var för sig (Gustafsson & Johnson 2003). I utformningsfa-

sen kan även en målförskjutning ske beroende på om kundens önskemål och 

krav förändras, vilket kan medföra att även idéfasens strategi måste förändras 

över tiden (Christensen & Kreiner 1997). 

 

Alam (2002) preciserar utformningsfasen dels till hur tjänsten utformas (figur 

2.2, p. 6), dels till hantering av test och pilotverksamhet (figur 2.2, p. 8). Under 

designarbetet beskrivs tjänstens tidigare identifierade utmärkande drag inklusive 

de personalaktiviteter som behövs för tjänsteleverans. Design innefattar även 

processavstämning gemensamt med användarna, att utveckla dokumenteringen 

och att göra ett utkast till den slutliga konstruktionen av tjänsten. Som sista 

punkt jämförs den ursprungliga ”önskelistan” med den konstruktion som före-

ligger. Nu påbörjas också test och pilotverksamhet (figur 2.2, p. 8) där använda-

ren kan medverka i simulerade tjänsteleveransprocesser och föreslå förbättring-

ar och designförändringar. 

 

Syftet med utformningsfasen är att ta fram en ny tjänst som motsvarar kundens, 

frontpersonalens och projektledningens förväntningar. Tidigare forskning visar 

att det krävs vissa förutsättningar och kvaliteter som behöver uppfyllas för att 

en ny tjänst skall infria förväntningarna, vilket kommer att diskuteras i 2.4 

Tjänstens förutsättningar och i 2.5 Tjänstekvalitet.  
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2.3.4 Implementeringsfasen  

Implementeringsfasen är en fortsättning på utformningsfasen och det är ofta 

svårt att avgöra var gränsen går mellan de två. Marknadsföring av tjänsten är 

dock en faktor som tillkommer här som en viktig del i implementeringen. I 

samband med introduktionen av den nya tjänsten är även information och ut-

bildning av personalen en viktig del av de interna marknadsföringsåtgärderna.  

 

Implementeringsfasen inleds när tjänsten lanseras internt och externt. Arbetet 

med tjänsteutveckling fortsätter dock, även efter lanseringen. Implementerings-

fasens innehåll varierar beroende på var i fasen man befinner sig. Som exempel 

kommer utbildning av personal och marknadsföring in tidigt, medan förvalt-

ning och vidareutveckling kommer senare. Genom vidareutvecklingen av tjäns-

ten sker en återkoppling till de tidigare faserna i tjänsteutvecklingsprocessen.  

 

Gustafsson och Johnson (2003) beskriver den fjärde fasen i tjänsteutvecklings-

cykeln som testning och implementering. Testning och implementering av en 

ny tjänst har två övergripande mål. Det första är att försäkra sig om att tjänsten 

samspelar och inte negativt påverkar de andra aktiviteter som kanske ingår i ett 

övergripande koncept med flera tjänster. Det andra är att säkerställa att både 

kunder, samarbetspartners och anställda förstår, accepterar och agerar på ett 

koordinerat sätt då de möter, bidrar till eller hanterar den nya tjänsten. 

 

En av de viktigare delarna, enligt Alam, vid implementeringen av en ny tjänst är 

att medarbetarna har adekvat utbildning för att kunna göra ett bra arbete. Alam 

(2002) har som steg sju (figur 2.2, p. 7) att utbilda personalen som skall tillhan-

dahålla tjänsten. Utbildningen innebär enligt Alam även att förbereda medarbe-

tarna på konfrontationer, att poängtera vikten av ett gott uppförande och att 

vara artig. Om dessa kriterier uppfylls säkerställs, enligt Alam, en jämn tjänste-

kvalitet.  

 

Utöver utbildning krävs test- och pilotverksamhet även under implementerings-

fasen (påbörjas i utformningsfasen). Idéer till förändringar och förbättringar 

uppkommer och införs. Som sista steg i Alams diskussion av viktiga delar i 

tjänsteutvecklingsprocessen finns marknadstest och kommersialisering. I mark-

nadstesten ingår att utveckla en marknadsplan, att återigen testa tjänsten mot 

användarna och att undersöka säljbarheten av den nya tjänsten. I testet ingår 

också att genomföra begränsad verksamhet på vald marknad. Kommersialise-

ring innebär att planera marknadsföringskampanjer, avtala med ev. distributörer 
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och andra mellanhänder, leta efter svaga punkter och ev. ytterligare modifiera 

tjänsten i förhållande till markandens förutsättningar. 

 

Ett viktigt moment i implementeringsfasen är att integrera tjänsten i det nuva-

rande tjänstesystemet. Ofta ska en ny tjänst fungera ihop med befintliga tjänster 

och andra mål i verksamheten.  

 

2.3.5 Vad kan frontpersonal bidra med i tjänsteutvecklingsprocessen  

Alla medverkande i tjänsteutvecklingsprocessen påverkar på olika sätt projektet 

och dess resultat. Forskare har formulerat motiv till varför frontpersonal bör 

medverka i arbetet, särskilt betonas idégenereringen och arbetet med den prak-

tiska utformningen av tjänsteprocessen. Utöver de motiv som jag redogjort för i 

inledningskapitlet kan tilläggas att Johne och Storey (1998) för en intressant 

diskussion om expert-, frontpersonal- och kundmedverkan i arbetet med nya 

tjänster. Om vi ser närmare på motiven till att frontpersonalen bör medverka i 

processen så har Johne och Storey (1998) tagit hjälp av Schneider och Bowen 

(1984) som formulerat motiven i fyra påståenden.  

 

• Hjälper till att identifiera kundernas efterfrågan.  

• Medverkan ökar sannolikheten för en positiv implementering. 

• Hjälper till att minska behovet av kundinvolvering.  

• Det kan leda till att frontpersonalen behandlar kunderna bättre. 

 

Medarbetarna i fronten är de som arbetar närmast kunderna och medarbetarna 

påverkar och påverkas av de interna processerna vilket innebär att de har in-

formation som bör nyttjas för att förverkliga företagets mål. Även Edvardsson 

(1996) hävdar vikten av att lyfta fram medarbetarna i tjänsteutvecklingen men 

konstaterar samtidigt att vid utformningen av nya tjänster måste hänsyn tas till 

flera olika resurser såsom teknik, system, rutiner och människor. Edvardsson 

(1996) anser att människan skall betraktas som den kritiska eller avgörande fak-

torn och att de övriga resurserna anpassas därefter.  

 

Tax och Stuart (1997) hävdar att ledningen är bäst lämpad att bestämma vilken 

inverkan den nya tjänsten ska ha på verksamheten. Frontpersonal har värdefulla 

idéer då de är närmast kund och ansvariga för utförandet av ett stort antal mö-

ten mellan kund och personal. Sammantaget kan frontpersonalens medverkan 
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resultera i att de kan bistå med att identifiera kunders efterfrågan och till viss del 

minska behovet av kundinvolvering i tjänsteutvecklingsprocessen (Schneider & 

Bowen 1984).  

 

Utan kunnig, skicklig och motiverad personal, som dessutom är inriktad på att 

ge bra service, kommer företaget inte att nå goda resultat. Eftersom resultatet är 

viktigt borde ”företagets viktigaste resurs”, personalen, därmed vara med och 

utveckla de nya tjänsterna (Grönroos 2002). Grönroos anser dessutom att an-

ställda, både chefer och medarbetare, är av största betydelse för tjänsteleveran-

törens framgång. Med andra ord finns det ett intresse från både arbetsgivare 

och anställda att frontpersonal medverkar i tjänsteutvecklingen för att öka vär-

det av tjänsten. 

 

Alam (2002) argumenterar för att involvering av användarna/kunderna i tjäns-

teutvecklingsprocessen kan leda till att utvecklingen får kortare ledtid. Alam 

hävdar också att användarna/kunderna har lättare att nyttja en tjänst de varit 

med och utvecklat, dessutom sker en snabbare spridning av den nya tjänsten - 

de kunder som medverkat fungerar som marknadsförare. Alam (2002) anser 

vidare att användare/kunder kan påverka i alla delar av tjänsteutvecklingspro-

cessen, exempelvis när det gäller idégenerering, genom att redogöra för behov, 

problem och lösning. Även genom kritik av eventuell existerande tjänst och 

hjälp att identifiera gap och brister på existerande marknad. Användaren kan 

dessutom precisera sina behov och redogöra för vilka kriterier de bedömer en 

ny tjänst efter. I samband med projektbildningen anser Alam även att använ-

darna kan påverka genom att ha önskemål vid uttagningen av projektmedlem-

mar. De kan senare också medverka i simulerade tjänsteprocesser och föreslå 

förbättringar och designförändringar. Man testar helt enkelt tjänsten i praktiken 

och analyserar användarens uppfattning om tjänsten.  

 

2.4 Tjänstens förutsättningar 

När utformningsfasen i tjänsteutvecklingsprocessen är avslutad har en ny tjänst 

skapats. Bitran och Pedrosa (1998) har forskat kring tjänstesystemets struktur 

där frontpersonal ingår som en del och de har valt att dela in tjänstesystemet i 

tre komponenter; tjänsteerbjudande, människor och infrastruktur (se figur 2.3).  
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Figur 2.3 Komponenter i ett tjänstesystems struktur.  

Källa: Bitran och Pedrosa (1998, sid. 178). 
 

Tjänsteerbjudandet består enligt Bitran och Pedrosa av produktmix och tjänstemix 

Den andra komponenten i denna modell är människor och de är uppdelade i tre 

kategorier, stödjande personal, frontpersonal och kunder. När det gäller klassi-

ficeringen av personal är det ingen hierarkisk indelning utan enbart graden av 

kontakt med kunden som man tagit hänsyn till. När Bitran och Pedrosa skriver 

om frontpersonal förtydligas att det är personal som interagerar direkt med 

kunder, personligen eller via något kommunikationsmedia. I det här fallet är det 

alltså inte säkert att kontakten sker ”face to face” eftersom det finns ett stort 

antal olika typer av kontaktsätt. Förutom människa - till - människa interaktio-

nen, avses människa - till – maskin (exempelvis telefonsvarare), människa – till 

– föremål (exempelvis katalog) och människa – till – omgivning (ljud, lukt etc.) 

(Bitran & Pedrosa 1998).  

 

Infrastrukturen består av tre delar, intern organisation, extern organisation samt 

teknologi. Den interna organisationen är den organisation som inte visas upp 
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för kunder och konkurrenter. Den externa organisationen beskrivs som den del 

av organisationen som visas upp för kunder och konkurrenter exempelvis den 

exteriöra och interiöra designen och andra kännetecken. Den tredje delen inom 

infrastrukturen är teknologi och består här av hård- och mjukvara. På liknande 

sätt har Jiao m.fl. (2003) beskrivit de anställdas roll i tjänsteprocessen, t.ex. att 

de anställda utför ett antal aktiviteter som påverkar kundvärdet. De anställdas 

process består av två olika aktiviteter, frontlinjeaktiviteter och stödaktiviteter. 

Den största skillnaden beskrivs som att stödpersonalen inte har någon direkt-

kontakt med kunden utan deras arbete är anpassat efter frontpersonalens aktivi-

teter. 

 

Det Bitran och Pedrosa (1998) beskriver som tjänstesystemets struktur har 

Echeverri och Edvardsson (2002) behandlat på liknande sätt men de benämner 

det ”Tjänstens förutsättningar”. Norling (1993) använder termen struktur och 

avser då att tjänsten förverkligas inom ramen för en struktur. Struktur definierar 

Norling som ”de individoberoende kunskaper och resurser, i form av byggna-

der, maskiner, program, rutin- och befattningsbeskrivningar, problemlösnings-

sätt, manualer etc. som finns i organisationen” (Norling 1993, sid. 94). Vid en 

jämförelse mellan beskrivningarna konstateras att tjänsteerbjudandet kan ses 

som tjänstekonceptet och människor som tjänsteprocessen, med den skillnaden 

att Echeverri och Edvardsson även har med teknikprocessen i tjänsteprocessen. 

Bitran och Pedrosas tredje komponent, infrastruktur, kan jämföras med Eche-

verri och Edvardssons tjänstesystem. 

 

Tjänstens förutsättningar kan alltså beskrivas genom att tjänsten delas upp i 

tjänstekoncept, tjänsteprocess och tjänstesystem. Nedan beskrivs innebörden i 

dessa tre begrepp med hjälp av Echeverri och Edvardsson (2002, sid. 111). 

 

• Med tjänstekonceptet avses överensstämmelsen mellan tjänsteerbjudan-

de och kundbehov.  

• Med tjänsteprocess avses den kedja av sekventiella och parallella aktivite-

ter i vilken tjänsten kommer till. 

• Med tjänstesystem avses de resurser och den organisationsstruktur som 

finns i tjänsteföretaget och som skall stötta tjänsteprocessen. 
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Figur 2.4 är en modell av Edvardsson och Olsson (1992). Av figuren framgår 

vad de olika förutsättningarna kortfattat innehåller. Förutsättningarna beskrivs 

mer ingående i avsnitten 2.4.1 – 2.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 Modell över tjänstens förutsättningar. 

Källa: Edvardsson och Olsson (1992, sid. 30). 
 

2.4.1 Tjänstekoncept 

Målet med tjänsteutveckling är att skapa ett tjänsteerbjudande som svarar upp 

mot kunders behov och det är tjänsteerbjudandet (jfr. 2.4) som här benämns 

tjänstekoncept. Tjänstekonceptet delas upp i tre delar där den viktigaste är kärn-

tjänsten, basen för verksamheten, vid sidan om kärntjänsten finns stödtjänster, 
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tjänster och service som gör att kärntjänsten skall fungera väl och bitjänster som 

inte är nödvändiga utan har till syfte att göra tjänsten mer attraktiv (Grönroos 

1990). Å andra sidan finns kundens behov där en uppdelning kan ske på primärt 

respektive sekundärt kundbehov och som skall matchas mot erbjudandets ut-

formning.  

 

En precisering av vad tjänstekonceptet kan innehålla framgår av Heskett (1986); 

tjänstekonceptet är hur organisationen vill att tjänsterna ska uppfattas av kun-

der, anställda, aktieägare och långivare. Ytterligare en tolkning är att tjänstekon-

ceptet bestämmer hur och vad om tjänstens design och hjälper till att fungera 

som förbindelselänk mellan kundens behov och organisationens strategiska 

avsikter (Goldstein m.fl. 2002). Tjänstekonceptet tillhandahåller grunden för 

utveckling av vad erbjudanden innehåller och hur beskriver verksamhetens inne-

håll. Vad står för vad som skall levereras, vilken marknadsposition och typ av 

relation till kunder som eftersträvas och hur står för hur den valda strategin skall 

implementeras. Hur visar sig i designen av tjänsteleveranssystemet. Tjänstekon-

ceptet hjälper också till att medla mellan kundens behov och organisationens 

strategiska avsikt. En orsak till att service kan uppfattas som dålig är när organi-

sationens ansträngningar att nå den strategiska avsikten inte passar ihop med 

vad kunden efterfrågar (Goldstein m.fl. 2002).  

 

Echeverri och Edvardsson (2002) syftar på överensstämmelsen mellan tjänste-

erbjudandet och kundens behov när de beskriver tjänstekoncept. Goldstein 

m.fl. (2002) hävdar att tjänstekonceptet finns som en ”missing link” mellan or-

ganisationens strategiska avsikter och kundernas efterfrågan och har till uppgift 

att medla när de inte passar ihop. Goldstein lägger större tyngd vid organisatio-

nens strategiska avsikter än vad t.ex. Echeverri och Edvardsson (2002) gör. Min 

tolkning är att Goldstein m.fl. jämkar mellan två intressen, organisationens och 

kundens, medan Echeverri och Edvardsson ser tjänstekonceptet som en an-

passning till kundens behov. Här föredrar jag att ansluta mig till Goldstein m.fl. 

då de redogör för problematiken utifrån flera aspekter. Jag kan också konstatera 

att Echeverri och Edvardsson delvis diskuterar det Goldstein m.fl. belyser inom 

ramen för tjänstekonceptet, dock i en annan del av tjänstens förutsättningar 

nämligen tjänsteprocessen. 
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2.4.2 Tjänsteprocessen 

I tjänsteutvecklingen ingår att utforma tjänsteprocessen med hänsyn taget till kun-

dens process, medarbetarens process och teknikprocessen. Tjänsteprocessen 

kan alltså studeras utifrån minst tre olika synvinklar. Processerna kan illustreras 

via tjänstekartor och på dessa kan kundprocessen, medarbetarprocessen och 

teknikprocessen beskriv i form av aktiviteter, aktörer och tid. På tjänstekartan 

framgår även hur processerna går i varandra och hur de är beroende av var-

andra (Echeverri & Edvardsson 2002). 

 

Kundprocessen beskriver den del av tjänsteprocessen som kunden deltar i och 

kan endera ske i interaktion med företagets frontpersonal eller också i interak-

tion med någon teknik som företaget erbjuder, t.ex. någon form av automat 

eller Internettjänst. I båda fallen är kunden delaktig i processen som ”medpro-

ducent”.  
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Figur 2.5 Grundläggande struktur hos en tjänstekarta.  

Källa: Gummesson (1991, sid. 213). 
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Medarbetarprocessen kan illustreras med hjälp av en tjänstekarta för att beskri-

va den på ett mer detaljerat sätt (Gummesson 1991). Tjänsten beskrivs som en 

kedja av aktiviteter där personer som finns i kedjan, samt utrustning som krävs 

för att kunna realisera tjänsten, finns med. En ”synlighetslinje” definieras som 

linjen mellan frontpersonal och stödpersonal, samt även en ”genomförandelin-

je”, det vill säga linjen mellan stödpersonal och ledningspersonal. Av figur 2.5 

framgår också vilka människor, både kund och personal, som är involverade.  

 

Tjänsteprocesser kan således illustreras med hjälp av en tjänstekarta12 där en 

eller flera processer redovisas. I figur 2.6, som är inspirerad av Norling (1993), 

illustreras hur kundprocessen, medarbetarprocessen och teknikprocessen kan 

ske parallellt i en och samma tjänsteprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Tjänsteprocessen illustrerad i en förenklad tjänstekarta.  

Källa: Norling (1993). 
 

2.4.3 Tjänstesystemet  

Tjänstesystemets struktur kan ses utifrån fyra aktörer vilka ingår i produktions- 

och leveranssystemet i tjänsteverksamheter. De fyra rollerna är kunden, som 

ibland kan ses som deltidsanställd, frontpersonalen (kontaktpersoner) som har den 

direkta kontakten med kunden. Bakom synlighetslinjen finns stödpersonal samt 

ledningspersonal, vilka kunderna i normalfallet inte träffar (Echeverri & Edvards-

son 2002). 

 

                                                 
12Även kundprocessen och teknikprocessen kan beskrivas på detta sätt men jag har här valt att 
illustrera enbart medarbetarprocessen då denna studie främst behandlar frontpersonal. 
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Tjänstesystemet består främst av två delar; organisation och resurser men nedan 

redovisas ytterligare delar som kan ingå i tjänstesystemet. Miljön består av ett 

antal miljöbetingade faktorer som delas in i omvärldsförhållanden, 

plats/verksamhet samt kännetecken, symboler och artefakter. I de kringliggan-

de förhållandena räknas temperatur, luftens kvalitet, ljud, musik och lukt in. När 

det gäller platsen/verksamheten är det layout, utrustning möblering etc. som 

räknas in och i den tredje dimensionen kännetecken, symboler och artefakter, 

återfinns personal, stilen på dekoren med mera. Dessa delar skapar det uppfat-

tade tjänstelandskapet (Bitner 1992; Lovelock & Wirtz 2004). 

 

Omgivande förhållanden är viktigt för personalens produktivitet. Det kan gälla 

tjänster med personlig service, exempelvis inom bank, sjukhus och hotell (Bit-

ner 1992). En viktig slutsats av Bitners modell är att hon tar hänsyn till både 

personalens och kundernas reaktioner på och upplevelser av den fysiska miljön 

i tjänstelandskapet eller upplevelserummet. När det gäller självbetjäning agerar 

ofta kunden som medarbetare och därmed gäller samma premisser där, det vill 

säga att produktiviteten och kvaliteten ökar när miljön är designad på ett till-

fredsställande sätt.  

 

Ett exempel på hur ett företag kan skapa mervärde för kunden genom den fy-

siska miljön är Bank of America. Banken startade hösten 2000 en försöksverk-

samhet med att kunderna vid ett av sina ”financial center” blev mottagna av en 

värd i entrén - en idé företaget fått från Wal-Mart och andra detaljhandelsföre-

tag. Vid en fristående disk hjälpte värdarna kunderna med att öppna konton, 

genomföra lån och andra bankärenden. De hade också en så kallad ”investment 

bar” där det fanns ett antal persondatorer där kunderna kunde genomföra sina 

bankärenden, kontrollera sin aktieportfölj eller enbart surfa på Internet. I loka-

len fanns bekväma soffor där kunderna kunde slappna av, dricka gratis kaffe 

och läsa finanstidningar eller annan ekonomisk litteratur. När kunderna stod i 

kö för att komma fram till kassan kunde de titta på nyheter eller studera aktie-

kurserna på TV-apparater (Thomke 2003). Det räcker dock inte med att anpas-

sa den fysiska miljön för att skapa mervärde för kunder och bank. För att ban-

kerna skall kunna uppnå en godtagbar vinst bör medarbetarna etablera relatio-

ner med kunden, samtala och vara proaktiva. Viktigt är att även berätta för 

kunderna om dåliga nyheter, och att då och då använda kundens bankhemsida 

för ”en-till-en” marknadsföring (Fredriksson 2005). 
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Självbetjäningstjänster har vuxit fram som ett sätt att öka tillgängligheten för 

kunderna men också som ett sätt att sänka kostnaderna för företagen. Samtidigt 

tillåter tekniken att tjänster som tidigare utfördes av personal numera kan utfö-

ras av kunden själv. Inom bankvärlden har konkurrensen hårdnat och nya aktö-

rer har satt ytterligare press på bankledningars kostnadsjakt vilket resulterar i ett 

ökat teknikanvändande och en övergång till fler självbetjäningstjänster (Docher-

ty i Wilhelmson (red.) 2003). Övergången har resulterat i att det uppstått ett 

behov av support, det vill säga att det finns personal i bakgrunden som hjälper 

kunden när problem uppstår vid självbetjäningen. Vissa självbetjäningstjänster 

kan även utföras av kunden med handledning av frontpersonal. Exempelvis kan 

frontpersonal finnas till hands för att visa hur kunden ska gå tillväga när den 

köper biljetter från biljettautomater på flygplatser eller järnvägsstationer. Flera 

tjänster är Internetbaserade, som t.ex., bokning av olika slags biljetter eller bok-

ning av hotellrum. Ytterligare ett exempel är att många kunder utför sina bank-

ärenden via Internet. Flertalet tjänster som kunden utför själv kan genomföras i 

miljöer som tillhör det berörda företaget, exempelvis kan kunden använda sig 

av bankens Internettjänster i bankens lokaler.  

 

En grov indelning är att Internetbanken är anpassad för enklare transaktions-

tjänster och personlig service mer anpassad för komplexa tjänster. Bankernas 

två primära syften med Internetbanker är att reducera kostnader och att omför-

dela tid från rutinärenden till att använda tiden för mera komplexa affärsären-

den med kunder (Fredriksson 2005). Det är uppenbart att självbetjänande In-

ternettjänster är en nödvändighet och en mycket viktig kanal för affärsbanker-

na, men de är knappast tillräckligt för att bygga och underhålla relationer med 

kunderna. Att bygga och upprätthålla personliga relationer är nödvändigt för att 

upprätthålla kundlojaliteten (Johnson m.fl. 2001). Det finns en balansgång där 

personliga relationer behövs samtidigt som banken behöver använda sig av In-

ternettjänster. Selnes och Hansen (2001) argumenterar för att självbetjäning 

utan ett minimum av personlig interaktion kommer att ha negativa effekter på 

kundlojaliteten.  

 

2.5 Tjänstekvalitet  

I utveckling av nya tjänster vill man bygga in attraktiva kvalitéer respektive byg-

ga bort det som är kvalitetsbrister. Tjänster utvecklas för att skapa värde för 

kunden och företaget.  
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Kvalitet har alltid varit ett centralt konkurrensmedel och relationen mellan 

kvalitet och pris eller kostnad är utgångspunkten för kundens val av tjänst och 

tjänsteleverantör (Echeverri & Edvardsson 2002, sid. 291).  

 

Kvaliteten finns inte enbart i tjänsten utan det är i relationen mellan producen-

ten och kunden kvalitet uppstår.  

 

Kvalitet är att tillgodose eller överträffa kundens förväntningar eller Kvalitet 

handlar om att uppfylla givna standarder och specifikationer (Echeverri & 

Edvardsson 2002, sid. 297).  

 

Kvaliteten bedöms av flera intressenter, i första hand kunder, medarbetare och 

ägare men även andra såsom media och myndigheter. Bedömning sker från oli-

ka perspektiv men det som ofta lyfts fram är att kvalitet skapas av företagets 

medarbetare och kunder, med hjälp av olika fysiska resurser och system. Det är 

medarbetarna och då främst frontpersonalen som med sin kompetens och hjälp 

av modern teknik skapar tjänstekvalitet (Edvardsson 1996). Frontpersonalen 

behöver nödvändiga verktyg för att leverera tjänstekvalitet. De måste erhålla 

adekvata resurser, utbildning samt stöd från ledning och annan personal 

(Schneider & Bowen 1985, 1993; Schneider m.fl. 1998).  

 

2.5.1 Kvalitetsdimensioner och kvalitetsfaktorer 

En av de första att beskriva tjänstekvalitet var Grönroos (1984). Han utgår från 

teknisk- och funktionell kvalitet, där den tekniska kvaliteten av tjänsten beskri-

ver vad som levereras och den funktionella kvaliteten beskriver hur detta görs. 

De två kvalitetsdimensionerna bildar den upplevda tjänstekvaliteten som i sin 

tur är ett mått på differensen mellan den förväntade tjänsten och den erhållna 

tjänsten. I Grönroos (2007) finns ett tillägg till de redan nämnda kvalitetsdi-

mensionerna. Företagets image eller framtoning är den tredje kvalitetsdimen-

sionen genom vilken den tekniska och den funktionella kvaliteten filtreras. 

Grönroos hävdar att eftersom tjänster är abstrakta påverkar företagets image 

eller framtoning väsentliga delar i tjänstens totala kvalitet.  

 

För att kunna mäta graden av kundupplevd tjänstekvalitet har ett antal modeller 

konstruerats. En av dessa är SERVQUAL (Parasuraman, Ziethmal & Berry 

1985, 1988). I modellen identifieras tio dimensioner som används för att värde-

ra tjänstekvalitet; påtaglighet, pålitlighet, tillgänglig, kompetens, tillmötesgående, 
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trovärdighet, trygghet, tillgänglighet, kommunikation och att förstå kunden13. 

Utmärkande för denna lista är att den fokuserar på frågor kring tjänsteleveran-

sen. Listan har senare förkortats till fem dimensioner (Parasuraman, Ziethmal & 

Berry 1994) men det totala innehållet är i princip det samma. De fem dimensio-

nerna är;  

 

• Pålitlighet, levereras det utlovade på ett säkert och omsorgsfullt sätt?  

• Påtaglighet, faciliteter som anställda, utrustning och sätt att kommunicera. 

• Tillgänglighet, förmågan hos organisationen att lämna snabb service och 

att hjälpa kunder.  

• Försäkran, som är en kombination av kompetens, tillmötesgående, tro-

värdighet, trygghet och innehåller möjlighet för organisationens anställda 

att utstråla förtroende genom kunskap och tillmötesgående. 

• Empati, en kombination av tillgänglighet, kommunikation och att förstå 

kunden, vilket skall resultera i ett personligt omhändertagande av kun-

den. 

 

Det krävs ett gott klimat på arbetsplatsen för att god tjänstekvalitet skall kunna 

uppnås. Med klimat avses här den uppfattning de anställda har av principer, 

policy, praktisk tillämpning samt det beteende som uppmuntras, stöds och för-

väntas avseende kundservice och tjänstekvalitet (Schneider & White 2004). För 

att hög och jämn tjänstekvalitet ska erhållas krävs att de anställda blir belönade 

när de levererar högkvalitativa tjänster. Av betydelse är att de anställda av led-

ningen får avdelad tid, energi och resurser till att bidra till ökad/bibehållen 

tjänstekvalitet och att anställda erhåller den utbildning de behöver för att effek-

tivt ta hand om olika typer av kunder. Först när ovanstående uppfylls anser 

Schneider och White (2004), att ett positivt serviceklimat skapas. 

 

Det finns flera forskare som diskuterar tjänstekvalitet och vad som krävs för att 

uppnå en sådan. Bland annat hävdar Grönroos (2000) att nedanstående sex kva-

litetsfaktorer resulterar i god tjänstekvalitet: 

                                                 
13 Dimensionerna på originalspråk; tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, 
credibility, security, access, communication, and understanding the customer. 
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• Professionalism och skicklighet. 

• Attityder och beteende. 

• Tillgänglighet och flexibilitet. 

• Pålitlighet och tillförlitlighet. 

• Återhämtning/återställningsförmåga. 

• Rykte och trovärdighet. 

 

Vad kan då frontpersonalen tillföra tjänsteutvecklingsprocessen för att kvalite-

ten skall höjas och därmed värdet för kunden ökas? Frontpersonalen kan tillfö-

ra delar i samtliga kvalitetsfaktorer för att höja kvaliteten men det är några där 

delaktighet är extra betydelsefull. I Grönroos (2000) första faktor, professiona-

lism och skicklighet, är det organiseringen av de anställda, de fysiska resurserna 

och det operativa systemet som framhävs. Här både kan och bör frontpersona-

len vara med och påverka då det är de som är närmast kunden. I den andra fak-

torn handlar det om frontpersonalens sociala förmåga, det vill säga att de bryr 

sig om och är intresserade av att lösa kundens problem på ett professionellt 

sätt. Den tredje faktorn behandlar anpassning när det gäller lokalisering, öppet-

tider etc. Den fjärde faktorn beaktar pålitlighet och tillförlitlighet - att tjänstele-

verantören håller löften och överenskommelser. Den femte faktorn, återhämt-

ning eller återställningsförmåga, innebär att tjänsteleverantören vidtar åtgärder 

när någonting upplevs negativt i tjänsteleveransen och här är det oftast front-

personalen som får stå till svars. I det sista kriteriet, rykte och trovärdighet, po-

ängteras vikten av att leverantörens tjänster är pålitliga och att de utförs på ett 

sådant sätt som ger värde för pengarna. Rykte och trovärdighet beror av hur de 

fem första faktorerna uppfylls.  

 

Brady och Cronin (2001) har med utgångspunkt i tidigare forskning skapat en 

modell (figur 2.7) som behandlar tjänstekvalitet utifrån tre dimensioner. De är 

interaktionskvalitet, den fysiska omgivningens kvalitet och resultatets kvalitet.  
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Figur 2.7 Brady och Cronins undersökningsmodell. 

Källa: Brady och Cronin (2001, sid. 37). 
 

Dimensionerna har sedan delats in i deldimensioner. Interaktionskvalitet är in-

delat i attityd, beteende och sakkunskap. Deldimensionerna för den fysiska mil-

jöns kvalitet är omgivande villkor, planering och sociala faktorer. Deldimensio-

nerna för resultatkvalitet är väntetid, påtaglighet och bindning. Till resultatkvali-

teten hör även i viss mån sociala faktorer som tidigare redovisats som tillhöran-

de den fysiska omgivningens kvalitet. Varje enskild kvalitetsdimension under-

söktes utifrån tre perspektiv, pålitlighet, tillgänglig och empati. Det som främst 

särskiljer Brady och Cronin från tidigare forskning är att de använder sig av ett 

managementperspektiv. De hävdar att deras modell (figur 2.7) kan hjälpa chefer 

att förstå hur deras kunder empirisk värderar kvaliteten på tjänster. I allt väsent-

ligt sker detta genom att ställa tre frågor; (1) vad bestämmer uppfattningen av 

tjänstekvalitet, (2) hur skapas tjänstekvalitet, och (3) hur viktigt är det i vilken 

miljö uppfattningen av tjänsten äger rum. Brady och Cronin använder sig av 

begreppet interaktionskvalitet vilket har relevans för min studie då det uppstår 

en interaktion mellan frontpersonal och kund vid personlig service.  

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter – en sammanfattning 

I detta avsnitt redovisas avhandlingens utgångspunkter avseende frontpersona-

lens medverkan och bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen. Inledningsvis redo-

görs för begreppet tjänst och hur tjänsteutveckling med personalmedverkan kan 

bidra till bättre tjänster och mera effektiva tjänsteutvecklingsprojekt. Jag fortsät-

ter med att beskriva på vilka sätt personal som arbetar i direktkontakt med kun-
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der kan involveras och hur deras kunskap och kompetens kan tas tillvara. Av-

snittet därefter beskriver vad personalen kan förväntas bidra med i tjänsteut-

vecklingsprocessen. När tjänsteutvecklingsprocessen är genomförd har en ny 

tjänst skapats och i de två nästkommande avsnitten diskuteras resultatet av pro-

cessen i relation till tjänstens förutsättningar och till tjänstekvalitet. Avslut-

ningsvis förs begreppen personalmedverkan, tjänstutvecklingsprocess, tjänste-

kvalitet och tjänstens förutsättningar samman och sambanden dem emellan 

förklaras. 

 

2.6.1 Sammanfattning; Begreppet tjänst och tjänstesynsättet 

Den teoretiska utgångspunkten för min avhandling är begreppet tjänst och 

tjänstesynsättet vilket betonar värdeskapande och särskilt kundupplevt värde i 

användning (Vargo & Lusch 2004; Edvardsson m.fl. 2005). Min grundfråga är 

hur frontpersonalen i tjänsteutvecklingsprojekt kan bidra till detta värde. Med 

värde avses den upplevda kvaliteten i relation till uppoffringarna. Mina nyckel-

begrepp är tjänst, personalmedverkan, tjänsteutvecklingsprocess, tjänstens för-

utsättningar och tjänstekvalitet.  

 

Det finns olika kategorier av tjänster. En kategori är självbetjäningstjänster där 

interaktionen sker mellan kund och exempelvis en uttagsautomat. En annan 

kategori är personbaserade och interaktionsintensiva tjänster såsom rådgivning.  

 

Tjänsteutveckling syftar till att skapa förutsättningar för aktiviteter, interaktio-

ner, processer och relationer vilka skapar attraktiva kundvärden och därmed 

värde för ägarna och andra intressenter. Personalens syn på en god arbetsmiljö 

och professionella krav på goda förutsättningar måste beaktas. Tjänsteutveck-

ling bedrivs nästan alltid i projektform och resulterar i förutsättningar i form av 

tjänstekoncept, tjänsteprocesser och tjänstesystem med resurser, struktur och 

värderingar som skall stötta processen så att konceptet realiseras på avsett sätt. 

Genom att inkludera frontpersonal i utvecklingsprocessen effektiviseras proces-

sen som sådan, men även förutsättningarna för tjänsten och arbetet med kun-

ders värdeskapande tillförs kvaliteter. 

 

Utvecklingen har lett till att man idag inte betonar egenskaper hos tjänster i för-

hållande till varor utan mer att tjänsten ska skapa värde för kunden och göra 

dem till medproducenter i tjänsteprocessen.  
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Berry m.fl. (2002) har följande definition på kundvärde.  

 

Kundvärde kan inte reduceras till funktionalitet kontra pris. Istället, är det 

uppbyggt av både funktionella och känslomässiga fördelar kunder erhåller mi-

nus de finansiella och ickefinansiella uppoffringar det för med sig (Berry m.fl. 

2002, sid. 86). 

 

Betoning sker här på emotionella fördelar kunden får då kundvärdet av tjänsten 

bedöms. Kundvärdet ses därmed inte enskilt utan som inbäddat i tjänsten.   

 

Många banktjänster är självbetjäningstjänster där interaktionen sker mellan 

kund och ett system. Grönroos (2000) argumenterar för att tjänster ofta handlar 

om att lösa upplevda kundproblem och att tjänsten uppstår genom en process 

av aktiviteter. Grönroos definition av tjänst är: 

 

En tjänst är en aktivitet eller serie av aktiviteter av mer eller mindre oberörbar 

natur, som normalt, men inte nödvändigtvis, sker genom interaktion mellan 

kunden och tjänsteutförare och/eller fysiska resurser eller varor och/eller sy-

stem hos tjänstetillhandahållaren, som motsvarar lösningar på kundproblem 

(Grönroos 2000, sid. 27). 

 

Grönroos hävdar att en tjänst även kan ”komma till” genom interaktion mellan 

kund och system och noterbart är att den tidigare nödvändiga interaktionen 

mellan kund och frontpersonal kan ersättas av ny teknik. Här ansluter jag mig 

till Grönroos definition, det vill säga att en tjänst även kännetecknas av interak-

tion mellan kund och system. 

 

2.6.2 Personalmedverkan 

Med personalmedverkan avses de sätt på vilka personal har möjlighet att med-

verka i tjänsteutveckling. I denna studie består personalmedverkan av:  

 

• Frontpersonal som ”lead users”.  

• Frontpersonal testar nästan färdiga produkter. 

• Enkäter och/eller intervjuer genomförs med personalen.  

 

Med personalmedverkan avses här att frontpersonal medverkar i projektgrup-

per och sedan är delaktiga i de följande faserna. Alternativt kan det ur nämnda 
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grupp väljas ett antal så kallade ”lead users” som aktivt medverkar och ger sin 

syn på tjänsteutvecklingsprocessen. Ett tredje alternativ är att frontpersonal 

medverkar och aktivt testar de nya tjänsterna exempelvis via enskilda tester av 

ny programvara. Medverkan kan också ske via intervjuer eller enkäter.  

 

Involvering är ett begrepp som används av många och det kan ha olika betydel-

ser beroende på sammanhang. Exempelvis använder Alam (2002) en definition 

av medverkan som inte till fullo överensstämmer med von Hippel (1986) och 

Roberts (2000) definitioner (se avsnitt 2.2). Likheterna mellan de tre forskarna 

är att de studerar kundinvolvering vilket skiljer sig från innevarande studie som 

studerar frontpersonalmedverkan.  

 

2.6.3 Tjänsteutvecklingsprocessen 

I min studie utgår jag från att tjänsteutvecklingsprocessen består av de fyra fa-

serna idéfas, projektbildningsfas, utformningsfas och implementeringsfas. Som strategisk 

utgångspunkt för att få fram nya och bra idéer finns organisationens visioner 

och mål. Med idéfas avses det skede när insamling av idéer sker, t.ex. genom 

förslagslåda, marknadsundersökning eller via annat sätt att få information av 

kunder, anställda och konkurrenter. I idéfasen ingår också att gallra bort icke 

önskvärda eller icke genomförbara idéer samt att genomföra någon form av 

affärsanalys som ger svar på om idén är ekonomiskt försvarbar. Gustafsson och 

Johnson (2003) anser att efter idéfasen kommer en beskrivning av passagen 

genom kultur och strategiporten, där frågan ställs om idén är i linje med organi-

sationens affärsstrategi eller fokus, samt om företagets tjänstekultur stödjer 

idén. Båda dessa frågor är viktiga och bör ingå i idéfasen, och diskuteras i sam-

band med den affärsanalys som görs.  

 

I nästa fas, projektbildningsfasen, anser Jönsson (1995) att projektledningens roll, 

ansvar, befogenheter och projektgruppens sammansättning bör diskuteras. Pro-

jektmedlemmarna bör också bestå av deltagare från olika funktioner inom or-

ganisationen och dessutom kunder och eventuellt andra externa aktörer.  

 

I utformningsfasen utformas och konstrueras tjänsten av projektmedlemmarna 

med hjälp av övrig personal och kunder. I denna fas sker test och pilotverk-

samhet där både frontpersonal och kunder är involverade. I arbetet med att 

designa tjänsten anser jag i likhet med Gustafsson och Johnson (2003) att vikt 

bör läggas vid hur den nya tjänsten länkas till befintliga tjänster och till företa-
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gets affärsstrategi. Värdefullt är även att undersöka i vilken utsträckning kunden 

agerar med frontpersonalen, med andra kunder och/eller med teknisk utrust-

ning. 

 

Under implementeringsfasen prövas tjänsten internt och externt, här ingår fortsatt 

och utökad pilotverksamhet. Utbildning av den personal som är berörd av den 

nya tjänsten genomförs och information ges till övrig personal inom organisa-

tionen. När det interna arbetet är avklarat är det dags för lansering mot kund. 

Lanseringen kan t.ex. ske med hjälp av marknadsföringskampanjer eller andra 

åtgärder. Gemensamt för både implementering och lansering är att säkerställa 

att både kunder och anställda lär sig den nya tjänsten och agerar som planerat, 

samt att den nya tjänsten inte negativt påverkar andra aktiviteter i samma över-

gripande koncept, andra tjänster och mål i verksamheten (Gustafsson & John-

son 2003).  

 

2.6.4 Tjänstens förutsättningar  

Som framgått tidigare i detta kapitel delas förutsättningarna för tjänsten in i 

tjänstekoncept, tjänsteprocess och tjänstesystem. I min definition av dessa begrepp ut-

går jag från Edvardsson och Olsson (1992) samt Echeverri och Edvardsson 

(2002).  

 

När det gäller tjänstekonceptet är Edvardsson och Olssons (1992) modell i grun-

den bra men jag anser också att Goldstein m.fl. (2002) har utvecklat tjänstekon-

ceptet ytterligare. Båda modellerna över tjänstekonceptet placerar tjänsteerbju-

dandet i centrum men sedan skiljer sig forskarnas syn vad gäller konceptets in-

nehåll. Enligt Edvardsson och Olsson beskriver tjänstekonceptet överensstäm-

melsen mellan tjänsteerbjudandet och kundbehovet. Goldstein m.fl. (2002) be-

skriver tjänstekonceptet som den förmedlande länken mellan kundens efterfrå-

gan och organisationens strategiska avsikter. Jag ansluter mig här till Goldstein 

m.fl. då de anser att det inte enbart gäller för företaget att anpassa sig till kun-

dens behov utan att företagets strategiska avsikter också är med och konkurre-

rar. När det gäller tjänstekonceptets delar ansluter jag mig till Grönroos (1990) 

beskrivning av kärntjänst, stödtjänst och bitjänst.  

 

Nästa del i tjänstens förutsättningar är tjänsteprocessen. I denna process ingår, en-

ligt Edvardsson och Olsson (1992) kundprocessen, medarbetarprocessen och 

teknikprocessen, vilket jag ansluter mig till. Det samma gäller tjänstesystemet i vil-
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ket resurser och organisationsstruktur samt servicekultur ingår. Dessa skall stöt-

ta tjänsteprocessen så att konceptet realiseras. 

 

2.6.5 Tjänstekvalitet 

I min studie utgår jag från de kvalitetsfaktorer Echeverri och Edvardsson 

(2002) behandlat. Den första kvalitetsfaktorn de beskriver är förtroende och pålit-

lighet och behandlar att kundens förväntningar infrias och att personalen inger 

förtroende. Den andra kvalitetsfaktorn är enkelhet och flexibilitet, där betonas vik-

ten av att det ska vara enkelt att förstå information och att komma i kontakt 

med tjänsteproducenten. Den tredje kvalitetsfaktorn, återställningsförmåga avser 

hantering av kundmissnöje och förmågan att ställa saker och ting till rätta. Den 

fjärde kvalitetsfaktorn är personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen. 

I denna kvalitetsfaktor ingår problemlösningsförmåga och empati. Ytterligare 

en faktor faktorer som Brady och Cronin (2001) använder sig av i sin under-

sökning är interaktionskvalitet. Interaktionskvalitet har relevans för min studie 

då det pågår interaktion mellan frontpersonal och kund vid personlig service.  

 

Tjänster kan också betraktas som ett perspektiv på värdeskapande (Edvardsson 

m.fl. 2005). Kunder, medarbetare och ägare har alla krav och förväntningar på 

att tjänsten ska ha god kvalitet. Det är dock kunden som står i centrum när 

tjänstens kvalitet diskuteras. Kvalitet är en förutsättning för att kunder ska vara 

nöjda och därför är det nödvändigt att kvalitet byggs in i tjänsten redan i tjäns-

teutvecklingsprocessen. Kvalitet bör byggas in i tjänstekonceptet, i tjänstepro-

cessen och i tjänstesystemet.  

 

2.6.6 Beskrivnings- och analysmodeller 

Om vi för samman de fyra begreppen personalmedverkan, tjänsteutvecklingsprocess, 

tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet i en och samma modell kan det se ut som 

i figur 2.8. För att kunna utveckla en tjänst med högt ställda krav behöver vi ta 

hänsyn till tjänstens förutsättningar och till de faktorer som formar tjänstens 

kvalitet. För att utveckla en sådan tjänst måste dessa krav initieras redan i tjäns-

teutvecklingsarbetet. I denna studie beskrivs och analyseras tjänsteutvecklings-

arbetet utifrån begreppen frontpersonalmedverkan, tjänsteutvecklingsprocess, 

tjänstekvalitet och tjänstens förutsättningar. 
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Figur 2.8 Analysmodell.   

 

Med hjälp av modellen i figur 2.8 (jfr. figurerna 2.1 och 2.4) kommer analysen 

av min empiri att ske genom användandet av tjänsteutvecklingsprocessens faser. 

Den teoretiska referensramen kommer också att användas genom att frontper-

sonalens bidrag till den nya tjänsten relateras till de teoretiska genomgångarna 

av tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet. 

 

De teoretiska utgångspunkterna är inte specifika för frontpersonalens medver-

kan i tjänsteutvecklingsprocessen utan av mig konstruerade teoretiska utgångs-

punkter. Personalmedverkan i tjänsteutvecklingsprocesser kan jämställas med 

personalmedverkan i andra förändringsprojekt. Mitt val föll dock på att till stor 

del förhålla mig till tjänsteutvecklingslitteraturen och då var det nära till hands 

att ta del av kundinvolvering i brist på forskning om personalmedverkan i tjäns-

teutveckling.  
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Att använda tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet är att sätt att ”mäta” 

frontpersonalens bidrag till den nya tjänsten. Det är kundperspektivet som är i 

fokus när tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet diskuteras. Det är dock 

ett stort antal förfaringssätt och tekniker inom dessa områden frontpersonalen 

hanterar. Tjänsteprocessen består till del av medarbetarprocessen och teknik-

processen som har som mål att leverera en kundprocess. På liknande sätt kan 

kvalitetsfaktorer beskrivas, dvs. att kunden och frontpersonalen vill uppnå ett 

gemensamt mål.  

 

Analysmodellerna som ska hjälpa mig att undersöka frontpersonalens medver-

kan och bidrag kan karaktäriseras av management- men även av frontpersonal-

perspektiv. Managementperspektivet är övergripande genom att det är effektivi-

seringen av tjänstutvecklingsprocessen som fokuseras.  
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3 Forskningsansats och forskningsprocess 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vilka överväganden som gjorts som un-

derlag för valet av kvalitativ fallstudie och i ett så kallat värdfall. Studien följer 

fyra tjänsteutvecklingsprojekt och är retrospektiv. Inom ramen för forsknings-

ansatsen behandlas hur jag praktiskt arbetat abduktivt i avhandlingen. I den 

andra delen av kapitlet redovisas hur insamling av data genomförts och hur jag 

med hjälp av kodning och kategorisering analyserat det empiriska materialet.  
 

3.1 Forskningsansats 

Kunders medverkan i utvecklingen av tjänster hur man kan lära av och tillsam-

mans med kunder har tidigare studerats inom management- och marknadsfö-

ringsföringsforskningen, främst i samband med produkt- och tjänsteutveckling 

(se Alam 2002; Martin & Horne 1995; Martin m.fl. 1999; Thomke 2003). 

Frontpersonalens delaktighet, roll och vad frontpersonalen tillför i tjänsteut-

vecklingsprojekt har inte tidigare explicit studerats empiriskt inom tjänsteforsk-

ningen. 

 

Hur kan man studera och generera kunskap om frontpersonalens medverkan 

och bidrag i utvecklingen av befintliga och nya tjänster? Projekt och processer 

samt deltagares uppfattningar i min problematik lämpar sig bäst att studera med 

hjälp av kvalitativa metoder (Bryman & Bell 2005). Eftersom ambitionen är att 

nå ny kunskap om ett relativt outforskat fenomen framstår kvalitativa fallstudi-

er, deltagande observation och/eller aktionsforskning som lämpliga forsknings-

ansatser. I denna studie var det inte möjligt att välja deltagande observation 

och/eller aktionsforskning då redan genomförda projekt skulle studeras. Jag 

valde att genomföra en återblickande fallstudie med hjälp av dokumentstudier 

och intervjuer. Morgan och Smircich (1980) hävdar att kvalitativ forskning inte 

är en teknik utan snarare ett angreppssätt, ett perspektiv för att angripa ett 

forskningsproblem. Med utgångspunkt i ett fallstudieperspektiv, med fokus rik-

tat mot tjänsteutvecklingsprojekt i ett företag, skapas förutsättningar för en de-

taljerad beskrivning och analys av hur frontpersonalens medverkan sker, vad de 

bidrar med vid tjänsteutveckling och vilka bidrag de lämnar till den nya tjänsten. 
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3.1.1 Fallstudiedesign  

Fallstudier är särskilt lämpliga när det saknas teoretiska modeller eller helt sak-

nas empirisk forskning, eller då studier är av uttalat explorativ natur (Bonoma 

1985). Fallstudier kan vara explorativa (utforskande), deskriptiva (beskrivande) 

eller förklarande och strategi väljs beroende på forskningsfrågorna (Yin 1984). 

Denna studie är explorativ och deskriptiv. Explorativ genom att den ger svar på 

frågor som inte tidigare ställts och deskriptiv genom att den beskriver genomfö-

randet av fyra tjänsteutvecklingsprojekt. Studien är även till viss del förklarande 

då jag har ambitionen att förklara betydelsen och effekterna av frontpersonalens 

medverkan i tjänsteutveckling. När det gäller antalet fall rekommenderas ofta 

mellan 4 och 15 för denna typ av studie (Eisenhardt 1989; Perry 1998; Miles & 

Huberman 1994). Alternativet att undersöka fler fall övervägdes, men fyra an-

sågs vara tillräckligt, då det i föreliggande studie troligen skulle krävas ett stort 

antal intervjuer på två till tre nivåer (frontpersonal, exempelvis rådgivare, affärs-

chef samt projektledare) för samtliga fall. 

 

Enligt Guba och Lincoln (1981) utmärks en kvalitativ fallstudie av en empiriskt 

förankrad tät beskrivning, som är holistisk och verklighetstrogen. Hoaglin 

(1982) hävdar att det i fallstudien sker en beskrivning av deltagare, motiv och 

nyckelfrågor samt att man i denna typ av studie kan peka på lösningar. Enligt 

Gummesson (2000) kan fallstudier i princip vara av två kategorier. Den ena 

syftar till att lära något om enskilda fall och det andra till att generera generell 

kunskap från ett fåtal fall. Fallstudien är ett lämpligt val om forskaren önskar få 

en rik beskrivning av en process och dess kontext (Merriam 1994). Delvis an-

vänder jag mig av en processorienterad fallstudiedesign eftersom de projekt jag 

studerar är tjänsteutvecklingsprocesser samt att studien beskriver projekt som 

en del av en vidare process i företaget. Då processer studeras genomförs ofta en 

historisk analys som implicerar någon form av kronologi (Morgan & Smircich 

1980). Det som studeras i en historisk analys är system, processer och föränd-

ringar vilket jag gjort i föreliggande studie. Jag kan dock inte hävda att jag till 

fullo genomfört en analys av samtliga aspekter av tjänsteutvecklingsprocessen 

(se 1.4). Jag har i huvuvudsak studerat projekten med utgångspunkt i frontper-

sonalens medverkan och bidrag till processen som sådan och till den resulte-

rande nya tjänsten. 

 

En fallstudieansats innebär också att koncentrera studien till ett eller ett mindre 

antal företag för att där genomföra undersökningen (Halvorsen 1992). Jag 

genomförde undersökningen i ett och samma företag, värdföretaget, där jag 
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studerade fyra olika tjänsteutvecklingsprocesser med fokus på frontpersonalens 

medverkan och bidrag. Fördelen med fallstudien är att den möjliggör en under-

sökning som går på djupet eftersom endast ett fåtal, men i sammanhanget 

mycket centrala objekt undersöks. Samtidigt skapas förutsättningar för att stu-

dera fenomenet i sitt sammanhang. I min studie innebär detta att frontpersona-

lens medverkan i tjänsteutvecklingsprojekt och deras bidrag till förverkligandet 

av dessa projekt analyseras inom ramen för företagskontexten. Det fanns flera 

skäl till att endast ett företag valdes. En anledning var att jag fick access till ett 

stort företag i en bransch som stämde väl in på min problemformulering och en 

annan anledning var tillgången till olika projekt inom företaget. 

 

Problemområdet innebar att jag behövde finna intressanta tjänsteutvecklings-

processer där frontpersonal medverkat. Ett alternativ som övervägdes var att 

följa ett antal tjänsteutvecklingsprojekt och på så sätt få svar på mina forsk-

ningsfrågor. Detta tillväggångssätt fick stå tillbaka och valet blev att studera 

tjänsteutvecklingsprojekt som nyligen avslutats med motivet att risken för att 

följa en process som av någon anledning blir avbruten eller förskjuts i tiden 

undanröjdes.  

 

Fallstudier kan vara endera enkla eller flerdimensionella (multipla). Enkla kan 

användas för att bekräfta, utmana eller utvidga en välformulerad teori som har 

specificerade påståenden, eller om fallet representerar unika eller extrema för-

hållanden, eller om fenomenet tidigare varit otillgängligt för forskare (Yin 

1984). Om studien innehåller mer än ett fall kan det hänföras till multipel case 

design. Multipel case design följer ofta en reproduktionslogik där fallen är valda 

för att ge liknande resultat eller motsägande resultat men med förutsägbara or-

saker (Yin 1984). I föreliggande studie valdes fallen så att de tillsammans skall 

vara representativa för tjänsteutvecklingsprojekt i den studerade banken. Tjäns-

teutvecklingsprojekten representerar olika affärsområden och inkluderar tjänster 

riktade till både privata kunder och affärskunder. Projekten utvecklade endera 

personliga tjänster eller självbetjäningstjänster. Om de fyra fallen ses som egna 

case har studien en multipel case design. Om vi däremot ser banken som ett 

case kan de fyra fallen ses som case i case design, vilket jag föredrar att göra.  

 

3.1.2 Abduktion 

Min avhandling är baserad på en abduktiv ansats med inslag av teoretiskt och 

empiriskt drivna avsnitt. Abduktion är vare sig en renodlad empirisk generalise-
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ring som induktion eller teoriprövande som deduktion (Collins 1985). En ab-

duktiv ansats kännetecknas snarare av pendling mellan teori och empiri i analy-

sen (Alvesson & Sköldberg 1994) och kan förstås som en teknik för att nå kun-

skap genom att relatera enskilda empiriska observationer till bredare sociala 

strukturer (Danermark m.fl. 1997). Resonemanget kan överföras till denna stu-

dies tillvägagångssätt, så till vida att studiens bidrag inte enbart bygger på en-

skilda empiriska fakta utan även på bidrag som bygger på slutledningar utifrån 

teori. Ett exempel är integreringsfasen, ett av de viktigaste bidragen i avhandlingen, 

som bygger på empiriska fakta men också på tankeoperationer bortom de resul-

tat den empiriska studien visar. 

 

Arbetet har en teoretiskt driven utgångspunkt genom att jag utgår från modeller 

över tjänsteutvecklingsprocessens faser och relaterar personalens bidrag till des-

sa. Att utgå från modeller över tjänsteutvecklingsprocessens faser var ett sätt att 

redovisa empirin i kronologisk ordning. Detta bildar utgångspunkt för analysen 

av när personalen görs delaktiga i olika faser av tjänsteutvecklingsprojekten, vad 

personalen tillför och under vilka förutsättningar. Vidare har jag en teoretisk 

utgångspunkt när det gäller begreppet tjänst och utgår från värdeskapande ge-

nom tjänster och tjänstens förutsättningar i form av tjänstekonceptet, tjänste-

processen och tjänstesystemets resurser och struktur. I senare del av analysen 

används också den teoretiska utgångspunkten i begreppet tjänstekvalitet och 

etablerade kvalitetsfaktorer i ett kundperspektiv. Delar av mina bidrag och re-

sultat är även empiriskt drivna (Strauss & Corbin 1990; Yin 1984). Jag fokuserar 

exempelvis på att beskriva, analysera samt forma empiriskt grundade kategorier 

över vad personalen tillför i utvecklingen av tjänster och hur detta påverkar 

tjänsteutvecklingsprocessen och den nya tjänsten. 

 

3.1.3 Kategoribildning 

I den empirinära analysen söker jag, givet mina teoretiska utgångspunkter, efter 

mönster och samband, som bas för kategoribildning,. Kategoribildningen sker 

genom konstant komparativ analys och meningscentrering. För utförligare be-

skrivning av mitt arbete med kategorier hänvisas till avsnitt 3.2 Forskningspro-

cessen. 
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3.2 Forskningsprocessen 

Att bygga teorier utifrån fallstudier utförs enligt Eisenhardt (1989) i åtta steg. 

De första stegen är att definiera forskningsfrågor och att välja adekvata fall. Steg 

tre och fyra är att välja metod för datainsamlingen och att påbörja densamma. 

Nästkommande två steg är analys av data och skapande av hypoteser. De två 

sista stegen är jämförelse mellan empiri och litteratur samt avslutning av fallet 

när empirisk mättnad nåtts. Med inspiration hämtad från Eisenhardts (1989) 

uppdelning redovisas forskningsprocessen nedan. 

 

3.2.1 Fallstudien 

Min ambition var att finna ett företag som utvecklade både personliga tjänster 

och självbetjäningstjänster och där frontpersonalen medverkade i tjänsteutveck-

lingsprocesserna. Ett önskemål var också att tjänsterna, eller åtminstone någon 

av tjänsterna skulle vara IT-relaterade. Det främsta skälet till detta är att många 

tjänster idag baseras på eller förmedlas med hjälp av IT. Ytterligare ett skäl är 

att avhandlingen skrivs inom forskarskolan MIT (Management och IT). Med 

dessa ambitioner och önskemål fick jag genom en kollega tillträde till en av Sve-

riges större affärsbanker och tillgång till en kontaktperson på bankens huvud-

kontor. Bankens verksamhet är något som många människor är berörda av och 

dessutom har banken väl utvecklade tjänster både inom personlig service och 

självbetjäning. Alternativa företag hade kunnat vara försäkringsbolag eller före-

tag som har rådgivning och försäljning över disk samt en väl utvecklad hemsida 

där rådgivning och försäljning sker. 

 

Den studerade affärsbanken har kontor över hela landet. Inom banken pågår 

ständigt utveckling av nya och befintliga tjänster, men de tjänster som valts för 

denna avhandling är sådana som nyligen lanserats mot kund.  

 

För att inte läsaren ska kunna identifiera de intervjuade eller inom vilken bank 

undersökningen genomförts är redovisningen av empirin anonymiserad. Moti-

vet till att anonymisera fallföretaget och de intervjuade är flera. Ett viktigt ar-

gument är att de intervjuade inte ska lida någon form av skada genom sin med-

verkan och inte känna sig hämmade utan förmås prata fritt i samband med in-

tervjuerna. Intervjusituationen är alltid konstlad men att garantera responden-

terna anonymitet bidrar till att respondenterna känner sig trygga och därmed 

kan antas lämna mera detaljerad och korrekt information. 
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De fyra fallen 

Samtal med bankens kontaktperson resulterade i att jag etablerade kontakt med 

projektledarna för de fyra projekten jag valde att studera. Två av dessa var inom 

personlig service och två inom självbetjäning. Gemensamt för de fyra fallstudi-

erna var att frontpersonal medverkat i tjänsteutvecklingsprocessen vilket var ett 

krav från min sida. Fallen är från olika områden och olika delar av banken vilket 

innebär att personalens bidrag och medverkan i tjänsteutvecklingen täcks in på 

ett fruktbart sätt. Jag inledde med att ta kontakt med de två projektledarna inom 

personlig service. 

 

Den första projektledaren ansvarade för att utveckla en arbetsbeskrivning för 

affärschefer som i sin tur resulterade i en ny tjänst för kunderna (tjänst ”Alfa”). 

I utvecklingsarbetet med Alfa hade tre pilotbanker konsulterats och från re-

spektive bank var det personal från förmögenhetscentra som medverkade. 

Förmögenhetscentra är den del av banken som vänder sig till de förmögnaste 

kunderna, det finns ca 30 förmögenhetscentra utspridda i Sverige. 

 

Den andra projektledaren hade ansvaret för att ett nytt datorbaserat rådgiv-

ningsstöd, (tjänst ”Beta”), utvecklades och implementerades i banken. Projekt-

ledaren gav mig sedan namnen på de personer som medverkat som referens-

grupp i projektet. Det var handplockade individer från bankkontor spridda i 

landet.  

 

Därefter kontaktades de två projektledare som ansvarat för att utveckla en e-

bokföringstjänst på nätet, (tjänst ”Delta”). Dessa projektledare gav mig namnen 

på företagsrådgivare vid de pilotbanker som medverkat i projektet och även 

namnet på den person som arbetat inom det företag som utvecklade program-

varan. (Företaget hade utvecklat den initiala idén, och programvaran, som i ett 

senare skede användes för att utveckla tjänsten inom banken.)  

 

Det som skulle bli det fjärde projektet, var också en tjänst som banken skulle 

erbjuda på Internet, dock drog det projektet ut på tiden och fick läggas åt sidan. 

Som ersättning fick jag via de andra projektledarna kontakt med ledaren för det 

som nu kom att bli det fjärde projektet, (tjänst ”Gamma”). Gamma var ett pro-

jekt som behandlade utveckling av den fysiska miljön i bankens lokaler och var 

således inte ett projekt där målet var en utpräglad självbetjäningstjänst. En stor 
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del av tjänsteutvecklingsprojektet ägnades dock åt den del av lokalen där kun-

derna skulle genomföra nyss nämnda tjänst. Frontpersonal som medverkat vid 

utvecklingen av Gamma tillhörde det pilotkontor projektledningen anlitade.  

 

3.2.2 Insamling av data 

Med fallstudiemetoden tillåts en flexibilitet i datainsamlingen. Insamling har 

skett genom att ta del av dokument och genom intervjuer. Dokumenten bestod 

av projektplaner, protokoll och rapporter som belyser tjänsteutvecklingsprojek-

ten. Intervjuer har skett genom personliga intervjuer, telefonintervjuer och mail. 

Intervjuerna har skett med de projektledare och den frontpersonal som med-

verkat i de studerade tjänsteutvecklingsprojekten. Genom att använda mig av 

flera insamlingsmetoder och flera informanter (triangulering) erhöll jag en extra 

kontroll av resultatens giltighet och relevans samt förstärkte studiens validitet 

(Bryman & Bell 2005). Även om det förekommer varianter av datainsamlings-

metoder inom fallstudieansatsen förknippas oftast fallstudien med kvalitativ 

forskning (Eisenhardt 1989). 

 

Projektplaner 

Jag begärde att få ta del av planerna för respektive projekt. Det visade sig emel-

lertid att i flera fall hade dokumenten försvunnit i samband med flytt. Banken 

hade inte rutiner för att spara projektplaner efter det att projekten var avslutade. 

När det gällde Alfa fick jag dock en plan där viss relevant information framgick. 

Informationen räckte dock inte till för att kunna ge svar på de frågor jag ställt. 

 

Intervjuer 

Att välja intervjuer som datainsamlingsmetod var inte självklart. Respondenten 

kan ha oklara minnesbilder av vad som skett och det finns alltid risk för att re-

spondenterna kan vara partiska. Ett alternativ till intervjuer var enkätundersök-

ning, men enkäter kräver mera förkunskaper för att kunna välja ”rätt” variabler 

och formulera relevanta frågor. I denna studie valdes personliga intervjuer och 

fallstudier förknippas ofta med mjuka metoder. Jag genomförde semistrukture-

rade intervjuer, vilket innebar att jag endast hade en intervjuguide med teman 

(se bilaga 1) och att respondenten uppmanades att diskutera fritt utifrån dessa. 

Den inledande frågan, efter namn arbetsuppgifter med mera, var; ”beskriv hur 
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processen att utveckla tjänsten bedrevs”, vilket uppmuntrade respondenten att 

med egna ord berätta om tjänsteutvecklingsprocessen. 

 

Min utgångspunkt var tjänsteutvecklingsprocessens faser och olika teman med 

dessa som grund. Den övergripande diskussionen rörde tjänsteutvecklingspro-

cessen och frontpersonalens medverkan och bidrag till den nya tjänsten. Ge-

nom att ställa följdfrågor, så kallad probing, i form av exempelvis ”vad menar 

du?” eller ”kan du utveckla eller exemplifiera?” kan man som forskare mera 

komma under ytan på informanterna och få det rika material som är betydelse-

fullt för att kunna göra meningsfulla analyser. Genom denna så kallade probing-

teknik har jag sökt få fram rika aspekter på frontpersonalens bidrag i tjänsteut-

vecklingsprojekten. Jag har också gjort uppföljningsintervjuer, ibland vid upp-

repade tillfällen för att försäkran mig om att inget väsentligt utelämnats och för 

att fördjupa etablerade teman.  

 

Intervju som datainsamlingsmetod har dock flera nackdelar. Det finns en svå-

righet när det gäller att hantera intervjumaterialet då informationen är så mång-

tydig. Under en intervju kan man räkna med att respondenterna medvetet eller 

omedvetet uttrycker sig oklart, undviker att ge uppriktiga svar etc. Ett annat 

problem som uppkommer vid intervjuer är att varje människa konstruerar sin 

sociala verklighet, som i sin tur är att anse som en fragmentarisk bild av en 

svårbegriplig verklighet (Halvorsen 1992). Alvesson (2003) hävdar att med hän-

syn taget till ärligheten bör svaren från de intervjuade hanteras med viss skepsis. 

Med kännedom om ovanstående problem påbörjades intervjuerna med front-

personalen.  

 

Samtliga fall inleddes, var och en för sig, med att projektledarna intervjuades. 

Vid det tillfället fick jag också tillgång till dokument och annan information som 

rörde det aktuella projektet. Projektledarna intervjuades angående tjänsteutveck-

lingsprocessen i allmänhet och frontpersonalens medverkan i synnerhet. Nästa 

steg var att studera de dokument som projektledarna låtit mig ta del av, detta 

innan jag kontaktade de av projektledarna namngivna personerna. Som exempel 

fick jag ta del av den arbetsbeskrivning som ett av projekten resulterade i. Do-

kumenten gav mig ett bra underlag då intervjuerna förbereddes och kom även 

delvis till användning vid genomförandet av analysen. Vissa olikheter framkom 

mellan tjänsteutvecklingsprojekten. I de första fallen var det enbart frontperso-

nal från bankkontor som medverkat i projekten och i de andra fallen var det 

frontpersonal och deras närmaste chefer.  



 

 67 

 

Intervjuerna påbörjades våren 2003 och genomfördes fram till hösten 2004. 

Alla intervjuer under denna period skedde på respondenternas arbetsplatser och 

varade oftast i ca 2 timmar.  

 

Dokument 

Dokument som jag fick ta del av var bland annat den arbetsbeskrivning för af-

färschefer ”Så här arbetar vi i Bokad Process P01, tio steg för framgång och 

kundnöjdhet” som projekt Alfa resulterade i. I arbetsbeskrivningen framgår 

tydligt vad de olika pilotkontoren bidragit med. Jag fick även ta del av arbets-

papper som användes i Beta, Gamma och Delta.  

 

Kompletterande intervjuer 

I mitt iterativa arbete mellan litteraturstudier och empiriinsamling framkom att 

den teori jag utgått från behövde utvecklas i relation till mitt empiriska material. 

Intervjusvaren resulterade i fördjupad teoriinläsning vilket i sin tur bidrog till 

behov av mer men kanske framför allt fördjupad empiri. Mera detaljer krävdes 

om vad frontpersonalen bidragit med i form av konkreta exempel eller avgö-

rande beslut. De kompletterande intervjuerna genomfördes med projektledarna 

under hösten 2005 och avhandlade en fördjupning i vad frontpersonalen bidra-

git med vid genomförandet av tjänsteutvecklingsprojektet och till den nya tjäns-

ten. De kompletterande intervjuerna skedde både i form av personliga intervju-

er och telefonintervjuer och varade i ca en timma vardera.  

 

Ytterligare kompletterande intervjuer genomfördes senhösten 2006 då frågor 

avseende ”Hur gick det sen” ställdes med fokus på hur de nya tjänsterna ut-

vecklats på marknaden. Frågorna skickades via e-mail till de fyra projektledarna 

men svaren levererades av de ansvariga för de nya tjänsterna. Utöver e-mail 

konversation genomfördes även två telefonintervjuer. 

 

3.2.3 Val av intervjupersoner och dokumentation 

Intervjupersonerna är strategiskt valda så att respondenterna skall täcka in olika 

aspekter på tjänsteutvecklingsprojektet. En grupp som intervjuats är projektle-

darna, en annan de personer som lokalt var ansvariga för den tjänst som ut-
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vecklats och en tredje grupp är den utvalda frontpersonalen. För att exemplifie-

ra hur jag gick tillväga med att välja intervjupersonerna kan nämnas att den för-

sta person jag intervjuade angående utvecklingsprojektet Alfa var projektleda-

ren. Av projektledaren fick jag namnen på de tre referensbankerna och där re-

spektive affärschef som var med i utvecklingsarbetet. I respektive projekt valdes 

en av de medarbetare/rådgivare som varit aktiv i utvecklingsarbetet ut för in-

tervju och valet skedde i samråd med affärscheferna. Valet föll på de medarbe-

tare/rådgivare som varit mest aktiva i projekten. Besök har genomförts vid 

samtliga kontor som var med i utvecklingsarbetet och intervjuer genomfördes 

enskilt på respondenternas arbetsplatser. I de fall affärschefer/kontorschefer 

medverkade i projekten intervjuades även de. Jag vill dock poängtera att frågor-

na jag ställde gällde frontpersonalens bidrag till projekten och den nya tjänsten, 

detta oberoende av om det var projektledare, chefer eller frontpersonal som 

intervjuades. 

 

För att kunna ägna uppmärksamhet åt respondenten spelades intervjun in på 

MiniDisc (MD). Under samtalets gång gjorde jag enbart stödanteckningar som 

utgångspunkt för följdfrågor. Inspelade intervjuer anses ha ett högre värde som 

källa än intervjuerna där endast anteckningar genomförs, då de är informations-

rikare och ger större möjligheter till analys ur olika synvinklar (Kaijser & Öh-

lander 1999).  

 

Som komplement till att enbart intervjua personal som ingått i tjänsteutveck-

lingsprocessen har jag inom personlig service även intervjuat affärschefen och 

en rådgivare vid ett av de kontor som inte medverkat i tjänsteutvecklingspro-

cessen. Motivet var att intervjua personal som inte varit direkt involverade i 

tjänsteutvecklingen. Vi dessa två sistnämnda intervjuer diskuterades både Alfa 

och Beta. (Dessa intervjuer räknas med både som intervjuer angående Alfa och 

angående Beta.)  

 

Lämpligt för en sådan här undersökning är att genomföra mellan 20 och 50 

intervjuer. I denna studie har 30 (28, jfr. ovan) intervjuer genomförts, vilket väl 

täcker in det rekommenderade antalet (Griggs 1987; Perry 1998). (För närmare 

beskrivning av intervjuerna, se bilaga 2.) Dessutom har kompletterande inter-

vjuer genomförts med de fyra projektledarna. Totalt blir det 34 (32, jfr. ovan) 

genomförda intervjuer och ca 64 timmars inspelat material. Det inspelade mate-

rialet skrevs senare ut för att få allt empiriskt material dokumenterat på papper 
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vilket underlättade presentationen av det empiriska materialet och i ett senare 

skede även analysen.  

 

3.2.4 Det empiriska materialet 

Arbetet med det insamlade materialet kan delas upp i tre beståndsdelar; presen-

tationen, kategorisering och analys.  

 

Att presentera empiri 

Det finns olika sätt att presentera empiri, exempelvis via narration, teman, kro-

nologisk disposition samt att strukturera empirin utifrån ett antal fall (Nylén 

2005). Efter att ha vägt för och nackdelar bestämde jag mig för att presentera 

respektive fallstudie i kronologisk ordning så till vida att fallen presenteras från 

idé till lansering av en ny tjänst. Inom ramen för fallstudietekniken och den 

kronologiska dispositionen har även den kategorisering som beskrivs tidigare 

använts genom att presentationen av respektive tjänsteutvecklingsprocess är 

indelad i fyra avsnitt. Avsnittens rubriker stämmer överens med de faser (i 

tjänsteutvecklingsprocessen) som presenterades i ”Teoretiska utgångspunkter – 

en sammnfattning” (se 2.6). Valet att presentera empirin i kronologisk ordning 

/ tjänsteutvecklingsprocessens faser innebär en struktur som är lätt att följa. 

 

Valet av empirisk framställningsform bör enligt Nylén (2005, sid. 77) utgå från 

fyra grundläggande frågor av ontologisk och epistemologisk karaktär;  

 

• Den sociala verklighetens natur: där speglar empiriska data en fristående 

verklighet (vare sig denna ”finns” objektivt sett eller konstrueras av ak-

törerna) eller konstitueras verkligheten av språket, så att empiriska data 

(texten) utgör den enda verklighet som finns?  

 

• Vems röst är det som ska ”tala” i empiriredovisningen: är det de studerade aktö-

rerna det vill säga (text/data i sig) som ska dominera framställningen, el-

ler är forskarens uttryckliga röst både tillåten och intressant – eller kan-

ske helt avgörande för forskningens bidrag?  

 

• Forskningens mål i termer av helhet kontra mångfald: är den epistemologiska 

ambitionen att presentera den studerade miljön som en meningsfull hel-
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het (med varierande grad av generaliseringsambition), eller bör forsk-

ningen bejaka empirisk mångfald, pluralism och motsägelser?  

 

• Den empiriska redovisningens detaljeringsgrad: bör empirin vara ”närsynt” och 

fokusera på enskilda detaljer eller skapa överblick över den studerade 

miljön?  

 

I figur 3.1 framgår de fyra frågeställningarna (Nylén 2005 sid. 77) och mitt ställ-

ningstagande. 

 
Figur 3.1 Empiriska framställningsstrategier relaterade till ontologisk-

epistemologiska utgångspunkter.  

Källa: Nylén (2005 sid. 77). 

 

Fält A i figuren (figur 3.1) representerar den ontologiska utgångspunkten att det 

finns någon form av från forskningen friliggande social verklighet som repre-

senteras av insamlade data. Det som presenteras i A syftar till att presentera 

data som en sammanhållen helhet byggd på en logisk struktur. Empirin utgörs 

av ”fall”, som ska förmedla en adekvat bild av hur de studerade tjänsterna ut-

vecklats. Fallen kan vara en organisation, en viss händelse, en avgränsad geogra-

fisk miljö, en specifik person eller grupp av individer, men gemensamt är att 

beskrivningen ska återspegla empirins röst (Nylén 2005). Ambitionen med em-

piriredovisningen är att förmedla kunskap om den studerade verkligheten till 

läsaren, bland annat genom flitigt användande av citat. Empirin ska även ligga 
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som grund för den kommande analysen, där forskarens röst och tolkningar blir 

mer framträdande. Min studie presenteras enligt fält A i figur 3.1. 

 

Sammanfattningsvis bygger denna framställning på följande: empirinärhet och 

analysförberedande struktur, som i mitt fall innebär att samma struktur återfinns 

inledningsvis i både teori- och analyskapitel. Syntes alternativt detaljrikedom, den 

studerade sociala verkligheten, vilket innebär att framställningen är relativt 

opersonlig. Detta presentationssätt innebär empirinärhet främst genom det sto-

ra antalet citat som förekommer i texten och att den är analysförberedande ge-

nom att jag använder tjänsteutvecklingsprocessens faser som struktur i presen-

tationen. Det finns i tidigare forskning belägg för att faserna i verkligheten är 

delvis överlappande och att det inte är så sekventiellt som modellerna framstäl-

ler tjänsteutvecklingsprocessen. Jag har trots det valt att använda mig av fasin-

delning då det underlättar presentationen av empirin.  

 

För att stärka trovärdigheten av studien lät jag de intervjuade ta del av mitt ma-

terial. Under våren 2006 läste de igenom texter och hade möjlighet att ge syn-

punkter på den empiriska framställningen som beskrev ”deras” projekt i av-

handlingen. Motivet var att undvika sakfel och för att validera innehållet i tex-

terna. Responsen var bra. De svarade genom att kommentera texterna. Samtliga 

ansåg att de refererats på ett riktigt sätt men de korrigerade mindre sakfel.  

 

Kategorisering 

Nyckeln till att genomföra en bra analys är att analysera data utifrån olika in-

fallsvinklar. Ett sätt är att välja ut ett antal dimensioner eller kategorier. Dimen-

sionerna kan hämtas från forskningsproblemet, från existerande litteratur eller 

också kan forskaren välja ut kategorier utifrån den empiriska undersökningens 

resultat (Eisenhardt 1989).  

 

Dimensioner eller begrepp som i denna studie valts med utgångspunkt i befint-

lig teori är frontpersonalmedverkan, eftersom personalmedverkan är det centrala 

fenomenet i avhandlingen. Faser ingående i tjänsteutvecklingsprocessen, då faserna 

underlättar en beskrivning av när medverkan sker och vad frontpersonalen spe-

cifikt bidrar med till tjänsteutvecklingsprocessen. Delar ingående i tjänstens förut-

sättningar, för att kunna ”ringa in” vad frontpersonalen bidrar med till den nya 

tjänsten. Tjänstekvalitet och dess kvalitetsfaktorer, också för att precisera vad 

frontpersonalen bidragit med till den nya tjänsten. Kategorisering av det insam-
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lade empiriska materialet har skett i flera steg. Inledningsvis delades materialet 

in i personalkategorier där frontpersonal, affärschef och projektledare var de vanli-

gaste kategorierna. Indelningen av personalen bygger på vad Silverman (1993) 

benämner kategorier. Silverman går vidare med att ordna dessa i mer över-

gripande kategorier och benämner dessa Membership Categorisation Device 

(MCD). Silverman beskriver att kategorier kan grupperas tillsammans. Ett ex-

empel som ges är att MCD = family (Silverman 1993, sid. 85) vilket i mitt fall 

kan översättas till de projekt personalen tillhör, Alfa, Beta, Gamma eller Delta.  

 

Redan under intervjuerna började kategorier växa fram och jag fick dem bekräf-

tade och fördjupande i kommande intervjuer. Den slutliga kategoriseringen av 

empirimaterialet formades genom att alla varianter av påverkan frontpersonalen 

genomfört under respektive tjänsteutvecklingsprojekt markerades på utskrifter-

na från intervjuerna samt i de dokument som erhållits. De markerade orden 

sorterades och bildade kategorier av ord som hörde ihop. Genom detta förfa-

rande skapades ett antal kategorier att arbeta vidare med i analysen. De katego-

rier som bildades var; när medverkan skett, hur denna medverkan genomfördes 

samt vad som blev effekterna av dessa bidrag. Effekterna av bidragen kategori-

serades enligt följande; bidrag till utvecklingsarbetet i tjänsteutvecklingsprojektet 

och effektivisering av det samma. Bidrag till den nya tjänsten kategoriserades som 

styrning av tjänsterna och relationsskapandet mellan kund och bank/frontpersonal.  

 

Kategoriseringen fortsatte sedan ytterligare ett steg genom att jag gick igenom 

materialet en gång till. Denna gång utifrån den tidigare kategorin effektivisering 

och genom att skilja på frontpersonal och projektledare. Effektivisering valdes efter-

som det kan betraktas som överordnat de tre andra kategorierna, utvecklingsarbe-

te, styrning och relationsskapande. För att tydligare kunna urskilja frontpersonalens 

bidrag till effektiviseringen av tjänsteutvecklingsprocessen framstod det efter-

hand alltmer tydligt att jag även behövde skilja på vad frontpersonalen själva 

ansåg om sina bidrag och projektledarnas uppfattning om vad frontpersonalen 

tillfört tjänsteutvecklingsprojektet. Alternativet att inte analysera materialet ut-

ifrån dessa två perspektiv var aktuellt under en tid då jag ansåg att svaren inte 

skiljde sig nämnvärt åt mellan frontpersonal och projektledare. När jag studera-

de materialet från intervjuerna ytterligare kunde jag konstatera att det fanns 

skillnader i deras uppfattningar. Exempelvis hade personalgrupperna olika upp-

fattningar om varför implementeringen inte genomfördes som planerat. Att 

belysa ett material från flera perspektiv resulterar ofta i en rikare beskrivning 

och analys av den studerade problematiken. Därför ansåg jag det vara av intres-
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se att jämföra frontpersonalens (personal vid lokal bank) och projektledarnas 

uppfattningar, om vad frontpersonalen tillfört, mot varandra.  

 

Att jämföra de båda personalgruppernas uppfattningar blev ett sätt för mig att 

identifiera ytterligare bidrag från frontpersonalen som kunde kopplas till effek-

tivitet. I denna del av analysen används konstant komparativ analys utifrån två 

olika perspektiv i syfte att söka efter bidrag från frontpersonalen till effektivise-

ring av tjänsteutvecklingsprocessen. Den komparativa analysen sker utifrån att 

uppgifterna från de lokala bankkontorens personal jämförs med projektledarnas 

uppfattningar av frontpersonalens påverkan och bidrag. En öppen kodning har 

genomförts av det insamlade materialet som senare kategoriserats. Kodningen i 

denna studie har genomförts genom att ett eller flera nyckelord skrivits i margi-

nalerna bredvid respektive citat. Nyckelorden är i huvudsak kopplade till någon 

form av aktivitet t.ex. ”motivationshöjande deltagande” eller brist på aktivitet 

på grund av olika typer av problem eller brister t.ex. ”bristande IT-kompetens”. 

Citaten har studerats ingående och mönster som fångar och illustrerar frontper-

sonalens medverkan och bidrag har därmed upptäckts. När samtliga citat tillde-

lats ett eller flera nyckelord har kategorier bildats av citat med samma eller lik-

nande nyckelord. De citat som tilldelats ett nyckelord som inte stämde överens 

med något av de andra har jag endera försökt förstå innebörden av citatet på ett 

sätt som stämmer överens med något av de andra nyckelorden eller också har 

det fått behålla sitt nyckelord och därmed bildat en egen kategori. Kategorierna 

har alltså byggts upp av de citat som insamlats inom de två perspektiven och 

som redovisas var för sig. Kategorierna skall lyfta fram kontentan av den inne-

börd citaten förmedlar.  

 

Då kategorierna utkristalliserats fortsatte arbetet med att söka samband mellan 

kategorierna och på så sätt skapa överordnade kategorier. Kategorierna som 

skapat de överordnade kategorierna har kombinerats på ett flertal sätt innan den 

slutgiltiga versionen fastställdes. Tillvägagångssättet som använts kan liknas vid 

det Strauss och Corbin (1990) benämner axial kodning. Efter den öppna kod-

ningen genomfördes alltså en form av axial kodning där mönster som fångar 

upp det frontpersonalen gör identifieras och som visar på samband mellan ka-

tegorierna. Axial kodning är en process där kategorier relateras till överordnade 

kategorier.  

 

Den ovan beskrivna kategoriseringen genomfördes som två parallella processer, 

frontpersonalens och projektledarnas uppfattningar analyserades åtskilda från 
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varandra. Nästa steg var att relatera de båda analyserna till varandra genom att 

jämföra de överordnade kategorier som genererats i respektive analys. Se figur 

3.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Kategoriseringsmodell. 
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Analysarbetet  

Utifrån avhandlingens syfte och forskningsfrågor har det teoretiska kapitlets 

innehåll och presentationsordning bildat den centrala utgångspunkten för ana-

lysarbetet. I teoriavsnittet avhandlas tjänsteutvecklingens faser; idéfas, projekt-

bildningsfas, utformningsfas och implementerings-/lanseringsfas samt begrep-

pet tjänst, där tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet diskuteras. I analysar-

betet används inledningsvis samma struktur som i den teoretiska referensramen.  

 

Analysen av frontpersonalens medverkan och bidrag, dels i tjänsteutvecklings-

processen och dels till den nya tjänsten, genomfördes med hjälp av den katego-

risering som redovisas ovan i avsnittet ”Kategorisering”. Både de dokument 

som erhållits från i första hand projektledarna och utskrifterna från intervjuerna 

har analyserats. 

 

I kapitel fem analyseras frontpersonalens medverkan och bidrag i tjänsteutveck-

lingsprocessen. Detta med hjälp av de begrepp som tidigare nämnts och de för-

sta är faserna i tjänsteutvecklingsprocessen. Först analyseras när frontpersona-

len i medverkar och sedan på vilket sätt denna medverkan sker. Genom att ana-

lysera resultaten från empiriundersökningen utifrån olika kategoriseringar kan 

jag få fram rikligt med information utifrån samma empiri. I det första läget be-

skrivs de olika fasernas innehåll med inriktning på när och hur frontpersonalen 

medverkat i tjänsteutvecklingsprocessen. Detta genom att studera materialet 

utifrån de fyra faserna idéfas, projektbildningsfas, utformningsfas och imple-

menterings- lanseringsfas. Dels relateras innehållet i faserna och dels när och hur 

denna medverkan skett i de studerade fallen. Efter denna inledning analyseras 

vad frontpersonalen bidragit med i tjänsteutvecklingsprocessen.  

 

Tjänsteutvecklingsprocessen resulterade i att en ny tjänst presenterades för kun-

derna och i kapitel sex diskuteras vad frontpersonalen påverkat som fått effekt 

på den färdiga tjänsten. För att tydliggöra effekterna används en uppdelning 

enligt tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet. 

 

Hittills har begrepp hämtats från teorin (frontpersonalmedverkan, tjänsteutvecklings-

processen, tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet) men som resultat i analysen av 

”vad” frontpersonalen tillfört används hädanefter även empiriskt framtagna 

kategorier. Dessa är utvecklingsarbete, effektiviserande, styrning och relationsskapande. 

De två förstnämnda relateras i första hand till tjänsteutvecklingsprocessen och 

de två sistnämnda till den nya tjänsten. Jag går sedan vidare i kapitel sju med att 
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välja en av de framtagna kategorierna, effektiviserande. I kapitel sju behandlas mer 

generellt hur effektiv tjänsteutveckling bedrivs.  

 

3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har jag valt en kvalitativ fallstudie. Studien är retrospektiv. 

Från såväl teori som empiri har kategorier hämtats för att analys av materialet 

ska kunna ske från flera infallsvinklar.  

 

Studien har utförts på ett värdföretag och inom ramen för det företaget har fyra 

fall undersökts, en case i case design. Fallföretaget är en svensk affärsbank där 

fyra tjänsteutvecklingsprojekt varit föremål för studien. Efter att kontakt ska-

pats med banken påbörjades arbetet med att samla in data.   

 

Tabell 3.1 Insamling av data. 

Insamlingen av data har genomförts enligt ned-

anstående. 

• Projektplaner begärdes in. 

• Intervjuerna genomfördes i form av semistruk-

turerade möten där strävan var att låta den in-

tervjuade berätta ”sin version” av processen.  

• Intervjuerna spelades in på MD och dessutom 

anteckningar, dels för dokumentation men 

också för att kunna ställa bra följdfrågor.  

• Efter genomförd intervju skrevs intervjuerna 

ner och kompletterades med de anteckningar 

som fördes under intervjun. 

• Viktiga dokument, i form av kopior, erhölls 

främst av projektledare men även av rådgivare. 

• Kompletterande intervjuer genomfördes. 

 

Arbetet med det insamlade materialet bestod främst av presentation av empiri, 

kategorisering och analysarbete. Presentationen av empirin har skett med hjälp 

av faserna i tjänsteutvecklingsprocessen. Den empiriska framställningsformen 

är att betrakta som empirinära och har en analysförberedande struktur. Katego-

riseringen utmynnade i begrepp från befintlig teori samt från det empiriska ma-

terialet. Från befintlig teori har begreppen tjänsteutvecklingsprocessens faser, delar 
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ingående i tjänstens förutsättningar och tjänstekvalitet använts. De intervjuade har 

delats in i personalkategorier där frontpersonal, affärschef och projektledare var de 

mest frekventa. Projekttillhörighet utger också en form av kategorisering. Katego-

riseringen av det empiriska materialet resulterade i kategorierna utvecklingsarbete, 

effektivisering, vilka är relaterade till tjänsteutvecklingsprocessen (kapitel fem) och 

standardisering och relationsskapande som är relaterade till den nya tjänsten (kapitel 

sex). Analysen utvecklades sedan i kapitel sju med en fördjupning av en av ovan 

nämnda kategorier, effektivisering.  
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4 Så här utvecklar banken tjänster  

När Kristina senare lämnar banken funderar hon på hur det går till när banken utvecklar 

nya tjänster och på vilket sätt den lokala bankens personal medverkar och bidrar vid framta-

gandet. I kapitel fyra kommer Kristinas frågor att behandlas. 

 

Empirin redovisas i form av fyra tjänsteutvecklingsprojekt. Det första projektet, 

utveckling av Alfa, är en arbetsbeskrivning för chefer på förmögenhetscentra. 

Det andra projektet, utveckling av Beta, är ett databaserat rådgivningstöd. pro-

jekten redovisas i avsnitt 4.1 respektive 4.2. Avsnitt 4.3, beskriver projektet 

Gamma, ett projekt genom vilket den fysiska miljön i en banklokal utvecklas. I 

avsnitt 4.4 diskuteras utvecklingen av en självbetjäningstjänst, Delta, som är en 

bokföringstjänst på Internet och lämpad för småföretagare. Varje fallstudie in-

leds med en kort bakgrund. Vidare beskrivs tjänsteutvecklingsprocessen med 

utgångspunkt från idéfas, projektbildningsfas, utformningsfas och implemente-

ringsfas. Inom respektive fas ges en beskrivning av vad som har hänt och resul-

tatet av tjänsteutvecklingsprocessen. Avslutningsvis förs en diskussion angåen-

de när och hur personalen medverkat i tjänsteutvecklingsprocessen samt vad de 

bidragit med till den nya tjänsten. Av diskussionen ovan framgår att frontper-

sonalen till största delen medverkat i utformnings- och implementeringsfasen. 

De har främst medverkat genom att prova prototyper av nästan färdiga tjänster 

och deras bidrag är varierande beroende på vilket projekt de medverkat i. De 

har skrivit underlag till arbetsbeskrivningar, rättat till fel i programvara, tillfört 

arbetsmiljöförbättrande åtgärder samt valt ut kunder och prövat olika utform-

ningar av tjänstekoncept i interaktion med kunder. 

 

Som bakgrund till utvecklingsprojekten genomförde banken 1998-1999 över 

600 djupintervjuer med kunder och personal. Motivet var att bankledningen 

insåg att bankkontoren varken var anpassade för kunders eller för medarbetares 

behov och krav. Genom intervjuerna fick bankens ledning idéer om vad kun-

derna tyckte om livet, vad de ville göra, vad de hade för drömmar och hur ban-

ken skulle kunna hjälpa dem att lösa en del av deras problem. Intervjuerna ut-

gick inte utifrån en mall utan de intervjuade fick berätta vad de ansåg om ban-

kens verksamhet och vad de saknade. Intervjumaterialet användes till att ut-

veckla bankkontoren och de tjänster banken har att erbjuda, bland annat de 

tjänster som fokuseras i denna avhandling. 
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Bankens ledning beslutade utifrån intervjuerna att tillgodose kundens behov i 

tre olika övergripande tjänstekoncept: självservice, obokad service och bokad 

service. Dessa tre koncept kom sedan att ligga till grund för bankens tre affärs-

processer och allt affärsutvecklingsarbete kom att ske inom dessa tre koncept. 

Senare utvecklades de tre övergripande tjänstekoncepten till två och ytterligare 

ett tillkom. Självservice blev ”Gör det själv”. Obokad och bokad service blev 

”Personlig service”. Det nya konceptet ”Banken privat”, benämns även förmö-

genhetscentra, är ämnad för kunder med en betydande förmögenhet och omfat-

tande bankaffärer.  

 

I kommande text behandlas; 

• I fall 1 (Alfa) samt i fall 3 (Gamma) behandlas konceptet ”Banken pri-

vat”. 

• I fall 2 (Beta) och delvis även i fall 3 (Gamma) behandlas konceptet 

”Personlig service”. 

• I fall 3 (Gamma) behandlas konceptet ”Gör det själv”. 

• I fall 4 (Delta) behandlas konceptet ”Gör det själv”. 

 

 

Det finns en tydlig koppling mellan tre av fallbeskrivningarna. Beta är bokade 

rådgivningar som erbjuds dels till kunder som ingår i bankens förmögenhets-

satsning, dels till kunder som enbart önskar få en privatekonomisk rådgivning. 

Projektet Gamma, utvecklandet av en banklokal med fyra delar, syftar till att 

stödja hanteringen av Beta och Alfa. Konceptet bygger på att kunden först 

kommer in i en lokal, som i huvudsak består av automater av olika slag. (Be-

skrivs mer ingående i 4.3 Gamma.) I nästa del av lokalen finns kassan och obo-

kad personlig service. Innanför väggarna, utom synhåll för kunderna, finns den 

bokade personliga servicen och allra längst in eller i andra lokaler finns förmö-

genhetscentrat. För att Alfa och Beta skall fungera optimalt krävs att den fysiska 

miljön är anpassad därefter, vilket diskuteras i Gamma. Det fjärde fallet, Delta, 

lyder under bankens företagsrådgivning och har inte någon direkt koppling till 

de andra fallen vilka alla behandlar privatsidan.  

 

Gemensamt för projekten är att de ägnats åt utformningsfasen och implemen-

teringsfasen. I samtliga fall är idéfasen redan avklarad när projektet påbörjats 

vilket i sin tur leder till att den frontpersonal som intervjuats inte bidragit i nå-

gon större omfattning till innehållet i just den fasen. För att skapa idéer genom-

för banken så kallade workshops, möten där idéer testas och där det också finns 
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möjlighet för de närvarande att lämna egna idéer. I dessa workshops deltar 

frontpersonal.  

 

4.1 Fallstudie 1 Alfa  

Projekt bygger ofta på varandra och ett projekt som ligger till grund för Alfa är 

hur banken segmenterar både sina kunder och sin personal. Nytt för banken vid 

denna tidpunkt var att medarbetare med en viss yrkesroll skulle möta en speciell 

kundgrupp. Det var certifierade privatrådgivare som skulle serva bankens mest 

förmögna kunder. Kunder med en miljon kronor eller mer i förmögenhet. Sam-

tidigt som bankerna förstärkte sina baserbjudanden utvecklades också erbju-

danden som var anpassade för specifika kundgrupper. Inom banken fanns det 

sedan år 2002 rådgivarteam. Rådgivarteamet bestod av tre till fem personer och 

fanns tillgängliga på 30 orter runt om i landet. Deras uppgift var att bedriva per-

sonlig rådgivning till denna kundgrupp. Det är denna del av bankens verksam-

het som benämns ”Banken privat” och de tar emot sina kunder i så kallade 

förmögenhetscentra som kan vara egna lokaler, eller en avgränsad del i den 

”vanliga” bankens lokaler. Rådgivare har utbildats och fått yrkesrollen certifie-

rad privatrådgivare (CPR). Banken ansåg dock inte att det räckte med att utbilda 

sina medarbetare inom privatrådgivning. En arbetsbeskrivning för framförallt 

cheferna, på förmögenhetscentrerna utarbetades i avsikt att säkerställa ett pro-

fessionellt arbetssätt. . 

 

Konceptet Alfa består av att kunden besöker bankkontoret och tillsammans 

med rådgivaren går igenom kundens totala ekonomi. Det innebär att kunden 

måste vara ärlig och delge rådgivaren en komplett beskrivning av sin ekonomis-

ka situation, även förmögenhet placerad på annan bank. Tjänsten bygger på att 

det skapas en relation mellan kunden och banken där kunden, mot en årsavgift 

på 2500 kronor14, får personlig rådgivning minst var sjätte månad. Konceptet 

baseras på att rådgivarna följer en arbetsbeskrivning där ett antal punkter skapar 

en modell som rådgivaren går igenom efterhand. Det projekt som jag tagit del 

av är benämnt ”Så här arbetar vi i Bokad Process P01, tio steg för framgång 

och kundnöjdhet”, även kallad Tian. Det är en arbetsbeskrivning för berörda 

chefer inom banken. Den version jag tagit del av är daterad 27 november 2002 

och beskrivningen gäller i första hand arbetssättet för cheferna vid de 30 för-

mögenhetscentra som banken har i Sverige. Förutom nämnda arbetsbeskrivning 

har jag också tagit del av den förstudierapport som togs fram och användes 
                                                 
14 Priset 2500 kronor gällde 2003. 
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som grunddokument för detta projekt. I denna förstudierapport återfinns bland 

annat nedanstående bild. 
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Figur 4.1 Förutsättningar och arbetssätt för rådgivningstjänsten.  

Källa: Internmaterial från banken. 
 

Av figur 4.1 framgår ett antal förutsättningar som krävs för att rådgivaren skall 

kunna genomföra ett tillfredsställande arbete. I förutsättningarna ingår att mark-

naden skall var analyserad och att de strategiska målen skall vara fastställda. Beman-

ningen av yrkesroller innebär att bankens personal har olika yrkesroller. Exempel 

på en sådan roll är certifierad privatrådgivare, vilket är benämningen på de 

medarbetare som arbetar inom segmentet P01 och har genomgått en gedigen 

intern utbildning. Segmentera och fördela innebär att banken valt att dela upp sina 

kunder i olika segment där P01 är den mest förmögna gruppen. Segmente-

ringsmodellen innehåller nio nivåer där bland annat studenter ingår i P09. Den 

fysiska miljön (jfr. med 4.3 Gamma) beskriver hur lokalen bör vara utformad där 

själva kundmötet/rådgivningen äger rum. Det skall vara ett enskilt rum med 

bland annat en datorskärm som privatrådgivaren och kunden kan se samtidigt. I 

figuren ovan finns en ruta benämnd erbjudande och ett sådant är t.ex. att ansluta 

sig och skriva avtal om förmögenhetsrådgivning. Den undre raden beskriver det 

arbetssätt banken förväntar sig att rådgivarna skall ha. Där beskrivs att de ska 

ha individuella mål och sist framgår att det ska finnas en måluppföljning. Däremel-

lan återfinns säljplanering, boka kunden samt förbereda och genomföra kundmöte. Det 

var dessa tre sistnämnda punkter som pilotbankerna var med och utformade.  
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Säljplanering innebär tekniker för att varje rådgivares kalender skall vara välfylld 

med kundmöten och kundträffar. Planeringen innebär också att gemensamma 

kundaktiviteter/kundträffar och bearbetning av olika prospekt finns inlagda.  

 

Kundbokning handlar om metoden för hur bokningarna skall gå till och innehål-

ler mallar för lokalbankschefernas brev till påtänkta kunder. Det är ett koncept 

för utformning av introduktionsmötet, första rådgivningsmötet, halvårsmötet 

och brev för inbjudan till det årliga mötet.  

 

Kundmötet är den sista av de delar som pilotbankerna var med om att utforma. 

Kundmötena har delats in i introduktionsmöte, rådgivningsmöte, mellanmöten, 

halvårsmöte och årsmöte. I arbetsbeskrivningen diskuteras bland annat ”Hur 

gör vi så att kunden känner sig väntad?” Kundmötet inbegriper allt från rum-

mets utformning till chefens uppgifter i samband med mötet.  

 

I processen med att ta fram arbetsbeskrivningen tog projektledningen kontakt 

med tre banker som de ville ha med i utvecklingsarbetet. Dessa bankers förmö-

genhetscentra, det vill säga dess chef och tre till fem privatrådgivare per bank, 

bjöds in till två dagars brainstorming om projektet. Dessa möten resulterade i 

att respektive bank fick ansvar för att arbeta vidare med ett av de tre områdena; 

säljplanering, boka kunden och kundmötet. Projektledarna beskrev det som att 

pilotbankerna fick ett varsitt ”skal” som de skulle fylla med innehåll.  

 

Förväntningar på vad frontpersonalen skulle bidra med var enligt projektleda-

ren att de tillsammans, och med gemensamma krafter skulle kunna både visuali-

sera och förklara vad som var speciellt med konceptet. Projektledaren ville hitta 

en identitet som beskrev vad som är speciellt för förmögentscentrat eller som 

det också kallas, Banken privat.  

 

Nytt för banken var att man genom det här konceptet tydligare segmenterade 

kunder. Delvis nytt var också att den enskilde rådgivaren inom P01 inte behöv-

de ha specialistkunskaper inom alla områden utan kunde ta hjälp av försäkrings-

specialister och jurister. 

 

De intervjuade är projektledare, affärschefer och privatrådgivare. Projektledaren 

har sin arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm. De intervjuade affärschefer-

na är ansvariga för P01 vid tre olika förmögenhetscentra. Alla tre kontoren 

medverkade som pilotbanker vid utformningen av arbetssättet ”Så här arbetar 
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vi i Bokad Process P01, tio steg för framgång och kundnöjdhet”. De tre inter-

vjuade privatrådgivarna arbetar vid något av de tre förmögenhetscentra och var 

alla aktivt involverade i projektet. Intervjuer har även skett med en affärschef 

och en rådgivare vid ett kontor, som inte deltagit som pilotkontor. Totalt har 

således nio intervjuer genomförts. 

4.1.1 Idéfasen  

Idén att skapa en arbetsbeskrivning kom från ledningen men den hade vuxit 

fram under en längre. Konceptet P01 startade innan projektet med att ta fram 

en arbetsbeskrivning påbörjades. I detta tjänsteutvecklingsprojekt fanns inga 

rådgivare med i idéfasen. 

 

Projektledaren ansåg att arbetsbeskrivning för privatrådgivare hade diskuterats 

tidigare och det här var ett sätt att konkretisera dessa funderingar. 

 

Vi har tidigare arbetat med kundmötet, mål och uppföljning och detta projekt 

kan ses som en fortsättning på vårt utvecklingsarbete. Uppdraget initierades av 

bankledningen och jag blev utsedd till projektledare. Vi arbetade med tre om-

råden, säljplanering, boka kunden och kundmötet. Vi var tre personer som 

ingick i projektet från huvudkontoret och vi hade ansvar för varsitt område 

(Projektledare). 

 

Projektledaren ansåg även att det fanns en osäkerhet om på vilket sätt förmö-

genhetscentra skulle arbeta och vad som skilde dem från den ordinarie bank-

verksamheten. Projektledaren ansåg också att frontpersonalen inte haft någon 

bra insikt i de tjänster banken erbjöd. Det fanns ett skal som projektledningen 

jobbat fram centralt och som pilotkontoren skulle fylla med innehåll.  

 

Affärschefer ansåg att de behövde en mall att arbeta efter i sin yrkesroll. 

 

Förut hade vi en ström av kunder som i stod i kö för att få hjälp men i och 

med att vi började med P01 skulle vi aktivt fylla vår almanacka. Från att få 

allt serverat till att själv ringa kunderna var två helt olika arbetssätt. Det led-

de till en frustration hos medarbetarna och krävde ett helt annat arbetssätt och 

en annan coaching från mig som chef genom att peppa och komma med idéer, 

så här gör vi osv. Här kände vi ganska snart att här behöver vi någon sorts 

mall att arbeta efter. Samtidigt som det här infördes yrkesroller i banken och 

dom som började jobba med det här fick sin yrkesroll först, de skulle bli pri-
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vatrådgivare och certifiera sig. Det var ett sammelsurium här i banken innan 

yrkesrollerna var definierade och alla visste vad de skulle göra. Tidigare skulle 

alla kunna lika mycket, det var liksom viktigt att kunna mycket om allt. Nu 

har vi koncentrerat yrkesrollerna mot olika kundgrupper och då ska du vara 

bra på det. Det andra ska du ha ett hum om och tillkalla specialister när du 

behöver. Vi behövde ha en arbetsgång som hjälp för mig som chef och hjälp för 

medarbetaren (Affärschef). 

 

Det genomfördes alltså flera projekt samtidigt utöver de jag studerat och ett 

betydelsefullt sådant var införande av yrkesroller. Yrkesroller innebar att bank-

personalen specialiserade sig på ett mindre antal differentierade arbetsuppgifter. 

Det kan vara svårt att urskilja ett projekt från andra eftersom det pågår flera 

parallellt. När det gäller Alfa, var affärscheferna med i idéfasen beroende på att 

de tjänstgjorde på en bank som redan arbetade med kundkategori P01. För öv-

rigt var det när ledningen initierade idén om att ta fram en arbetsbeskrivning, 

som affärscheferna blev informerade. Behoven verkar ha vuxit fram.  

 

I egenskap av pilotbank har vi fått prova oss fram eftersom det inte fanns nå-

got att utgå ifrån. När alla skulle köra igång insåg vi att det behövs en guide-

line för att komma igång. Våren 2002 fick jag ett underlag visat för mig. 

Har man jobbat i bank är man färgad av historien som visar på att du har 

fått kunderna till dig, du har varit styrd av kunderna. Att själv fylla sin ka-

lender har nästan inte existerat i banken tidigare (Affärschef). 

 

När pilotkontoren påbörjade sitt arbete var det många delar som inte var klara. 

Att det skulle finnas en grupp rådgivare som arbetade med P01-kunder var tidi-

gare fastställt, men hur var en ännu ej utredd fråga.  

 

Rådgivarna hade inga speciella synpunkter i denna fas, beroende på att de inte 

deltog i detta skede. Det framgår dock längre fram i avhandlingen att rådgivarna 

indirekt var inblandade. 

 

4.1.2 Projektbildningsfasen  

Rådgivarna var inte direkt involverade i denna fas. Det utsågs tre projektledare, 

en för varje område i arbetsbeskrivningen, ”säljplanering”, ”boka kunden” och 

”förbereda och genomföra kundmöte”. Till varje projektledare knöts senare ett 

förmögenhetscentra med uppgift att utveckla en del i arbetsbeskrivningen.  
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Vi tog kontakt med tre banker som vi ville ha med i utvecklingsarbetet som 

referensbanker (Projektledare). 

 

Projektledaren beskrev att nästa steg, efter idéfasen, var att ta kontakt med 

bankkontor som skulle delta som pilotkontor. I projektet togs kontakten med 

affärschefer inom Förmögenhetscentra med önskan om att hela gruppen skulle 

vara med i projektet. Det innebar en affärschef och tre till fem rådgivare från 

respektive bank.  

 

4.1.3 Utformningsfasen 

Uppstarten av utformningsfasen skedde i Sigtuna där representanter från de tre 

pilotbankerna och projektledarna träffades, diskuterade och fördelade arbets-

uppgifter. Efter två dagars arbete åkte deltagarna hem till respektive bank och 

arbetade vidare med sin del av den blivande arbetsbeskrivningen. Avrapporte-

ring skedde kontinuerligt till projektledaren, via mailkontakt, telefonmöten eller 

att projektledaren besökte banken. I slutet av projekttiden skickade respektive 

affärscentra in sin del av den blivande arbetsbeskrivningen till projektledningen. 

De i sin tur ordnade ett möte där de tre projektledarna och de tre affärscheferna 

fastställde den slutgiltiga arbetsbeskrivningen. Innan fastställandet hade också 

ett annat förmögenhetscentra, som inte var med i pilotprojektet, fått yttra sig 

om arbetsbeskrivningens innehåll. 

 

Det var medarbetare på flera nivåer som var med från bankernas förmögen-

hetscentra, chef och tre till fem rådgivare per bank, bjöds in till två dagars bra-

instorming om projektet. Dessa dagar resulterade i att respektive bank fick 

ansvar för att arbeta vidare med ett av de tre områdena. Utveckling av sälj-

planering genomfördes av Västeråskontoret, boka kunden arbetades det med i 

Gävle och kundmötet analyserades av personalen vid Skellefteåkontoret (Pro-

jektledare). 

 

Reflektioner från en rådgivare efter träffen i Sigtuna. 

 

När vi träffades i Sigtuna kom det dit en kund som berättade hur han hade 

blivit bemött på banken och hur han ville bli bemött etc. Efter han hade gått 

satte vi oss ner och diskuterade, gör vi så, hur kan vi bemöta det han sa. Efter 

det blev vi indelade eller valde område som respektive bank skulle arbeta med. 
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Indelning i tvärgrupper skedde sedan där det var en från varje bank som var 

med och diskuterade de olika områdena. Vi brainstormade över alla område-

na och jag tog med mig det de andra tillförde vad gäller kundmötet (Rådgiva-

re). 

 

Efter projektstarten och fördelningen av arbetsuppgifter ägde ett fåtal träffar 

rum med projektledaren och pilotkontoren.  

 

En rådgivares kommentar: 

 

Jag tycker att det var ett bra sätt. Vi fick inte enbart reda på hur vi skulle 

arbeta utan även pröva på det och ha synpunkter. Jag har känt mig delaktig 

(Rådgivare). 

 

En annan rådgivare hade också positiva omdömen att komma med. 

 

Vi delade upp arbetsuppgifterna och var och en arbetade med sin del som jag 

senare sammanställde och skickade ner. Det roliga är att det är ens egna ord 

som är med i det färdiga materialet. Man har verkligen tagit sig tid och lyssnat 

på oss som jobbar med det och inte hittat på någonting eget. Det har inte varit 

så vanligt förr. Nu har man gått från rätt håll och lyssnat på oss medarbetare. 

Jag tror att om man gör på detta sätt kommer medarbetarna att använda sig 

av materialet på ett annat sätt. Detta är första gången vi fått vara med i 

skriftlig form, tidigare har vi fått ge synpunkter men det är först de tre senaste 

åren de börjat lyssnat på oss på riktigt (Rådgivare). 

 

Tidigare var det så att banken gick ut och frågade, hur vill ni ha det? Men då 

hade de redan klart ”hur vi vill ha det” en form av skendemokrati alltså men 

så var det inte denna gången (Rådgivare). 

 

En av affärscheferna ansåg att deras och rådgivarnas bidrag bland annat var: 

 

Vi bidrog ju med att tänka efter, hur jobbar jag, hur lång tid tar det, vi bi-

drog med råmaterialet för det här. Det gällde att rannsaka sig själv, hur lägger 

jag upp mitt arbete, hur ser min vecka ut etc.(Affärschef). 

 

En av rådgivarna ansåg också att de bidrog med hur det ser ut på ett mindre 

kontor. 
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Om man enbart hade genomfört projektet utifrån huvudkontoret så är det lätt 

att glömma bort småkontoren och enbart komma ihåg storstadsmiljö (Rådgi-

vare). 

 

På frågan om vad de bidragit med så kunde flera av rådgivarna visa på delar 

som finns med i arbetsbeskrivningen. 

 

Kundjournalsblanketten är mitt bidrag! (Rådgivare). 

 

Kundjournalblanketten eller kundloggen som benämns i den färdiga arbetsbe-

skrivningen är en lista över vilka affärer kunden gjort. Av kundloggen framgår 

kundens namn, personnummer, civilstånd, familjemedlemmar samt minnesan-

teckningar. Under minnesanteckningar beskrivs händelser och datum för dessa. 

 

Jag bidrog med ganska mycket, jag delade upp så att alla fick en varsin del 

och jag tog på mig insamlandet och själva skrivandet. Alla de här olika möte-

na på sidan 34, det är mitt plus sidan 35 och 36. Möte på annat kontor tog 

en annan medarbetare. Jag bidrog egentligen med ganska mycket (Rådgiva-

re). 

 
På sidan 34 i handboken beskrivs olika former av kundmöten. Det hela inleds 

med ett introduktionsmöte där erbjudandet presenteras och bokning av det 

första rådgivningsmötet sker. Vid rådgivningsmötet sker en total genomgång av 

kundens ekonomi och avtal tecknas. Nästa form av möte är mellanmöten, där 

tas initiativ till affärer grundade i kundbehov och anpassade till marknadsför-

ändringar. Halvårsmöte genomförs där avstämning och kontroll sker samt års-

möte där genomgång, utvärdering av avtal och förnyat förtroende diskuteras. 

 

På sidorna 35 och 36 i handboken framgår i kontrollpunktform en praktisk 

handledning om hur kunderna ska bemötas för att sig välkomna samt tips om 

rutiner när något fallerar. Exempel på att något fallerat är när kunden kommer 

på fel tid eller att rådgivaren är sjuk. 

 

Rådgivarna upplever verkligen att de bidragit till arbetsbeskrivningens innehåll. 

Rådgivarnas bidrag som grupp diskuterades också och där framkom att många 

av dem tyckte det varit mödosamt, att vara med och utveckla handboken.  
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Rådgivare anser att de deltagit och påverkat i mycket stor utsträckning. 

 

Det tycker jag är bra eftersom det är vi som jobbar dagligen med det. Jag tyck-

er det är jättebra att vi rådgivare fått vara med och påverkat, många gånger är 

det bara affärscheferna som får vara med och dom vet ofta inte hur det är i 

verkligheten! Dom arbetar inte dagligen med att träffa kunder och använda 

systemen, det är ju vi som vet det och då är det bra att vi fått vara involverade 

också. Bra att all personal fått vara med. Genomförandet av det här projektet 

kan gärna vara en mall för framtida projekt (Rådgivare). 
 
Inom delen säljplanering bidrog pilotkontoret med att mål och statistik skulle 

följas upp varje vecka av den lokale chefen. Rådgivarna föreslog vidare att de 

skulle kunna öka försäljningen genom att ha en tätare kontakt med kunden. 

Den kontakten skulle uppnås genom att genomföra bokade, återkommande 

individuella möten en gång i halvåret eller en gång per kvartal. Utöver dessa 

sammankomster skulle kundmöten i grupp hållas och man skulle skicka infor-

mation om nya produkter till kunderna. Allt detta skulle ske proaktivt och också 

resultera i merförsäljning. Syftet med att hålla täta möten var också att skapa 

social kontakt mellan kund och rådgivare, vilket kunde förhindra att samarbetet 

avbröts. Projektledningen ville att rådgivningen skulle ske i så kallade neutrala 

rum, där rådgivare och kund befann sig på lika villkor. På ett av pilotkontoren 

var de stora motståndare till detta och vill att kunden som vanligt skulle komma 

till rådgivarens tjänsterum.  

 
Pilotkontoren bidrog med att testa hur många kunder som kunde hanteras av 

en rådgivare och hur många kunder de kunde ge rådgivning under en dag. Tan-

ken är att rådgivaren ska vara påläst och förberedd när kunden anländer. 

 

Vi kom fram till att det är max tre kunder som det är rimligt att genomföra 

dokumenterad rådgivning med per dag. Det fanns en uppfattning att man 

skulle kunna ha fyra kunder per dag, då förstod man inte riktigt verkligheten 

(Chef förmögenhetscentra). 

 

Förväntningarna var stora från projektledarna då det gällde pilotkontorens för-

måga att fylla ”skalet” med innehåll. Pilotbankerna jobbade enligt projektleda-

ren hängivet och väldigt ambitiöst. De bidrog genom att de verkligen tog sitt 

ansvar att leverera material i tid och av god kvalitet. 
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Det är en operativ risk i projekten när lokal bank ska leverera någonting 
(Projektledare). 

 

Projektledaren beskrev också hur de genomförde en extra kontroll av att ar-

betsbeskrivningen skulle bli så korrekt och utförlig som möjligt. 

 

I slutet av projektarbetet bjöds en bank, som inte tidigare varit med i utveck-

lingsarbetet, in för att kommentera arbetet. De hade dock inget att invända 

(Projektledare). 

 

Projektledningen diskuterade även hur rådgivarnas situation påverkades av det 

nya arbetssättet. Här ansåg projektledaren att de tänkt på kontinuiteten och tagit 

tillvara kunskap och erfarenheter genom att medarbetarna, som skulle komma 

att genomföra rådgivningen, var de som arbetade med att ta fram underlag för 

arbetsbeskrivningen. 

 

Några av rådgivarna ansåg nu att projektet dragit ut på tiden. Påtryckningar 

uppifrån ledde dock till att tjänsten lanseras utan att rådgivarna medverkade i 

slutet.   

 

Dom kunde ha fått varit med lite på dom andra enheternas arbete och kunnat 

ge synpunkter innan det fastställdes. Men jag tror inte det hanns med då. Alla 

hade kunnat få vara med, inte bara affärscheferna, och haft synpunkter innan 

det fastställdes (Rådgivare). 

 

Förväntningarna från projektledningens sida när det gällde pilotbankernas med-

verkan i projektet, var att de ville säkerställa att konceptet fungerar i det vardag-

liga arbetet. Projektledningen fick en positiv reaktion på att kontorschefer och 

frontpersonal var nöjda med resultatet. Projektledningen ville också ha hjälp 

med att komplettera sitt eget förslag. De ville helt enkelt ha en kvalitetssäkring 

av tjänsten. 

 

Projektledningen fick en oväntat stor acceptans av det material de presenterade 

för de tre medverkande förmögenhetscentra. En av anledningarna till att de 

lyckades så bra var, enligt rådgivarna, att det var både kontorschefen och front-

personal medverkade i projektet. En annan anledning var att det fanns en tydlig 

målbild. Projektledningen lyckades beskriva målet på ett trovärdigt sätt då de 
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bland annat jämförde rådgivarens arbete med en tandläkares så till vida att de 

kallar sina kunder för en årlig översyn och att de har en kundbas att utgå från.  

 

Frontpersonalen tillförde delar som ingen annan kunde bidra med genom att 

testa mot kund i ”det vardagliga arbetet” vilket ökade möjligheten för att im-

plementeringen skulle bli lyckad. Frontpersonalen hade även ett antal andra 

förslag vilka inte kunde förverkligas inom ramen för projektet. De föreslog t.ex. 

att då uppgifter läggs in i ett system ska de även vara åtkomliga i andra.  

 

Frontpersonalen ansåg att de bidragit till att arbetsbeskrivningen (Alfa) blev 

tillämplig. De fick igenom de arbetssätt som ansågs vara relevanta för att 

genomföra tjänsten.   

 

4.1.4 Implementering/lansering 

När arbetsbeskrivningen skulle börja användas genomfördes implementeringen 

på olika sätt. Den personal som deltagit i projektet fick ingen speciell utbild-

ning, men övrig personal på kontoret informerades om arbetsbeskrivningen och 

det delvis nya arbetssättet. Affärscheferna följde sedan upp arbetet genom att 

kontrollera utförandet av arbetsbeskrivningens tio punkter. Banken hade totalt 

30 förmögenhetscentra och tre av dessa medverkade i projektet.  

 

Projektledaren ansåg att det nu var affärschefernas roll att leva upp till det som 

arbetsbeskrivningen omtalade. De tre affärschefer jag intervjuat hade naturligt-

vis här ett försprång. Resterande 27 chefer fick hålla tillgodo med en endagsut-

bildning i handboken och arbetssättet. 

 

De 30 cheferna har utbildats under en dag (Projektledare). 

 

Projektledaren var intresserad av att arbetsbeskrivningen följdes, däremot var 

det andra medarbetare som tog över lanseringen. Projektledarens roll i tjänste-

utvecklingsprocessen upphörde alltså till viss del när projektet var slutfört. 

 

Som jag nämnt ovan lämnade projektledaren över ansvaret till annan personal 

då tjänsten skulle implementeras och lanseras. I det här fallet var det den för 

tjänsten Sverigeansvarige som reste runt till kontoren och utbildade personalen 

på förmögenhetscentra. Därefter har även bankerna lokalt genomfört utbild-

ning med övrig personal. 
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Projektledaren menade att implementeringen är den sista länken i en längre ked-

ja av händelser. Det gäller att grundligt förmedla det som banken vill förankra 

hos personalen. Förankring skedde genom att de lokala bankerna medverkade i 

projekt, deltog i workshops och i referensgrupper. Projektledaren hävdar att 

genom detta arbetssätt underlättas implementeringen. Projektledaren beskriver 

det så här: 

 

Ju mer attityder och förändringar det är ju mer behöver vi lägga på förankring-

en (Projektledare).  

 

Utbildning är en del av implementeringsarbetet men vissa affärschefer ansåg att 

det inte behövdes någon speciell utbildning.  

 
För oss har det inte varit aktuellt med någon utbildning eftersom vi varit så 

delaktiga och följt utvecklingen steg för steg och varit med och tagit fram den. 

Om det börjar en ny medarbetare så måste naturligtvis chefen gå igenom den 

här (Affärschef). 

 

I och med att dom varit med och tagit fram det här tyckte de att det var roligt 

när jag kom hem med dokumentet. Vad vi gör nu är att vi går igenom alla 

kontrollpunkter. Så det är inget speciell utbildning det är mera av, vad är vi i 

det här och vad har vi kvar att göra. Det är ingen mer utbildning mer än att 

jag som affärschef går igenom de här kontrollpunkterna med mina medarbeta-

re, certifiera sig själv så att säga (Affärschef). 

 

Från en bank som inte varit med i processen framfördes följande: 

 

Utbildning i Beta har projektledaren varit här och haft med oss. Sedan har 

alla sparansvariga på kontoren och försäkringssäljarna varit inbjudna till en 

halvdag där vi presenterade vårt arbete och tryckte på att det bygger på samar-

bete. Vi hade köpt ett pussel och delade ut pusselbitarna och byggde pusslet 

tillsammans för att illustrera vikten av samarbete. Vi kände att har vi inte 

rådgivarna med oss kommer inte det här att fungera. Dessutom genomfördes en 

presentation för all personal på ett kvartalsmöte (Affärschef). 
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När det gällde implementeringen av arbetsbeskrivningen skulle den ske genom 

affärscheferna ute på respektive förmögenhetscentra. De jag intervjuat har varit 

med i processen, det vill säga de har fått utbildning under projektets gång.  

 

Jag vet inte om jag kan säga att vi haft någon utbildning. Ja, ok affärschefen 

går igenom punkt för punkt med oss och det har vi haft två gånger, en gång 

idag och sen har vi fyra tillfällen inbokade (Rådgivare). 

 

Det var fler rådgivare som ansåg att de inte fått någon speciell utbildning. 

 

Någon särskild utbildning har det inte varit. Vi har haft erfarenhetsutbyte på 

regionsnivå där vi gick igenom kompendiet. Vi hade ju redan gått igenom 

kompendiet men för flera andra var det första gången de såg det. Från projekt-

ledningens sida begär man nu att affärscheferna skall redovisa hur banken ar-

betar med konceptet genom att bocka av genomförda åtgärder enligt en lista 

(Rådgivare). 

 

Det var affärscheferna som skulle se till att rådgivarna fick utbildning och det 

skedde på varierande sätt vid olika banker. Hela arbetsbeskrivningen bygger på 

att affärschefen bockar av vad rådgivarna åstadkommer och för att det ska fun-

gera måste rådgivarna veta vad som förväntas av dem.  

 

Lansering mot kund har skett med lokala anpassningar men gemensamt för 

tillvägagångssättet var att det skedde i långsam takt. En alternativform har varit 

presentation av tjänsten i samband med kundträffar. 

 

Imorgon skall vi presentera vårt koncept på kundträffar och då nämner vi 

aldrig att det är för de som äger en miljon eller mer utan det är konceptet som 

sådant och att det kostar 2500 kronor. När våra rådgivare ger en rådgivning 

skall de fråga kunden om de hört talas om vårt nya koncept banken privat 

och erbjuda dom en prenumeration. Här är det dock ett problem eftersom om 

kunden antar erbjudandet blir rådgivaren av med kunden och det är inte alla 

rådgivare så intresserade av. Det är viktigt att förstå att det är kunden som 

gör valet och att inte personalen blir uppdelad i vi och dom (Affärschef). 

 

I implementerings- och lanseringsarbetet ingick att beskriva personalens skyl-

dighet att upplysa rika kunder om förmögenhetskonceptet. Detta gällde all per-

sonal som inte arbetade på förmögenhetscentra. Det visade sig dock att det var 
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få rådgivare som ville ”bli av med” sina ”bästa” kunder och ogärna lämnade 

över dem till förmögenhetscentret. Ibland krävdes det att affärschefen eller lo-

kalbankschefen tydligt informerade om vad som var bäst för kunden och för 

banken sett i ett större perspektiv. 

 

En av affärscheferna framhöll att lanseringen bestod i att ett brev från lokal-

bankchefen skickades till alla P01 kunder. Affärschefen beskrev också att ban-

ken inte gjort någon extern annonsering alls. Banken hade mest bearbetat sina 

egna kunder och med hjälp av taxeringskalendern hade man lyckats värva en hel 

del nya kunder.  

 

Som en övergripande kommentar om frontpersonalens betydelse i utvecklings-

arbetet så sa en av rådgivarna.  

 

Jag tror inte att vi hade lyckats lika bra om inte personalen medverkat, jag 

tror att det är ett vinnande koncept att göra så här (Rådgivare). 

 

Detta uttalande var ett som flera av respondenterna höll med om. 

 

4.1.5 Frontpersonalens medverkan  

I ett inledande skede användes brainstorming för att involvera personalen. Re-

sultatet blev att de deltagande lokalkontoren i samråd fördelade arbetsuppgif-

terna. Därefter hölls ett antal möten, både personliga och via telefon, mellan 

projektledning och pilotbankerna. Varje bank arbetade med sitt uppdrag och 

skickade underlag till projektledningen för kommentarer. De som var direkt 

berörda lämnade synpunkter och var delaktiga i processen. 

 

Inom en av regionerna medverkade Rådgivare i samband med implementering-

en av tjänsten. Detta genom att dela med sig av egna erfarenheter till kollegor 

vid andra lokalkontor i samband med ett regionsmöte. 

 

4.1.6 Frontpersonalens bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen  

Frontpersonalen vid de tre förmögenhetscentrerna medverkade vid det brains-

tormingmöte som genomfördes i början av projektet. Uppgifterna som projekt-

ledningen föreslagit och brainstormmötet resulterat i delades upp mellan pilot-

kontoren. Uppgifterna tog pilotbankerna med sig hem och utvecklade genom 
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att föreslå vad som skulle stå i den kommande arbetsbeskrivningen. Rådgivarna 

bidrog med hur de jobbar, hur lång tid vissa moment tar, de bidrog med råma-

terial till arbetsbeskrivningen. Frontpersonalen bidrog också med att testa kon-

ceptet i verksamheten.  

 

Projektledaren för Alfa beskrev frontpersonalens arbete på följande sätt: 

 

Jag tycker att de bidrog med det vi hade förväntat oss. De jobbade hängivet och 

väldigt ambitiöst med att försöka fylla ut de här rutorna med konkret inne-

håll, vilket sedan underlättade acceptansen hos andra grupper. Legitimiteten 

runt innehållet var ju, som vi såg det, beroende av att vi hade tre grupperingar 

som hade jobbat för allas bästa (Projektledare). 

 

Frontpersonalen bidrog med att säkerställa funktionen i det vardagliga arbetet 

samt att lägga till och dra ifrån utifrån projektledningens förslag. För att närma-

re studera vad pilotkontoren bidragit med har jag tagit del av den handbok som 

blev resultatet av projektet. Pilotkontoren har, som tidigare nämnts, bidragit 

med olika avsnitt i handledningen. Del av nedanstående material är hämtat från 

”Så här arbetar vi i Bokad process P01” (version 27 november 2002) och refe-

reras: Handbok 2002. 

 

Pilotkontoren utförde tester, i det här fallet rörde det sig om att pröva de mallar 

och den struktur som utvecklades mot kunder. Denna form av tester är det en-

bart frontpersonal som kan genomföra men det är projektledningen som är 

intresserad av resultatet och därmed genomförs testerna på uppdrag av projekt-

ledningen. Under implementeringen genomfördes utbildningar då chefer utbil-

dade sina rådgivare, men också genom att rådgivare utbildade rådgivare. Här 

tillförde alltså rådgivarna implementeringsunderlättande åtgärder som renderade 

i att tiden för implementeringen förkortades. När det gäller lanseringen är det 

frontpersonalen, i det här fallet rådgivarna, som lanserar de nya tjänsterna mot 

kunden. Dessa två sistnämnda bidrag kan båda klassas som effektiviserande bidrag 

då de förkortar tiden från att tjänsten är mogen för implementering till att den 

verkligen används av kunden.  

 

I idéfasen deltog inga rådgivare, men indirekt kan man dock hävda att de varit 

med och påverkat, då de utvalda bankerna redan hade påbörjat arbetet med 

P01. Genom det påbörjade arbetet skapades en efterfrågan på någon form av 
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arbetsbeskrivning. Formellt sett var det dock ledningen som initierade arbetet 

med att ta fram en arbetsbeskrivning. 

 

I utformningsfasen medverkade affärschefer och rådgivare från tre olika affärs-

centra. I implementeringsfasen genomfördes utbildning på olika sätt i olika de-

lar av landet. I en del av landet var det samling på regionsnivå, där det skedde 

en genomgång av handboken. Även erfarenhetsutbyte, där både rådgivare och 

affärschefer var närvarande, genomfördes. På andra ställen var det affärschefen 

som själv höll i utbildningen av sina rådgivare. I tabell 4.1 framgår när frontper-

sonal medverkat. 

 

Tabell 4.1 När medverkar frontpersonal, Alfa. 

Utvecklingsfas Fallbeskrivning  

Alfa 

Idéfas (De 600 intervjuerna som genomför-

des med kunder och medarbetare). 

Projektbildningsfas Ingen medverkan. 

Utformningsfas Ca 14 rådgivare (3-5 rådgivare från 

respektive av de tre förmögenhets-

centrerna). 

Implementering/lansering Informellt medverkade de rådgivare 

som varit med i utformningsfasen. 

 

4.1.7 Frontpersonalens bidrag till den nya tjänsten 

Arbetsbeskrivningen är som tidigare nämnts framtagen för chefer, som innebär 

att det finns ett antal punkter som chefen skall bocka av för att kontrollera att 

frontpersonalen når givna mål. De tio kontrollpunkterna behandlar:  

 

• Yrkesroller, kundbas och informationsförankring. 

• Samsyn i policyns hörnstenar. 

• Känner alla medarbetare till sina egna mål? Vet alla rådgivare vad som 

mäts centralt? 

• Överens om säljplaneringen. 

• Medlyssning och almanackan. 

• Används samtals- och brevmallarna? 

• Trivsel vid välkomnandet och hur gör vi när något går snett. 
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• Mötesplatsen och integriteten. 

• Mötesteknik. 

• Måluppföljning. 

 

Detta var en förkortad version av de tio punkterna men ger ändå en antydan 

om syftet med arbetsbeskrivningen. Det är punkterna 4-9 som affärscheferna 

och rådgivarna på de tre kontoren utformat. Punkterna 4 och 5 beskriver sälj-

planering, punkt 6 kundbokning och punkterna 7-9 kundmöten. De övriga 

punkterna, 1-3 och 10, har formulerats utanför de projekt jag studerat. 

 

De rådgivarkunskaper frontpersonalen bidrog med vid utvecklingen av Alfa, var 

att översätta ”punkterna” till praktisk handling; från retorik till praktik. Säljpla-

neringsavsnittet i arbetsbeskrivningen författades av ett av pilotkontoren. Sälj-

planeringen är avtalsbundna möten, proaktivitet och kundträffar (Handbok 

2002). När projektet genomfördes var banken i en uppbyggnadsfas av verk-

samheten med förmögenhetsrådgivning. Det innebar att de rådgivare som med-

verkade i pilotarbetet hade få kunder. I arbetet ingick även att bygga upp en 

personlig kundstock. Frontpersonalens bidrag var att i arbetsbeskrivningen 

formulera medarbetarprocessen, i form av hur många kunder som behövde 

kontaktas för att få avtal med önskvärt antal kunder. De gav förslag på att råd-

givaren bör ha 8-10 kundkontakter per vecka och att den totala kundmötestiden 

bör vara fördelad på avtalsbunden tid och proaktiv tid, till lika delar (Handbok 

2002). När det gäller typ av möten som ingår i säljplaneringen beskrevs förutom 

introduktionsmöten, avtalsbundna möten (halvårs- och årsmöten) kundinitiera-

de möten (mellanmöten), samt möten initierade av banken/privatrådgivaren. 

Ytterligare en punkt som pilotkontoret beskrev var ett förväntat veckoschema 

där det framgick exempel på hur en chefs arbetsschema kan se ut samt exempel 

på ett veckoschema för en erfaren rådgivare (Handbok 2002). Denna pilotbank 

tillförde projektet med andra ord ett arbetsinnehåll för rådgivare inom P01.  

 

Pilotkontor nummer två hade uppdraget att fylla ”skalet” kundbokning. De 

kom fram till tre hörnstenar (Handbok 2002). 

 

• Vår kontakt skall vara personlig. Huvudregeln är att det är rådgivaren 

som ringer kunden.  

• Vi ska upplevas som professionella när vi ringer första samtalet.  

• Vi ska ha likadana erbjudande överallt.  

 



 

 97 

Frontpersonalen bidrog också med att ange förutsättningar för kundmötet, mö-

tets syfte, mötets innehåll, mötets längd och vilka handlingar kunden förvänta-

des ta med sig. De skapade också ett flöde för hur bokningen bör gå till. Första 

kontakten var att lokalbankschefen skrev brev till de kunder som skulle bli kon-

taktade, att brevet kommer från lokalbankschefen förmodades ge status åt ban-

ken. Även en mall till detta brev hade frontpersonalen utformat. Efter lokal-

bankens brev kontaktades kunden och bjöds in till ett introduktionsmöte som 

kunde ske enskilt eller i grupp. Även här har pilotbanken producerat brevmallar 

samt ett samtalsmanus för bokningssamtal. Därefter föreslås ett så kallat ”Veta-

mera-möte” som enligt samtalsmanuset bokas i samband med introduktions-

mötet. Efter att ovanstående möten genomförts är det dags för första rådgiv-

ningsmötet och även här finns en mall för hur en inbjudan/bekräftelse kan se 

ut. Av bekräftelsen framgår tidpunkt för mötet, vilka handlingar kunden bör ha 

med sig, samt telefonnummer som rådgivaren kan nås på. Flödet för bokning 

av kunder avslutas med halvårsmöte och årsmöte samt mellanmöten. Frontper-

sonalen har även bidragit med rutiner för hantering av kunder som avböjer er-

bjudandet. De föreslår att en annan rådgivare som inte är på förmögenscentrat 

ska kontakta kunden inom 14 dagar och erbjuda rådgivning (Handbok 2002). 

Pilotbank två tillförde projektet likartade uppgifter som pilotbank ett gjorde, det 

vill säga konkretisering av arbetsinnehållet samt att de tillförde projektet ytterligare 

detaljer om hur det praktiskt skulle genomföras. Det var arbetsmetoder för dessa 

rådgivare och chefer men de utvecklade även mallar och manus, som skulle un-

derlätta och likrikta verksamheten.  

 

Det tredje pilotkontoret bidrog med att fylla ”skalet” kundmöten. Pilotkontoret 

som beskrev kundbokning gav underlag vad gäller vilka möten de skulle ”fylla” 

med innehåll. Pilotkontoret som beskrev kundmötet bestämde att introduk-

tionsmötet skulle innehålla en presentation av erbjudandet och bokning av det 

första rådgivningsmötet. Introduktionsmötet skulle väcka intresse hos kunden. 

Nästa möte var rådgivningsmötet vilket skulle innehålla en total genomgång av 

kundens ekonomi, samt tecknande av avtal. Mötet ska genomföras professio-

nellt med ett professionellt bemötande. Efter det första rådgivningsmötet be-

skrevs sedan innehåll i halvårsmöte, årsmöte och mellanmöten. Vid halvårsmö-

tet skedde en avstämning och kontroll, vid årsmötet sker en genomgång av kun-

dens ekonomi samt en utvärdering av det avtal de haft och diskussion om för-

nyat förtroende.  
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Inom ramen för kundmöten beskrevs också hur rådgivaren bör göra för att 

kunden ska känna sig välkommen. På en relativt konkret nivå föreslår pilotkon-

toret hur man skapar trivsel vid välkomnandet av kunden. De föreslog att nå-

gon bör ta emot och hälsa kunden välkommen och visa var man hänger av sig 

ytterkläderna och var man kan slå sig ner och vänta. De föreslog att det bör 

finnas tidningar att läsa och att kunden bör ha tillgång till frukt eller kaffe under 

väntetiden (Handbok 2002).  

 

Pilotkontoret har också diskuterat rutiner för avbokningar eller vad som kan 

hända när något fallerar. T.ex. vem ringer kunden till om den inte kan komma? 

Vem tar hand om en kund som kommer på fel tid? Hur får banken tag på kun-

den om rådgivaren är sjuk? Förutom välkomnandet och avbokningar diskutera-

des också rummets betydelse. De föreslog att arbetsplatsen skulle vara utfor-

mad på sådant sätt att både rådgivaren och kunden hade en bra överblick över 

dataskärmen. De som arbetade med kundmöten föreslog också att det skulle 

finnas ett mötesrum där kund och rådgivare kunde mötas på mer lika villkor. 

Mötesrummet skulle inte vara för stort och vara fritt från insyn. (Jfr projektet 

Gamma.) En detalj i sammanhanget som pilotbanken föreslog var att papper 

och penna skulle vara framlagt åt kunden (Handbok 2002). Vid de tillfällen råd-

givaren genomför rådgivning på annat kontor angavs som krav att de skulle få 

sitta ostört i ett arbetsrum eller mötesrum med tillgång till dator. Viktigt var 

även att personalen på det berörda kontoret skulle vara informerade om att råd-

givaren skulle komma.  

 

Som bilaga till handboken ”Alfa” finns en beskrivning av olika mötesformer 

som pilotbanken tagit fram. Beskrivningarna avspeglar pilotbankens förutsätt-

ningar och verklighet och ska användas som en inspiration till egna möten. Be-

skrivningarna är detaljerade och inleds med introduktionsmötet. Här anges att 

det bör avsättas en timma för kundmötet, målet med mötet beskrivs och vilka 

förberedelser som bör genomföras. Om en rådgivare ska ta över en kund från 

en kollega, bör övertagande rådgivare få en så väl dokumenterad bild som möj-

ligt om kunden. Om nuvarande rådgivare ska närvara vid informationsmötet så 

behöver den bokas in. Nästa del i beskrivningen av introduktionsmötet är ge-

nomförandet. Utöver presentation av sig själv och konceptet ger pilotbanken 

förslag på hur rådgivaren ska agera om kunden tackar ja till inbjudan respektive 

om kunden tackar nej. Om kunden tackar ja ska inbokning av rådgivningsmöte 

ske, samt att kunden får en checklista med vilka handlingar som bör tas med till 

nästa möte. Om kunden tackar nej, ska kunden tillfrågas om hon/han är nöjd 
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med sin nuvarande rådgivare eller om annan önskas. I beskrivningen av mötet 

framgår också vilken materiel som används, chefens roll och åtgärder efter mö-

tet.  

 

På liknande sätt har pilotbanken beskrivit hur rådgivningsmötet (med Rådgiv-

ningsstöd), mellanmöten och årsuppföljningen bör genomföras. Dessa mötes-

beskrivningar återfinns som bilaga i det tryckta material som benämns Alfa eller 

”Så här arbetar vi i bokad process P01”. Pilotkontoret bidrog också med an-

svarsuppgifter till chefen gällande rådgivarna på förmögenhetscentrat. Chefens 

uppgifter skall bland annat vara att säkerställa kvaliteten hos rådgivare genom 

att medlyssna vid olika slags kundmöten. Chefen har även ansvar för att följa 

upp att rådgivaren rättar sig efter ”flödesstrukturen” och att överföra idealt ar-

betssätt till övriga rådgivare i gruppen. Dessutom bör chefen genomföra träning 

med rådgivare inför olika slags kundmöten och vara normbildare i rådgivar-

gruppen. Det fanns ett behov av hur chefer skulle agera i sin roll som normbil-

dare. Exempelvis behövdes en praktisk handledning om hur mottagandet av 

kunden skulle ske och vilka förberedelser som bör ha genomförts (Handbok 

2002). 

 

Som bilaga till handledningen (Handbok 2002) finns också förslag på en kund-

logg där kundens namn, personnummer, civilstånd, familj samt utrymme för 

minnesanteckningar framgår. Kundloggen var också ett resultat av pilotbanker-

nas arbete.  

 

Pilotbank tre tillförde projektet utöver arbetsinnehåll, arbetsmetoder, mallar och 

strukturer även relationsskapande aktiviteter som välkomnade av kunden och triv-

sel under mötet. I alla tre projekten tillförde pilotbankerna bidrag till arbetsinne-

håll och arbetsmetoder. Pilotbankerna tillförde också mallar och strukturer inom 

flera områden som redovisades i bilagor till handboken (2002). I bilaga 1 finns 

checklista för rådgivaren, med underrubrikerna individuella mål, säljplanering, 

kundbokning, kundmötet och måluppföljning. Som bilaga 2 återfinns en Agen-

da för veckouppföljning/säljplanering, det vill säga vad samtalet mellan chef 

och rådgivare bör avhandla. Bilaga 3 är en beskrivning av de möten som tidiga-

re diskuterats. Bilaga 4 beskriver måluppföljning men här har inte frontpersona-

len medverkat. Bilaga 5 däremot har frontpersonalen medverkat till att ta fram. 

Där finns brevmallar och samtalsmanus. I den sjätte och sista bilagan finns för-

slag på en kundlogg (Handbok 2002). 
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Rutiner vid välkomnandet, avbokningar och mötesrummens utformning har 

alla med relationsskapande handlingar att göra och är också en form av standardise-

ring. Bidragen som pilotkontoren tillförde i projektet Alfa kan sammanfattas i 

att de var bidrag till arbetsinnehållet, arbetsmetoder och relationsskapande handlingar 

genom att de producerade standarder genom mallar, manus och strukturer för sälj-

planering, kundbokning och kundmöten.  

 

Det tre pilotbankerna tillförde kunskap om problemlösningsmetoder och med 

hjälp av diskussioner på lokal bank och med projektledaren fastställdes vad som 

skulle ingå i arbetsbeskrivningen. Effekten av frontpersonalens arbete blev att 

det skapades standarder, som senare användes över hela riket. Detta innebar att 

det skapades både arbetsinnehåll och arbetsmetoder för affärschefer och för 

rådgivare. Arbetsinnehåll och arbetsmetoder styrdes genom att pilotbankerna 

formulerade delar av arbetsbeskrivningen.  

 

Nytt för banken var att det tidigare lanserats en affärsidé som utgick från att de 

mest förmögna kunderna erbjöds en tjänst på förmögenhetscentra. Tjänsten 

innebar att kunderna betalade 2500 kronor per år och erhöll då en genomgång 

av privatekonomin var sjätte månad. Nytt var också att det utvecklades en an-

vändarhandledning för affärscheferna på dessa förmögenhetscentra. Vissa ansåg 

att innehållet var nytt andra inte. Nytt för banken var att det överhuvudtaget 

fanns en arbetsbeskrivning av detta slag. Dessutom fanns det en ambition att 

likrikta verksamheten mellan olika kontor, städer och även landsändar.  

 

4.2 Fallstudie 2 Beta 

Från att bankerna varit en plats där hanteringen av kontanter ansetts som hu-

vudsyssla har den tekniska utvecklingen medfört att personalen på bankkonto-

ren delvis fått ändrade arbetsuppgifter. Kassapersonalen har t.ex. i stor ut-

sträckning fått ändrat arbetsinnehåll då behovet av kontanthantering minskat. 

En av de, för kassapersonalen, nya arbetsuppgifterna är att arbeta som rådgivare 

och många av dem använder idag ett rådgivarstöd i sitt arbete. En uppgift som 

rådgivare har är att samla in information som ska ligga till grund för själva råd-

givningen. För att samla all information om en kund på ett ställe har applikatio-

nen ”Beta” tagits fram. Beta är ett sätt att förenkla för rådgivaren vid själva råd-

givningen samt en kvalitetsstämpel genom att alla moment kommer med vid 

rådgivningstillfället. Rådgivningen utgår ifrån kundens verkliga situation det vill 

säga kontanter, aktier med mera som kunden har totalt. Att få reda på vad kun-



 

 101 

den även har för affärer hos andra aktörer anser banken vara en förutsättning 

för bra rådgivning.  

 

När en rådgivning genomförs med hjälp av Beta avhandlas nedanstående områ-

den:  

 

• Betala, hur betalar kunden sina räkningar idag, vilka möjligheter finns.  

• Spara, hur sparar kunden idag och vilka möjligheter finns. 

• Låna, vilka lån kunden har idag, vilka möjligheter finns. 

• Försäkra, vilka (liv)försäkringar kunden har idag, vilka möjligheter finns. 

• Familjerätt, testamente etc. 

• Skattefrågor. 

 

Rådgivaren tar reda på kundens ekonomiska status, orsaken till aktuell status 

och vilka behov kunden har. Vid rådgivning behandlas kundens produktmix 

och eventuella förändringar. När allt är granskat får kunden en dokumentation 

av rådgivningen och allt sker efter en given struktur. Praktiskt sett genomförs 

rådgivningen på det sättet att rådgivare och kund tillsammans följer och fyller i 

ett program på datorn. Beta skall med andra ord underlätta för rådgivaren, att 

med hjälp av ett dataprogram ge en bra ekonomisk rådgivning. 

 

Utifrån kundens perspektiv planerades en tjänst som skulle bestå av en doku-

menterad individualiserad rådgivning. Beta var tänkt att användas vid rådgiv-

ning till flera av bankens kunder, men också som ett av momenten i den tjänst 

som behandlas i fallbeskrivning 1, ”Så här arbetar vi i Bokad Process P01, tio 

steg för framgång och kundnöjdhet”, även kallad Alfa.  

 

Intervjuer i projektet Beta har skett med totalt tio personer och genomfördes 

drygt två år efter att implementeringen påbörjades. De intervjuade är en pro-

jektledare och sju rådgivare som alla var involverade i projektet. Därutöver in-

tervjuades en affärschef och en rådgivare som inte var med i projektet men som 

använder Beta i nuläget, det vill säga efter implementeringen av tjänsten.  

4.2.1 Idéfasen  

Det var projektledningen som initierade idén om att ett rådgivningssöd skulle 

utvecklas. Flertalet rådgivare deltog inte i några fördiskussioner under idéfasen 

utan medverkade först i ett senare skede. Det var dock en rådgivare från ett 
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kontor i Stockholm som deltog i ett tidigt skede. Rådgivaren var i det här fallet 

en man på drygt trettio år som var skicklig på datorer. En fråga som kom fram 

under intervjuerna var om han var en representativ rådgivare.  

 

Jag tror att fler skulle ha fått vara med i inledningsskedet där han fick vara 

med, han var ensam rådgivare. Han var lite för duktig, det skulle ha varit fler 

”vanliga” rådgivare som kunde komma med fler dumma frågor. För dumma 

frågor är inte dumma frågor för mer än dom som sitter över dom. Han är så 

jätteduktig rådgivare så hans bidrag kanske blev på för hög nivå. Det skulle 

också ha varit rådgivare i olika åldrar och med olika datormognad, hela ska-

lan (Rådgivare). 

 

Det kan vara svårt att avgöra vem som bidrog med vad i detta läge. Det fanns 

här en samstämmighet mellan projektledare och rådgivare, båda ansåg att fler 

representantgrupper från frontpersonal initialt borde ha deltagit. Anmärknings-

värt är att det inte i högre grad medverkade frontpersonal eftersom det var en 

generell åsikt. Det kan förhoppningsvis vara en lärdom att ta med till nästa pro-

jekt. 

 

4.2.3 Projektbildningsfasen  

I projektet ingick i huvudsak personal från banken centralt och från bankens 

dataavdelning. En rådgivare blev dock fullvärdig projektmedlem, det är samma 

person som omnämns i idéfasen. I projektbildningsfasen utsågs också pilotban-

ker där utvald personal skulle genomföra tester. Valet av kontor byggde på 

gamla kontakter och då ofta med enskilda individer. 

 

Pilotbankerna skulle genomföra testning av en prototyp. De fick tillgång till en 

betaversion av ett nytt datorstöd som skulle användas vid rådgivning. Rådgiv-

ning skulle följaktligen ske med datorstödet och rådgivarna skulle kommentera 

funktionen. Projektledaren ansåg i efterhand att tillvägagångssättet delvis borde 

ha varit annorlunda. 

 

Vi skulle ha gjort en tajtare resa med fler rådgivare för att få en kravspecifi-

kation, alltså mer välformulerad och detaljerad än den vi jobbade efter. Dels 

hade det involverat fler hjärnor och vi hade kanske fått en fylligare kravspeci-

fikation och vi hade kanske fått en större känsla av delaktighet om vi hade 

använt dem i pilotverksamheten (Projektledare). 
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De flesta rådgivare fann att de ingick i projektet i egenskap av testare. De ansåg 

vidare att fler rådgivare borde ha medverkat i projektgruppen och i större om-

fattning än vad som skedde. Den rådgivare som deltog i projektet bidrog med 

”rådgivarkunskaper” som avser kunskaper som rådgivaren fått via erfarenheter i 

sin yrkesutövning. 

 

4.2.3 Utformningsfasen 

Under hela projekttiden var det en rådgivare som hade statusen projektmedlem 

men det var åtta rådgivare som var testare. Testerna gick ut på att pröva den 

framtagna prototypen av Beta, mot kollegor och utvalda kunder. 

 

För att kunna genomföra testerna på ett tillfredsställande sätt, fick de rådgivare 

som ingick i pilotprojektet nya skrivbord och platta datorskärmar för att kunna 

sitta och se på skärmen tillsammans med kunden. Testerna innebar att de testa-

de en färdig prototyp, vilket hade sina för- och nackdelar. 

 

Nu fick rådgivarna en färdig prototyp att ha synpunkter på och det skapar ju 

vissa ramar för hjärnan så det är lätt att styras av det man håller på att ut-

värdera. Det hade varit bättre att de fått vara med och ha synpunkter på hur 

man ville ha det (Projektledare). 

 

De testare som var med från början levde inte upp till förväntningarna, vilket 

det fanns flera skäl till. 

 

Man skulle ha varit noggrannare vid valet av pilotbanker, flera var kallade 

och tyckte det skulle vara jättekul ända tills det började. När det väl började 

var man dålig på att leverera, man hade inte tid, var upptagen med andra 

uppgifter. Vi tecknade avtal med bankerna då och det skulle jag nog göra på 

ett annat sätt nu för att säkerställa att man levererar det man kommit överens 

om.. Det blev en konflikt mellan att leverera till oss och att leva upp till kra-

ven i lokalbanken som omöjliggjorde att vi fick tillräckligt mycket leveranser, 

det skulle jag vilja göra annorlunda (Projektledare). 

 

Rådgivarna lyfte fram ett problem som återkom under samtliga intervjuer. Pro-

blemet var att det saknades tid och i viss mån möjlighet att genomföra testerna 
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på ett tillfredsställande sätt. Det var heller inte kontoret som fått uppgiften att 

pröva konceptet utan det var enskilda rådgivare vilket bidrog till prioriterings-

problem. 

 

I Stockholmsområdet jobbade nästan alla rådgivare bara med bolån under 

projekttiden. Det var det enda vi gjorde. Det där systemstödet handlar ju om 

att du och jag sätter oss ner utan att du har något speciellt syfte med att du 

sökt dig till banken. Den som ringer till mig och säger att jag vill köpa en fas-

tighet, jag behöver låna pengar, han är intresserad av det just då, han är in-

tresserad av vilken ränta, vilka villkor han får och om han kan få låna peng-

ar överhuvudtaget och han vill inte ha besked i morgon han vill ha besked nu. 

Jobbar man inom en så kalla bokad process då är det ju hopplöst att kunna 

köra rådgivningsstödet (Rådgivare). 

 

Det var fler av respondenterna som ansåg att det inte gavs någon tid till att 

genomföra testerna. 

 

Jag skulle ha gett projektet mer tid, jag skulle ha engagerat mig mer i projek-

tet. Vi trodde nog att det skulle halka med i det vanliga men så var det ju inte 

(Rådgivare). 

 

Avsaknaden av tid och otydligt ledarskap, framstår som två brister i projektet. 

Dessa faktorer hör naturligtvis ihop eftersom det var chefen som bestämde vad 

rådgivaren skulle göra. Generellt sett var det rådgivarna som hade direktkontakt 

med projektledningen. Den lokala ledningen avdelade dock inte relevanta resur-

ser som möjliggjorde för rådgivarna att genomföra en bra pilotverksamhet. De 

lokala affärscheferna prioriterade inte rådgivarnas testverksamhet utan annat 

arbete gick före. Resultatet blev att testverksamheten var svår att genomföra då 

de närmaste cheferna inte var involverade. I det här fallet ledde det till att pro-

jektledaren inte fick in önskvärt material från sina pilotbanker och därför be-

hövde komplettera med andra rådgivare.  

 

Vad bidrog rådgivarna med i utvecklingsarbetet under projekttiden? Ett av de 

större bidragen var att rådgivarna efter varje genomfört rådgivningsstöd till-

sammans med kunden fyllde i och skickade in en enkät till projektledningen. 

Enkäten tjänade som underlag för tjänstens utformning. Via enkäten besvarades 

en mängd frågor om tjänsten som sådan och om kundens respektive rådgiva-

rens upplevelse om den. 
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Exempel på bidrag som rådgivarna lämnade via enkäter var; 

 

Eftersom jag är lånemänniska från början så hade jag mycket synpunkter på 

den delen. Det saknades saker och det var kalkyler som inte stämde (Rådgi-

vare). 

 

Även på layouten framfördes synpunkter under projekttiden. 

 

Väldigt mycket klickande vilket är rörigt för kunden, många fönster på var-

andra. Vissa tyckte det var jättesvårt. Vissa förändringar har skett men det 

handlade också om att vi skulle lära oss att inte hoppa mellan olika delar 

utan att följa systemet och inte försöka svara på kundens frågor på en gång 

genom att öppna ett nytt fönster. Det gäller för rådgivaren att styra kunden 

och ta delarna i rätt ordning (Rådgivare). 

 

Enligt en av rådgivarna tog de prototypen till sig och började köra den mot 

kund. Prototypen har sedan förbättrats stegvis i olika versioner med bland an-

nat rådgivarnas hjälp. Det är främst detaljer rådgivarna bidragit med såsom att 

rätta till fel i kalkyler och fel i skattesatser.  

 

Bankens ledning konstaterade också att det inte går att applicera ett sådant här 

system om inte rådgivarna känner till syftet eller känner för produkten. En del 

av rådgivarna sa att de bidrog med att vara positiva och tyckte att Beta faktiskt 

var rätt bra.  

 

Bland de delar som var bra i projektarbetet lyfter projektledaren fram rollen 

som användare. 

 

I projektarbetet var det rådgivarna som kom med användarråd, logistikfrågor, 

samtalsmässiga påpekanden, när jag säger det här vill jag visa det här eller 

när jag är här vill jag ha en koppling över till den här funktionen eller en länk 

osv. Där fick vi oerhört mycket bidrag till applikationens utseende utifrån en 

användares behov. Sen fick vi testerfarenhet utav medarbetarna och synpunk-

ter på sånt som var uppenbara fel, räknefel eller funktionella fel, knappfel 

(Projektledare). 
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De som var testare levererade dock inte tillräckligt med underlag, så projektled-

ningen valde att involvera tio nya, vana rådgivare för att få kompletterande un-

derlag för utvärdering. Rent praktiskt bidrog alltså rådgivarna med att pröva 

rådgivningsstödet (Beta) med kollegor och kunder. Utifrån det fick projektled-

ningen hjälp med att ändra applikationens utseende, så att den stämde bättre 

överens med användarens behov. Exempelvis ändrades färgsättning av symbo-

ler efter påpekande från en rådgivare. Rådgivaren upptäckte att de tidigare an-

vänt sig av färger och nu hade t.ex. ”betala” en annan färg än tidigare. Rådgi-

varna bidrog också med att hitta räknefel och knappfel (med knappfel avses att 

rätt åtgärder sker vid en viss knapptryckning). Personalens medverkan i projek-

tet bestod med andra ord främst i att testa och att vara den förlängda armen 

mot kund, samt att genomföra och skicka in nämnda enkät. 

 

4.2.4 Implementering/lansering  

Rent formellt gick implementeringen till så att det utsågs ett trettiotal ambassa-

dörer som utbildades i den nya tjänsten. Ambassadörernas uppgift var att 

genomföra utbildning med sina kollegor på de lokala bankerna. Det fanns dess-

utom en gedigen lanseringsplan som bestod av en interaktiv CD-rom utbild-

ning, ett fönster i kanalen (bankens intranät), en handbok och en ”frågor och 

svarslåda”. Projektledningen redogjorde också för kända fel i applikationen, när 

rättning av dessa fel skulle ske samt förmedlade användartips av typen, ”när det 

blir så här så gör du så här”.  

 

Testerna pågick under 2000 och efter årsskiftet skulle tjänsten implementeras 

men av bland annat konkurrensskäl blev lanseringen tidigarelagd och projekt-

gruppen skulle leverera innan årets slut. Tidigareläggningen resulterade i att 

gruppen släppte en tjänst som projektledningen inte ansåg vara tillräckligt bra. 

Exempelvis fick onödiga felrättningar genomföras, men samtidigt ansåg pro-

jektledaren att tjänsteutvecklingsprojektet inte hade varit färdigt än om man inte 

skulle ha släppt det vid detta tillfälle. 

 

Efterklokt kan man säga att vi inte gav ambassadörerna tillräckligt med in-

put för att kunna genomföra det här på ett bra sätt utan på många ställen 

somna det av. Ambassadörernas självförtroende tröt när de skulle utbilda 

andra i det de inte kände sig säker på (Projektledare). 
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Det var svårt att få igång användningen av Beta. Projektledningen hade en över-

tro på att alla enbart skulle jubla när systemet kom.  

 

Vi underskattade folks allmänna mentala inställning till att allt nytt som in-

nebär att de ska göra något annorlunda är av ondo tills motsatsen är bevisad 

och där gick vi på pumpen. Man fastnade på knapparna och såg inte möjlig-

heterna och vi hade med andra ord rejäla implementeringssvårigheter under 

hela 2001. Vi gjorde insatser men hade extremt svårt att få igång använd-

ningen. Vid ingången av 2003 hade vi bestämt oss för att ge mer utbildning 

(Projektledare). 

 

 

Det fanns stora problem med implementeringen av den nya tjänsten och det 

var inte enbart på kontoren det gick trögt utan även på supportavdelningen. 

Rådgivarna hade ett telefonnummer de skulle ringa när de körde fast, men per-

sonalen på supporten saknade adekvat utbildning för sitt uppdrag, vilket resul-

terade i att de inte hade svar på rådgivarnas frågor.  

 

Det sköttes dåligt, vi hade utbildning med dem men det räckte inte (Projekt-

ledare). 

 

Det försvårade självklart rådgivarnas arbete när inte heller supporten kunde 

svara på deras frågor. För att påskynda införandet av den nya tjänsten engage-

rades högsta ledningen. Den dåvarande VD:n tog sig tid och genomförde en 

rådgivning med hjälp av Rådgivningsstöd och efter det deklarerade VD:n att 

Beta skulle ut över hela riket. Då gick implementeringen betydligt enklare då de 

lokala cheferna ute i landet insåg att de var tvungna att avdela tid och resurser 

till implementeringen. 

 

Även rådgivarna ansåg att det var svårigheter med implementeringen av den nya 

tjänsten. Det fanns flera hinder men ett av de avgörande var att rådgivaren nu 

skulle använda sig av en ny teknik. En av rådgivarna, den som var med i pro-

jektledningen, fick också som uppgift att utbilda en del av sina kollegor. Dennes 

reflektion, i egenskap av ambassadör, från den utbildning var bland annat ned-

anstående.  

 

Utbildningen har varit utan hänsyn tagen till att det bara är ett arbetsverktyg, 

inte speciellt krångligt. Man har för mycket fokus på tekniken, det är se-
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kundärt. Det viktiga är att förstå när och hur man använder det. Varför ska 

jag använda det här, kan det vara en tillgång för mig i min yrkesroll och om 

man kan svara ja på den frågan att det är en tillgång, kan man då gå vidare 

med det så kommer tekniken med automatik. Den som är motståndare från 

början och sitter och gnäller på tekniken och andra petitesser, dom kommer 

inte att använda det eller använder det inte på rätt sätt. Det gäller att förstå 

sambanden så lär man sig det andra (Rådgivare). 

 

Ambassadörerna hade fått utbildning som de skulle föra vidare men de stötte 

på motstånd bland kollegor. 

 

Vi hade kurser som ambassadören höll i fast det gav inget genomslag alls. 

Kursen var kort och det rann ut i sanden (Projektledare). 

 

När det sjösattes så att alla fick tillgång till det fick det inget positivt välkom-

nande. Det var liksom ingen som orkade ta till sig det utan de rann bara ut i 

sanden. Jag körde väl nåt men det var svårt när det inte fanns någon press att 

genomföra det. Det rann ut i sanden för att det är ett ganska tungt system och 

det kräver ganska mycket av en som rådgivare också (Rådgivare). 

 

Det blev ingen succé. Jag tror det varit svårt i hela Sverige (Rådgivare). 

 

Beta introducerade ett annat arbetssätt än vad personalen tidigare varit van vid. 

Rådgivarna skulle bjuda in kunder, de skulle samtala länge med kunden och de 

skulle gå igenom ”allting”. Det ansågs tungt att gå igenom hela Rådgivningsstö-

det, mycket beroende på avsaknaden av tillräcklig kunskap för alla delmoment. 

Det fanns ett motstånd mot att ta till sig den nya tjänsten.  

 

Det var flera rådgivare som ansåg att uppföljning av implementeringen inte var 

bra. Det var en dålig utbildning och projektledningen informerade om att det 

här skulle genomföras men ingen brydde sig om det genomfördes eller inte. 

 

Det var synd när vi hade de utbildningarna för personalen att det rann ut i 

sanden. Det var ingen riktig uppföljning. Det var ingen som tryckte på från 

något håll. Ambassadörerna följde inte upp ordentligt och jag vet att det fanns 

affärschefer som tyckte det har var skit så det var dåligt med stöd. Så ledning-

en i Stockholm var inte alla gånger positiv. Det är svårt att få någonting att 

fungera om inte cheferna tycker det är bra. Sen togs det beslut på högre ort att 
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nu ska ni tycka det här är bra och det är ju bra. Men man måste känna det 

som chef för att låta medarbetarna lära sig det här, de måste få tillräckligt 

med tid. Någonstans där gick det lite snett ett tag. Det var framförallt när 

Rådgivningsstödet gick ut till alla rådgivare som vi tappade tid då det lång tid 

innan det började fungera (Rådgivare). 

 

Förseningen berodde inte på den tekniska utvecklingen utan mer på ledarska-

pet. Det fanns inte motivation, är det inte att någon ställer krav och ingen som 

frågar, då struntar man i det. Där tappade man fart (Rådgivare). 

 

Vid denna tidpunkt pågick samtidigt en omorganisation inom banken där 

bankpersonalen tilldelades/sökte olika yrkesroller och det var i första hand en 

av dessa, privatrådgivare, som skulle använda rådgivningsstödet Beta. Det var 

först efter att fördelningen av yrkesroller var klar som man kom igång med 

Beta. En av anledningarna till förseningen av Beta var att yrkesrollerna inte var 

klara, men det fanns fler anledningar. 

 

Det var kommentarer angående huruvida Beta var ett hjälpmedel eller inte och 

det krävdes omfattande arbete från ledningen för att övertyga de som nu skulle 

lära nytt. Det var problem med själva applikationen, men också med att utvidga 

rådgivningen med allt det som Beta innehöll. Rådgivaren som exempelvis varit 

expert på bolån skulle även behärska placeringar och juridik. Det fanns ett stort 

motstånd bland personalen och det motståndet berodde på flera orsaker. En 

aspekt var att rådgivarna inte såg helheten och inte såg Rådgivningsstödet som 

ett hjälpmedel, utan som en teknisk svårighet. Det var stor skillnad på hur Beta 

användes, det enklaste sättet var att enbart bocka av de olika delarna. Det andra 

mer mödosamma sättet var att skriva kommentarer till allting. Det förstnämnda 

förfarandet var enbart ett kvitto på att sidan varit framme på skärmen vid råd-

givningen. Båda metoderna blir dock registrerade som genomförda rådgivning-

ar. 

 

Projektledning har inte gjort någon typ av känslomässig utvärdering av att arbe-

ta med kund och dator. Det har mer varit så att datorn är en hjälp så att inte 

rådgivaren behöver ha allt i huvudet. Rådgivarens roll är att leda samtalet med 

hjälp av applikationerna på datorn. Det handlar om att ha ett försäljningsrelate-

rat samtal utifrån kundens behov och dennes situation och då kommer datorn 

in som ett hjälpmedel att hålla diskussionen på relevant nivå. För många rådgi-
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vare är dock inte datorn ett hjälpmedel utan en komplicerad apparat som för-

svårar verksamheten, åtminstone initialt.  

 

Jag har hittills redogjort för rådgivarnas syn på bankens försök att implementera 

Beta. En annan fråga i sammanhanget är hur banken lanserade tjänsten mot 

kund? Det genomgående var att det inte varit någon kraftfull satsning på mark-

nadsföringen av tjänsten Beta. Det var mer en smygande start på de flesta ban-

ker och på många håll gick det mycket trögt. 

 

Det var ingen kioskvältare som vi gick ut med utan det var våra bästa kun-

der som fick erbjudandet (Rådgivare). 

 

Rådgivarnas situation förändrades i och med att Beta infördes. Från att de varit 

specialister inom ett eller ett par områden, så skulle de nu i sin nya yrkesroll 

vara mer av generalister och kunna lite (eller helst mycket) om mycket. Det 

skedde också en förändring av den fysiska miljön på så sätt att nya datorer med 

platta skärmar och nytt möblemang införskaffades (jfr. fall 3, Gamma).  

 

4.2.5 Frontpersonalens medverkan  

En rådgivare var med i diskussionerna i samband med idéfasen och blev senare 

en av medlemmarna i projektgruppen, åtta rådgivare blev handplockade och var 

med i testperioden. Rådgivarna fick en prototyp av Beta som prövades mot 

kollegor, vänner och kunder. Efter att ha genomfört Beta fyllde rådgivaren i en 

enkät tillsammans med ”kunden”. Enkäten avhandlade en mängd frågor om 

tjänsten som sådan men även frågor kring hur rådgivaren respektive kunden 

upplevde genomförandet av Beta. Projektledarna fick dock inte in tillräckligt 

med ifyllda enkäter så ytterligare tio rådgivare ombads testa och skicka in enkä-

ter. 

 

I implementeringsfasen utbildades ett trettiotal rådgivare som fick titeln ambas-

sadörer. Deras uppgift var att, via ledningsgruppen på den lokala banken, ta 

reda på vilka som skulle använda Beta och utbilda sina kollegor i den nya tjäns-

ten. Det var nästan ingen av de rådgivare som varit testare som senare blev am-

bassadörer utan annan personal valdes ut. Ambassadörernas arbete följdes inte 

heller upp. Orsaken till den uteblivna uppföljningen kunde dock ingen ge ett 

konkret svar på. 
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4.2.6 Frontpersonalens bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen 

Tjänsteutvecklingsprocessen resulterade i att applikationen Beta nu fanns och 

att den skall användas. De ingångsvärden som fanns vid projektets start stäm-

mer väl in på resultatet, det vill säga det blev inga drastiska förändringar mellan 

”hur det var tänkt” och ”hur det blev”. Det som däremot inte blev som man 

tänkt sig var implementeringen och därmed användningsfrekvensen av den nya 

tjänsten. Projektet levererade en tjänst som inte var klar, vilket innebar onödiga 

rättningar och svårigheter med implementeringen. Användningen av Beta var 

vid intervjutillfället låg, drygt två år efter att implementeringen påbörjades. 

 

När det gäller rådgivarnas medverkan och bidrag konstaterades att en komplet-

tering av ytterligare tio rådgivares enkäter fick ske. De första rådgivarna levere-

rade inte tillräckligt många besvarade enkäter till projektledningen. Projektleda-

ren konstaterar också i efterhand att banken är skickliga på att ta fram nya tjäns-

ter, men dåliga på att implementera dem ute i verksamheten. Han anser också 

att banken lokalt är dålig på att förvalta nya instruktioner och att det ibland sak-

nas både lust och tid att tag i det nya.  

 

Vi behöver ha väsentligt mer respekt för initiala svårigheter och attitydfrågor-

na, motivationshöjarfrågorna och att involvera mer resurser och få alla att 

verkligen känna lusten att starta, men också involvera kravsidan från den lo-

kala banken att ni ska, vi kommer att målsätta och följa upp. Det skulle 

man ha jobbat mer med och fått kvittens från lokal bank och kanske vi skul-

le ha implementerat en region i taget. Så hade vi inte hamnat i det läget att vi 

var och gjorde en insats på varje ställe men de hann inte ens komma till start-

blocken innan vi stack till nästa uppdrag. Jag tror att det är viktigt att ha led-

ningens stöd ända upp i organisationen så att det visar att det här går inte 

över. Vi har väldigt mycket motstånd till nyheter (Projektledare). 

 

En rådgivare deltog tidigt i projektet och blev senare medlem i projektgruppen. 

I utformningsfasen ingick en rådgivare fortfarande i projektgruppen samt de 

åtta rådgivare som var med i egenskap av testare. I samband med implemente-

ringen av tjänsten utbildades ett trettiotal ambassadörer som senare skulle utbil-

da sina kollegor.  

 

När medverkan skedde och antal rådgivare som medverkade i tjänstutveck-

lingsprocessen av Beta framgår av nedanstående tabell (tabell 4.2).  
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Tabell 4.2 När medverkar frontpersonal, Beta. 

Utvecklingsfas Fallbeskrivning 

Beta 

Idéfas En rådgivare.  

Projektbildningsfas En rådgivare ingår i projektgruppen. 

Utformningsfas Referensbanker tillfrågas och åtta 

rådgivare/testpersoner involveras. 

I slutet av utformningsfasen involve-

ras ytterligare tio rådgiva-

re/testpersoner från andra banker. 

Implementering/lansering 30 rådgivare utbildas och får namnet 

ambassadörer med uppgift att utbilda 

sina kollegor. 

 

I projekt Beta fanns det en rådgivare som var med från idéfas till implemente-

ring/lansering. 

 

4.2.7 Frontpersonalens bidrag till den nya tjänsten 

Vid utvecklingen av Beta tillförde frontpersonalen erfarenheter från tester som 

genomfördes med kunder. Arbetet med Beta bestod i stort av medarbetaren, 

tekniken och kunden och för att allt skulle fungera tillfredsställande krävdes att 

dessa fungerade ihop. För att veta om så var fallet måste det prövas och det var 

enbart frontpersonalen tillsammans med kunden (och tekniken) som klarade av 

det. Viktiga bidrag från frontpersonalen var pedagogiska förändringar i pro-

gramvaran samt upptäckter av felaktigheter.  

 

Ovanstående bidrag kan hänföras till att IT-stödet förbättrades genom att råd-

givarna fann fel i samband med att de genomförde tester med kunder. Dessa 

förbättringar och påpekanden av felaktigheter kan klassas som utveckling av IT-

stöd. Detta resulterade i att det skapades mallar, som i sin tur skapade en standard 

för hur rådgivning skall hållas.  

 

Inom Beta var det alltså framförallt möjligheten att testa mot kund som front-

personalen bidrog med, möjligheten att undersöka hur Beta fungerade i den 

miljö där det var tänkt att användas. En annan underlättande åtgärd var att pro-

jektledningen utbildade ett 30-tal rådgivare vars uppgift var att utbilda sina kol-
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legor i hanteringen av Beta. Lanseringen mot kund hörde också till rådgivarnas 

arbete och det var den vägen som kunderna fick reda på att Beta existerade. 

Testa mot kund, utbildning och lansering mot kund är även i detta projekt fak-

torer som förkortar tiden från idé till utnyttjande av tjänsten.  

 

4.3 Fallstudie 3 Gamma 

För att utveckla den fysiska miljön i banklokalen genomförde banken intervjuer 

med både kunder och medarbetare. Därefter gjorde banken planritningar, med 

hjälp av inredningsarkitekter, över hur en ny bankmiljö skulle kunna utformas. 

Detta utvecklingsprojekt genomfördes för att skapa ett högre värde för kunden 

i dennes relation med banken. 

 

Denna fallstudie redogör för ett projekt där utformningen av den fysiska miljön 

i banklokalen behandlas och de två koncepten ”gör det själv” och ”personlig 

service”. De nya koncepten har sin grund i tidigare genomförda kund- och 

medarbetarundersökningar och bygger på att bankens lokaler delas upp i fyra 

delar. Som framgår av inledningen på kapitlet är det första kunden möter ett 

bemannat automatrum där olika former av gör det självservice genomförs. Näs-

ta del kunderna kommer till är obokad personlig service och kassan, obokad 

personlig service består av ett antal bemannade diskar i kontorslandskap där 

kunden, via nummerlappsförfarande, får hjälp. Den tredje avdelningen på kon-

toret är bokad personlig service och denna verksamhet sker i den bakre delen 

av kontoret, utan insyn från andra kunder. Den fjärde och sista delen är förmö-

genhetsrådgivning som ofta bedrivs i egna lokaler men kan även vara en avskild 

del i bankens lokaler.  

 

Det kontor jag besökte har två av de koncept som beskrevs i inledningen på 

kapitlet, kontoret erbjuder ”gör det själv” och ”personlig service” (obokat, bo-

kat och kontant). ”Banken privat”, som är det tredje konceptet, återfinns på ett 

annat kontor i samma stad. Det studerade kontoret har varit pilotkontor för de 

nya koncepten och synpunkter som lämnats har påverkat andra kontors ut-

formning. De som intervjuats i denna fallbeskrivning är projektledaren, en kon-

torschef och tre kontorsanställda, totalt fem personer. Samtliga respondenter, 

utom projektledaren, är verksamma på pilotkontoret. 
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4.3.1 Idéfasen 

Utöver de av banken genomförda 600 intervjuer, som nämndes i kapitlets in-

ledning, genomfördes ytterligare 36 djupintervjuer med kunder samt 24 djupin-

tervjuer med medarbetare. I de intervjuerna undersöktes den fysiska miljön i 

bankens lokaler. Resultatet av undersökningen visade bland annat att kunderna 

ofta kände sig besvärade när de gick till banken. Många tyckte att de fick gå 

med ”mössan i handen” och hade svårt att förstå det professionella fackspråk 

bankpersonalen använder sig av. Kunderna kände sig inte välkomna, de sa att 

de kunde gå till banken och vara där en hel dag utan att någon såg dem etc. 

Dessutom ansåg kunderna att banken inte tog deras önskemål om integritet på 

allvar. De ville inte att det skulle synas att de satt på kreditavdelningen eller på 

placera-avdelningen. Medarbetarnas synpunkter och önskemål låg väldigt nära 

kundernas i undersökningen. När medarbetarna sa att det var stressigt och be-

svärligt kunde kunden säga att det var irriterande. Enligt intervjuerna var det 

ofta så att kunden inte kände sig välkomna när den kom in i banken. Kunden 

kände sig väldigt ”liten som person” i ett mäktigt bankpalats och det ville ban-

ken få bort. Tanken var att bankens personal och kunder istället skulle mötas på 

lika villkor. Med dessa intervjuer som grund gjordes planritningar, där det pla-

nerades för en modern miljö, att testa tillsammans med kunder och medarbeta-

re.  

 

Skälet till att banken ville ha självservicen bemannad var enligt projektledaren 

att stärka relationen med kunderna. Kunder som enbart använder självservice 

behöver också ha mänsklig kontakt med banken. Bemanningen vid självservice 

skulle också ha i uppgift att vara värdar och vid behov lotsa kunderna vidare till 

bokad och obokad service.  

 

Ytterligare ett problem som kom fram i samband med intervjuerna var att kun-

der irriterade sig på att det fanns personal i lokalen som inte hade kunder sam-

tidigt som det var kö. 

 

All synlig personal skall vara tillgänglig för kunden, så att den här irritatio-

nen inte uppstår, vilket ledde till att man skapade en back-office-miljö för råd-

givarna och lyfte bort dom från scenen så att säga. Och dom kom bara ut när 

dom hade ett bokat kundmöte, vilket då gjorde att dom kom ut i den här mil-

jön och ta emot dom kunderna som kommer in och som sitter här då och så 

kommer in och sätter sig till slut i ett mötesrum (Projektledare). 
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Här skapades idén att kund och bankpersonal skulle sitta i neutrala mötesrum, 

där t.ex. inte rådgivarens personliga tillhörigheter fanns utan själva mötet med 

kunden var det centrala.  

 

Utöver kundernas och medarbetarnas önskemål, vilka framkom under intervju-

erna, ansåg bankledningen att det fanns ett behov av att standardisera kontoren 

ute i landet. Hur ska diskarna se ut? Hur ska mötesrummen utformas? Hur ska 

vi möta kunden i självservicen osv? Det var frågor som diskuterades.  

 

4.3.2 Projektbildningsfasen  

Projektgruppen bestod av personal som arbetat med affärsutvecklingsfrågor 

och de som arbetat på bankkontor tidigare, alla satt på banken centralt. Sedan 

genomfördes samrådsmöten eller referensmöten med medarbetare som kom 

utifrån lokalkontoren och hade olika yrkesroller. De valdes ut utifrån principen 

”känner du någon bra som tycker mycket”:  

4.3.3 Utformningsfasen 

Projektgruppen ville testa vad kunder och medarbetare tyckte och det blev 

medarbetarna i Malmö som fick den möjligheten. Efter ett antal möten påbör-

jades ombyggnationen och den blev klar december 2002. De två koncepten 

som prövades var ”gör det själv” och ”personlig service”.  

 

Det var en stor förändring som skulle ske på den lokala banken både vad gällde 

arbetssätt och den fysiska miljön. Genomgångar hölls i fikarummet där konse-

kvenser av ombyggnaden diskuterades och personalen fick ge föreslag på hur 

man skulle arbeta. I fikarummet lät kontorschefen sätta upp papper på väggen 

där alla kunde skriva synpunkter anonymt. Rubrikerna var; ”styrkor”, ”svaghe-

ter” och ”möjligheter” med det nya konceptet. Det blev många bra idéer som 

kom upp och resultatet utgjorde sedan underlag för två olika arbetsgrupper. 

Den första gruppen behandlade obokad service där ”gör det själv”, ”personlig 

service” och ”back-office” ingick. Den andra gruppen behandlade bokad servi-

ce där temana var ”yrkesroll och arbetssätt”, ”spontana besök och kommunika-

tion” och ”bokade kunder”.  

 

Exempel på vad som diskuterades i grupperna var hur man tolkade de nya yr-

kesrollsbeskrivningarna och hur de skulle appliceras i den lokala bankens nya 
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miljö. Därefter diskuterades hur personalen skulle bemöta kunderna och hur de 

skulle lära kunderna använda automaterna.  

 

Vi var ju uppdelade i olika grupper allihopa på kontoret, där man fick sätta 

sig ner och tänka till hur stor bemanning skall vi ha, nu pratar jag utifrån 

automathallen, hur stor bemanning skall vi ha där ute, hur skall vi jobba, 

vilken typ av ärende skall vi ta. För vi var ju också beredda på att där skulle 

komma många och vilja ha gjort allting där. Och då tyckte vi det med en gång 

att det är självklart att vi måste ha någon som tar emot kunderna och talar 

om för dem och som de har möjlighet att fråga (Rådgivare). 

 

Avrapportering skedde till projektledaren genom kontorschefens försorg både 

via projektledarbesök och på annat sätt. Projektledaren var på besök tillsam-

mans med arkitekter och dessutom var projektledaren på pilotkontoret med 

under två kväller och genomförde ytterligare 16 kundintervjuer. Här ställdes 

frågor om hur kunderna uppfattade själva ombyggnaden och konceptet. De 

intervjuade var uppdelade på yngre och äldre kunder. Resultatet visade att de 

yngre var positiva och att de äldre var negativa, åtminstone inledningsvis. Dess-

utom genomfördes, under två och en halv dag, intervjuer med kunder som be-

sökte banken. Det var ca 200 kunder som fick korta frågor om hur de upplevde 

det nya konceptet. 

 

Senare genomfördes nya intervjuer med medarbetare och kunder och där visade 

det sig att kunderna tyckte funktionerna med automatrum, obokad service och 

bokad service, var bra och det var så de vill möta banken. De yngre var förtjusta 

i själva utformningen och designen samtidigt som de äldre kunderna ansåg att 

alla funktioner var bra men tyckte att arkitekturen var alldeles för kal och mo-

dern. Kunderna var kritiska till val av färg och tyckte inredningen var lite steril. 

Som följd av det har man gjort förändringar när det gäller färgsättningen i kon-

ceptet. 

 

Personalen som genomförde testerna var kritiska till bland annat de stolar eller 

snarare pallar vilka det var meningen att rådgivarna skulle sitta på eller luta sig 

mot. Företagshälsovården, Bankhälsan, kopplades in och var på banken under 

två dagar och förhörde sig om hur personalen trivdes i den nya miljön. Vissa 

förändringar genomfördes utan större kostnader, medan andra åtgärder var av 

mer omfattande karaktär och krävde förändringar i konceptet, t.ex. togs nya 

delar till inredningen fram. Stolar för personalen i mötesrummen och stolar ute 



 

 117 

vid stådiskarna var två sådana saker som personalen påverkade och de byttes ut 

efter att bankhälsan sagt sitt.  

 

En rådgivares kommentar angående det nya konceptet. 

 

Man skulle stå och jobba och då fick man små fruktansvärda sittståpallar, 

där du bara kund doppa bakdelen på, och när man gjorde det så ramlade 

man nästan av. Och det fungerade ju inte. Det var ju fruktansvärt. Och det är 

rätt jobbigt att stå så en hel dag. Det är skillnad om man jobbar i butik då 

rör du dig. Här står man ju rätt så fixerad. Och så började problem med ryg-

gar och fötter och allt möjligt så. Men efter nio månaders hård kamp så fick vi 

stolar. Men det störde ju konceptet för att det fick ju inte lov att se ut så. Men 

det blev sanktionerat ändå. Och idag får dom ha stolar överallt. Även när det 

byggs om. Man får inte ha blommor och man får inte ha familjeporträtt. Och 

det hade man ju förr, då hade man ju familjen där lite så vid sitt skrivbord 

och här får man inte ha någonting. Blommor det kostar vi på oss i alla fall 

(Rådgivare). 

 

Sammanfattningsvis byttes stolarna i rådgivningsrummen och pallarna vid stå-

diskarna ut. Utbytet motiverades med att frontpersonalen fick ont i ryggen av 

att stå bakom disken i flera timmar och den ökade risken för sjukskrivningar 

och arbetsmiljörelaterade problem. I rådgivningsrummen byttes en ”vanlig” stol 

ut mot en riktig kontorsstol för rådgivaren och vid diskarna byttes ståpallarna ut 

mot höga kontorsstolar. Ett bra förvaringsfack för uttagskvitton återstod att ta 

fram eftersom det som ingick i konceptet inte fungerade tillfredsställande. De 

så kallade stådiskarna var höj- och sänkbara men eftersom det ingick invariabla 

ståstolar sänktes de aldrig ned. Vid byte till höga kontorsstolar kunde både sto-

lar och bord sänkas. Det var då problemet med datorns plats, mitt under bor-

det, uppdagades och en förflyttning blev nödvändig. På pilotkontoret frångick 

man konceptet ytterligare genom att rådgivarna hade egna arbetsplatser ”back-

office”. Enligt konceptet var tanken att personalen skulle rotera utan att ha en 

”egen” arbetsplats.  

 

Utformningsfasen och implementeringen på pilotbanken går av naturliga skäl i 

varandra och följaktligen redovisas även vissa moment i nästkommande avsnitt, 

t.ex. utbildning.  
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4.3.4 Implementering/lansering 

Banken i Malmö var först i Sverige med att testa konceptet. Att vara pilotkon-

tor kan även få andra konsekvenser som framgår nedan. 

 

Generellt så blir det så att de som byggt om tidigare inte haft utbildningen med 

yrkesroller och nytt arbetssätt. Egentligen så är de sakerna viktigare att börja 

med och sen det sista vi ska göra i vår förändringsprocess är att bygga om 

bankkontoret. Det tillhör dock bankens kultur att bygga om först istället 

(Rådgivare). 

 

De som skulle arbeta i maskinhallen fick utbildning för att kunna hjälpa kun-

derna. 

 

Men vi fick ju lära oss; så fungerar den maskinen, internet kunde vi ju redan 

och telefonen kunde vi och uttagsautomaten, så det var egentligen insättnings-

maskiner vi behövde lära oss. Allt annat kunde vi redan. Så det behövdes inte 

någon jätteutbildning (Rådgivare). 

 

Vid lansering mot kunder identifierades först de viktigaste kunderna, inte enbart 

de som var mest förmögna, utan viktiga kunder sett ur ett imageperspektiv. Det 

kunde vara kunder i olika organisationer som kunde vara betydelsefulla och bra 

språkrör för den lokala banken. Dessa viktiga kunder fick information om om-

byggnationen via en folder som trycktes upp av en reklambyrå och där beskrevs 

anledningen till ombyggnationen. I samband med att banken invigde det om-

byggda kontoret bjöds de allra viktigaste kunderna in och det genomfördes en 

kundträff där det nya konceptet beskrevs. Enligt en av rådgivarna var det dock 

frontpersonalen som främst stod för lanseringen genom att möta kunderna vid 

dörren 

 

Men det är väl vi personal som jobbar där ute som står mycket för lanseringen 

av det nya konceptet. Absolut (Rådgivare). 

 

 

4.3.5 Frontpersonalens medverkan 

Inledningsvis deltog medarbetare genom att vara med i djupintervjuer och sena-

re genom att medverka i samrådsmöten och referensgruppsmöten. I utform-
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ningsfasen hade frontpersonalen synpunkter på både ombyggnationen och 

konceptet. Synpunkterna framfördes på olika sätt men det tillvägagångssätt som 

användes mest frekvent i inledningen var det papper som kontorschefen hade 

satt upp i fikarummet. Där kunde medarbetarna anonymt framföra sina syn-

punkter. Det medarbetarna skrev på pappret blev underlag för arbetet i två 

grupper där all personal medverkade. Avrapportering från gruppmötena skedde 

med jämna mellanrum till kontorschefen som i sin tur avrapporterade till pro-

jektledningen. Avrapportering vid banken lokalt skedde vid gemensamma mö-

ten och avrapportering till projektledningen skedde bland annat genom att pro-

jektledaren kom på besök till pilotbanken.  

 

Inom ramen för Gamma var det frontpersonalen som mötte kunden vid dörren 

och beskrev nyordningen i banklokalen. De beskrev för kunden att lokalen var 

indelad i tre delar där kunden först stötte på självservice och sedan personlig 

service i form av obokad service och bakom den stängda dörren fanns bokad 

personlig service.  

 

4.3.6 Frontpersonalens bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen 

Frontpersonalen genomförde utvecklingsarbete genom att testa olika varianter av 

möblering. Att möta kunderna innanför dörren var ett sätt att skapa goda relatio-

ner med kunderna. Både tester och lansering beskrev tidsreducerande faktorer som 

i sin tur effektiviserade tjänsteutvecklingsprocessen. 

 

Processen med att ta fram ett nytt koncept för den fysiska miljön på bankkon-

toret hade pågått under en längre tidsperiod. Det började med de intervjuer 

som genomfördes redan 1998-1999 och har sedan fortsatt med fler intervjuer. 

Intervjuer som skedde för att ta reda på vad kunder och medarbetare ansåg om 

den fysiska miljön i bankens lokaler. Från och med utformningsfasen var hela 

personalstyrkan på bankkontoret engagerade i projektet. Av tabell 4.3 framgår 

när frontpersonal medverkade. 
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Tabell 4.3 När medverkar frontpersonal, Gamma. 

Utvecklingsfas Fallbeskrivning 

Gamma  

Idéfas 24 intervjuer med medarbetare (dock 

ej medarbetarna på pilotbanken). 

Projektbildningsfas Ospecificerat antal samrådsmöten 

och referensmöten med medarbetare 

(dock ej medarbetarna på pilotban-

ken). 

Utformningsfas Hela kontorets personal (22 st). 

Implementering/lansering Hela kontorets personal (22 st). 

 

4.3.7 Frontpersonalens bidrag till den nya tjänsten 

Resultatet av projektets genomförande var bland annat att frontpersonalen var 

nöjda med på vilket sätt de medverkat i processen. En av dem som arbetade 

direkt med kund uttryckte det så här.  

 

Men jag tror också det är lättare att trivas om man får vara med och vara 

delaktig i någonting. Sedan tror jag inte att det gör så mycket om man inte får 

bestämma så mycket men att få vara med på resans gång förstår du hur jag 

menar. Ändå att man får tycka lite. Det tror jag är oerhört viktigt. Få sina 

medarbetare med på sin resa. Om resan är att utveckla och utforma ett nytt 

arbetssätt eller en banklokal, här hade vi ju både och så att säga (Kontors-

chef). 

 

Frontpersonalen vid pilotbanken bidrog till att förändra delar i den fysiska mil-

jön främst sådant som påverkade arbetssituationen för den anställde. I huvud-

sak kan det beskrivas som arbetsmiljöförbättrande åtgärder.  

 

I projektet Gamma hade frontpersonalen bidragit med att påverka arbetsmiljön 

genom att rådgivarna fick nya stolar införskaffade till mötesrummen. De nya 

stolarna var bekvämare och anpassade för att kunna sitta på en hel dag. Vid 

pilotkontorets avdelning, där obokade ärenden togs emot, påverkade frontper-

sonalen på så sätt att höga kontorsstolar införskaffades, samt att datorns placer-

ing under disken ändrades. Tanken från projektledningens sida var att frontper-

sonalen skulle ha ståstolar att luta sig mot och att datorn skulle hänga under 
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skrivbordet. Motivet till att höga kontorsstolar införskaffades var att personalen 

fick ryggbesvär av ståstolarna med sjukskrivningar som följd. Då höga kontors-

stolar införskaffades uppstod behov av att ändra datorns placering. Testerna vid 

pilotkontoret resulterade också i att förvaringsfacket för kvitton flyttades. Vid 

pilotkontoret påverkade personalen så att de hade en egen arbetsplats ”backof-

fice”. Tanken från projektledningens sida var att personalen som arbetar vid 

obokad service inte skulle ha en egen arbetsplats utan rotera mellan de arbets-

stationer som fanns i banklokalen och personliga tillhörigheter skulle de ha i en 

kasse.  

 

Samtliga bidrag hade med lokalens utformning att göra och är dessutom arbetsmiljö-

förbättrande åtgärder som kan relateras till arbetsmetoder. Pilotkontorets bidrag 

skapade standarder för kommande ombyggnationer vid andra bankkontor. 

Frontpersonalen tillförde bidrag genom att testa varianter av den fysiska miljön 

och genom att möta kunderna innanför dörren i samband med lanseringen av 

den nya tjänsten. I ett större perspektiv har frontpersonalen bidragit till att ska-

pa en miljö för kunder som besöker banken. Resultatet av projektet blev en 

ombyggd lokal och ett nytt sätt att möta kunden. 

 

4.4 Fallstudie 4 Delta 

Delta är en tjänst riktad mot företag och är en liten del av det utbud banken 

erbjuder sina företagskunder. Banken hävdar att de kan erbjuda företagen till-

gång till kvalificerade och heltäckande banktjänster, exempelvis betalning, fi-

nansiering och placering. Delta är en tjänst där banken erbjuder sina företags-

kunder en bokföringstjänst via Internet. Med Delta kopplas kundens bokföring 

till Internetbankens betalningstjänst. Varje gång kunden loggar in till banken via 

”Internet Företag” får kunden automatiskt veta vilka händelser på företagets 

konto som inte är bokförda. På detta sätt kan merparten av bokföringen (faktu-

ror, betalningar, insättningar, uttag med mera) byggas upp på bråkdelen av tiden 

jämfört med ett traditionellt bokföringsprogram. Det enda kunden behöver 

göra är att välja bokföringskonto och klicka på ”OK”. Allt annat sker automa-

tiskt. Kunden kan även komplettera Delta med tjänsten ”Fakturering med 

kundreskontra”. När kunden fakturerar förs uppgifterna in i bokföringen och 

när kunden får betalt prickas inbetalningarna av i kundreskontra. Kunden be-

höver inga större kunskaper i bokföring för att kunna dra nytta av funktionerna 

i Delta. Delta passar bäst för småföretagare, skogs- och lantbrukare eller för 

den som sköter ekonomin i en förening.  
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Banken har inte på egen hand utvecklat tjänsten och har inte investerat i ut-

vecklingen av bokföringstjänsten utan det har skett av ett annat företag. In-

komsten banken får från kunden går inte oavkortat till banken utan viss del, 

enligt en kostnadsintäktsmodell, går tillbaka till företaget som utvecklat tjänsten. 

Den överenskommelsen gör att utvecklingsföretaget är intresserat av att stödja 

bankens utbildningsverksamhet. Bankens bidrag i projektet har i huvudsak varit 

att få bokföringsprogrammet att kommunicera med bankens system på ett bra 

sätt.  

 

Deltatjänsten påverkar inte Internetbanken utan är ett bokföringssystemet som 

hämtar information från densamma. Vitsen är att företagskunden inte kan 

glömma att bokföra uttag eller bankavgifter eftersom dessa går direkt in i bok-

föringen.  

 

Inom företagssidan i banken finns, på samma sätt som inom privatsidan, Beta. 

En av de intervjuade beskriver skillnaden mellan Beta och Delta på följande 

sätt. 

 

Tjänsterna är väldigt olika, Beta använder vi oss av t.ex. för att göra affärer 

och det här är en tjänst vi säljer till kunden. Det ena är mer internt (Beta) och 

det andra är en extern tjänst vi säljer (Delta). Rådgivarstöd säljer vi ju inte 

utan det använder vi oss av för att göra affärer (Rådgivare). 

 

Delta är en så kallad ASP15-tjänst vilket innebär att den hyrs ut istället för att 

kunden köper en programvara. Kunden ska kunna teckna sig för tjänsten och 

betala månadshyra och även bryta kontraktet om så önskas. Det är denna tjänst 

som företagsrådgivarna förväntas sälja till sina kunder. 

 

De intervjuade i denna fallstudie är projektledarna (två), den ansvariga för tele-

fonbankens kundtjänst, två företagsrådgivare samt den person som var ansvarig 

på utvecklingsföretaget, det företag som ägde tjänsten. Totalt sett intervjuades 

sex personer angående utvecklingen av tjänsten Delta. 

4.4.1 Idéfasen  

Idén var ett resultat av en undersökning om bankens framtid. En framtidsvision 

kom att handla om hur banken skulle arbeta med företag via Internet. Banken 
                                                 
15 ASP betyder application service provider. 
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genomförde en kvalitetsundersökning där tre grupper, med 15-16 personer i 

varje, hade valts ut. Grupperna undersökte hur banken skulle kunna se ut i 

framtiden och vilka tjänster som de hade för avsikt att erbjuda. Grupperna kom 

fram till att banken skulle kunna ansvara för en större del av administrationen åt 

företag och organisationer. De skulle kunna använda banken som support för 

att sköta mer än traditionella bankaffärer. En av de delar som arbetet resultera-

de i var bokföring på nätet. Efter att banken fått kontakt med ett företag som 

utvecklade en bokföringstjänst på Internet, inleddes projektet.  

 

Det var praktiskt, ett nytt sätt att bokföra från kontot, det skulle aldrig bli 

fel. Och sedan så skulle det bli billigare för småföretagskunderna, så praktis-

kare och billigare (Projektledare). 

 

Den utvecklingsansvarige ansåg att de på hans företag hade förståelse för den 

lilla företagaren och deras problem eftersom de alla varit egna företagare.  

 

Det kommer därifrån att vi såg problemet och vi såg en lösning. I grund och 

botten är det ju så att bankerna har en massa transaktioner i sina system som 

man kan utnyttja, det är ju en massa dubbelinmatning i bokföring annars, 

plus att man kan vinna en massa fördelar att gå via Internet, man slipper det 

här med säkerhetskopiering, det sköter banken, och man slipper kopiera filer 

om man ska hem och fortsätta jobba, man behöver bara logga på sig hemma 

(Utvecklingsansvarig). 

 

Syftet var att i första hand vända sig mot små företag och föreningar eftersom 

det fanns en övre gräns för vad banken kunde hantera i framförallt Internet-

banken. För att systemet skall fungera optimalt bör företagen göra sina betal-

ningar via Internetbanken och begränsningen där ligger vid ca etthundra leve-

rantörsbetalningar per månad, vid fler betalningar finns det enligt projektleda-

ren andra system som fungerar bättre. 

 

Banken genomförde också en undersökning via hemsidan där kunder fick svara 

på frågor om deras intresse för ett webbaserat bokföringsprogram. Med dessa 

förutsättningar startades ett projekt med målet att utveckla en tjänst för bokfö-

ring på nätet. 
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4.4.2 Projektbildningsfasen  

Det var två projektledare med olika ansvarsområden som drev projektet. Övri-

ga som ingick i projektgruppen var bankens IT-grupp, olika delar från banken 

centralt samt LRF-konsult, ett konsultföretag som bland annat erbjuder bokfö-

ringstjänster. En rådgivare som officiellt inte räknades till projektgruppen ansåg 

dock att han i viss mån var med.  

 

Indirekt var jag med i en projektgrupp i och med den lokala kopplingen till 

pilotverksamheten, det fanns troligen en central projektgrupp med mera be-

slutsmandat än vad jag hade, för jag hade inte mer än samrådsverkan. Jag 

kände mig delaktig men jag var ju inte med på veckomöten och så där (Före-

tagsrådgivare). 

 

4.4.3 Utformningsfasen 

Utformningsfasen kan delas in i tre delar. Den första delen består av att utveck-

lingsföretaget presenterar hur den tänkta tjänsten skulle kunna fungera. Den 

andra viktiga delen beskrivs som acceptanstest, en granskning av programmet, 

vilket innebar att utvalda personer inom banken testade tjänsten innan den skul-

le gå ut som pilot. Den tredje delen utgjordes av pilotverksamheten där utvalda 

bankkontor blev involverade. 

 

Vid presentationen av den tänkta tjänsten var delar av projektgruppen närva-

rande. Mellan presentation och acceptanstest genomfördes utvecklingsarbetet 

främst hos leverantören och delvis hos bankens IT-avdelning. Det var först i 

samband med acceptanstesten som annan personal medverkade. Externa kon-

sulter, personer från bankens koncernekonomiavdelning samt kundtjänstperso-

nal från Stockholm medverkade i acceptanstesterna och ytterligare tester.  

 

Tjänsten var inte klar för acceptanstest när vi kom in i bilden, det hade varit 

bättre om de hade utvecklat tjänsten mer innan vi blev inblandade (Kund-

tjänstpersonal). 

 

Kundtjänsten skulle parallellt etablera en supportfunktion för tjänsten. Det var 

en svår tjänst att supportera och det behövdes extra resurser när det gällde själ-

va bokföringen. Det var då banken tecknade avtal med LRF-konsult. Projektle-

darnas utsagor var helt i linje med vad kundtjänstpersonal redan beskrivit: 
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En viktig händelse var hösten 2001 när bokföringssystemet enligt tidsplanen 

skulle vara klart och det skulle testas. Det uppfyllde inte de krav vi hade 

ställt. Det var en omvälvande händelse då vi trodde det var klart och att vi 

skulle lansera tjänsten. Då fick vi backa tillbaka och säga att det här är 

otänkbart att lansera för banken, det här kan vi inte stå bakom. Sen dröjde 

det ett år innan det blev klart. Det var då vi började med piloterna i Umeå 

och Linköping. Det var ett känslomässigt jobbigt beslut (Projektledare). 

 

Alla var lika olyckliga, grejen var ju att om systemet gjort som tanken var så 

hade det varit rätt men systemet innehöll för mycket fel, det var inte färdigt. 

Det blev en bra kravlista efter mötet på vad som skulle rättas till (Projekt-

ledare). 

 

En av projektledarna beskrev att: 

 

Vid den här breaken när vi inte kunde godkänna det hela så insåg vi att vi 

måste var mer aktiva i utvecklingen av bokföringstjänsten, att vi inte bara 

kunde lämna den till utvecklingsföretaget. Nu ville vi ha delleveranser och 

kunna testa efter hand (Projektledare). 

 

Efter acceptanstesten konstaterades att tjänsten inte var mogen för lansering 

utan det krävdes ytterligare utveckling. Kundtjänstpersonalen lämnade vissa 

synpunkter. 

 

Vi hade täta uppföljningsmöten där jag, folk från utvecklingsföretaget och 

LRF-konsult var med. Där diskuterade vi frågeställningar som dykt upp. 

Här kunde vi vara med och påverka vissa delar, framförallt hur kunderna 

kommer igång. Vi gjorde förbättringar i startguiden för att komma igång med 

Delta (Kundtjänstpersonal). 

 

Pilottesterna startade först under våren 2002. Pilotfasen inleddes i Göteborg, 

nära utvecklingsföretaget och påbörjades delvis redan innan acceptanstesterna. 

Då det stod klart att inte banken godkände tjänsten för lansering utökades pi-

lotverksamheten med ytterligare två bankkontor i Umeå och Linköping. Det var 

ca 20 företag som testade Delta, varav de flesta i Göteborg. Bankkontoret i Gö-

teborg blev kontaktat av utvecklingsföretaget och tillfrågade om banken ville 

vara med och testa. När det gäller pilotbankerna i Umeå och Linköping så var 
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det projektledarens gamla kontakter som utnyttjades. En av företagsrådgivarna 

beskrev varför just han blev utvald att vara med i pilotverksamheten. 

 

I egenskap av företagsrådgivare blev jag ombedd av projektledarna att vara 

med på de mötena vi hade här. Vi fick i uppdrag att välja ut några kunder 

själva från vår egen kundbas, vi frågade då runt bland våra kollegor och be-

rättade vad som var på gång, hur det var tänkt, och ungefär när i tiden den 

skulle lanseras och vilken möjlighet det var för banken, naturligtvis (Före-

tagsrådgivare). 

 

Företagsrådgivarna vid pilotbankerna bidrog med kunskaper om vilka kunder 

som tjänsten var passande för och hur tjänsten skulle säljas. De bidrog också 

med att kontakta det segment inom banken som benämns ”skog och lantbruk”. 

Företagsrådgivarna har också bidragit med att redovisa kundupplevelser, dels 

via sina kunder och i några fall drev företagsrådgivarna egna lantbruk så de tes-

tade Deltatjänsten själva. Bland annat upptäckte de att svarstiderna på Internet 

var alldeles för långa. Många hade långsamma osäkra uppkopplingar som ofta 

bröts.   

 

Kundtjänst medverkade och gav synpunkter i samband med acceptanstesterna 

för att säkerställa att tjänsten uppfyller de krav som banken ställer. Vidare till-

handahölls information och hölls regelbundna möten där eventuella problem 

löstes. Att studera frågorna som kommer till kundtjänst är viktigt för att kunna 

bygga upp ett ”frågor och svar” system.  

 

Delta har utvecklats, bland annat efter rådgivarens påpekande. Fakturering och 

kundreskontra har tillförts som tilläggstjänster. Företagsrådgivarna lade också 

mycket tid på kundbasanalys. För att kunna välja ut lämpliga personer som skul-

le vara i prövningar av det nya konceptet. Dessutom skulle företagsrådgivarna 

ta emot information, vara språkrör och lokala utbildare. 

 

Jag tror inte det initiala var att ha mig med för att utveckla tjänsten, jo de ville 

nog stämma av och kolla av om tjänsten var praktiskt genomförbar, vad tror 

du? I den paketering vi ställt den nu är den bra? Är den klar för lansering till 

kund? De presenterade den som dom skulle sålt den till nån kund i övrigt för 

mig initialt. Så här har vi tänkt, så här ser funktionerna ut, kunderna får 

göra så här. Vi fick ställa de här motfrågorna, hur fungerar det då om vi gör 

si eller så? De frågor vi ställde var mycket kundfrågor som var kanaliserade 
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genom oss. Det är ju frågor jag får i egenskap av säljare av produkten (Före-

tagsrådgivare). 

 

Jag var inte inblandad i själva framtagandet av layout, design och innehåll. Jag 

kunde dock påverka genom att ställa frågor, det kom förändringar med an-

ledning av de frågor vi ställde, praktiska frågor som dök upp både när vi var 

pilot för den där enskilde men även när vi satte upp våra egna piloter. Jag på-

verkade med frågeställningar som kom från våra kunder, med de tankar vi 

kunde väcka upp internt, eller lokalt (Företagsrådgivare). 

 

Olika uppfattningar om layouten framfördes och också förslag till förändringar.  

 

Det var bra att vi tidigt fick bra information om statusläge, rapporter, hur ut-

vecklingen fungerade, vad som genomfördes. Starkt engagemang från central 

nivå att de verkligen lyssnade på våra åsikter här i lokala banken, det kändes 

som om vi hade gehör för våra idéer och önskemål. Det kändes som vi var en 

partner i framtagandet fram till lanseringen. Vi var i alla fall klart delaktiga, 

vi kanske inte var den huvudsakliga partnern, vi var väl en av pusselbitarna 

för att kunna göra en färdig produkt (Företagsrådgivare). 

 

De tekniker som användes under pilottiden var e-mail, telefonsamtal och olika 

möten. Det förekom t.ex. att projektledare och/eller utvecklingsföretaget kom 

för att genomföra möten vid pilotkontoren. 

 

Rådgivarnas uppgift var i första hand att välja ut presumtiva kunder för att pilo-

ten skulle kunna genomföras. En av rådgivarna hävdade att hans kontor bidrog 

till att driva projektet vidare genom att det tillhandahöll kunder till projektet. De 

bidrog även med att hålla kontakten med LRF-konsult. 

 

Det blev så i förlängningen att när dom hade skruvat och modellerat så pass 

mycket att det skulle ut mot kund då fick jag mer den rollen att vara sam-

manhållande här lokalt, kom det en Deltafråga så kom den till mig. Så fort-

satte det, även efter lanseringen hade vi frågeställningar, vi kanske inte är fär-

digutbildade när lansering sker alla gånger (Företagsrådgivare). 

 

Det var finjusteringar och modellering innehållsmässigt som var typiska rådgi-

varbidrag. En av deras frågeställningar var; ”hur används den här tjänsten av 

kunderna?” 
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Våra frågeställningar, våra önskemål om små finesser, går de att genomföra 

praktiskt? Vissa saker gick, vissa saker gick inte. Då har man ju bidragit 

till att utveckla tjänsten för att bli ännu bättre i fas mot kund att de verkligen 

skulle fungera. Så nog tycker jag att vi har bidragit med det, men det är ju 

inte bara härifrån (Företagsrådgivare). 

 

Medarbetarna bidrog med finjustering och förenkling av lanseringen. Utan vår 

medverkan i pilot och slutlansering så blir det ingen produkt ute på markna-

den, trots allt är det vi som sitter med kunderna och vet vilka som är lämpliga 

för att testa eller att pilota som i det här fallet, utan oss skulle det inte vara 

lika lätt för banken att lansera en produkt (Företagsrådgivare). 

 

På den direkta frågan ”vad anser du att medarbetare bidrog med i projektet” 

svarade projektledaren: 

 

Frontpersonalen har bidragit med att sålla ut lämpliga företag som kunde 

tänkas vara potentiella kunder till den här produkten. Det var deras främsta 

uppgift. Företagsrådgivaren kunde ju lite bokföring och kunde bidra med syn-

punkter men de två andra hade inget att bidra med när det gällde själva pro-

dukten annat än att lyssna av sina pilotkunder. De var en länk mellan oss 

och kunden. På så sätt kan man säga att de indirekt påverkade produkten 

(Projektledare). 

 

Från och med nu var det pilotverksamheten som gällde. Med skarp pilot avses 

att tjänsten är näst intill färdig. Det var nu tio företag ur olika segment som sat-

tes i pilot. Dessa företagskunder var också språkrör vid lanseringen mot kund. 

Många av pilotkundernas synpunkter beaktades innan lanseringen.  

När tjänsten släpptes oktober 2002 var den tillräckligt klar men även efter lanse-

ringen har tjänsten förbättrats ytterligare.  

 

4.4.4 Implementering/lansering 

När pilotverksamheten var avklarad påbörjades implementeringen och företags-

rådgivarna som deltagit i pilotprojekten bidrog med att utbilda medarbetare, 

både före och efter lanseringen mot kund.  
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Det är personalen på bankkontoren som säljer tjänsten till företagskunder och 

de har enligt projektledningen fått en omfattande säljutbildning. Projektledning-

en påbörjade sitt arbete, under oktober 2003, med att åka runt till olika banker 

och genomföra tretimmarsutbildningar. Där förankrades konceptet, förklarades 

tjänsten och tydliggjordes hur företagsrådgivarna skulle arbeta. Totalt var det 

500 personer som genomgick utbildningen och projektledningen besökte unge-

fär tio banker i landet. Vid dessa tillfällen försökte också banken få med den 

lokale representanten för LRF-konsult för att skapa ett lokalt samarbete. 

 

Kundtjänstpersonalen fick en summarisk utbildning. En projektledare genom-

förde utbildningen för kundtjänsten i Stockholm och en personal från utveck-

lingsföretaget genomförde utbildningen i Göteborg. Kundtjänsten försökte 

snabbt bygga upp en logg med ”frågor och svar” och även genomföra extra 

utbildning för ett fåtal personer. Dessa personer var sedan informationsbärare 

och experter inom vissa områden. Det var fyra medarbetare i Göteborg och 

fyra i Stockholm som fick denna extra utbildning. 

 

Utöver de utbildningstillfällen som nämnts ovan fanns det presentationsmateri-

al för självstudier att tillgå. Det fanns demo på CD skiva och på Internet att 

tillgå. De företagsrådgivare som varit med i pilotverksamheten deltog också vid 

de interna utbildningar som genomfördes på de lokala bankerna. 

 

Ja, jag har varit med efter att lanseringen skett över Sverige men det har varit 

mer lokalt. Med lokalt menar jag lokala banken Umeå med kranskommu-

ner, ca 120 anställda, 14 kontor, sex kommuner, en av de största lokala 

bankerna i Sverige (Företagsrådgivare). 

 

En av rådgivarna ansåg det var en bra lösning för implementering och lanse-

ring. När projektledningen hade utbildning var det med personal på förmidda-

gen och med kunder på eftermiddagen. I och med denna utbildning påbörjades 

lanseringen mot kund och detta skedde hösten 2002. På en av bankkontoren 

valde man att lansera tjänsten genom att bjuda in ett antal kunder, rådgivarna 

gick återigen igenom kundbasen och utgick från erfarenheterna från piloterna.  

 

Vi blev uppmanade att välja ut kunder som vi tyckte var lämpliga för den här 

produkten, välj gärna ut personer som är viktiga, så kallade språkrör i affärs-

livet, ta gärna med företagarna, bokföringsfirmor med flera (Företagsrådgi-

vare). 
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En av rådgivarna tog upp problematiken med att det är mycket som ska disku-

tera med kunderna i samband med rådgivning. Är det då något område som 

personalen känner sig osäker på är det lätt att det väljs bort. Ett sådant område 

var tjänsten Delta eftersom bokföring ligger utanför det som banken traditio-

nellt erbjuder och kunskapen hos rådgivaren oftast inte var den bästa. 

 

Vi har en mängd utbud både av sådana här tjänster och spara/placera och 

låna. Det är omöjligt att vara jättebra på allting. Men alla vill vi utbilda oss 

för att vi just skall göra deras tjänster i banken och man hinner inte med all-

ting (Företagsrådgivare). 

 

Målet var inte att handläggarna skulle kunna bokföring men däremot skulle de 

känna till Delta som tjänst och de skulle veta vilka kundfördelar Delta har. 

Tjänsteutvecklarna hade plockat fram tio fördelar vilka rådgivarna borde känna 

till och ha god kunskap om. När det gällde bokföringsfrågor fick rådgivarna 

vidarebefordra dem till LRF-konsult.  

 

Vid lansering mot kund fanns information på hemsidan men det vanligaste var 

att företagsrådgivarna identifierade presumtiva kunder och bjöd in dem till 

kundträffar. Det fanns också en tunnare fyrsidig folder och en 20-sidig broschyr 

som skickades ut till dem som anslutit sig eller om kunden var väldigt intresse-

rad. Ett uppslag handlade om autokontering ett annat om moms.   

 

4.4.5 Frontpersonalens medverkan 

De ur frontpersonalen som deltog i Delta medverkade främst genom att för-

medla presumtiva kunder samt att lämna synpunkter på prototypen av tjänsten. 

Kundtjänstpersonal involverades i de så kallade acceptanstesterna. Av tabell 4.7 

framgår hur medverkan i Delta skedde.  

 

4.4.6 Frontpersonalens bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen 

För att underlätta tester, implementering och lansering av Delta har företags-

rådgivarna förordat presumtiva kundgrupper för projektledningen. För att fast-

ställa vilka kunder som var lämpliga genomförde rådgivarna en kundbasanalys. 

Dessutom var rådgivarna språkrör för projektledningen och när det var dags för 
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implementering fick de rollen som lokala utbildare och uppgiften att sköta lan-

seringen mot kund. 

 

Om vi ser utifrån projektledningens perspektiv så nyttjades frontpersonalen för 

att få tillgång till kunder, vilket kan benämnas för ett förmedlande uppdrag. 

Frontpersonalen bidrog dock med testkunder genom att använda sina kundre-

gister. När det var dags för implementering utbildade frontpersonalen varandra 

och det var även frontpersonalen som lanserade tjänsten till kunden. Det som 

här avviker från de andra fallen är att det inte var den lokala rådgivaren som 

hanterar tjänsten utan de ”bara” sålde den. Tillgången till kunder, utbildning av 

varandra och lanseringen är alla faktorer som är effektiviserande. 

 

En synpunkt som projektledningen delgav mig var:  

 

Idag skulle vi nog ha personalen ännu mer involverade i kundundersöknings-

fasen, alltså i början i utredningsfasen. Det hade varit nödvändigt att dom 

hade varit tydliga kravställare, tydligare än dom var (Projektledare). 

 

I idéfasen var det svårt att veta vad just frontpersonalen har bidragit med då 

den här tjänsten hade diskuterats i olika grupperingar över en längre tidsperiod. 

En av rådgivarna kom dock med tidigt i projektet då utvecklingsföretaget hade 

rådgivarens arbetsplats som tidig pilotbank. Rådgivaren ansåg sig var med i pro-

jektet även om den officiellt inte var med enligt projektledningen. I utform-

ningsfasen tillkom personal från kundtjänst samt ytterligare två banker och 

därmed två rådgivare. Kundtjänstpersonalen deltog för första gången i samband 

med acceptanstesterna och deltog sedan resten av projekttiden. Av tabell 4.4 

framgår i vilka faser frontpersonalen medverkade. 
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Tabell 4.4 När medverkar frontpersonal, Delta. 

Utvecklingsfas Fallbeskrivning 

Delta 

Idéfas Inget deltagande. 

Projektbildningsfas En rådgivare med samrådsverkan. 

Utformningsfas Tre rådgivare och kundtjänstperso-

nal. 

Implementering/lansering Tre rådgivare och kundtjänstperso-

nal. 

 

4.4.7 Frontpersonalens bidrag till den nya tjänsten 

Resultatet av projektet blev en bokföringstjänst på nätet vilken erbjöds mindre 

företag och andra organisationer. Delta var det projekt i vilket frontpersonalens 

medverkan i utvecklingsarbetet varit ringast. Frontpersonalen hade dock syn-

punkter på hur startguiden i bokföringssystemet kunde förbättras samt gav för-

slag på förändringar så att svarstiderna kortades. I utvecklingsarbetet påtalade 

en av rådgivarna att det bör finnas tilläggstjänster i form av fakturering och 

kundreskontra. Tjänsterna infördes senare. Frontpersonalen bidrog också med 

att sätta gränser för vad rådgivarna skulle arbeta med. De skulle sälja tjänsten 

men nödvändigtvis inte kunna svara på frågor angående bokföring utan hänvi-

sade då vidare till LRF-konsult. 

 

De två första av ovan nämnda bidrag är utveckling av arbetsmetoder för kunder 

och det tredje är bidrag till att styra arbetsinnehållet. Bidragen kan hänföras till 

standardisering. 
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5 Frontpersonalens medverkan i och bidrag till tjänsteutveck-
lingsprocessen  

I kapitlet diskuteras och redovisas resultatet av frontpersonalens medverkan i 

och bidrag till tjänsteutvecklingsprocessen (jfr. forskningsfråga ett). I det första 

avsnittet behandlas när och hur personalen involverades i tjänsteutvecklingspro-

cessen. När diskuteras i förhållande till tjänsteutvecklingsfaserna idéfas, pro-

jektbildningsfas, utformningsfas och implementerings-/lanseringsfas. Av dis-

kussionen framgår att det är främst i de två senare faserna frontpersonalen 

medverkat. Hur diskuteras utifrån de olika sätt personalen medverkade i de un-

dersökta projekten. Resultatet av undersökningen visar att personalen främst 

medverkat som utvecklare, implementerare/lanserare. 

 

I det andra avsnittet diskuteras frontpersonalens bidrag i tjänsteutvecklingspro-

cessens genomförande. Återigen används tjänsteutvecklingsfaserna som struk-

tur då personalens bidrag behandlas. Resultatet av analysen är att prototyper 

provades samt att implementering och lansering underlättades. I avsnitt tre ka-

tegoriseras frontpersonalens bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen. De kategorier 

som utkristalliserats ur det empiriska materialet är utveckling och effektivitet. Med 

utveckling avses att personalen provat och vidareutvecklat prototyper som pro-

jektet utvecklat innan personalen involverats. Med effektivisering avses persona-

lens förmedling av kunder till projekten samt att personalen utbildade varandra 

i samband med implementering av den nya tjänsten. Genom att personalen 

hade kundregister och kände till kunders behov förmedlades snabbt passande 

kunder. Effektiviseringen av tjänsteutvecklingsprocessen ska ställas i relation till 

frontpersonalens medverkan i processen. Det avslutande avsnittet i kapitlet be-

står av en sammanfattning samt slutsatser.  

 

5.1 När och hur involverades frontpersonalen i tjänsteutvecklingsproces-

sen?   

Avsnittet inleds med att i två tabeller redovisa när och hur frontpersonal invol-

veras och sedan följer en fördjupning av olika tillvägagångssätt vid personal-

medverkan.  
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I tabell 5.1 finns en sammanställning av när frontpersonal involverats i tjänste-

utvecklingsprocessen. Resultaten från sammanställningen visar att den intervju-

ade personalen främst medverkat i utformningsfasen och implementerings-

/lanseringsfasen.  

 

Tabell 5.1 När medverkade frontpersonal, sammanställning.  

Fallbeskriv-
ning  

 
Faser 

Alfa Beta Gamma Delta 

Idéfas Ingen med-
verkan. 

En rådgivare 
medverkar 
från början 
och ingår 
senare i pro-
jektgruppen. 
 

24 intervjuer 
med medar-
betare (dock 
ej medarbe-
tarna på pi-
lotbanken).   

Ingen med-
verkan. 

Projektbild-
ningsfas 

Ingen med-
verkan.  

En rådgivare 
ingår i pro-
jektgruppen.   
 

Ospecificerat 
antal sam-
rådsmöten 
och refe-
rensmöten 
med medar-
betare (dock 
ej medarbe-
tarna på pi-
lotbanken).   

En rådgivare 
med sam-
rådsverkan.  

Utform-
ningsfas 

Ca 14 rådgi-
vare (3-5 råd-
givare från 
respektive av 
de tre förmö-
genhets-
centra).  

Referensban-
ker tillfrågas 
och åtta råd-
giva-
re/testperson
er medverkar.   
 
I slutet av 
utformnings-
fasen med-
verkar ytterli-
gare tio råd-
giva-
re/testperson
er från andra 
banker.    
 

Hela pilot-
kontorets 
personal (22 
st). 

Tre rådgivare 
och kund-
tjänstperso-
nal. 
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Implemen-
tering/ 
lansering 

Informellt 
involveras de 
rådgivare som 
varit med i 
utformnings-
fasen.  

30 rådgivare 
utbildas och 
får namnet 
ambassadörer 
med uppgift 
att utbilda 
sina kollegor.  
 

Hela pilot-
kontorets 
personal (22 
st).  

Tre rådgivare 
och kund-
tjänstperso-
nal.  

 

I tabell 5.2 finns en sammanställning av hur frontpersonalen involverats i tjäns-

teutvecklingsprocessen. Utifrån tabellen kan vi konstatera att medverkan skett 

på ett flertal sätt, allt i från deltagande i samrådsmöten till deltagande som med-

lem i projektgruppen. 

 

Tabell 5.2 Hur medverkade frontpersonal, sammanställning. 

Fallbeskriv-
ning  

 
 
Faser 

Alfa Beta Gamma Delta 

Idéfas 
 
 

Ingen front-
personal. 

En rådgivare 
medverkar i 
idéfasen. 
 

24 intervjuer 
med medar-
betare (dock 
ej medarbe-
tarna på pi-
lotbanken). 
 

Ingen front-
personal. 

Projektbild-
ningsfas   
 
 

Ingen front-
personal. 

En rådgivare 
ingår i pro-
jektgruppen. 
 
 

Ospecificerat 
antal sam-
rådsmöten 
och refe-
rensmöten 
med medar-
betare (dock 
ej medarbe-
tarna på pi-
lotbanken). 
 

En rådgivare 
med sam-
rådsverkan. 
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Utform-
ningsfas   
 
 

Ca 14 rådgi-
vare (3-5 råd-
givare från 
respektive av 
de tre förmö-
genhets-
centrerna) 
som genom-
för möten, 
mailkommu-
nikation, tele-
fonmöten 
med projekt-
ledaren. Per-
sonliga möten 
och skriftliga 
bidrag. 
 
 

Referensban-
ker tillfrågas 
och åtta råd-
givare / test-
personer 
medverkar.  
 
I slutet av 
utformnings-
fasen med-
verkar ytterli-
gare tio råd-
givare / test-
personer från 
andra banker. 
 
Enkäter 
genomfördes 
i samband 
med testverk-
samhet. 
 

Hela pilot-
kontorets 
personal (22 
st). 
 
Samrådsmö-
ten, refe-
rensmöten, 
arbetsgrupper 
vid lokal 
bank. Avrap-
portering vad 
arbetsgrup-
perna kom 
fram till. 
 
Frontperso-
nalen skrev 
förslag på 
papper upp-
satt på väg-
gen. 
 

Tre rådgivare 
och kund-
tjänstpersonal 
genomförde 
tester.   
 
 

Implemen-
tering/  
Lansering    
 
 

Informell 
utbildning av 
kollegor och 
erfarenhets-
utbyte. 
 

30 rådgivare 
utbildas och 
får namnet 
ambassadörer 
med uppgift 
att utbilda 
sina kollegor. 

Hela pilot-
kontorets 
personal (22 
st) se utform-
ningsfas. 
 

Tre rådgivare 
och kund-
tjänstperso-
nal. 
 

 

De förhållandevis få medarbetare som varit delaktiga i de olika tjänsteutveck-

lingsprocesserna har i huvudsak provat nästan färdiga tjänster där frontpersona-

len enbart kunde bekräfta att tjänsterna fungerade. Försöken genomfördes ofta 

tillsammans med kunder för att pröva prototyper av nya tjänster.  

 

5.1.1 Tillvägagångssätt vid personalmedverkan 

Vid utvecklingen av Beta representerades personalen dels av en rådgivare i pro-

jektgruppen, dels av åtta rådgivare som fick pröva en nästan färdig version av 

ett datoriserat rådgivningsstöd. Den medarbetare som var med i projektgruppen 

kan kategoriseras som en sk ”lead user”, det vill säga en person som ligger före i 
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kunskapsutvecklingen jämfört med övrig personal och som har stött på pro-

blem som ännu ej uppstått för normalanvändaren (von Hippel 1986). Huvudde-

len av personalmedverkan ägde dock rum genom att personalen provade nästan 

färdiga tjänster, vilket närmast kan jämföras med det som Roberts (2000) be-

nämner ”betatestning” (ska inte förväxlas med projekt Beta), det vill säga att 

deltagande personer är utvalda för att prova prototyper i ett visst projekt och att 

resultaten används för att korrigera prototypen. I de fall som studerats var Alfa 

det projekt där frontpersonalen var involverad i störst utsträckning. Personalen 

medverkade genom att de utformade och provade delar av den arbetsbeskriv-

ning som var projektets mål. Här kan kopplingar göras till (Ciccantelli & Magid-

son 1993) där det framgår att frontpersonal inte enbart tillåts beskriva vad de 

anser vara attraktivt utan de involveras i hela utvecklingsprocessen och i desig-

nen av produkten eller tjänsten. I det här fallet överensstämmer det med förfa-

ringssättet i Alfa. När den fysiska miljön (Gamma) utvecklades var frontperso-

nal delaktig genom att de medverkade i arbetsgrupper som avrapporterade till 

kontorschefen som i sin tur avrapporterade till projektledaren. Personalen på 

pilotbanken delades in i arbetsgrupper, om två till fem personer, där de fick 

diskutera och komma med förslag angående t.ex. obokad och bokad service. 

Delta utvecklades främst med hjälp av det externa utvecklingsbolaget (se 4.4) 

men även med god hjälp av tre företagsrådgivare.  

 

I projekt Beta besvarade rådgivaren tillsammans med kunden en enkät som 

skickades till projektledningen. I enkäten ingick en mängd frågor både om själva 

tjänsten och om kundens respektive rådgivarens upplevelse av den. Ett alterna-

tivt sätt att få information om personalens synpunkter genomfördes vid pilot-

kontoret i Malmö (projekt Gamma). Kontorschefen satte upp blädderblock i 

fikarummet där de anställda fick skriva förbättringsförslag angående den fysiska 

miljön. Detta förfaringssätt jämförs i avhandlingen med enkät. I Delta genom-

fördes en undersökning via hemsidan där kunder fick svara på frågor om deras 

intresse för ett webbaserat bokföringsprogram. Någon liknande eller annan un-

dersökning har dock inte gjorts med frontpersonalen. I två av fallen, Beta och 

Gamma, genomfördes därmed aktiviteter som kan karaktäriseras som enkäter. 

De enkäter som genomförts inom ramen för projekten har båda skett i utform-

ningsfasen.  

 

När Alfa implementerades genomfördes, åtminstone inom en region, möten där 

kollegor utbytte erfarenheter och det var vid ett sådant tillfälle arbetsbeskriv-

ningen diskuterades. Erfarenhetsutbyte har endast skett tydligt i ett av fallen, 
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Alfa, och då i implementeringsfasen. Det som kan hänföras till utbyte av erfa-

renhet är den informella kunskapsspridningen mellan kollegor som genomför-

des.  

 

5.2 Frontpersonalens bidrag under olika faser i tjänsteutvecklingsproces-

sen   

Avsnittet innehåller en beskrivning av frontpersonalens bidrag till tjänsteutveck-

lingsprocessen med utgångspunkt i de fyra tjänsteutvecklingsfaserna. Bidragen 

är i huvudsak koncentrerade till utformningsfasen och till implementerings-

/lanseringsfasen. Skillnaden mellan de olika projekten är stor och har koppling 

till när och hur personalen tilläts medverka. Flest och väsentligast bidrag gav 

frontpersonalen i projekt Alfa där de också tilläts medverka intensivast. Perso-

nalen har bidragit till de nya tjänsterna men endast i begränsad utsträckning när 

det gällde att föreslå mera distinkta förbättringar.  

 

Tabell 5.3 Frontpersonalens bidrag under olika faser i tjänsteutveck-

lingsprocessen, sammanställning. 

Fallbeskriv-
ning  

 
Faser 
 

Alfa Beta Gamma Delta 

Idéfas 
 
 

Inga bidrag.  En rådgivare 
medverkade. 

Inga bidrag.  Inga bidrag. 

Projektbild-
ningsfas   
 

Inga bidrag.  En rådgivare 
medverkade.  

Inga bidrag.  Inga bidrag.  

Utform-
ningsfas   
 
 

Underlag till 
arbetsbe-
skrivning 
/handbok 
skapades 
Gränsdrag-
ning av 
frontpersona-
lens uppgif-
ter. 

Fel i pro-
gramvara rät-
tades till 

Arbetsmiljö-
förbättrande 
åtgärder 
genomfördes. 

Tillhandahöll 
projektled-
ningen kun-
der. 
Gränsdrag-
ning av 
frontpersona-
lens uppgif-
ter. 
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Implemen-
terings-/  
lanserings-
fas    
 
 

Informerade 
och utbildade 
varandra 
Marknadsför-
de de nya 
tjänsterna vid 
kundkontakt. 

Informerade 
och utbildade 
varandra. 
Marknadsför-
de de nya 
tjänsterna vid 
kundkontakt. 

Mötte kun-
derna på in-
nanför en-
trén. 
Marknadsför-
de de nya 
tjänsterna vid 
kundkontakt. 

Marknadsför-
de de nya 
tjänsterna vid 
kundkontakt. 

 

I tabell 5.3 finns en sammanställning av frontpersonalens bidrag till tjänsteut-

vecklingsprocessen indelat i fallbeskrivning och fas. 

 

I idé- och projektbildningsfasen har personalen bidragit väldigt lite. Visserligen 

medverkade en rådgivare i projektledningen (Beta) men rådgivaren bidrog inte 

till bildandet av projektgruppen. I utformningsfasen tillförde frontpersonalen 

bidrag i samtliga fyra fall. Bidragen varierade dock från att frontpersonalen ut-

formade underlag till arbetsbeskrivning/handbok till att tillhandahålla projekt-

ledningen kunder så de kunde genomföra tester. I ett av fallen, Beta, provade 

frontpersonalen en ny programvara där uppgiften var att finna eventuella fel 

och komma med förslag på förbättringar. I fallet Gamma bestod bidragen 

främst i arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Ett bidrag som tillfördes i två av fal-

len var gränsdragning av vad som bör ingå i frontpersonalens arbetsuppgifter. I 

följande avsnitt ges en precisare beskrivning av frontpersonalens bidrag inom 

respektive fas.   

 

5.2.1 Idéfas 

Som tidigare nämnts har idéerna till de fyra studerade projekten hämtats från ca 

600 intervjuer som genomfördes, främst med kunder men även med medarbe-

tare, under åren 1998 och 1999 (se inledningen av kapitel 4). Av resultatet från 

undersökningen framgår att kontor och verksamhet inte var anpassade för da-

gens behov, vare sig för kund eller för medarbetare. Under mina intervjuer 

framkom även att banken hade seminarier där de provade idéer som projekt-

ledningen skapat men att projektledningen även var öppen för de medverkan-

des idéer. Vid seminarierna var personal från olika grupper närvarande, även 

gruppen frontpersonal. Genom utvärderingar kom sedan bankens ledningsper-

sonal överens om vilka idéer som skulle leda till start av utvecklingsprojekt.  
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I Alfa och Delta deltog officiellt ingen representant från frontpersonalen i idé-

fasen, men eftersom den tidigare kundundersökningen givit uppslag till många 

nya tjänster är det svårt att fastställa idéernas ursprung. Utvecklingen av Alfa 

genomfördes efter att ett antal förmögenhetscentra redan börjat erbjuda de 

mest förmögna kunderna i banken exklusivare rådgivning. Det var avsaknaden 

av riktlinjer för arbetet som skapade behovet av handboken. När det gäller 

Gamma utfördes 36 intervjuer med kunder och 24 med medarbetare innan pro-

jektet startade. Intervjuerna var fokuserade på den fysiska miljön och utfördes 

med annan personal än de som genomförde pilotverksamhet. Intervjuerna 

gjordes med personal och kunder från olika kontor och pilotverksamheten 

genomfördes vid ett kontor som var i behov av ombyggnation.  

 

I fallet Beta var det en rådgivare som medverkade i idéfasen, men förslaget att 

utveckla tjänsten Beta kom från bankens ledning. Banken prioriterade medvetet 

en viss kundgrupp då den bestämde sig för att utveckla projektet. Beta vänder 

sig i första hand till kunder med förhållandevis stor affärsvolym i banken. 

Ytterligare ett syfte med Beta var att stärka relationen med kunderna genom att 

erbjuda ytterligare tjänster. Alam (2002) hävdar att strategisk planering och af-

färsanalys är två viktiga moment som ingår i denna fas. Beta infördes både på 

grund av strategiska och affärsmässiga skäl.  

 

Alam (2002) har studerat vad producenter och användare/kunder utför för ak-

tiviteter i tjänsteutvecklingsprocessen. Frontpersonalen som studerats i denna 

studie utför aktiviteter som kan hänföras till både användare och producent. I 

nedanstående tabeller redovisas denna studies resultat i jämförelse med Alams 

resultat. Först redovisas idéfasen där Alam (2002) beskriver fyra utvecklings-

steg: strategisk planering, idégenerering, idégallring och affärsanalys.  
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Tabell 5.4 Aktiviteter i idéfasen. 

Utvecklings-
fas 

Aktiviteter 
som utför-
des av 
frontperso-
nal  

Aktiviteter som 
utförs av an-
vändaren (en-
ligt Alam 2002) 

Aktiviteter som ut-
förs av producenten 
(enligt Alam 2002) 

1 Strategisk 
planering 

Inga aktivite-
ter. 

Begränsad feedback 
på föreslagen plan 
för tjänsteutveck-
ling. 

Kartlägg områdena; 
gemensamt mål; affärens 
betydelse. Identifiering 
av användare som är 
relevanta. 

2 Idégenere-
ring 

Inga aktivite-
ter.  

Redogör för behov, 
problem och deras 
lösning; kritisera 
existerande tjänst; 
identifiera gap på 
marknaden; tillhan-
dahåll en önskelista 
(behov av tjänster); 
redogör för kriteri-
er för antagandet av 
en ny tjänst. 

Sök internt och externt 
efter idéer. Undersök 
kundernas behov, vilja 
och preferenser och 
deras kriterier vid val, 
gillar, gillar inte; sök efter 
konkurrerande produk-
ters värdering/rating. 

3 Idégallring Inga aktivite-
ter. 

Föreslå grov plan 
för sälj och mark-
nadsstorlek; föreslå 
önskvärda grund-
drag, fördelar och 
utmärkande drag; 
tillhandahålla reak-
tioner på koncep-
tet; tycke, föredrar 
och har för avsikt 
att köpa. Ge råd 
om konceptet skall 
få gå vidare till 
nästa steg. 

Genomförbarhetsanalys; 
analys av utmärkande 
drag (egenskaper); samla 
ihop användarnas pro-
blem och deras lösning; 
eliminera svaga koncept 
genom att analysera dem 
mot användarnas behov; 
fastställ kundernas in-
köpsavsikter; kontrollera 
patenträttigheter och 
gällande bestämmelser. 

4 Affärsana-
lys 

Inga aktivite-
ter. 

Begränsad feedback 
på finansiella data, 
inklusive avkast-
ningsanalys och 
konkurrentanalys. 

Ekonomisk analys för att 
försvara projektet genom 
pay-back eller nuvärdea-
nalys; marknadsbedöm-
ning, avkastningsanalys; 
budgetförslag för varje 
koncept; tilldelning av 
resurser från toppled-
ningen; detaljerad kon-
kurrentanalys. 

 

I idéfasen medverkade en rådgivare som representant för personalen. Vad råd-

givaren specifikt bidrog med i idéfasen har dock inte framkommit då både kun-
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der och annan personal varit med i tidigare skeden och påverkat via intervjuun-

dersökningar och enkäter.  

 

Jämfört med Alams (2002) studie ger avhandlingen en annan bild. Motivet till 

det är att avhandlingens undersökning i huvudsak fokuserar tjänsteutvecklings-

projekt och de intervjuade har därmed inte medverkat i detta tidiga skede i 

tjänsteutvecklingsprocessen. En annan anledning till att studien avviker från 

Alams studie är att det är frontpersonal som intervjuats och i Alams undersök-

ning är det i första hand användare/kunder samt producenter som intervjuats. 

Frontpersonalen kan i idéfasen närmast jämföras med användare/kund.   

 

Gustafsson och Johnson (2003) hävdar att om man ska lyckas med att introdu-

cera nya tjänster bör man utgå från kundperspektivet och bygga vidare på det. I 

de här fallen var det visserligen ledningen som kom med idéerna, men de grun-

dade sina beslut utifrån i den tidigare genomförda intervjuundersökningen (se 

inledningen kapitel 4).   

 

5.2.2 Projektbildningsfas 

Medlemmarna i projektgruppen för projekt Beta bestod av personal från ban-

kens centrala administration och från bankens dataavdelning samt en rådgivare 

från ett bankkontor. Projektgruppen kan klassas som ett multifunktionellt team 

(Edvardsson m.fl. 2000) eftersom flera personalkategorier var representerade. 

Rådgivaren hade till uppgift att representera frontpersonalen. Vissa av rådgiva-

rens kollegor ansåg dock att denne inte var representativ för gruppen frontper-

sonal eftersom den personens datorkunskaper vida översteg normalkunskapen i 

denna grupp. I Alfa ingick inte någon representant för frontpersonalen i pro-

jektbildningsfasen men i Gamma och Delta medverkade frontpersonal i egen-

skap av samrådspartners. I Delta deltog en av pilotbankernas rådgivare som 

ansåg att han i ett tidigt skede samverkade aktivt med projektgruppen.  

 

Både projektledning och frontpersonal ansåg det mycket positivt att en rådgiva-

re var med i en av projektgrupperna. Det fanns dock delade meningar om vilka 

som ingick i projektgrupperna. En av rådgivarna ansåg att han var med i pro-

jektgruppen på distans och två andra rådgivare hade varit samarbetspartners 

med personal som ingick i projektgruppen. Det har framkommit att personalen 

bidragit med väldigt lite till projektbildningsfasen. 
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Tabell 5.5 Aktiviteter i projektutbildningsfasen.  

Utvecklingsfas Aktiviteter 
som utfördes 
av frontper-
sonal  

Aktiviteter som 
utförs av använ-
daren (enligt 
Alam 2002) 

Aktiviteter som 
utförs av produ-
centen (enligt 
Alam 2002) 

5 Bildandet av 
projektgrupp 

Medverkade i 
projektgrupp 
(Beta) 
Agerade sam-
rådspartners 
(Gamma, Delta) 
men de var inte 
med vid uttag-
ningen av pro-
jektmedlemmar. 

Medverka i uttagning-
en av projektmedlem-
mar. 

Bestäm en inriktning 
och välj en projektle-
dare; introducera an-
vändarna i projekt-
gruppen; be varje 
medlem att ta på sig 
den roll de föredrar att 
spela i utvecklingspro-
cessen. 

 

Alam (2002) beskriver hur användarna skall medverka i uttagningen av pro-

jektmedlemmarna men studien visar att frontpersonalen inte medverkade här.  
 

En viktig uppgift i projektbildningsfasen är att finna en lämplig personalsam-

mansättning för projektgruppen som ska utveckla tjänsten. I tre av fyra fall har 

banken ansett att det inte behövdes någon representant från frontpersonalen i 

projektgruppen. Edvardsson m.fl. (2000) hävdar att en optimal projektgrupp är 

sammansatt av deltagare från olika funktioner i företaget, kunder och samar-

betspartners. I de fall som här undersökts är det i huvudsak projektledarna som 

valt projektmedlemmar. Projektmedlemmarna har främst bestått av personal 

från huvudkontoret och IT-avdelningen.  

 

5.2.3 Utformningsfas 

I utformningsfasen var frontpersonalen mera aktiva än i tidigare faser. I projekt 

Alfa var det personal vid tre förmögenhetscentra som utvecklade delar av en 

arbetsbeskrivning. Det var chefen och tre till fem rådgivare vid respektive kon-

tor. I Gamma medverkade all personalen på pilotkontoret och många av dem 

gav värdefulla synpunkter på arbetsplatsens utformning. I Delta deltog tre före-

tagsavdelningar och från dessa en företagsrådgivare per avdelning. Rådgivarna 

gav synpunkter på ett mer eller mindre färdigt koncept samt undersökte beho-

vet av tjänsten hos kunder. I Delta engagerades även bankens kundtjänst i ett 

tidigt skede utav utformningsfasen. I projekt Beta medverkade åtta rådgivare 

för att prova en prototyp av ett rådgivningsstöd. Dessa rådgivare var således 

med och påverkade slutresultatet med sina synpunkter men hade inte någon 

avgörande betydelse för utformningen av tjänsten. Rådgivarna var med och 
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påverkade det som enligt Jönsson (1995) utmärker utformningsfasen, det vill 

säga tjänstens innehåll, utformning och genomförande. Kunderna har lyfts fram 

som en viktig resurs i denna fas i tidigare forskning. Även vid utveckling av stu-

diens tjänster fyllde kunderna en viktig funktion då de blev inbjudna av rådgiva-

ren för att prova prototyper av nya tjänster. 

 

Enligt den här studien har frontpersonalen tillfört sina mest betydelsefulla bi-

drag i utformningsfasen. Bidragen har bestått i att frontpersonal utvecklat del av 

tjänsten samt att prova det projektledningarna utvecklat. Rådgivare tilläts vara 

med och skriva delar av arbetsbeskrivningen för affärscheferna i ”banken pri-

vat” (Alfa). De har här formulerat regler för hur säljplanering, kundbokning och 

kundmöten genomförs. Det är första gången i bankens historia som frontper-

sonal var med och påverkade det färdiga resultatet.  

 

Tabell 5.6 redovisar aktiviteter i utformningsfasen som utfördes av frontperso-

nalen i studien samt de aktiviteter Alam (2002) behandlar i sin studie. 
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Tabell 5.6 Aktiviteter i utformningsfasen.  

Utvecklings-
fas 

Aktiviteter 
som ut-
fördes av 
frontper-
sonal  

Aktiviteter som 
utförs av använda-
ren (enligt Alam 
2002) 

Aktiviteter 
som utförs av 
producenten 
(enligt Alam 
2002)   

6 Design av 
tjänsten. 
 

Tjänsten 
delas upp i 
”deltjänster” 
där frontper-
sonalen ut-
vecklar en 
”deltjänst”. 
Prövar proto-
typer och 
föreslår för-
bättringar 
t.ex. på lay-
outer och 
applikatio-
ners utseen-
de.  

Granska och utveckla 
gemensamt utkastet; 
föreslå förbättringar 
genom att identifiera 
mindre lyckade detaljer; 
observera personalens 
tester med att tillhanda-
hålla tjänsten. Jämför 
önskelistan med den 
föreslagna planen. 

Kombinera tjäns-
tens tidigare iden-
tifierade utmär-
kande drag med 
leveransprocessen 
inklusive personal 
som levererar 
tjänsten; kartlägg 
denna process 
gemensamt med 
användarna; ut-
veckla dokumen-
teringen och gör 
ett utkast till den 
slutliga designen 
av tjänsten.   

7 Utbildning. 
 

Några ur 
frontpersona-
len utbildas 
som sedan 
utbildar sina 
kollegor. 

Observera och delta i 
fingerade processer 
samt föreslå förbättring-
ar. 

Utbilda persona-
len som skall 
tillhandahålla 
tjänsten; förbered 
dem konfronta-
tioner; gott upp-
förande och ar-
tighet är nyckel-
kriterierna.; säker-
ställ en jämn 
tjänstekvalitet. 

8 Test och 
pilotverksam-
het. 
 

Skarp test-
verksamhet 
med kund. 
Föreslå för-
bättringar 
och design-
förändringar. 
Förmedla 
kunder.  

Medverka i simulerade 
tjänsteleveransprocesser; 
föreslå slutliga förbätt-
ringar och designför-
ändringar. 

Testa utkastet; 
genomför design-
förändringar och 
förbättringar; 
testa tjänsten i 
praktiken; bedöm 
användarens god-
tagande av tjäns-
ten. 

 

Aktiviteter som utfördes av frontpersonal i denna studie var främst att prova 

tjänstekoncept tillsammans med kunden. Alam (2002) beskriver hur användaren 

medverkar i simulerade tjänsteleveransprocesser vilket även ägt rum i denna 

studie. Enligt avhandlingen genomförde frontpersonalen ett stort antal prov av 

U
T

FO
R

M
N

IN
G

SF
A

S 



 

 146 

prototyper innan tjänsterna lanserades. Först genomfördes prov utan kunder 

och senare med.  

 

Alam (2002) beskriver två skeden som hör hemma i utformningsfasen: utform-

ning av tjänsten samt test och pilotverksamhet. Alam (2002) har placerat ut-

bildning mellan ”design av tjänsten” och ”test och pilotverksamhet” (jfr. tabell 

5.6). I min beskrivning redovisas de i implementerings/lanseringsfasen. I båda 

dessa skeden har den intervjuade frontpersonalen haft stort inflytande och givit 

många bidrag. Det finns dock ett fall, Delta, som utmärker sig genom att front-

personalen enbart bidragit med kunder till projektledningen. Avslutningsvis kan 

konstateras att i utformningsfasen agerade personalen till stor del som produ-

center då de provade prototyper tillsammans med slutkunden.  

 

5.2.4 Implementerings-/lanseringsfas 

Alfa är i första hand en arbetsbeskrivning/handbok för chefer. I det avseendet 

skedde implementeringen vid ett möte där arbetsbeskrivningen presenterades. 

Lokalt skedde implementeringen på olika sätt, t.ex. genom att rådgivarna som 

medverkat i projektet informerade sina kollegor om den nya tjänsten. Alfa kan 

ses som ett försök att få förmögenhetscentrerna att arbeta mer likformigt. I 

fallet Alfa genomfördes en gradvis lansering till kund eftersom de flesta ban-

kerna hade påbörjat verksamheten innan arbetsbeskrivningen fanns att tillgå. 

 

Vid implementeringen av Beta utsåg och utbildade projektledningen ett trettio-

tal personer på de lokala bankkontoren vars uppgift blev att utbilda egna kolle-

gor i användningen av Beta. Dessa personer fick benämningen ambassadörer. 

Konceptet med den fysiska miljön (Gamma) är i de allra flesta fall beroende av 

ombyggnation och Delta är en tjänst som rådgivarna säljer.  

 

Lansering mot kund blev mest synligt i Gamma där frontpersonalen hälsade 

kunderna välkomna när de anlände till bankkontoret och visade banklokalens 

nya koncept. Även i Delta hade rådgivarna en viktig roll mot kund genom att de 

skulle sälja denna tjänst. 

 

Av tabell 5.7 framgår aktiviteter som utförs i implementerings-/lanseringsfasen. 
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Tabell 5.7 Aktiviteter i implementerings-/lanseringsfasen.  

Utvecklings-
fas 

Aktiviteter 
som utför-
des av 
frontperso-
nal  

Aktiviteter som 
utförs av använ-
daren (enligt 
Alam 2002) 

Aktiviteter som 
utförs av produ-
centen (enligt 
Alam 2002) 

7 Utbildning. 
 

Några ur front-
personalen ut-
bildas av pro-
jektledningen. 
Den utbildade 
frontpersonalen 
utbildar perso-
nalen på den 
lokala banken. 

Observera och delta i 
fingerade processer 
samt föreslå förbätt-
ringar. 

Utbilda personalen 
som skall tillhanda-
hålla tjänsten; förbe-
red dem konfronta-
tioner; gott upp-
förande och artighet 
är nyckelkriterierna.; 
säkerställ en jämn 
tjänstekvalitet. 

8 Test och 
pilotverk-
samhet. 
 

Skarp testverk-
samhet mot 
kund. Föreslår 
förbättringar 
och designför-
ändringar. För-
medlar kunder.  

Medverka i simulera-
de tjänsteleverans-
processer; föreslå 
slutliga förbättringar 
och designföränd-
ringar. 

Testa utkastet; 
genomför designför-
ändringar och för-
bättringar; testa 
tjänsten i praktiken; 
bedöm användarens 
godtagande av tjäns-
ten. 

9 Marknads-
test. 
 

Undersöka 
marknaden t.ex. 
samband med 
rådgivning.  

Kommentera och ge 
feedback på mark-
nadsplanen ur olika 
aspekter; detaljkom-
mentera om deras 
tillfredsställelse av 
marknadsföringsmix-
en; ge förslag på 
önskvärda förbätt-
ringar. 

Utveckla marknads-
plan och testa med 
användarna; under-
sök säljbarhet av den 
nya tjänsten; under-
sök marknadsfö-
ringsmöjligheter för 
olika marknader; 
begränsa verksamhet 
på vald marknad. 

10 Kommer-
sialisera. 
 

Marknadsföra 
tjänsten mot 
potentiella kun-
der. Föreslår 
potentiella 
kundgrupper. 
Marknadsför 
mot kund i 
samband med 
rådgivning. 

Ta tjänsten i bruk 
som ett försök; ge 
övergripande feed-
back på utförandet av 
tjänsten tillsammans 
med eventuella önsk-
värda förbättringar; 
prata med andra po-
tentiella användare. 

Planera marknadsfö-
ringskampanj; avtala 
med distributörer 
och andra mellan-
händer; komma ut på 
marknaden; leta efter 
svaga punkter; modi-
fiera i förhållande till 
markandens förut-
sättningar. 

 

Vid implementering av tjänsten genomfördes utbildning av frontpersonalen, 

vilket också Alam (2002) framhäver som en viktig aktivitet. Den personal som 

ingår i en tjänsteutvecklingsprocess är inte i lika stort behov av utbildning då de 

tagit till sig kunskap under utvecklingstiden. Utöver utbildning ingår enligt 

Alam (2002) fortsatt test och pilotverksamhet, marknadstest och kommersiali-

IM
PL

E
M

E
N

T
E

R
IN

G
SF

A
S/

L
A

N
SE

R
IN

G
SF

A
S 



 

 148 

sering, det som i avhandlingen benämns implementering. När det gäller Beta 

har prov av prototyper, pilotverksamhet, marknadstester och det Alam benäm-

ner kommersialisering genomförts. Beta lanserades dock samtidigt som andra 

projekt vilket resulterade i att implementeringen av Beta blev kraftigt försenad. 

Frontpersonalen visste inte om de skulle arbeta med tjänsten i framtiden efter-

som det pågick en omorganisation samtidigt som lanseringen påbörjades. Steget 

från att frontpersonalens aktiviteter kan jämföras med aktiviteter som utförs av 

användare till aktiviteter som utförs av producent blir tydligare ju närmare lan-

sering av tjänsten vi kommer. 

 

Både i utformningsfasen och i implementerings-/lanseringsfasen bidrar perso-

nalen med att ge sin syn på hur de nya tjänsterna fungerar, både internt och 

externt, tillsammans med de redan etablerade. Gustafsson och Johnson (2003) 

hävdar att man bör försäkra sig om att den nya tjänsten samspelar med andra 

aktiviteter som ingår i samma övergripande koncept. 

 

5.3 Utveckling och effektivisering 

För att mer precist förstå på vilket sätt frontpersonalen påverkat tjänsteutveck-

lingsprocessen har en kategorisering av materialet gjorts. Resultatet av kategori-

seringen framgår i tabell 5.8. Tabellen lyfter fram extrakt från intervjuutskrifter-

na som illustrerar de kategorier som utkristalliserats (se 3.2.4). 
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Tabell 5.8 Kategorisering av frontpersonalens påverkan på tjänsteutveck-

lingsprocessen. 

Citat från empirin som bygger upp kategorise-

ringen 

Kategorier  

I projektarbetet var det rådgivarna som kom med användar-

råd, logistikfrågor, samtalsmässiga påpekanden; när jag säger 

det här vill jag visa det här eller när jag är här vill jag ha en 

koppling över till den här funktionen eller en länk osv. Där 

fick vi oerhört mycket bidrag till applikationens utseende 

utifrån en användares behov. Sen fick vi testerfarenhet utav 

medarbetarna och synpunkter på sånt som var uppenbara fel, 

räknefel eller funktionella fel, knappfel (Projektledare). 

 

Utvecklingsarbete ge-

nom att prova prototy-

per. 

 

 

 

 

 

 

Vi delade upp arbetsuppgifterna och var och en arbetade med 

sin del som jag senare sammanställde och skickade ner. Det 

roliga är att det är ens egna ord som är med i det färdiga 

materialet. Man har verkligen tagit sig tid och lyssnat på oss 

som jobbar med det och inte hittat på någonting eget. Det har 

inte varit så vanligt förr. Nu har man gått från rätt håll och 

lyssnat på oss medarbetare. Jag tror att om man gör på detta 

sätt kommer medarbetarna att använda sig av materialet på 

ett annat sätt. Detta är första gången vi fått vara med i 

skriftlig form, tidigare har vi fått ge synpunkter men det är 

först de tre senaste åren de börjat lyssnat på oss på riktigt 

(Rådgivare). 

 

Tidigare var det så att banken gick ut och frågade, hur vill ni 

ha det? Men då hade de redan klart ”hur vi vill ha det” en 

form av skendemokrati alltså men så var det inte denna 

gången (Rådgivare). 

 

Jag tycker att de bidrog med det vi hade förväntat oss. De 

jobbade hängivet och väldigt ambitiöst med att försöka fylla 

ut de här rutorna med konkret innehåll, vilket sedan under-

lättade acceptansen hos andra grupper. Legitimiteten runt 

innehållet var, beroende av att vi hade tre grupperingar som 

hade jobbat för allas bästa (Projektledare). 

Utvecklingsarbete ge-

nom eget utvecklande. 

 



 

 150 

Medarbetarna bidrog med finjustering och förenkling av lan-

seringen. Utan vår medverkan i pilot och slutlansering så blir 

det ingen produkt ute på marknaden, trots allt är det vi som 

sitter med kunderna och vet vilka som är lämpliga för att 

testa eller att pilota som i det här fallet, utan oss skulle det 

inte vara lika lätt för banken att lansera en produkt (Före-

tagsrådgivare). 

 

Frontpersonalen har bidragit med att sålla ut lämpliga före-

tag som kunde tänkas vara potentiella kunder till den här 

produkten Det var deras främsta uppgift. Patrik kunde ju 

lite bokföring och kunde bidra med synpunkter men de två 

andra hade inget att bidra med när det gällde själva produk-

ten annat än att lyssna av sina pilotkunder. De var en länk 

mellan oss och kunden. På så sätt kan man säga att de indi-

rekt påverkade produkten (Projektledare). 

 

Effektivisering. 

 

 

Kategorierna utvecklingsarbete och effektivisering, som beskrivning av front-

personalens påverkan på tjänsteutvecklingsprocessen, kommer att diskuteras 

närmare i nästkommande avsnitt. 

 

5.3.1 Utvecklingsarbete 

En tjänst består av aktivitetskedjor där medarbetaren, information, teknikstöd (i 

det här fallet programvara) och kunden ingår. För att tjänsten ska fungera krävs 

att delarna samverkar. För att veta om delarna fungerar tillsammans måste det 

provas och det har frontpersonal (tillsammans med kunden och tekniken) kun-

skap och möjlighet att göra. 

 

Utvecklingsarbete består i det arbete som frontpersonal genomför för att driva 

projekt fram till en färdig tjänst. Av analytiska skäl är utvecklingsarbetet uppde-

lat i två delar. I den första delen diskuteras att frontpersonalen provar redan 

framtagna tjänster eller delar av tjänster. I den andra delen diskuteras utveck-

lingsarbete där frontpersonalen dessutom bidragit med innehållet i tjänsten.  

 

Studien visar att det finns flera anledningar till att projektledningen önskar in-

volvera frontpersonal i utvecklingsarbetet. Mot bakgrund av mina intervjuer är 
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ett rimligt antagande att projektledarna ville prova tjänstekoncept tillsammans 

med kund och i den miljö kund och rådgivare normalt befinner sig. Studien 

påvisar att denna form av prövning är viktig oavsett om den resulterar i föränd-

ringar i tjänsten eller om den bekräftar att tjänsten fungerar tillfredsställande. 

Den är viktigt för att konkretisera, översätta det projektledningen utvecklat till 

praktik. Studien visar att arbetet med prototyper även syftar till att underlätta 

implementeringen av de nya tjänsterna. Om övrig frontpersonal vet att deras 

kollegor varit med och utvecklat tjänsten har de lättare att ta den till sig och 

därmed underlättas implementeringen. Följande citat illustrerar dessa argument. 

 

Jag tror inte att vi hade lyckats lika bra om inte personalen medverkat, jag 

tror att det är ett vinnande koncept att göra så här (Rådgivare). 

 

Idag skulle vi nog ha personalen ännu mer involverade i kundundersöknings-

fasen, alltså i början i utredningsfasen. Det hade varit nödvändigt att dom 

hade varit tydliga kravställare, tydligare än dom var (Projektledare). 

 

Men jag tror också det är lättare att trivas om man får vara med och vara 

delaktig i någonting. Sedan tror jag inte att det gör så mycket om man inte får 

bestämma så mycket men att få vara med på resans gång förstår du hur jag 

menar. Ändå att man får tycka lite. Det tror jag är oerhört viktigt. Få sina 

medarbetare med på sin resa. Om resan är att utveckla och utforma ett nytt 

arbetssätt eller en banklokal, här hade vi ju både och så att säga (Kontors-

chef). 

 

Utvecklingsarbete genom eget utvecklande är delvis en annan form av arbete 

vilket innebär att frontpersonal ges förutsättningar att prova resultatet tillsam-

mans med kund. I nästa avsnitt är avsikten att närmare studera dessa två varian-

ter av utvecklingsarbete. 

 

Utvecklingsarbete genom att prova prototyper  

Utvecklingsarbetet har genomförts inom de ramar som projektledningen gav 

pilotkontoren. I projekt Alfa var det pilotbanker som fick uppdrag att utveckla 

tre olika moment i den blivande arbetsbeskrivningen. De tre momenten var 

säljplanering, kundbokning och kundmötet. Inom ramen för dessa uppdrag 

genomförde pilotbankerna utvecklingsarbete vilket tydligare kommer att beskri-

vas i nästkommande avsnitt.  
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I projekt Beta bidrog frontpersonalen med prova ett nytt IT-stöd. 

 

Rådgivarna fick en färdig prototyp att ha synpunkter på och det skapar vissa 

ramar för hjärnan så det är lätt att styras av det man håller på att utvärdera. 

Det hade varit bättre att de fått vara med och ha synpunkter på hur man ville 

ha det (Projektledare). 

 

Projektledningen tillät enbart frontpersonalen att prova en väl utvecklad proto-

typ vilket kan ses som anmärkningsvärt då analysen visar att de har mer att bi-

dra med. De kunde t.ex. ha varit med och utvecklat prototypen. Något som 

också framgår i citatet ovan. I projekt Gamma fungerade det på liknande sätt 

som i Beta. Projektledningen presenterade en mer eller mindre färdig lösning 

som pilotkontoret fick i uppdrag att prova. Arbetet genomfördes för att i för-

längningen finna en standard för hur framtidens bankkontor skulle kunna se ut. 

I det fjärde projektet, Delta, prövade inte frontpersonalen den nya tjänsten till-

sammans med kunderna utan målet för frontpersonalen var i första hand att 

finna presumtiva kunder som projektledningen kunde prova den nästan färdiga 

tjänsten på. Det fjärde projektet avvek därmed från de tre andra på ett markant 

sätt. Frontpersonalens bidrag var här av mer förmedlande art. Överlag varierade 

de sätt frontpersonalen tilläts medverka för att prova de redan föreslagna tjäns-

terna eller delar av tjänster. I försöken deltog personalen vid förmögenhetscent-

ra (Alfa) och lokala bankkontor (Beta, Gamma). I projekt Delta var frontperso-

nalens huvudsakliga uppgift att via sin kundbas ge projektledningen förslag på 

presumtiva kunder. 

 

Utvecklingsarbete genom eget utvecklande  

Eget utvecklingsarbete inklusive att prova prototyper har i huvudsak skett i ett 

av fallen, Alfa, och i mindre omfattning i två av fallen, Beta och Gamma. I det 

fjärde fallet, Delta, genomförde inte frontpersonal egen utveckling i samma om-

fattning.  

 

Arbetet med de mest lönsamma privatmarkandskunderna hade redan inletts vid 

ett antal lokala bankkontor. Projektet skapades för att skapa strukturer i arbetet. 

 

Förut hade vi en ström av kunder som stod i kö för att få hjälp men i och med 

att vi började med P01 skulle vi aktivt fylla våra almanackor (Affärschef). 
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Vi bidrog ju med att tänka efter, hur jobbar jag, hur lång tid tar det, vi bi-

drog med råmaterialet för det här. Det gällde att rannsaka sig själv, hur jag 

lägger upp mitt arbete, hur ser min vecka ut etc. (Affärschef). 

 

Inom momentet säljplanering bidrog pilotkontoret med de hörnstenar som de 

ansåg att säljplanering bestod av nämligen, avtalsbundna möten, proaktivitet 

och kundträffar. Proaktivitet kan bestå i att rådgivaren tar kontakt med kunden 

och föreslår åtgärder, t.ex. när det händer något speciellt på aktiemarknaden. 

Händelser som påverkar kunders sparande föranleder banken att ta kontakt 

med kunden. Som framgår av momentet säljplanering handlar det om att sälja, 

men pilotbanken använde benämningen introduktionsbrev när den lokale 

bankchefen skickade ut säljbrev. Introduktionsbrevet var bankens försök att 

starta en förhoppningsvis långsiktig relation mellan banken och kunden.  

 

Utifrån undersökningsmaterialet är det rimligt att anta att de avtalsbundna mö-

tena är ett sätt att knyta kunden till banken vilket i sin tur gör det besvärligare 

för kunder att byta bank. De avtalsbundna mötena kan även ses som något po-

sitivt för kunden då den inte aktivt behöver göra något utan blir kallad till mö-

tet. Mötet kan bidra till att det skapas förtroende mellan rådgivaren och kunden. 

När det gäller kundträffar beskrivs dessa ofta som en social aktivitet för att 

kunder ska kunna träffa andra kunder och rådgivare under gemytligare former. 

Vid dessa tillfällen är det mer den sociala kompetensen hos rådgivarna som 

sätts på prov än den bankrelaterade kunskapen.  

 

Hörnstenarna i frontpersonalens bidrag för kundbokning är att kontakten skall 

vara personlig. Det är rådgivaren som kontaktar kunden och samma erbjudande 

skall ges till alla kunder. För att skapa en personlig kontakt krävs att rådgivaren 

beter sig på ett för kunden professionellt sätt i samband med rådgivningstillfäl-

let. Rådgivarens attityd till kunden är av stor vikt för att kunden ska känna att 

mötet blir meningsfullt. Professionalitet kan också vara att rådgivaren inte visar 

upp osäkerhet för kunden utan inger ett stort förtroende och trovärdighet. 

 

I den tredje pilotverksamheten, var syftet att ge kundmötena ett förtroendeingi-

vande innehåll. Mötena skulle genomföras professionellt och med ett profes-

sionellt bemötande. Professionalism tolkas här som att mötena skall ledas på ett 

förtroendeingivande sätt, att kunden får hjälp med det som efterfrågas och att 
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rådgivaren behärskar de hjälpmedel som finns att tillgå. Bemötandet är viktigt 

och återigen är det attityder och bemötande hos rådgivaren som betonas. 

 

Pilotbankernas arbete och deras resultat i pilotarbetet är avgörande för hur 

tjänsten kommer att fungera. Naturligtvis har även projektledningen påverkat 

resultatet genom att de formulerade de ramar som pilotbankerna skulle ”fylla” 

med innehåll.  

 

I projekt Alfa har frontpersonalen också bidragit till den nya tjänsten genom att 

sätta gränser för vad de klarar av själva och vad de önskar få stöd med. Mot 

bakgrund av mina intervjuer anses gränsdragningen viktig då den klargör för 

rådgivarna vilken kompetens som förväntas av dem samt vad som krävs för att 

uppnå den. Stödet för förmögenhetsrådgivarna består numera av att de vid be-

hov kan vända sig till aktiemäklare, jurister, försäkringsspecialister och fond-

mäklare. 

 

Vid utvecklingen av Beta bidrog frontpersonalen exempelvis med att föreslå 

andra färger på datorprogrammets design. Denna förändring medförde att IT-

stödet blev mer användarvänligt och på så sätt förenklade för kunden. Utöver 

själva layouten rättade personalen även till fel i kalkyler och skattesatser.  

 

Eftersom jag är lånemänniska från början så hade jag mycket synpunkter på 

den delen. Det saknades saker och det var kalkyler som inte stämde (Rådgi-

vare). 

 

Att upptäcka och åtgärda fel är viktigt då de annars kan få förödande konse-

kvenser för banken. Om programmet räknar fel tappar kunden förtroendet för 

rådgivningen och i värsta fall för hela bankens verksamhet. Samma sak gäller 

kalkyler och skattesatser där kunden förväntar sig transparens. Fel i programva-

ran kommer att upptäckas förr eller senare men det är viktigt att de kommer 

fram så fort som möjligt så att inte kunderna behöver påpeka bristerna. Bidra-

gen kan klassas som eget utvecklingsarbete genom att även förslag på lösningar 

lämnades. 

 

I projekt Gamma ingick att förändra den fysiska miljön i form av möblering, 

placering av datorer etc. Arbetsmiljön är här en viktig faktor men det handlar 

också om hur kunden ska bemötas i lokalen. Vid utformningen av den fysiska 

miljön handlar det bland annat om att tydliggöra vart kunden ska gå när den 
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kommer in i bankens lokaler, vilket kan ses som en förenkling för kunden. I 

Gamma bidrog frontpersonalen med arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Persona-

len föreslog mer sittriktiga stolar i rådgivningsrummen för rådgivarna samt höga 

kontorsstolar vid platsen för obokad service. 

 

Inom Delta var tilläggstjänster en av de delar som frontpersonalen bidragit 

med. Tilläggstjänsterna, fakturering och kundreskontra, medförde en större 

flexibilitet för kunden och även en förenkling genom att kunderna då kunde 

genomföra flera moment i samma program. Frontpersonalen bidrog med att i 

E-bokföringsprogrammets startguide förkorta svarstiderna vilket i sin tur för-

enklade för kunden. Det fanns egentligen ingen förväntan från projektledning-

ens sida att frontpersonalen skulle bidra med detaljer i detta projekt. Trots detta 

bidrog de med viktiga upplysningar och förslag. 

 

5.3.2 Effektivisering  

De intervjuade har inte i klartext beskrivit att deras bidrag reducerat tiden från 

idé till lansering. Studien visar dock att frontpersonalens bidrag reducerat tiden 

genom att frontpersonalen har utvecklat, provat och implementerat/lanserat de 

nya tjänsterna. Personalen har inte själva genomfört alla dessa moment men de 

har haft en stor del i dem både direkt och indirekt. Tidvis uppstod dock pro-

blem vilket innebar att projektet drog ut på tiden. 

 

Man skulle ha varit noggrannare vid valet av pilotbanker, flera var kallade 

och tyckte det skulle vara jättekul ända tills det började. När det väl började 

var man dålig på att leverera, man hade inte tid, var upptagen med andra 

uppgifter, cheferna släppte inte till och det är så att vi tecknade avtal med 

bankerna då och det skulle jag nog göra på ett annat sätt nu för att säkerstäl-

la att man levererar det man kommit överens om. Först är det läckert att vara 

med men när man ska leverera är det inte lika kul längre. Det blev en kon-

flikt mellan att leverera till oss och att leva upp till kraven i lokalbanken som 

omöjliggjorde att vi fick tillräckligt mycket leveranser, det skulle jag vilja göra 

annorlunda (Projektledare). 

 

Det var svårt att leva upp till projektledningens önskemål och krav när den lo-

kala ledningen inte avsatte tid för verksamheten. För att projektledningen skulle 

få in tillräckligt underlag kontaktades ytterligare rådgivare i ett av fallen. Det 
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förefaller vara så att när inte den lokala chefen medverkar i projekten är det 

svårare att få projektledningens uppdrag genomförda.   

 

Men jag tror också det är lättare att trivas om man får vara med och vara 

delaktig i någonting. Sedan tror jag inte att det gör så mycket om man inte får 

bestämma så mycket men att få vara med på resans gång förstår du hur jag 

menar. Ändå att man får tycka lite. Det tror jag är oerhört viktigt. Få sina 

medarbetare med på sin resa. Om resan är att utveckla och utforma ett nytt 

arbetssätt eller en banklokal, här hade vi ju både och så att säga (Kontors-

chef). 

 

Personalens tillgång till kunder och förmåga att vidareutveckla koncept var 

gemensamt för de olika projekten. Det fanns också skillnader mellan de olika 

projekten. Vid utvecklingen av Alfa var frontpersonalen i stor utsträckning in-

volverad i utvecklingsarbetet. Studien visar att projektledningen involverade 

frontpersonal i förhållandevis stor utsträckning för att underlätta implemente-

ring/lansering. 

 

Ju mer attityder och förändringar det är i organisationen ju mer behöver vi läg-

ga på förankringen (Projektledare). 

 

Vid utvecklingen av Beta var frontpersonalens bidrag främst att tillsammans 

med kund prova ett nästan färdigt datorstött rådgivningsprogram. Att låta 

frontpersonal genomföra proven med kund bidrar till att implemente-

ring/lansering av tjänsten underlättas i ett senare skede. Vid själva implemente-

ringen engagerades frontpersonal genom att 30 rådgivare utbildades och att de i 

sin tur utbildade sina kollegor. Tillvägagångssättet visar studien som en möjlig-

het att nå ut till frontpersonalen på ett snabbare sätt och för att bemöta och 

påverka den kompetens och det beteende frontpersonalen har. 

 

5.4 Sammanfattning och slutsatser av kapitlet 

Nedan sammanfattas de centrala resultaten med avseende på frontpersonalens 

medverkan och bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen.  

5.4.1 Personalmedverkan 

Analysen visar att utvecklingsarbete kan indelas i två huvuddelar där den ena är 

idéfas och den andra projektbildningsfas, utformningsfas och implementerings-
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/lanseringfas. Studien visar att frontpersonalen främst medverkat i utform-

ningsfasen och i implementerings-/lanseringsfasen. Från intervjuerna har det 

dock framkommit att frontpersonal även medverkat i viss omfattning i idéfasen 

och projektbildningsfasen. (De har dock inte tillfört några bestående bidrag i 

dessa två faser.)  

 

Bankens centrala ledning förefaller inte ha någon systematik när det gäller att 

involvera personal i tjänsteutvecklingsprocesser. Studien visar att det är projekt-

ledaren som väljer det lämpligaste sättet för just sitt projekt. Det innebär att 

ibland är personal involverade tidigt i projekten och i stor omfattning (Alfa) och 

ibland är de involverade förhållandevis sent och i liten omfattning (Delta). 

 

Det är viktigt att medverkan har stöd hos ledningen i lokal bank så att tid och 

resurser avdelas. I flera fall har dock uppgifter delats ut utan att tid och resurser 

tilldelats. Resultatet blev att uppgifter inte lösts i den omfattning projektledarna 

önskat. I Beta fick exempelvis inte projektledningen in de underlag de önskade 

med följd att ytterligare rådgivare fick engageras från andra banker. Alfa och 

Gamma förefaller vara bra exempel på hur frontpersonalens medverkan kan 

ske. Kännetecknande för de projekten var att kontorscheferna ledde arbetet 

lokalt och att hela arbetslaget var med i pilotstudien. 

 

När det gäller användarmedverkan i tjänsteutvecklingsprocessen har Alam 

(2002) angett ett antal tillvägagångssätt. De vanligaste är personliga intervjuer, 

besök och möten, brainstorming i grupper, att kommentera försöksverksamhet 

och fokusgrupper. I denna studie förekommer flera av dessa metoder. Personli-

ga intervjuer har framförallt skett med annan personal än de jag intervjuat och 

då främst i idéfasen. Likheter mellan Alams studie och denna studie är främst 

det Alam benämner ”att kommentera försöksverksamhet”. I denna studie 

handlar det inte enbart om att kommentera utan även att genomföra. Det som 

främst skiljer studierna åt är att enligt Alam medverkar användarna/kunderna 

på flera sätt och i hela tjänstutvecklingsprocessen. I denna studie förekommer 

främst medverkan i de två senare faserna, delvis beroende på studiens design. 

Det framgår dock inte i Alams artikel om det är samma användare som med-

verkar i de olika faserna utan enbart att det är användare. Alam belyser även 

tjänsteutvecklingsprocessen utifrån ett producentperspektiv. Den undersökta 

frontpersonalen förefaller utföra både användaraktiviteter och producentaktivi-

teter. I slutet av tjänsteutvecklingsprocessen framstår det dock som att persona-

len enbart utför producentaktiviteter.   
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5.4.2 Bidrag till tjänsteutvecklingsprocessens genomförande 

I tjänsteutvecklingsprocessen ingår idéfas, projektbildningsfas, utformningsfas 

och implementerings-/lanseringsfas. Det är i första hand i de två sistnämnda 

faserna som frontpersonalen bidragit med utvecklingsarbete och effektivisering. I 

utformningsfasen bidrog t.ex. personalen med att prova prototyper i form av 

rådgivning med datorstöd. Med hjälp av frontpersonalens tillgång till kunder 

och kompetens inom respektive område kunde proven genomföras på ett ve-

derhäftigt sätt. I samband med implementeringen av tjänsterna har frontperso-

nal bidragit med att utbilda varandra internt, vilket leder till tidsbesparing och 

effektivisering. Lanseringen har i flera fall skett via frontpersonalens förmåga att 

sälja tjänster. Om vi betraktar tjänsteutvecklingsprocessen i sin helhet konstate-

ras att tiden från idé till marknad har förkortats genom frontpersonalens med-

verkan i tjänsteutvecklingsprocessen. Genom frontpersonalens aktiva deltagan-

de i tjänsteutvecklingsprocessen blir det enklare för ledningen att lansera nya 

tjänster på marknaden.  

 

Kundinvolvering i tjänsteutveckling kan inte ersättas med enbart frontpersonals 

medverkan. Kunder behövs för att skapa nya tjänster och de är viktiga framför-

allt i idéstadiet men även i samband med att prototyper provas. Viss kundinvol-

vering kan dock ersättas med personalmedverkan genom den erfarenhet av 

kunder personalen har. Frontpersonalen har påverkat tjänsteutvecklingsproces-

sen genom att prova tjänsten ”i vardagen” vilket är en förutsättning när nya 

tjänster ska lanseras. De har också tillfört många detaljförändringar, vilka kan 

vara nog så viktiga.  

 

I inledningskapitlet framhålls att Alam (2002) argumenterar för att medverkan 

leder till bättre och mer differentierade tjänster med unika förtjänster och med 

större värde för användarna. Han hävdar även att medverkan leder till använ-

darutbildning och när användarna är med och utvecklar tjänsten lär de sig lätta-

re att använda den i sitt vardagliga arbete. Ytterligare effekter av medverkan 

hävdas vara snabbare spridning av den nya tjänsten, utvecklande/förbättrade 

offentliga relationer innan den nya tjänsten införs samt att medverkan kan för-

bättra de långsiktiga relationerna mellan producent och användare. Alam (2002) 

hävdar att frontpersonalens medverkan kan leda till kortare ledtider vilket också 

resultaten i innevarade studie tyder på. I Beta utökades exempelvis pilotverk-

samheten för att öka hastigheten i tjänsteutvecklingsprocessen och i Delta ut-
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ökades också pilotverksamheten efter att acceptanstesterna resulterade i ett bak-

slag för projektet. 

 

Schneider och Bowen (1984) hävdar att frontpersonalens medverkan bidrar till 

att öka sannolikheten för en lyckad implementering och att det kan leda till att 

frontpersonalen behandlar kunderna bättre. I inledningskapitlet beskrivs också 

hur lanseringen av en ny tjänst kan bli lidande om inte implementeringen faller 

väl ut (Kelly & Storey 2000). Studien visar att enbart medverkan av frontperso-

nalen utan deras aktiva bidrag har en positiv inverkan både för de direkt inblan-

dade och även de kollegor som inte varit med denna gång. Studien visar också 

att där hela affärsområden (Alfa) eller hela kontor (Gamma) fått möjligheten att 

medverka har både prövande av prototyper och implementering/lansering fun-

gerat på önskvärt sätt. 

 

Argumenten som framförs ovan beskrivs utifrån ett managementperspektiv. 

Ledingen behöver dels pröva idéerna tillsammans med kund, dels involvera 

frontpersonalen tidigt för att i ett senare skede underlätta implemente-

ring/lansering av de nya tjänsterna. Studien visar att tillgången till kunder är en 

avgörande orsak till att frontpersonal involverats i tjänsteutvecklingen men 

medverkan av personal är också ett sätt att korta ner implementerings-

/lanseringstiden.  

 

När det gäller motverkanseffekter är det framförallt konkurrensen mellan lokal 

bankchef och projektledare som får konsekvenser för enskild frontpersonal. 

Problem av denna art inträffade i minst två av fallen där både lokal bankchef 

och projektledare ville ha arbete utfört. Studien visar att det oftast var den loka-

la chefen som fick sin vilja igenom. Det hade eventuellt sett annorlunda ut om 

de medverkande fått mer erkännande för sina insatser. I denna undersökning 

har frontpersonalen genomfört prov av tjänstekoncept inom ramen för sitt or-

dinarie arbete.  

 

5.4.3 Slutsatser  

Personalmedverkan har i denna studie skett på tre olika sätt. Det första av de 

tre är användandet av utvecklare och implementerare/lanserare. Det andra till-

vägagångssättet är ifyllande av enkät och den tredje är utbyte av erfarenhet.   
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Det förstnämnda tillvägagångssättet, användandet av utvecklare och implemen-

terare/lanserare, är den intensivaste formen av medverkan. Personalen involve-

ras dels under en längre tidsperiod, dels genom de arbetsuppgifter de tillåts 

genomföra. Ifyllande av enkät kan karaktäriseras som en mindre intensiv form 

av medverkan då det sker under kortare tid och skriftligen. Här sker inget utby-

te av information utan kommunikationen är ensidig. Det tredje sättet, utbyte av 

erfarenhet, är något som sker under mindre ordnade former. Information utby-

tes på ett mer informellt sätt. 

 

Frontpersonalens medverkan i tjänsteutvecklingsprocessen resulterade i att: 

• Prototyper prövades,  

o projektledningen fick tillgång till kunder, 

o underlag till processhandbok skapades, 

o fel i programvaror rättades till, 

o arbetsmiljöförbättrande åtgärder genomfördes och 

o gränsdragning av vad som bör ingå i frontpersonalens uppgifter. 

• Implementering underlättades,  

o frontpersonal informerade och utbildade varandra och  

o de nya tjänsterna förankrades hos personalen. 

• Tjänster lanserades till kund, 

o personalen mötte kunderna innanför dörren och 

o personalen marknadsförde de nya tjänsterna vid kundkontakt. 

 

Frontpersonalens medverkade bestod främst i att projektledningarna fick hjälp 

med att utveckla preliminära tjänstekoncept. Dessa prövades tillsammans med 

kunder. Projektledarna satte tids- och kostandsramarna och formulerade upp-

gifterna. Frontpersonalen arbetade på projektledningens uppdrag.  

 

Utifrån dessa förutsättningar har underlag för en processhandbok skapats. Pro-

cesshandboken är i första hand en handbok för medarbetarprocessen men på-

verkar naturligtvis även kundprocessen och det värde kunden får.  

 

Fel i programvaror rättades till i Beta som annars hade påverkat bankens tro-

värdighet gentemot kunderna. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder skedde under 

projekttiden efter att frontpersonalen påtalat brister som kunde leda till sjuk-

skrivningar. Det var främst stolar som byttes ut för att förbättra arbetsmiljön 

för personalen. Gränsdragning av vad som bör ingå i frontpersonalens uppgif-

ter påverkar både medarbetarprocessen och kundprocessen. Det var främst i 
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utvecklingen av Alfa och av bokföringstjänsten Gamma som personalen påtala-

de svårigheter med att ha kunskap om detaljer i tjänsten. Resultaten blev att 

rådgivarna fick tillgång till experter inom de områden de inte behärskade till 

fullo respektive att frontpersonalen ”enbart” sålde tjänsten (Gamma) och hän-

visade till LRF-konsult för närmare information.  

 

Underlättande av implementering skedde främst genom att personalen involve-

rades i processen. Implementeringen underlättades även av att personal infor-

merade varandra om de nya tjänsterna och detta förfaringssätt förankrade de 

nya tjänsterna hos personalen. Ytterligare ett steg i implementeringsprocessen 

var när ett antal rådgivare fick utbildning i den nya tjänsten och som i sin tur 

hade i uppgift att förmedla kunskapen till sina kollegor.  

 

Lansering till kunderna genomfördes nästan uteslutande genom frontpersona-

lens försorg. Personalen presenterade de nya tjänsterna i samband med att kun-

den var hos rådgivaren av andra orsaker. Utvalda kunder erbjöds även en pre-

sentation av den nya tjänsten genom hemskickade brev. Vid lansering av den 

ombyggda banklokalen valde frontpersonalen att möta kunderna vid entrén och 

beskriva banklokalens nya skepnad.  

 

Personalens bidrag fångas i två övergripande kategorier. Den första kategorin 

beskriver frontpersonalens medverkan och bidrag i utvecklingsarbetet och 

frontpersonalens aktiviteter vid tjänsteutvecklingsprocessens genomförande. 

Den andra kategorin inom tjänsteutvecklingsprocessen är aktiviteter som får 

tiden från idé till lansering mot kund att kortas. Dessa faktorer är viktiga ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv då en effektivisering av tjänsteutvecklingspro-

cessen kan vara lönsamt för företag.  

 

Utifrån mina analyser är det en rimlig tolkning att det skett en effektivisering av 

tjänsteutvecklingsprocessen så till vida att utformningen av tjänstekonceptet 

kunnat genomföras under kortare tid samt att implementering och lansering av 

den nya tjänsten kunnat ske tidigare än vad som annars vore fallet.  
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6 Frontpersonalens bidrag till de nya tjänsterna  

I det här kapitlet beskrivs och analyseras frontpersonalens bidrag till de nya 

tjänsterna (jfr. forskningsfråga två). Analysen visar att bidragen är starkt kopp-

lade till personalens bidrag till tjänsteutvecklingsprocessen. Bidragen till de nya 

tjänsterna är bland annat att personalen producerat delar av en processhandbok 

genom att utveckla mallar och manus som syftar till att styra verksamheten för 

säljplanering, kundbokning och kundmöten. Personal har också modifierat pro-

gramvaror så de blivit mer kund- och användarvänliga samt förbättrat arbets-

miljön för frontpersonal i den nya bankmiljö som utvecklats. Ytterligare bidrag 

är att frontpersonalen satte gränser för sina egna arbetsuppgifter. Exempelvis 

att de skulle sälja tjänsten Delta men att inte behöva svara på frågor om den. 

Detta skulle tas om hand av kundtjänst och genom deras information på ban-

kens hemsida och broschyrer samt LRF-konsult. 

 

Analysen fortsätter därmed med att utgå från tjänstens förutsättningar där tjäns-

tekoncept, tjänsteprocess och tjänstesystem tjänar som utgångspunkter och bi-

dragen inordnas under respektive förutsättning. Resultaten visar att personalen 

främst bidragit till tjänsteprocessen och där framförallt till medarbetarproces-

sen. Bidragen till tjänsteprocessen påverkar i sin tur tjänstesystemet. Noteras 

kan också att personalen inte tillfört något av betydelse till tjänstekonceptet. 

 

Efter att frontpersonalens bidrag till tjänstens förutsättningar redovisats analy-

seras frontpersonalens bidrag till de nya tjänsterna utifrån ett tjänstekvalitets-

perspektiv. Avsnittet innehåller en analys utifrån de kvalitetsfaktorer som be-

skrivs i teoriavsnittet (2.6). Kvalitetsfaktorerna är: förtroende och pålitlighet, 

enkelhet och flexibilitet, återställningsförmåga samt personalens kompetens, 

attityder och beteende i tjänsteprocessen. Frontpersonalens bidrag sorteras i 

kvalitetsfaktorer i den mån det är möjligt. Av analysen framgår att personalen 

bidragit i förhållandevis stor omfattning till alla kvalitetsfaktorerna utom åter-

ställningsförmåga.  

 

I nästkommande avsnitt kategoriseras frontpersonalens bidrag. Kategorierna 

som utkristalliseras är styrning (styrning genom att standardisera arbetsinnehåll 

och styrning genom att standardisera arbetsmetoder) samt relationer. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning och slutsatser av kapitlets innehåll. Efter den-
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na övergripande ingress inleds nu analysarbetet med att redovisa personalens 

bidrag till de nya tjänsterna.   

 

Tabell 6.1 Frontpersonalens bidrag till de nya tjänsterna, sammanställ-

ning. 

Fallbeskriv-
ning  

 
 
 

Alfa Beta Gamma Delta 

Bidrag till 
den nya 
tjänsten 

Innehåll i 
form av sam-
talsmanus, 
mallar och 
rutiner vid 
säljplanering, 
kundbokning 
och kundmö-
ten. 
Personalen 
satte gränser 
för rådgivar-
nas åtagan-
den. 

Bidrog till att 
rådgivnings-
stödet var 
fritt från fel-
aktigheter.  

Bidrog med 
arbetsmiljö-
förbättrande 
åtgärder som 
att byta ut 
stolar. 

Bidrog med 
att bokfö-
ringstjänsten 
blev kund-
vänligare och 
att sätta grän-
ser för rådgi-
varnas åta-
ganden. 

 

Samtalsmanus att använda vid telefonsamtal och manus att använda vid brevut-

skick är resultat av frontpersonalens medverkan i projekt Alfa. Att hälsa kunden 

välkommen och visa var ytterkläderna hängs upp är också rutiner personalen 

föreslog borde gälla vid alla kontor. Vidare bidrog personalen med att skapa 

rutiner för avbokningar och att bygga upp en så kallad kundlogg. Rådgivarna 

satte även gränser för vilka delar av tjänsten som var rimliga för dem att hantera 

och vilka delar som krävde experthjälp.  

 

Resultatet av frontpersonalens bidrag (tabell 6.1) till den nya tjänsten Beta är att 

de rättade till felaktigheter så att tjänsten blev mer användarvänlig. I projektet 

Gamma är det främst arbetsmiljöförbättrande åtgärder som personalen bidrog 

med men de bidrog även med att forma framtidens banklokaler. Bokförings-

tjänsten, Delta, blev kundvänligare genom att rådgivarna bidrog med föränd-

ringar i programmet så att svarstiderna kortades. Rådgivarna bidrog även med 

att ge förslag som senare resulterade i tillägg till den utvecklade bokföringstjäns-

ten. Tilläggen bestod i att även fakturering och kundreskontra kunde hanteras 
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med hjälp av det Internetbaserade bokföringsprogrammet. Resultaten av front-

personalens bidrag i de olika tjänsteutvecklingsprojekten beskrivs utförligare i 

empirikapitlet (se 4.1.7, 4.2.7, 4.3.7 och 4.4.7). 

 

6.1 Frontpersonalens bidrag till tjänstens förutsättningar 

Kommande avsnitt belyser frontpersonalens bidrag utifrån tjänstens förutsätt-

ningar enligt den uppdelning som gjordes i teoriavsnittet (2.4). Bidragen som 

frontpersonalen tillfört den nya tjänsten kommer således att analyseras i relation 

till begreppen tjänstekoncept, tjänsteprocess och tjänstesystem. Genom denna 

analys är ambitionen att fastställa i vilken utsträckning frontpersonal bidrar till 

de tre delar som tjänstens förutsättningar består av. Givetvis kan varje enskilt 

bidrag hänföras till mer än en av tjänstens förutsättningar. 

 

Tabell 6.2 Frontpersonalens bidrag till tjänstens förutsättningar. 

Fallbeskriv-
ning  

Tjänstens 
förutsätt-
ningar 

Alfa Beta Gamma Delta 

Tjänstekon-
ceptet 
 

Inte tillfört 
något av be-
tydelse. 

Inte tillfört 
något av be-
tydelse. 

Inte tillfört 
något av be-
tydelse. 

Inte tillfört 
något av be-
tydelse. 

Tjänstepro-
cessen 
 
 

Bidrog med 
arbetsinnehåll 
och arbets-
metoder i 
medarbetar-
processen. 
Bidragen på-
verkade även 
kundproces-
sen. 

Bidrog till 
teknikproces-
sen vilket i sin 
tur påverkar 
medarbetar- 
och kundpro-
cesserna. 

Bidrog till 
medarbetar-
processen 
och även till 
kundproces-
sen. 

Bidrog främst 
till medarbe-
tarprocessen 
men även till 
kundproces-
sen och i viss 
mån till tek-
nikprocessen. 

Tjänstesy-
stemet  
 
 

Bidragen till 
arbetsinnehåll 
och arbets-
metoder på-
verkar organi-
seringen. 

Bidragen till 
tjänsteproces-
sen påverkar 
tjänstesyste-
met.  

Bidrog till 
banklokalens 
utformning. 

Bidrog med 
att sätta grän-
ser för vad 
som ingick i 
rådgivarens 
arbetsuppgif-
ter vilket på-
verkade orga-
niseringen. 
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6.1.1 Tjänstekonceptet 

Som framgår av de teoretiska utgångspunkterna är tjänstekonceptet den för-

medlande länken mellan kundens behov och organisationens strategiska avsik-

ter (Goldstein m.fl. 2002). Kundens behov kan exempelvis vara behovet av pri-

vatekonomisk rådgivning och organisationens strategiska avsikter kan vara ut-

vecklandet av sådan rådgivning. I inledningen av kapitel fyra hänvisas till ett 

stort antal genomförda intervjuer, i huvudsak med kunder men även med 

frontpersonal, som enligt de i studien intervjuade haft inverkan på utformning-

en av tjänstekoncepten. Det kan också vara så att dessa intervjuer legitimerat 

ledningen att driva igenom sina egna avsikter. Hur som helst har inte den inter-

vjuade frontpersonalen medverkat i idéfasen i de studerade projekten och ut-

ifrån den utgångspunkten har de heller inte varit med och format tjänstekon-

ceptet. I de projekt jag studerat har idéfasen och därmed preciseringen av tjäns-

tekonceptet redan genomförts. Enligt Alam (2002) redogör använda-

ren/kunden för behov, problem och deras lösning för projektledningen för att 

här igenom påverka framtagandet av nya tjänstekoncept. I den meningen avvi-

ker min studie från Alams. 

 

6.1.2 Tjänsteprocessen 

Tjänsteprocessen består av medarbetarprocess, kundprocess och teknikprocess 

(Edvardsson & Olsson 1992). Frontpersonalen provade prototypversioner av 

de tjänster som projektledarna hade till uppgift att utveckla och gav synpunkter 

på dessa utifrån ett personalperspektiv. Frontpersonalen har också god känne-

dom om vad kunderna behöver och kan därför i viss mån sägas företräda kun-

derna. Medarbetarprocessen och kundprocessen har vid rådgivning i princip 

samma innehåll då de genomförs parallellt. Den andra typen av bidrag var att 

frontpersonalen själva utvecklade processer inom en angiven ram. 

 

Även om inte ordet flödesbeskrivning användes visar analysen att den arbetsbe-

skrivning/handbok (Alfa) som utvecklats, för i första hand chefer, är en form 

av flödesbeskrivning. Även mallar och samtalsmanus som ingår i nämnda ar-

betsbeskrivning är en form av tjänsteprocess (se 4.1.7). Den utvecklade arbets-

beskrivningen/handboken innefattar inte kunder och teknik, vilket flödesbe-

skrivning ofta gör (se Norling 1993). 
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Jämfört med de andra projekten utvecklades främst tekniken i projekt Beta. 

Tjänsten Beta är beroende av att tekniken fungerar och att de som hanterar den 

(personalen) förstår den. Det var därför viktigt att personalen var med i tjänste-

utvecklingsprocessen och påverkade utvecklingen av Beta. Personalen påverka-

de i första hand teknikprocessen men deras bidrag får även konsekvenser för 

medarbetar- och kundprocessen. I projekt Gamma bidrog personalen med att 

förändra medarbetarprocessen genom att påverka lokalens utformning. Inom 

ramen för projekt Delta påverkades medarbetarprocessen genom att personalen 

bidrog med att sätta gränser för vad som skulle ingå i rådgivarens arbetsuppgif-

ter vilket också sätter spår i tjänstesystemet. De gränser som åsyftas var i vilken 

omfattning rådgivaren behöver kunna bokföringstjänsten Delta. Resultatet blev 

att rådgivaren enbart behöver känna till tjänsten och erbjuda den för sina före-

tagskunder. Rådgivarna skulle också kunna hänvisa intresserade kunder till kun-

nigare personal, i det här fallet LRF-konsult. 

 

Tjänsteprocessens delar består av medarbetarprocess, medarbetarens förbere-

delse, genomförande och efterarbete, kundprocess, kundens förberedelse, ge-

nomförande och efterarbete samt teknikprocess, exempelvis datorprograms 

användning i tjänsteprocessen (Edvardsson & Olsson 1992). Frontpersonalens 

bidrag till tjänsteprocessen kan i första hand relateras till medarbetarprocessen 

men även till kund- och teknikprocessen. 

 

6.1.3 Tjänstesystemet 

Tjänstesystem består av resurser och organisation (Edvardsson & Olsson 1992). 

Personalens bidrag till tjänstesystemet överensstämmer för Alfa och Beta med 

deras bidrag till tjänsteprocessen. Bidragen till tjänsteprocessen påverkar både 

organisering och fördelning av resurser genom bidragen till medarbetarproces-

sen och teknikprocessen. I projekt Gamma bidrog personalen till banklokalens 

utformning t.ex. genom att föreslå andra stolar vilket i sin tur genererade att 

datorers placering ändrades. Organisationen påverkades när rådgivarna satte 

gränser för vad som borde ingå deras arbetsuppgifter. 

 

Påverkan på tjänstesystemet har i de flesta fall varit en sekundär effekt av för-

ändringar i tjänsteprocessen. Tjänsteprocessen ställer krav på tjänstesystemet 

genom att de arbetsmetoder som genomförs måste få stöd från organisationen 

och av olika resurser. 
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6.2 Frontpersonalens bidrag till tjänstekvalitet 

I ett försök att utveckla personalens bidrag till de nya tjänsterna ytterligare ana-

lyseras här bidragen i relation till kvalitetsfaktorer som enligt tidigare forskning 

kunden upplever som viktiga. I de teoretiska utgångspunkterna valdes kvalitets-

faktorerna förtroende och pålitlighet; att leverera den tjänst som utlovats enligt över-

enskommelse. Enkelhet och flexibilitet; att det är enkelt för kunden att förstå in-

formation och att komma i kontakt med tjänsteproducenten. Återställningsförmå-

ga; hanteringen av kundmissnöje. Personalens kompetens, attityder och beteende i tjäns-

teprocessen; problemlösningsförmåga och förmåga till empati.   

 

Tabell 6.3 Frontpersonalens bidrag till tjänstekvalitet. 

Fallbeskriv-
ning  

 
Kvalitets-
faktorer 

Alfa Beta Gamma Delta 

Förtroende 
och pålitlig-
het 

Mallar och 
procedurer. 

Bidrog till att 
rådgivnings-
stödet var 
fritt från fel-
aktigheter. 

Mötte kun-
derna vid 
entrén. 

Bidrog till att 
bokförings-
tjänsten blev 
kundvänliga-
re. 

Enkelhet 
och flexibili-
tet 

Mallar och 
procedurer. 

Bidrog till att 
rådgivnings-
stödet var 
fritt från fel-
aktigheter. 

Mötte kun-
derna vid 
entrén. 

Bidrog till att 
bokförings-
tjänsten blev 
kundvänliga-
re. 

Återställ-
ningsförmå-
ga  

Åtgärder vid 
inställande av 
möte.  

Inget speci-
fikt bidrag. 

Inget speci-
fikt bidrag. 

Inget speci-
fikt bidrag. 

Personalens 
kompetens, 
attityder och 
beteende i 
tjänstepro-
cessen  

Formulerade 
underlag för 
säljplanering, 
kundbokning 
och kundmö-
tet.  
Anlitade ex-
perter då råd-
givaren själv 
inte kan. 
 

Att få tjäns-
ten på en för 
kunden bra 
nivå och att 
rådgivnings-
stödet var 
fritt från fel-
aktigheter. 

Mötte kun-
derna vid 
entrén. 

Gränser för 
vilka frågor 
rådgivaren 
ska kunna 
svara på an-
gående bok-
föringstjäns-
ten. 
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Av tabell 6.3 ovan framgår personalens bidrag i relation till ovan nämnda kvali-

tetsfaktorer. Av tabellen framgår att personalen bidragit till alla fyra kvalitetsfak-

torerna men till kvalitetsfaktorn återställningsförmåga har enbart bidrag noterats i 

ett av fallen. Det är i Alfa frontpersonalen bidragit med att föreslå åtgärder som 

kan relateras till missnöjeshantering.  

 

6.2.1 Förtroende och pålitlighet samt enkelhet och flexibilitet  

Frontpersonalens bidrag till kvalitetsfaktorerna förtroende och pålitlighet samt 

enkelhet och flexibilitet redovisas under samma rubrik då de överlappar var-

andra påtagligt. Mallar, procedurer, (så gott som) felfritt dataprogram, att möta 

kunderna vid entrén och en kundvänlig tjänst är alla delar som rimligtvis skapar 

förtroende hos kunderna. Åtgärderna förenklar dessutom både för kunder och 

för personal. Det är stor variation mellan de fyra projekten med avseende på 

vad som kan ingå i de nämnda kvalitetsfaktorerna. I tjänsten Alfa kan standardi-

serade mallar och procedurer kopplas till både förtroende och enkelhet. De 

samtalsmanus, brevmanus, mötesstrukturer som frontpersonalen utvecklat före-

faller skapa säkerhet i form av fasta rutiner för både personal och kunder. Sä-

kerhet är en central komponent i kvalitetsfaktorn förtroende och pålitlighet. 

Säkerhet kan också kopplas till att Beta lanserades med ett (så gott som) felfritt 

rådgivningsstöd. När det gäller Gamma är det en annan form av förtroende 

personalen tillför då de möter kunden vid entrén för att visa denne till rätta i de 

nya lokalerna. Studien visar att kunderna kände sig trygga då frontpersonalen 

mötte dem i lokalen. Tjänsten Delta förmedlas enbart av rådgivarna men trots 

det har tjänsten blivit kundvänligare, i förhållande till prototypen, genom front-

personalens försorg.  

 

Förtroende och pålitlighet avser att kundens förväntningar infrias genom att 

kunden kan lita på att tjänsten levereras enligt överenskommelse och innehåller 

det utlovade. En rimlig tolkning är att projekten utvecklades för att stärka för-

troendet hos kunderna. I Beta har rådgivarna bidragit med att ändra applikatio-

nens utseende så att den blev enklare att hantera utifrån de behov användaren 

har. Bidragen har också handlat om att medarbetare och kunder kunnat påverka 

både layouten på skärmen och utformning av det dokument kunden får med sig 

hem. Det var i utvecklingsarbetet av tjänsten som arbetet med att förenkla ar-

betsrutiner för frontpersonalen initierades.  
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Inom projekt Delta har frontpersonal bidragit med förbättringar av startguiden 

och med förändringar i programmet så att svarstiderna kortats ned. Båda dessa 

bidrag förefaller ha stor betydelse för kunden och bör rimligen klassas som för-

enklande.  

 

Kvalitetsfaktorn enkelhet och flexibilitet fokuserar i vilken utsträckning kunden 

förstår information och hur enkelt/svårt det är att komma i kontakt med tjäns-

teproducenten. De bidrag frontpersonalen lämnat är främst relaterade till en-

kelhet. Även för banken har det positiva effekter att vissa av bankens tjänster 

förenklats, flexibiliteten kan dock inte sägas ha utvecklats. 

 

6.2.2 Klagomålshantering 

Klagomålshantering avser hanteringen av kundmissnöje och förmågan att rätta 

till felaktigheter i tjänsteleveransen (jfr. den engelska termen ”service recove-

ry”). Det är rimligt att tolka frontpersonalens bidrag i projekt Alfa som bidrag 

till kvalitetsfaktorn återställningsförmåga. Inom projektet arbetade de fram ”lat-

hundar” för hur man bör gå tillväga om rådgivaren är sjuk och mötet måste 

ställas in eller om kunden kommer på fel tid.  

 

Klagomålshantering är viktigt även för frontpersonalen då det oftast är de som 

får ta emot de missnöjda kunderna. När frågan diskuterades hänvisade ledning-

en till den allmänna policy banken har för hantering av kundklagomål. I denna 

studie har frontpersonalen bidragit med detaljer till återställningsförmåga i Alfa, 

i de tre övriga projekten har återställningsförmåga inte diskuterats. Hur kommer 

det sig att inte återställningsförmåga varit forum för diskussion? Det förefaller 

som om respektive projektledning trodde så mycket på sina projekt att det inte 

behövdes några rutiner för att rätta till felaktigheter i leveransen av tjänsterna. 

Återställningsförmåga är en kvalitetsfaktor som kunder anser vara viktig, det är 

därför besynnerligt att inte rutiner för klagomålshantering diskuterats i större 

omfattning inom de olika projekten.  

 

6.2.3 Personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen 

Personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen refererar till 

frontpersonalens problemlösningsförmåga och förmåga till empati. När det 

gäller Alfa var hela bidraget någon form av höjning av kompetens och styrning 

av beteendet hos personalen. Frontpersonalen formulerade underlag för hur 
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säljplanering, kundbokning och kundmötet skulle genomföras vilket måste an-

ses behandla personalens kompetens och beteende i tjänsteprocessen. De prö-

vade sin del av konceptet mot kund och sannolikt underlättade de implemente-

ringen av den nya tjänsten. Vid utvecklingen av Beta har rådgivarna bidragit 

med att få tjänsten på rätt ”nivå” och genom ambassadörsarbetet förmedla 

kompetens, attityder och beteende till sina kollegor. Även inom Delta tillförde 

frontpersonalen underlag som kan tillföras denna kvalitetsfaktor i egenskap av 

att tilläggstjänsterna fakturering och kundreskontra tillfördes tjänsten. Utöver 

det valde företagsrådgivarna ut kundgrupper som tjänsten skulle säljas till och 

de genomförde en så kallad kundbasanalys. 

 

Personalens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen har utvecklats 

bland annat genom att frontpersonalen beskrivit hur kunden bör tas emot. Rim-

ligt är att frontpersonalen påverkat relationsskapandet genom sina bidrag som i 

sin tur påverkat attityder och beteende hos övrig personal. Relationsskapande 

består inte enbart av personalens attityder och beteende utan av kundens inter-

aktion med exempelvis hemsidor och utformningen av banklokalen.  

 

6.3 Styrning och relationer  

På samma sätt som i avsnitt 5.3 söker jag här i 6.3 beskriva frontpersonalens 

bidrag till de nya tjänsterna genom att använda öppen kodning av informatio-

nen i de studerade projekten. Jag använder mig av traditionell öppen kodning 

och ett resultat är att de fyra projekten på olika sätt bidrar till styrning av verk-

samheten genom standardisering av tjänstens förutsättningar och av tjänstens 

kvalitetsfaktorer. Exempel på styrning av tjänstens förutsättningar är standardi-

sering av arbetsmetoder, samtalsmanus, brevmanus och banklokalens utform-

ning. Standardisering av arbetsinnehåll kan exemplifieras av de gränsdragningar 

frontpersonalen bidrog med till vad som bör ingår i deras arbetsuppgifter. Stan-

dardisering bidrar till styrning och till riskhantering. En annan kategori som 

framkom var relationsskapande i form av hur kunden bör välkomnas, behandlas 

och agerande vid utebliven rådgivning. I tabell 6.4 lyfts extrakt fram från inter-

vjuutskrifterna som illustrerar de kategorier som utkristalliserats.  
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Tabell 6.4 Kategorisering. 

Citat från empirin som bygger upp kategorise-

ringen 

Kategorier  

Kundjournalsblanketten är mitt bidrag! (Rådgivare). 

 

Alla de här olika mötena på sidan 34, det är mitt plus sidan 

35 och 36. Möte på annat kontor tog en annan medarbetare. 

Jag bidrog egentligen med ganska mycket (Rådgivare). 

 

Vi var ju uppdelade i olika grupper allihopa på kontoret, 

där man fick sätta sig ner och tänka till hur stor bemanning 

skall vi ha, nu pratar jag utifrån automathallen, hur stor 

bemanning skall vi ha där ute, hur skall vi jobba, vilken typ 

av ärende skall vi ta. För vi var ju också beredda på att där 

skulle komma många och vilja ha gjort allting där. Och då 

tyckte vi det med en gång att det är självklart att vi måste ha 

någon som tar emot kunderna och talar om för dem och som 

de har möjlighet att fråga (Rådgivare). 

 

Standardisering av ar-

betsmetoder. 

Vi bidrog ju med att tänka efter, hur jobbar jag, hur lång tid 

tar det, vi bidrog med råmaterialet för det här. Det gällde att 

rannsaka sig själv, hur lägger jag upp mitt arbete, hur ser 

min vecka ut etc. (Affärschef). 

 

Standardisering av ar-

betsinnehåll. 
 

Jag bidrog med ganska mycket, jag delade upp så att alla fick 

en varsin del och jag tog på mig insamlandet och själva skri-

vandet. Alla de här olika mötena på sidan 34, det är mitt 

plus sidan 35 och 36. Möte på annat kontor tog en annan 

medarbetare. Jag bidrog egentligen med ganska mycket (Råd-

givare). 

 
På sidan 34 beskrivs olika former av kundmöten. 

Det inleds med introduktionsmöte där erbjudandet 

presenteras och bokning av det första Rådgivnings-

mötet sker. Vid Rådgivningsmötet sker en total 

genomgång av kundens ekonomi och avtal tecknas. 

Nästa form av möte är mellanmöten där initiativ till 

Relationsskapande hand-

lingar. 



 

 172 

affärer grundade i kundbehov och anpassade till 

marknadsförändringar. Halvårsmöte genomförs där 

avstämning och kontroll sker samt ett årligt möte 

där genomgång, utvärdering av avtal och förnyat 

förtroende diskuteras. 

 

På sidan 35 och 36 beskrivs en praktisk handledning 

om hur kunderna ska känna sig välkomna samt ruti-

ner för agerande när något går snett. Exempel på att 

något går snett är när kunden kommer på fel tid 

eller att rådgivaren är sjuk, här diskuteras rutiner vid 

sådana händelser. 

 

 

Kategorierna standardisering av arbetsmetoder, standardisering av arbetsinne-

håll och relationsskapande handlingar är alla bidrag till den nya tjänsten och 

kommer att diskuteras närmare i nästkommande avsnitt. 

 

6.3.1 Styrning av verksamhet 

Ordet styrning nämndes sällan vid intervjuerna men analysen visar att persona-

lens arbete i projekten bidrar till att utveckla styrningen av tjänsterna och verk-

samheten. Utifrån intervjuer och dokument framgår att alla projekten har ett 

gemensamt mål; styrning av kundprocessen. Det är rimligt att det i sin tur på-

verkar medarbetarprocessen, teknikprocessen och även lokalerna där verksam-

heten bedrivs. De projekt som studerats beskriver alla någon form av styrning. 

Med styrning och standardisering av verksamheten är avsikten att resultaten av 

projektarbetena skall användas vid upprepade tillfällen. Exempelvis är arbetsbe-

skrivningen i projekt Alfa, en beskrivning av arbetsinnehåll och arbetsmetoder 

för i första hand chefer men även för de som är privatrådgivare på affärscentra. 

Målet är att arbetsbeskrivningen ska användas vid alla 30 förmögenhetscentrer-

na.  

 

Vi ska ha samma erbjudande överallt (Handbok 2002). 

 

Citatet ovan ger en bild av att banken skapar metoder för hur rådgivning skall 

hanteras, vilka uppgifter som skall diskuteras och dokumenteras. Detta tyder på 

att bankens ledning önskar styra personalens arbetsmetoder för att banken ska 
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kunna följa de nya lagar som anger hur rådgivning skall dokumenteras. Med 

detta förfaringssätt förväntar sig banken undgå framtida tvister och problem. 

Utifrån kundens perspektiv planerades en tjänst som skulle bestå av en doku-

menterad individualiserad rådgivning. Utifrån ett frontpersonalperspektiv har 

styrning av verksamheten främst genomförts inom två områden, standardise-

ring av arbetsmetoder samt standardisering av arbetsinnehåll. Arbetsmetoder 

och arbetsinnehåll kan i vissa fall vara snarlika men med arbetsmetoder avses 

här en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet då tjänsteprocessen, främst 

medarbetarprocessen, skall utföras. Styrning av arbetsinnehåll beskriver gräns-

dragningar av vad som ingår i arbetsuppgiften och vad som inte ingår.  

 

Standardisering av arbetsmetoder 

Hela Alfaprojektet kan ses som ett försök att styra medarbetarprocessen, vilket 

tydligt framgår av delprojekten säljplanering, kundbokning och kundmötet. Un-

der rubriken säljplanering anges detaljerat hur medarbetarprocessen skall/bör 

gå tillväga. Säljplanering är sådan verksamhet som sker bakom synlighetslinjen 

(Echeverri & Edvardsson 2002). Redan i säljplaneringen ingår vilka möten råd-

givaren bör ha med kunden. Här ingår introduktionsmöte, halvårs- och det årli-

ga mötet. Dessa möten kan betraktas som säljmöten och då framförallt det för-

sta mötet, introduktionsmötet, där det gäller för frontpersonalen att sälja tjäns-

ten. Utöver dessa möten beskrivs att försäljning även kan ske vid kundinitierade 

möten eller vid möten initierade av banken.  

 

 Halva kundmötestiden utgörs av avtalsbunden tid. 

 Halva kundmötestiden utgörs av proaktiva initiativ (Handbok 2002). 

 

Här kan en (eller flera) tjänstekarta (-or) för kund-, medarbetar- och teknikpro-

cess på ett pedagogiskt sätt beskriva de olika processerna. En tjänstekarta för 

rådgivaren kan då innehålla förberedelser (säljplanering och bokning av kund) 

och genomförande (kundmötet) och efterarbete (med kundjournal). I arbetet 

med att styra mötens innehåll och genomförande ingår även hur kundbokning 

genomförs.  

 

När vi ska erbjuda nya kunder att bli kund i ”Banken Privat” är de angelä-

get att vi har en genomtänkt metod för hur bokningarna ska gå till. Nedan 

beskrivs ett exempel på ett flöde som visar på ett effektivt och bra sätt att be-

arbeta kunderna (Handbok 2002). 
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I handboken (enligt citatet) finns en tabell som beskriver medarbetarprocessen, 

vilka möten som bör planeras in samt vad de innehåller och vilken bokningsme-

tod som bör användas. Av tabellen framgår också en hänvisning till de mallar 

som finns som bilagor till användarhandledningen. Det är för att få den pre-

sumtiva kunden att bli intresserad och komma till mötet som ett antal brevmal-

lar tagits fram. Det är mall för lokalbankschefens brev, det första brev som 

skickas till den presumtiva kunden, det är ett samtalsmanus som rådgivaren hål-

ler sig till när lokalbankschefsbrevet följs upp och det är mallar för inbju-

dan/bekräftelsebrev. Mallen till introduktionsbrevet ser jag som ett sätt att för-

enkla och förbättra lokalbankernas arbetssätt. För kundprocessen skapar det 

tillförlitlighet då brevet är professionellt formulerat. I arbetet har också rutiner 

och standarder för hur kunder som avböjer erbjudandet ska hanteras. Kunden 

ska vid bokning av möte få kännedom om mötets syfte, innehåll och längd. Pi-

lotbankens arbete kan här hänföras till det som sker mellan genomförandelinjen 

och synlighetslinjen, det vill säga arbete som sker ”bakom disk” och inte i inter-

aktion med kund. Denna typ av arbetsuppgifter genomförs ofta av stödpersonal 

men i det här fallet är det frontpersonal som genomför arbetet med förbere-

dande aktiviteter bakom synlighetslinjen. 

 

I det tredje pilotkontorets arbete ingick att skapa standarder för hur kundmötet 

borde genomföras. Introduktionsmötet syftar till att väcka intresse hos kunden 

och att få kunden att boka ett rådgivningsmöte där målet är att kunden tecknar 

avtal med banken. I och med att möten beskrivs, skapas en standard för hur 

möten skall genomföras. Det torde innebära en förenkling för bankerna men 

också mindre utrymme för egna idéer. Utifrån kundens perspektiv är det rimligt 

att tro att mötesbeskrivningarna inger en form av förtroende. Beskrivningarna 

säkerställer att vikiga moment genomförs och att alla kunder blir behandlade 

lika, åtminstone i utgångsläget. 

 

I utvecklingsarbetet ingick också att producera en checklista innehållande vilka 

handlingar kunden bör ha med sig till rådgivningsmötet. Utöver det som redan 

nämnts skapade ett av pilotkontoren en kundlogg. Syftet med kundloggen är att 

teckna ned viktiga upplysningar om kunden.  

 

De nämnda resultaten från pilotarbetet framstår som styrningar av verksamhe-

ten. Rådgivare och chefer inom förmögenhetscentra måste ta hänsyn till stan-
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dardiseringen. Styrningarna garanterar att kunder får samma service oberoende 

av vilket förmögenhetscentra de vänder sig till.  

 

Vi kom fram till att det är rimligt att genomföra dokumenterad rådgivning 

med max tre kunder per dag. Det fanns en uppfattning att man skulle kunna 

ha fyra kunder per dag, då förstod man inte riktigt verkligheten (Chef för-

mögenhetscentra). 

 

Citatet ovan tyder på att pilotkontoren påverkade handbokens innehåll genom 

att föreslå upp till tre kunder per dag för dokumenterad rådgivning.  

 

Projekt Beta utvecklade ett IT-stöd att använda vid rådgivning. Prototypen för 

IT-stödet var så gott som klar då frontpersonalen provade funktionerna till-

sammans med kunder. Frontpersonalens bidrag var att forma standarden för 

teknikprocessen/IT-stödet, därmed förtydligades och förenklades teknikpro-

cessen. 

 

I projektarbetet var det rådgivarna som kom med användarråd, logistikfrågor, 

samtalsmässiga påpekanden, när jag säger det här vill jag ha en koppling över 

till den här funktionen eller en länk osv. (Projektledare). 

 

De förtydliganden och förenklingar som frontpersonalen bidrog till har påver-

kat tjänsteprocessen och då framförallt medarbetarprocessen. Frontpersonalen 

har medverkat till att skapa mallar för arbetsmetoder i Beta och därmed är det 

rimligt att anta att det sätts standarder för hur tjänsteprocessen skall genomfö-

ras. 

 

I projekt Gamma påverkade frontpersonalen standarden för hur framtidens 

bankkontor bör utformas. Frontpersonalen påverkade medarbetarprocessen 

genom att de bidrog med vilka arbetsmetoder som var lämpliga att aktivera. De 

bidrog genom att tillföra kunskap om hur bankpersonalen bemöter kunden i 

lokalen. Bidragen kan beskrivas som personalens bemötande och till viss del 

även beteende hos frontpersonalen och hur den fysiska miljön underlättar per-

sonalens arbete.  

 

Alla bidrag till Delta faller inom kategorin standardisering av tjänsteprocessen 

och då främst teknikprocessen. Delta är en tjänst på nätet och den ser likadan 

ut för alla kunder. En rimlig tolkning är att bidragen förenklande tjänsten.  
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Standardisering av arbetsinnehåll 

Rådgivning ingår som arbetsuppgift för flertalet av de personer jag intervjuat. 

Rådgivningen standardiserades då rådgivningsstöd infördes. Parallellt genom-

fördes ytterligare ett projekt där personalen tilldelades nya yrkesroller. Varje 

yrkesroll avser vilka arbetsuppgifter den innehåller. Varje anställd kan ha en 

eller flera yrkesroller, t.ex. som kassör och rådgivare. I praktiken kan det inne-

bära att den anställde arbetar i kassa på förmiddagen och som rådgivare vid 

obokad service på eftermiddagen. Yrkesrollernas arbetsinnehåll för den enskilde 

individen kan ses som del av tjänstesystemet. 

 

Med frontpersonalens bidrag till standardisering av arbetsinnehållet avses t.ex. 

den användarhandledning projekt Alfa resulterade i. I användarhandledningen 

beskrivs indirekt gränsdragningar för vad arbetet som privatrådgivare innehål-

ler. 

 

När alla skulle köra igång insåg vi att det behövs en guideline för att komma 

igång (Affärschef). 

 

Verksamheten med förmögenhetsrådgivning hade delvis redan påbörjats när 

projektet startade men det fanns många frågetecken som en av affärscheferna 

beskriver ovan. I användarhandledningen ges förslag på hur ett veckoschema 

kan se ut för en rådgivare och det anges riktlinjer för hur det fylls i på ”rätt” 

sätt.  

 

 Hur ser din rådgivares almanacka ut? (Handbok 2002). 

 

Eftersom det är en ny situation för rådgivarna att själva boka kunder och plane-

ra sin tid ger användarhandledningen riktlinjer för verksamheten. Användar-

handledningen ger också direktiv för vilka metoder som bör användas för att nå 

uppställda mål men också en övergripande beskrivning av arbetets innehåll. 

Mallar som utvecklats används för att förenkla för bankkontoren resulterar ock-

så i ett juridiskt och affärsmässigt riktigt brev. Mallarna bygger på rådgivarnas 

erfarenheter och på så sätt förebyggs förhoppningsvis eventuella felaktigheter. 

Att samma erbjudande skall gälla överallt kan också ses som en standardisering 

och förenkling av verksamheten och därmed tjänstesystemet. 
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I Beta är IT-stödet en stor del av en rådgivarens arbetsinnehåll och framtagan-

det av det har därmed standardiserat arbetsinnehållet. Oavsett vilken rådgivare, 

vilken bank eller ens i vilkens landsända kunden befinner sig och får sin rådgiv-

ning ska den ha samma kvalitetsnivå.  

 

Standardiseringen av det fysiska rummet, Gamma, påverkar även det arbetsin-

nehållet och då i första hand för den personal som tidigare enbart arbetat med 

kassatjänst. Efter förändringen av den fysiska miljön har personalen delvis fått 

förändrade arbetsuppgifter. Standardiseringen av det fysiska rummet påverkar 

inte enbart arbetsmiljön för den anställde utan även miljön för kunden då den 

besöker banken. 

 

Införandet av Delta har förändrat företagsrådgivarnas arbetsinnehåll genom att 

de numera skall erbjuda kunder bokföringstjänst på Internet i samband med 

rådgivning. Frontpersonalen påverkade i sin tur att de inte skulle behärska tjäns-

tens innehåll utan de enbart skulle vara förmedlande. Förmedlingen av tjänster 

påverkade i sin tur organisationen och därmed också tjänstesystemet.  

 

6.3.2 Relationsskapande 

Relationsskapande är personalens attityder och beteende i samband med kun-

dens besök på banken samt kundens interaktion med exempelvis hemsidor och 

banklokalens miljö. Relationsskapande mellan kunder och bankens personal 

handlar dels om att etablera relationer med nya kunder, dels om att fördjupa 

och vidga relationen med befintliga kunder. Relationsskapande är en viktig fak-

tor för banken, dels för frontpersonalens självkänsla och dels som medel för att 

skapa merförsäljning av tjänster och produkter. Frontpersonalen har i denna 

studie bidragit med att etablera relationer med nya kunder t.ex. genom att ut-

veckla säljbrev. Fördjupning och vidgning av relationer med befintliga kunder 

sker genom att rutiner skapades för hur kunder bokas samt förberedelser och 

genomförande av kundmöten. 
 

Goda relationer skapas bäst i en attraktiv och ändamålsenlig miljö. Med miljö 

avses här exempelvis temperatur, luftens kvalitet, ljud, musik och dofter (Bitner 

1992), vilket sammantaget kan bidra positivt eller negativt till relationsskapan-

det. Edvardsson m.fl. (2005) hävdar att det är kombinationen av den fysiska 

miljön, bemötandet och de tjänster som erbjuds som utgör relationsskapandets 

mekanism. I denna studie har frontpersonalen bidragit till utformning av den 
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fysiska miljön t.ex. genom att påverka banklokalens utformning i projekt 

Gamma.  

 

Enligt Edvardsson (1996, sid. 213) framgår att ”tjänster inte finns utan kommer 

till eller uppstår i en kunddriven, värdeskapande process i vilken personmöten 

ofta (men inte alltid) spelar en central roll för kundens upplevda kvalitet”. Mot 

denna bakgrund är det viktigt med relationsskapande aktiviteter och interaktio-

ner. 

 

Ytterligare en aspekt på relationsskapande är att interna relationer lägger grun-

den för externa. Om det skapas interna, väl fungerande relationer, skapar de i 

sin tur förutsättningar för att i mötet med både befintliga och nya kunder ut-

veckla väl fungerande relationer.  

 

Relationsskapande utvecklas i eller vid: 

• Kontakt med nya kunder. 

• Fördjupning av relationer med befintliga kunder. 

• Reklam, säljaktiviteter och andra imageskapande aktiviteter. 

• Kunders interaktion med varandra. 

• När tjänsten används eller bedöms. 

• Klagomålshantering. 

• Interaktion med hemsidor och informationsmaterial. 

• Banklokalens utformning. 

• Mötesrummens utformning. 

• Välkomnandet. 

• Trivsel under mötet. 

• Rutiner vid bokningar och avbokningar.  

 

Relationsskapande, en viktig faktor 

Relationsskapande är en viktig faktor för banken, dels för frontpersonalens 

självkänsla och dels som medel för att skapa merförsäljning av tjänster och pro-

dukter. Att skapa goda relationer med kunder för att i förlängningen kunna 

genomföra sina affärer är en viktig del av verksamheten.  

 

Genom intervjuer framkom att ett av målen med de studerade projekten var att 

skapa merförsäljning och en rimlig tolkning är att det för merförsäljning krävs 

goda relationer mellan banken och kunden. Med banken avses i detta samman-
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hang i första hand den frontpersonal som möter kunden. Det är med andra ord 

viktigt att frontpersonalen bidrar till att denna relation är god.  

 

Attityder och beteende har varit ett genomgående tema när frontpersonalen fått 

ge sin syn på bidragen till de olika projekten. Med social kompetens avses bland 

annat på vilket sätt frontpersonalen skapar en god relation mellan sig och kun-

den. På samma sätt som utveckling och prov av standardiserade tjänsteproces-

ser beskrivs även relationsskapande som utveckling och tester av relationsska-

pande tjänsteprocesser.  

 

I projekt Alfa kan bidrag kopplas till relationer och relationsskapande, t.ex. ge-

nom att pilotbanken, inom ramen för kundmötet, diskuterar hur man skapar 

trivsel vid välkomnande av kunden. Relationsskapande mellan kunder och ban-

kens personal handlar dels om att etablera relationer med nya kunder, dels om 

att fördjupa och vidga relationen med befintliga kunder. I handboken kan man 

läsa följande tips för chefen i egenskap av medlyssnare vid en rådgivning. Samt-

liga tips påverkar medarbetarprocessen. 

 

 På vilket sätt har kunden tagits emot? 

 Hur hittar kunden till rådgivaren? 

 Är det skyltat på ett effektivt sätt för att hjälpa kunden att hitta? 

Finns receptionist eller annan som hjälper kunden till rätta?  

Verkar det fungera väl?  

Finns förfriskningar och tidningar om kunden behöver vänta i loungen? 

   (Handboken 2002). 

 

Konkreta förslag var alltså att någon ska välkomna kunden och exempelvis visa 

var kunden kan sitta ner och vänta om de var tidiga och att det skulle finnas 

tillgång till tidningar, frukt och kaffe. Förslagen tyder på att personalen vill ska-

pa en så bra relation som möjligt med kunden. Här gäller det att frontpersona-

len/rådgivaren har rätt attityd till uppgiften och därmed den kompetens som 

krävs för att hantera situationen. Ett varmt välkomnande skapar ett bra ut-

gångsläge för att kunna genomföra ett givande möte. Till relationsskapande 

handlingar eller till att vidmakthålla goda relationer hör också de bidrag som 

beskriver hur t.ex. avbokningar hanteras och åtgärder vid rådgivares sjukdom. 

Ytterligare ett relationsfrämjande bidrag är att rådgivaren och kunden sitter så 

att båda ser datorskärmen och kan följa med när rådgivaren fyller i uppgifter. 

Ett sätt att hålla ordning på sina kunder är att använda sig av en kundlogg där 
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rådgivaren skriver in kundens personnummer, civilstånd, familj och fritidsin-

tressen samt andra relevanta anteckningar. Den medverkande frontpersonalen 

föreslog inom ramen för medarbetarprocessen också att det skulle finnas ett 

mötesrum där kund och rådgivare kunde mötas på lika villkor. Mötesrummet 

skulle inte vara för stort och vara fritt från insyn (jfr. projekt Alfa och Gamma).  

 

I projekt Beta var frontpersonalens roll att pröva ett nästan färdigt IT-stöd och 

ha synpunkter på det. Proven skedde tillsammans med kund men det ingick inte 

i uppgiften att påverka annat än teknikprocessen, i det här fallet IT-stödets 

funktion. Även om frontpersonalen inte aktivt arbetade med att skapa goda 

relationer tolkar jag att de förbättringar de bidrog med förenklade deras arbete 

och kundens förståelse för teknikprocessen (IT-stödet/Rådgivningsstödet). Det 

är således rimligt att anta att detta indirekt bidrog till att skapa bättre relationer 

mellan rådgivare och kund.  

 

I Gamma var relationen med kunden viktig vid utformningen av den fysiska 

miljön. Syftet med de åtgärder frontpersonalen bidrog med var dels att skapa en 

bra arbetsmiljö men också att skapa bra förutsättningar för goda relationer med 

kunderna. Goda relationer skapas bäst i en attraktiv och ändamålsenlig miljö. 

Med miljö avses här exempelvis temperatur, luftens kvalitet, ljud, musik och 

dofter (Bitner 1992) vilket sammantaget kan bidra positivt eller negativt till rela-

tionsskapandet. En rimlig tolkning är att de bidrag frontpersonalen lämnade 

ytterst handlade om att bemötandet av kunden skulle ske på bästa sätt. Pilot-

banken mötte nämligen sina kunder vid entrén till banken med motivet att in-

formera och ledsaga kunden i den ombyggda banklokalen. Orsaken till det tor-

de vara att de ville skapa goda relationer mellan bankens personal och kunder-

na. Brady och Cronin (2001) använder sig av begreppet interaktionskvalitet vil-

ket har relevans här då det uppstår interaktion mellan personal och kund i sam-

band med mötet. Goda relationer är en förutsättning utvecklande av affärer 

med kund. Goda relationer kan naturligtvis skapas på andra sätt men att åtmin-

stone efter en ombyggnation hjälpa kunden tillrätta kan vara fruktbart. Ed-

vardsson m.fl. (2005) hävdar, i likhet med mig, att den fysiska miljön inte är 

tillräckligt för att skapa en relation med kunden utan att det är kombinationen 

av den fysiska miljön, bemötandet och de tjänster som erbjuda som utgör rela-

tionsskapandets mekanism.  

 

Eftersom Delta är en ren Internettjänst så handlar det inte om personliga rela-

tioner utan en relation mellan kunden och banken. Alla bidrag som förenklar, 
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som ger större flexibilitet eller annat som stärker relationer mellan kunden och 

banken är bra för banken. 

 

Det banken genomför enligt ovan kan tolkas som en form av marknadsföring, 

relationsmarknadsföring. Grönroos (2000) menar mer specifikt handlar rela-

tionsmarknadsföring om att identifiera, etablera, upprätthålla, utveckla och då 

det är nödvändigt även avveckla relationer med kunder och andra intressenter. 

På en strategisk nivå kan relationer ses som flöden (Strandvik 2001). Det finns 

ett inflöde av kunder, ett kontinuerligt flöde av befintliga kunder som åter-

kommer och ett utflöde av kunder som avlägsnar sig från marknaden eller byter 

till konkurrerande alternativ. Kundrelationer kan betraktas ur tre aspekter, att 

skapa, att odla och att avveckla. I min undersökning eftersträvas främst att ska-

pa kundrelationer men även att odla dem.  

 

6.4 Sammanfattning och slutsatser av kapitlet 

Bidrag till den nya tjänsten kan delas in i två kategorier styrning och relationsska-

pande. De bidrag som bidrar till att styra verksamheten kan i huvudsak hänföras 

till tjänsteprocessen och till tjänstesystemet. De bidrag som bidrar till att skapa 

goda relationer mellan kund och bank kan i huvudsak hänföras till kvalitetsfak-

torerna. 

 

I de fall som studerats har frontpersonalen bidragit främst till tjänsteprocessen. 

Mer specifikt kan huvuddelen av bidragen hänföras till medarbetarprocessen 

men även till kundprocessen och till teknikprocessen. Frontpersonalen bidrar 

till standardisering av medarbetarprocessen och teknikprocessen påverkar också 

kundprocessen. Bidragen för att skapa bättre relationer mellan bankens perso-

nal och kund kan framförallt hänföras till medarbetarprocessen. Tjänstesyste-

met har frontpersonalen påverkat på flera sätt dels genom att bidra med att 

standardisera arbetsinnehållet, dels genom att påverka standardiseringen av det 

fysiska rummet.  

 

När resultatet av tjänsteutvecklingsprocessen relateras till kvalitetsfaktorer 

framgår att standardiseringsarbete och relationsskapande bidrag skapar förtro-

ende och pålitlighet samt enkelhet. Genom att både frontpersonal och kunder 

vet vad som avses då standarder skapas, skapas också enkelhet. Sammanfatt-

ningsvis kan konstateras att det finns två områden där frontpersonalen inte läm-

nat något bidrag, nämligen flexibilitet och återställningsförmåga.  
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De relationsskapande bidragen kan också relateras till kvalitetsfaktorn persona-

lens kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen då de relationsska-

pande bidragen i flera avseenden kan hänföras till framförallt frontpersonalens 

beteende.  

 

Relationen mellan de båda kategorierna styrning och relationsskapande förefal-

ler vara att styrning skapar förutsättningar för att relationer ska kunna skapas 

och dessutom kunna stärkas. Styrning av verksamheten som är relaterade till 

relationsskapande handlingar har utvecklats både när det gäller lokalens ut-

formning och tjänsteprocessen. Lokalen har utformats för att kunden ska kun-

na känna sig välkommen och kunna utföra sina ärenden på ett för dem trivsamt 

sätt. På så sätt skapas goda relationer mellan kunden och banken. Vid personlig 

service bidrog frontpersonalen med förslag på hur kunden tas emot och ska 

behandlas då de besöker banken. Förslagen blev senare standard i det doku-

ment som benämns Handbok 2002.  

 

Det framgår av empirin att de nya tjänsterna utgår från kunders behov. Re-

spondenterna framhåller att det var de intervjuer med kunder och medarbetare 

som genomfördes 1998-1999 som skapade idéerna till de nya tjänsterna. Tjäns-

terna utformades för att uppnå högre värde för kunderna men kanske framför-

allt för att banken skulle kunna konkurrera med andra företag. Det är bankens 

huvudkontor och dess projektledningar som drivit igenom de nya tjänsterna 

med hjälp av personalen på lokala bankkontor. Frontpersonalens bidrag till de 

nya tjänsterna är mycket begränsat, med undantag av projekt Alfa. 
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7 Effektiviseringsproblematiken i tjänsteutveckling  

I kapitel sju behandlas forskningsfråga tre, hur bedrivs effektiv tjänsteutveck-

ling? I kapitlet beskrivs och analyseras skillnader och likheter mellan frontper-

sonalens egna uppfattningar om deras bidrag och projektledarnas uppfattningar 

om vad frontpersonalens bidragit med för att effektivisera tjänsteutvecklings-

processen. Genom att använda mig av ovan nämnda perspektiv fördjupas dis-

kussionen angående frontpersonalens medverkan i tjänsteutvecklingsprocessen 

samt personalens medverkan i förhållande till effektiviseringsproblematiken. I 

kapitlet framgår att kategorierna effektivisering genom delaktighet och engagemang och 

effektiviseringsproblem genom motivationsbrist och motstånd utkristalliserats. Effektivi-

tetsproblematiken belyses ur ett ”partiellt” perspektiv i den meningen att jag 

inte direkt studerat tjänsterna på marknaden och därmed inte studerat kunders 

uppfattningar.  

 

I kapitel fem och sex framgår att frontpersonalen bidrog med utvecklingsarbete, 

exempelvis att pröva i praktisk verksamhet nästan färdiga tjänster och att de 

själva utvecklade underlag för en ny arbetsbeskrivning. Frontpersonalen bidrog 

även med effektiviserande arbete så som att förmedla kunder och att implemente-

ra och lansera de nya tjänsterna. Vidare bidrog personalen till standardisering av 

arbetsmetoder och arbetsinnehåll samt de relationsskapande aktiviteter som 

genomfördes under utvecklingstiden. De relationsskapande insatserna bestod 

bland annat i att formulera anvisningar för banklokalens utformning, frontper-

sonalens mottagande och omhändertagande av kunden i tjänstemötet. I kapitel 

sex diskuteras även frontpersonalens bidrag till den färdiga tjänstens kvalitet 

som i likhet med standardisering och relationsskapande har ett frontpersonalper-

spektiv men även ett kundperspektiv. De kategorier som diskuteras ovan på-

verkar både tjänsteutvecklingsprocessen och den nya tjänsten men det som på-

verkar tjänsteutvecklingsprocessen mest sett ur ett managementperspektiv är de 

effektiviserande bidragen. Med effektivisering avses här främst inre effektivitet. 

Inre effektivitet är ett mått på hur väl organisationen gör saker rätt internt (Et-

ziano 1964), hur väl organisationen uppnår internt uppsatta mål med minsta 

möjliga medel.  
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7.1 Resultat av kodning 

Kategoriseringen fortsätter nu ytterligare ett steg genom att jag går igenom ma-

terialet en gång till. Denna gång utifrån den tidigare kategorin effektivisering och 

genom att skilja på frontpersonal och projektledare. Det övergripande syftet med 

kodningen är att forma kategorier som kan relateras till effektiviseringsproble-

matiken i tjänsteutvecklingsprocessen. Som underlag för kategoriseringen har 

ett stort antal citat från intervjuerna använts för att genomföra den öppna kod-

ningen. Jag har valt att återge förhållandevis omfattande citat för att läsaren ska 

kunna bilda sig en egen uppfattning om innehållet kategorierna. Resultaten av 

den öppna kodningen redovisas i två avsnitt; 7.1.1 Personal vid lokal bank och 

7.1.2 Projektledare. I respektive avsnitt behandlas citat, underkategorier, kategori-

er och överordnade kategorier. I ett första steg har ett antal citat sammanförts 

och kodats. (En mer detaljerad genomgång av tillvägagångssättet återfinns i av-

snitt 3.2.4.) 

 

7.1.1 Personal vid lokal bank 

Jag inleder analysen med citat från intervjuerna med personal vid de lokala ban-

kkontoren som medverkade i projekten. 

 

Tabell 7.1 Citat och underkategorier, personal vid lokal bank. 

Intervjucitat Underkategorier  

Vi brainstormade över alla områden och jag tog med mig det 

de andra tillförde vad gäller kundmötet (Rådgivare). 

 

Det roliga är att det är ens egna ord som är med i det färdiga 

materialet. Man har verkligen tagit sig tid och lyssnat på oss 

som jobbar med det och inte hittat på någonting eget. Jag tror 

att om man gör på detta sätt kommer medarbetarna att an-

vända sig av materialet på ett annat sätt. Detta är första 

gången vi fått vara med i skriftlig form, tidigare har vi fått ge 

synpunkter men det är först de tre senaste åren de börjat lyss-

nat på oss på riktigt (Rådgivare). 

 

Om man bara hade genomfört projektet utifrån huvudkontoret 

så är det lätt att glömma bort småkontoren och bara komma 

ihåg storstadsmiljö (Rådgivare). 

Effektivisering i form 

av att frontpersonalens 

medverkan i tjänsteut-

vecklingsarbetet höjer 

frontpersonalens moti-

vation. 
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Det tycker jag är bra eftersom det är vi som jobbar dagligen 

med det. Jag tycker det är jättebra att vi rådgivare fått vara 

med och påverkat, många gånger är det bara affärscheferna 

som får vara med och dom vet ofta inte hur det är i verklighe-

ten! Dom arbetar inte dagligen med att träffa kunder och an-

vända systemen, det är ju vi som vet det och då är det bra att 

vi fått vara involverade också. Bra att all personal fått vara 

med. Genomförandet av det här projektet kan gärna vara en 

mall för framtida projekt (Rådgivare). 

 
Kundjournalsblanketten är mitt bidrag (Rådgivare). 

 

Jag bidrog med ganska mycket, jag delade upp så att alla fick 

en varsin del och jag tog på mig insamlandet och själva skri-

vandet. Alla de här olika mötena på sidan 34, det är mitt 

plus sidan 35 och 36. Möte på annat kontor tog en annan 

medarbetare. Jag bidrog egentligen med ganska mycket (Råd-

givare). 

 

Vi kom fram till att det är max tre kunder som det är rimligt 

att genomföra dokumenterad rådgivning med per dag (Chef 

förmögenhetscentra). 

 

Eftersom jag är lånemänniska från början så hade jag mycket 

synpunkter på den delen. Det saknades saker och det var 

kalkyler som inte stämde (Rådgivare). 

 

Medarbetarna bidrog med finjustering och förenkling av lanse-

ringen. Utan vår medverkan i pilot och slutlansering så blir 

det ingen produkt ute på marknaden, trots allt är det vi som 

sitter med kunderna och vet vilka som är lämpliga för att testa 

eller att pilota som i det här fallet, utan oss skulle det inte vara 

lika lätt för banken att lansera en produkt (Företagsrådgi-

vare). 

 

Sedan så skulle man ju då stå och jobba och då fick man små 

fruktansvärda sittståpallar, där du bara kunde doppa bakde-

len på, och när man gjorde det så ramlade man nästan av. 

Effektivisering i form 

av att frontpersonalen 

formulerar konkreta 

bidrag utifrån sin ar-

betslivserfarenhet.  
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Och det fungerade ju inte. Det var ju fruktansvärt. Och det är 

rätt jobbigt att stå så en hel dag därför att du står ju där. Det 

är skillnad om man jobbar i butik då rör du dig. Här står 

man ju rätt så fixerad. Och så började problem med ryggar och 

fötter och allt möjligt så. Men efter nio månaders hård kamp 

så fick vi stolar. Men det störde ju konceptet för att det fick ju 

inte lov att se ut så. Men det blev sanktionerat ändå. Och idag 

får dom ha stolar överallt. Även när det byggs om. Man får 

inte ha blommor och man får inte ha familjeporträtt. Och det 

hade man ju förr, då hade man ju familjen där lite så vid sitt 

skrivbord och här får man inte ha någonting. Blommor det 

kostar vi på oss i alla fall (Rådgivare). 

 

Jag tror inte att vi hade lyckats lika bra om inte personalen 

medverkat, jag tror att det är ett vinnande koncept att göra så 

här (Rådgivare). 

 

Men jag tror också det är lättare att trivas om man får vara 

med och vara delaktig i någonting. Sedan tror jag inte att det 

gör så mycket om man inte får bestämma så mycket men att få 

vara med på resans gång förstår du hur jag menar. Ändå att 

man får tycka lite. Det tror jag är oerhört viktigt. Få sina 

medarbetare med på sin resa. Om resan är att utveckla och 

utforma ett nytt arbetssätt eller en banklokal, här hade vi ju 

både och så att säga (Kontorschef). 

 

Indirekt var jag med i en projektgrupp i och med den lokala 

kopplingen till pilotverksamheten, det fanns troligen en central 

projektgrupp som med mera beslutsmandat än vad jag gjorde 

för jag hade inte mer än en samrådsverkan. Jag kände mig 

delaktig men jag var ju inte med på veckomöten och så där 

(Företagsrådgivare). 

 

Det var bra att vi tidigt fick bra information om statusläge, 

rapporter, hur utvecklingen fungerade, vad som genomfördes. 

Starkt engagemang från central nivå att de verkligen lyssnade 

på våra åsikter här i lokala banken, det kändes som om vi 

hade gehör för våra idéer och önskemål. Det kändes som vi var 

 

Effektivisering genom 

att frontpersonalens 

medverkan och delak-

tighet medför engage-

mang och trivsel.  
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en partner i framtagandet fram till lanseringen. Vi var i alla 

fall klart delaktiga, vi kanske inte var den huvudsakliga 

partnern, vi var väl en av pusselbitarna för att kunna göra en 

färdig produkt (Företagsrådgivare). 

 

Jag skulle ha gett projektet mer tid, jag skulle ha engagerat 

mig mer i projektet. Vi trodde nog att det skulle halka med i 

det vanliga men så var det ju inte (Rådgivare). 

 

Effektiviseringsproblem 

genom att testningen 

prioriterades bort. 

 

När det sjösattes så att alla fick tillgång till det fick det inget 

positivt välkomnande. Det var liksom ingen som orkade ta till 

sig det utan de rann bara ut i sanden. Jag körde väl nåt men 

det var svårt när det inte fanns någon press att genomföra det. 

Det rann ut i sanden för att det är ett ganska tungt system och 

det kräver ganska mycket av en som rådgivare också (Rådgi-

vare). 

 

Det blev ingen succé. Jag tror det varit svårt i hela Sverige 

(Rådgivare). 

 

Det var synd när vi hade de utbildningarna för personalen att 

det rann ut i sanden. Det var ingen riktig uppföljning. Det var 

ingen som tryckte på från något håll. Ambassadörerna följde 

inte upp ordentligt och jag vet att det fanns affärschefer som 

tyckte det har var skit så det var dåligt med stöd. Så ledningen 

i Stockholm var inte alla gånger positiv. Det är svårt att få 

någonting att fungera om inte cheferna tycker det är bra. Sen 

togs det beslut på högre ort att nu ska ni tycka det här är bra 

och det är ju bra. Men man måste känna det som chef för att 

låta medarbetarna lära sig det här, de måste få tillräckligt med 

tid. Någonstans där gick det lite snett ett tag. Det var fram-

förallt när Rådgivningsstödet gick ut till alla rådgivare som vi 

tappade tid då det tog lång tid innan det började fungera 

(Rådgivare). 

 

Förseningen berodde inte på den tekniska utvecklingen utan 

mer på ledarskapet. Det fanns inte motivation, är det inte att 

någon ställer krav och ingen som frågar, då struntar man i det. 

Effektiviseringsproblem 

i form av att ledarska-

pet upplevdes som då-

ligt. Utebliven uppfölj-

ning medförde avsak-

nad av incitament att 

använda de nya tjäns-

terna.  
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Där tappade man fart. (Rådgivare). 

 

Problemet är att dom vill bara prata om tekniken, det är det 

som är problemet när man säljer in det här. För att rådgivar-

na ska förstå det här behöver de förstå när och hur vi använ-

der det, vad är min roll i den här organisationen, hur ska jag 

jobba, det här är bara ett verktyg (Rådgivare). 

 

Utbildningen har varit utan hänsyn tagen till att det bara är 

ett arbetsverktyg, inte speciellt krångligt. Man har för mycket 

fokus på tekniken, det är sekundärt. Det viktiga är att förstå 

när och hur man använder det. Varför ska jag använda det 

här, kan det vara en tillgång för mig i min yrkesroll och om 

man kan svara ja på den frågan att det är en tillgång, kan 

man då gå vidare med det så kommer tekniken med automa-

tik. Den som är motståndare från början och sitter och gnäller 

på tekniken och andra petitesser dom kommer inte att använ-

da det eller använder det inte på rätt sätt. Det gäller att förstå 

sambanden så lär man sig det andra (Rådgivare). 

 

Här är det dock ett problem eftersom om kunden antar erbju-

dandet blir rådgivaren av med kunden och det är inte alla 

rådgivare så intresserade av. Det är viktigt att förstå att det är 

kunden som gör valet och att inte personalen blir uppdelad i vi 

och dom (Affärschef). 

 

Effektiviseringsproblem 

i form av motivations-

problem - frontperso-

nalen hade svårt att ta 

till sig den nya tekniken. 
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Utifrån citaten har kategorier skapats som presenteras i figur 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Kategorisering av personal på bankkontors uppfattningar. 
 

Frontpersonalens uppfattning om delaktighet och engagemang 

Med delaktighet och engagemang avses vad frontpersonalen uppfattar och an-

ger att de genom sin medverkan tillfört utvecklingsarbetet.  

 

Gemensamt för kategorierna, effektivisering genom delaktighet och engagemang, och 

effektiviseringsproblem genom motivationsbrist och motstånd, är att de har sin grund i 

frontpersonalens dagliga arbete. Att frontpersonalen får möjlighet att dela med 

sig av sina erfarenheter upplever de motivationshöjande. Att dela med sig av sin 
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vardag kan bestå i att skriva delar av en ny arbetsmetod eller att ha möjlighet att 

påverka genom synpunkter och påpekanden.  

 

Att frontpersonalens arbete gav utslag i den färdiga arbetsbeskrivningen var 

något som uppskattades av frontpersonalen. De ansåg att projektledningen lyss-

nat på dem och använde deras förslag, vilket intervjuerna visat ha stor betydelse 

för den enskilde medarbetaren. Att dessutom projektledningen anlitade perso-

nal på mindre orter och inte enbart höll sig till storstäderna gjorde att frontper-

sonalens motivation höjdes då de kände sig uppmärksammade på ett sätt som 

de sällan hade varit innan. Det underlättade utvecklingsarbetet då flera personer 

från samma bankkontor var med i samma projekt, dels genom att de hade ett 

gemensamt problem, dels genom att det avdelades tid för arbetet. Konkreta 

bidrag lämnades främst i form av den kunskap frontpersonalen förvärvat ge-

nom det dagliga arbetet. De bidrag som fick genomslag och kan härledas till 

frontpersonalen i form av förslag, manualer, blanketter etc., har bidragit till att 

höja motivationen hos medarbetarna. Ytterligare ett bidrag, och kanske ett av 

de viktigare, var att implementering och lansering underlättades genom front-

personalens medverkan förankrade den nya tjänsten hos övriga medarbetare. 

Frontpersonalens medverkan i projektet medförde att implementeringen för-

enklades och att frontpersonalen utbildade varandra. Lanseringen av de nya 

tjänsterna mot kund var det i första hand frontpersonalen som genomförde. 

Många av de intervjuade medarbetarna upplevde att de var delaktiga utan att de 

bidragit med särskilt mycket. De hade dock möjlighet att bidra vilket är nog så 

viktigt för delaktigheten, vissa upplevde att de var en partner som projektled-

ningen samarbetade med. Flera av de intervjuade påvisade vikten av att bli sedd 

och hörd för att känna sig delaktig.  

 

Personals delaktighet har genom tidigare forskning definierats, framförallt inom 

forskningen om kvalitet och TQM (Total Quality Management). Delaktighet 

kan delas upp i fyra olika dimensioner, informationsdelning, kunskap och ut-

bildning, belöningar och delegering av makt (Lawler m.fl. 1992, 1995). Informa-

tionsdelning inbegriper att personalen informeras om företagets verksamhet 

och om dess framtid. Det kan t.ex. vara ny teknik som påverkar den anställde. 

Informationsdelning blir en effekt av att låta frontpersonal medverka i tjänste-

utvecklingsprocessen och kan hänföras till att medverkan i sig är viktig. Att per-

sonalen känner att de behärskar sitt arbete är grundläggande för att de ska upp-

leva sig delaktiga. Kunskap och utbildning är också ett i tjänsteutvecklingspro-

cessens aktiviteter då nya tjänster ska implementeras. Kunskap förmedlas från 
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projektledningen till frontpersonalen i samband med implementeringen av en 

ny tjänst. Ett vanligt sätt är att frontpersonalen får genomgå utbildning för att 

lära sig de nyheter som introduceras. Den i projekten medverkande personalen 

erhöll utbildning som medförde ny kunskap. 

 

Att skapa belöningssystem som får de anställda att fördjupa sig i företagets 

verksamhet skapar också delaktighet enligt Lawler m.fl. (1992, 1995). Att front-

personalen erhållit belöningar i monetära termer har inte framkommit i de in-

tervjuer som genomförts. Däremot fick personalen andra typer av belöningar, 

exempelvis att få sina idéer genomförda och att ”få vara med”. Ytterligare ett 

argument Lawler tar upp är att fördela makten. Metoder för att stimulera per-

sonalen att komma med förslag och problemlösningar kan ses som praktiker 

för att fördela makten. Delegering av makt framstår som ett av de viktigare 

momenten när utformningen av nya tjänster genomförs av frontpersonalen. 

Även när det gäller makt kan tydliga kopplingar göras till att medverkan i sig är 

viktig för effektiviseringen.  

 

Intressant är att motivationshöjande inte tydligt kan kopplas till Lawler m.fl. 

(1992, 1995) forskning om delaktighet. Den rimligaste tolkningen är att Lawler 

beskriver ledares syn på delaktighet och här är det frontpersonal som intervju-

ats. Motivationen verkar dock vara en viktig faktor för frontpersonalen. Det 

finns fler forskare som studerat och diskuterat personalmedverkan mer allmänt 

och inte speciellt utifrån tjänsteutvecklingsprojekt. De slutsatser de kommit 

fram till går dock i viss mån att överföra till min studie. Gyan-Baffour (1999) 

har studerat effekterna av personalmedverkan utifrån ett managementperspek-

tiv och dragit slutsatsen att personalmedverkan är förenat med högre effektivi-

tet. Personalmedverkan är en process som är designad för att bemyndiga orga-

nisationens medlemmar att ta beslut och att lösa problem passande deras nivå i 

organisationen. Logiken bakom idén om personaldelaktighet är att människor 

närmast problemet eller närmast möjligheten har den bästa positionen för att 

genomföra förbättringar om de har nödvändiga befogenheter (Sun m.fl. 2000). 

Detta stämmer väl med tjänsteutvecklingsprojekten i innevarande studie. Det 

var de som skulle hantera förändringarna som också var med och utvecklade 

dem.  

 

Som tidigare framgått av den teoretiska referensramen bidrar delaktighet ofta 

till ett större engagemang och större helhetsförståelse av tjänsten (Alam 2002). 

Medarbetare som har ett inflytande i tjänsteutvecklingsprocessen tenderar att 
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acceptera tjänsten vilket förenklar implementeringen (de Jong & Vermeulen 

2003; Schneider & Bowen 1984). Resultaten från denna studie stämmer väl 

överens med vad Alam (2002), de Jong och Vermeulen (2003) och Schneider 

och Bowen (1984) kommit fram till, nämligen att det är medverkan i sig som är 

värdefull för att personalen ska känna sig delaktiga och inte i första hand att 

frontpersonalen konkret bidragit med ett stort antal konkreta förbättringar. 

 

Frontpersonalens uppfattning om motivationsbrist och motstånd  

Med motivationsbrist avses att frontpersonalen inte är motiverade att genomfö-

ra vissa aktiviteter då det inte finns tillräckliga incitament för att genomföra 

dem. Med motstånd åsyftas att frontpersonalen inte genomför det som projekt-

ledningen förväntat eller krävt och kommunicerat att de skulle göra.  

 

Bristen i IT-kompetens var tydlig bland frontpersonalen. Medelåldern i perso-

nalgruppen var tämligen hög och de hade ”tvingats” byta arbetsuppgifter till 

sådana som de inte behärskade fullt ut. Många anställda funderade på varför det 

var nödvändigt att förändra. Det var framförallt de som inte medverkat i pro-

jekten som hade bristande motivation och svårt att ta åt sig den nya tekniken. 

Motivationsbristen kan i viss mån hänföras till projektledningen, och för den 

del även bankledningen, då det inte fanns tillräckliga incitament för att använda 

de nya tjänsterna. Projektledarnas ledarskap eller brist på ledarskap och motiva-

tionsbrist har ett tydligt samband då de är orsaker till att frontpersonal inte 

genomförde det projektledningen förväntat sig. När tjänsteutvecklingsproces-

sens genomförande diskuterats i tidigare forskning nämns enbart de positiva 

effekterna av personalmedverkan. De negativa sidorna, som motivationsbrist 

och brist på ledarskap är dock aspekter som inte går att bortse från. Frontper-

sonalen ansåg att ledningen hade brister och svarade med att göra motstånd på 

olika sätt. Uppenbarligen prioriterades uppdrag från projektledningen i vissa fall 

bort. Det var de lokala förutsättningarna som styrde användandet av tiden. 

Andra brister eller problem var att IT-kompetensen inte motsvarade de krav 

som en av de nya tjänsterna (där ett dataprogram var dominerande) ställde på 

personalen. Ledarskapet är alltid problematiskt i sammanhang då det finns fler 

än en ledare. I de här fallen uppstår en matrisorganisation där frontpersonalen 

skall leva upp till den ordinarie chefens krav och önskemål samtidigt som de 

skall leva upp till den andra chefen i matrisorganisationen, i det här fallet pro-

jektledaren. I de projekt som jag studerade hade den lokala chefen och projekt-

ledaren inte alltid samma uppfattning vilket resulterade i att frontpersonalen 
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fick olika direktiv. Detta medförde att frontpersonalen inte alltid lyssnade på 

projektledningens krav och önskemål, vilket i sin tur kan härledas till informa-

tionsbrist, brist på kunskap och brist på utbildning för frontpersonalen. Det 

framkom att prioritering av andra uppgifter än tjänsteutveckling resulterade i 

förseningar av tjänstens lansering. Då rådgivare som skulle prova prototyperna 

insåg att deras tid inte räckte till var det minst problematiskt att inte genomföra 

proven. Ledarskapsproblemen bestod i att frontpersonalen upplevde att de 

närmaste cheferna inte prioriterade de nya tjänsterna eller inte ens ansåg att de 

var bra. Frontpersonalen ansåg heller inte att det fanns anledning till att lansera 

den nya tjänsten då ingen uppföljning skedde.  

 

Redan i början på 1900-talet konstaterade Taylor (1998 (1911)) att anställda 

gjorde motstånd mot företagsledningars försök att utöva kontroll. Motstånd 

mot förändringar på arbetsplatser har alltid funnits och de fall som undersökts i 

denna studie är införandet av de nya tjänsterna förknippade med förändringar i 

frontpersonalens arbetssituation. Varför gör då frontpersonal motstånd mot 

förändringar? Folger och Skarlicki (1999) har undersökt motstånd mot föränd-

ring i relation till hur de anställda behandlas under förändringsprocessen och 

konstaterar att det finns ett aversionsbaserat motstånd riktat mot ledningen som 

har sin grund i orättvisa under förändringsprocessen. I innevarande studie fram-

kommer det snarare att personalen upplevde osäkerhet och då skulle ett förenk-

lat svar kunna vara: ”anställda gör motstånd på grund av individuell osäkerhet” 

(Huzell 2005, sid. 232). En rimlig tolkning är att den individuella osäkerheten är 

en stor del av det motstånd som frontpersonalen visar även i denna studie. 

 

Motivationsbristen och motståndet förefaller minska då frontpersonal medver-

kar i tjänsteutvecklingen. Ökar motivationen minskar motståndet och därmed 

underlättas implementeringen av den nya tjänsten vilket även tidigare forskning 

bekräftar. Implementering och lansering av nya tjänster underlättas då frontper-

sonal medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen (Kelly & Storey 2000; Schneider 

& Bowen 1984).  

 

Relation mellan delaktighet, engagemang, motivationsbrist och mot-
stånd  

Min studie visar att frontpersonalens delaktighet var motivationshöjande och 

många av dem upplevde att det var viktigt att få möjligheten att var med och 

påverka. Motsägelsefullt kan då vara att jag samtidigt upptäckte att det fanns 
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motivationsbrist och därmed motstånd till att genomföra tester och att börja 

arbeta efter de nya tjänsterna. Min analys har visat att frontpersonalens delak-

tighet påverkade dess motivation. En rimlig förklaring är att frontpersonalen 

har ett behov av att kunna påverka och vara delaktiga men svårigheten är att 

omsätta personalens idéer och konkreta förslag i praktiken (jfr. Skålen m.fl. 

2005). En annan rimlig förklaring är att de som visade motstånd var dels front-

personal som varit delaktiga, dels frontpersonal som inte varit direkt delaktiga i 

tjänsteutvecklingsprocessen vilka enbart blivit engagerade i samband med im-

plementeringen av de nya tjänsterna. Motståndet hos den delaktiga frontperso-

nalen fanns men var avsevärt mindre än hos dem som inte varit delaktiga i ut-

formningsfasen, vilket torde innebära att delaktighet underlättar implemente-

ring. En tolkning är att medverkan inte varit tillräckligt hög eftersom det fanns 

motstånd. En fråga värd att begrunda är: Ju mer delaktighet desto mindre mot-

stånd? En annan rimlig tolkning är att då frontpersonal får en gemensam eller 

enhetlig och begriplig beskrivning från ledningen av hur förändringar ska bedri-

vas så minskar motståndet. Motståndet mot projektledningen uppstod till viss 

del på grund av dubbla budskap och då hade den lokala chefens lösning före-

träde. 

 

7.1.2 Projektledare 

De projektledare som citerats var alla ansvariga för var sitt av de i studien ingå-

ende projekten. 

 

Tabell 7.2 Citat och underkategorier, projektledare. 

Intervjucitat  Underkategorier 

Utveckling av säljplanering genomfördes av Västeråskontoret, 

boka kunden arbetades det med i Gävle och kundmötet analy-

serades av personalen vid Skellefteåkontoret (Projektledare).  

 

I slutet av projektarbetet bjöds en bank, som inte tidigare varit 

med i utvecklingsarbetet, in för att kommentera arbetet. De 

hade dock inget att invända (Projektledare).  

 

Frontpersonalen har bidragit med att sålla ut lämpliga företag 

som kunde tänkas vara potentiella kunder till den här pro-

dukten Det var deras främsta uppgift. Patrik kunde ju lite 

Effektivisering i form 

av att tjänsteutveckling 

sker vid bankkontor av 

frontpersonal som ut-

vecklar, kommenterar 

och är länk mellan pro-

jektledning och kund. 
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bokföring och kunde bidra med synpunkter men de två andra 

hade inget att bidra med när det gällde själva produkten annat 

än att lyssna av sina pilotkunder. De var en länk mellan oss 

och kunden. På så sätt kan man säga att de indirekt påver-

kade produkten (Projektledare). 

 

Jag tycker att de (frontpersonalen, författarens anm) bidrog 

med det vi hade förväntat oss. De jobbade hängivet och väldigt 

ambitiöst med att försöka fylla ut de här rutorna med konkret 

innehåll, vilket sedan underlättade acceptansen hos andra 

grupper. Legitimiteten runt innehållet var ju, som vi såg det, 

beroende av att vi hade tre grupperingar som hade jobbat för 

allas bästa (Projektledare). 

 

Effektivisering i form 
av att frontpersonalens 
medverkan i utveck-
lingsarbetet underlätta-
de acceptansen hos 
andra medarbetare. 
 

Idag skulle vi nog ha personalen ännu mer involverade i 

kundundersökningsfasen, alltså i början i utredningsfasen. Det 

hade varit nödvändigt att de hade varit tydliga kravställare, 

tydligare än dom var (Projektledare).  

 

Det är en operativ risk i projekten när lokal bank ska levere-

ra någonting (Projektledare).  

 

Vi skulle ha gjort en tajtare resa med fler rådgivare för att få 

en kravspecifikation, alltså mer välformulerad och detaljerad 

än den vi jobbade efter. Dels hade det involverat fler hjärnor 

och vi hade kanske fått en fylligare kravspecifikation och vi 

hade kanske fått en större känsla av delaktighet om vi hade 

använt dom i pilotverksamheten (Projektledare). 

 

Nu fick rådgivarna en färdig prototyp att ha synpunkter på 

och det skapar ju vissa ramar för hjärnan så det är lätt att 

styras av det man håller på att utvärdera. Det hade varit bätt-

re att de fått vara med och ha synpunkter på hur man ville ha 

det (Projektledare). 

 

Efterklokt kan man säga att vi inte gav ambassadörerna 

tillräckligt med input för att kunna genomföra det här på ett 

bra sätt utan på många ställen somna det av. Ambassadörer-

Effektiviseringsproblem 

genom brister i hanter-

ingen av frontpersona-

lens medverkan. 
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nas självförtroende tröt när de skulle utbilda andra i det de 

inte kände sig säker på (Projektledare). 

 

Först är det läckert att vara med men när man ska leverera är 

det inte lika kul längre. Det blev en konflikt mellan att levere-

ra till oss och att leva upp till kraven i lokalbanken som omöj-

liggjorde att vi fick tillräckligt mycket leveranser, det skulle jag 

vilja göra annorlunda (Projektledare). 

 

Ju mer attityder och förändringar det är ju mer behöver vi lägga 

på förankringen (Projektledare). 

 

Vi underskattade folks allmänna mentala inställning till att 

allt nytt som innebär att de ska göra något annorlunda är av 

ondo tills motsatsen är bevisad och där gick vi på pumpen. 

Man fastnade på knapparna och såg inte möjligheterna och vi 

hade med andra ord rejäla implementeringssvårigheter under 

hela 2002. Vi gjorde insatser men hade extremt svårt att få 

igång användningen. Vid ingången av 2003 hade vi bestämt 

oss för att ge mer utbildning (Projektledare). 

 

Vi hade kurser som ambassadören höll i fast det gav inget 

genomslag alls. Kursen var kort och det rann ut i sande. (Pro-

jektledare). 

 

Vi behöver ha väsentligt mer respekt för initiala svårigheter 

och attitydfrågorna, motivationshöjarfrågorna och att involvera 

mer resurser och få alla att verkligen känna lusten att starta, 

men också involvera kravsidan från den lokala banken att ni 

ska, vi kommer att målsätta och följa upp. Det skulle man ha 

jobbat mer med och fått kvittens från lokal bank och kanske 

vi skulle ha implementerat en region i taget. Så hade vi inte 

hamnat i det läget att vi var och gjorde en insats på varje ställe 

men de hann inte ens komma till startblocken innan vi stack 

till nästa uppdrag. Jag tror att det är viktigt att ha ledningens 

stöd ända upp i organisationen så att det visar att det här går 

inte över. Vi har väldigt mycket motstånd till nyheter (Pro-

jektledare). 

Effektivseringsproblem 

genom frontpersona-

lens brist på motivation. 
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Utifrån citaten har underkategorier skapats som också presenteras i figur 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.2 Kategorisering av projektledarnas uppfattningar. 

 

Projektledarnas uppfattning om frontpersonalens delaktighet och enga-
gemang 

Med delaktighet och engagemang avses i det här fallet projektledarnas uppfatt-

ning om vad frontpersonalen tillför utvecklingsarbetet.  

 

Ledningen behöver hjälp att utveckla nya tjänster. I denna studie har ledningar-

na genom olika projekt nyttjat de lokala bankerna och deras personal på olika 

sätt. Allt från att tjänsteutvecklingen har skett på lokalkontoren till att frontper-

sonalen enbart förmedlat presumtiva kunder till projektledningen. Projektledare 

hävdar också att frontpersonalens medverkan underlättar acceptansen hos per-

sonalen. Att låta frontpersonalen utföra en del av utvecklingsarbetet får flera 

positiva effekter. De som medverkat känner sig utvalda. Även för den personal 

som inte medverkat har det positiva effekter genom att de vet att deras kollegor 

 

Effektivisering i form av att 
tjänsteutveckling sker vid bankkontor 
av frontpersonal som utvecklar, 
kommenterar och är länk mellan 
projektledning och kund. 
 

Effektivisering i form av att 
frontpersonalens medverkan i 
utvecklingsarbetet underlättade 
acceptansen hos andra medarbetare. 
 

Effektiviseringsproblem genom brister 

i hanteringen av frontpersonalens 
medverkan. 

Effektivseringsproblem genom 

frontpersonalens brist på motivation. 
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och 
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Effektiviserings-
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Effektivisering  
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medverkat. På så sätt förankras och accepteras idéer både hos de som medver-

kar och hos övrig frontpersonal.  

 

Kan det vara så att den främsta anledningen till att låta frontpersonalen med-

verka är att projektledarna behöver legitimitet för sin verksamhet? Under alla 

omständigheter framstår just det som en viktig del av motivet. För projektled-

ningen framstår också implementeringen av tjänsten som viktig. Denna under-

lättas då ledningen lyckats förankra den nya tjänsten hos frontpersonalen och 

motivera varför det finns behov av den.  

 

Delaktighet kan struktureras i fyra olika dimensioner; informationsdelning, kun-

skap och utbildning, belöningar samt delegering av makt (Lawler m.fl. 1992, 

1995). Att utveckla vid ett bankkontor, kan kopplas till dimensionerna informa-

tionsdelning och till delegering av makt.  

 

Projektledarnas uppfattning om personalens motivationsbrist och mot-
stånd 

Med motivationsbrist avses att frontpersonalen inte är motiverade att genomfö-

ra vissa moment då det inte finns tillräckligt stora incitament att genomföra 

dem. Med motstånd åsyftas att frontpersonalen inte genomför det som projekt-

ledningen krävt och kommunicerat att de skulle göra.  

 

Brister i hanteringen av frontpersonalens medverkan samt brist på motivation 

uppfattas av projektledarna som att frontpersonalen har svårt för att ändra sitt 

arbetssätt och uppfattar det som motstånd. Det kommer till uttryck i någon 

form av missnöje hos frontpersonalen. Projektledarna tror att motståndet är en 

följd av brist på information från projektledningen. Även de konflikter som 

uppstod mellan att leverera till projektledning och att leva upp till kraven från 

kontorschefen bidrog till motståndet. I kombination med den brist på motiva-

tion som uppenbarligen fanns hos frontpersonalen upplevde projektledningen 

ett motstånd hos personalen. Det var inte alltid som projektledningen förstod 

frontpersonalens situation utan skyllde sin egen oförmåga på förändringsovilja 

hos frontpersonalen. 

 

Utifrån ett managementperspektiv är det rimligt att tolka frontpersonalens kate-

gori, effektiviseringsproblem genom motivationsbrist och motstånd, (se figur 7.1) som lik-

tydiga med problem och hinder för att genomföra effektiv tjänsteutveckling 



 

 199 

med personalmedverkan. Utifrån frontpersonalens perspektiv stod emellertid 

orsaken till uppkomsten av motstånd att finna i bristande ledning. Detta angavs 

inte av projektledarna. Det finns alltså en intressant analytisk dynamik mellan de 

orsaker som ges till uppkomsten av motstånd vilka kan tjäna som utgångspunkt 

för att eliminera motstånd i tjänsteutveckling med personalmedverkan. 

 

Motståndet kan delas upp i två typer. Den första berör motståndet inom den 

grupp frontpersonal som medverkade i projekten och det andra bestående av 

den grupp som inte medverkade i projekten men som skulle använda den nya 

tjänsten. Inom ramen för projektet fanns det brister i frontpersonalens medver-

kan då de i flera fall kom in sent i projekten. Härigenom fick inte frontpersonal 

vara med och specificera krav, utan de fick hantera färdiga prototyper. Konflik-

ter uppstod då frontpersonal inte levererade de testresultat som förväntades av 

projektledningen. Ytterligare en anledning till motståndet var projektledningens 

brist på information. I samband med implementeringarna verkade frontperso-

nalen, inte enbart den i projekten medverkande frontpersonalen, vara obenägna 

att genomföra förändringar. Att inte vilja genomföra förändringar är inget unikt 

för bankverksamhet utan något som känns igen från andra verksamheter. Av 

denna studie framgår dock att projektledaren underskattade frontpersonalens 

mentala inställning vilket troligtvis kan härledas till att det fanns brist på moti-

vation hos frontpersonalen. Brist på motivation har samband med brist på in-

formation och kunskap. I det här fallet var det en kombination då det i flera fall 

saknades beslut om den enskildes framtida arbetsuppgifter. Frontpersonalen 

ville inte lära sig något de inte skulle ha användning för senare. Det var osäker-

heten om framtiden som var anledningen till att det uppstod motstånd. 

 

Relation mellan delaktighet och engagemang och motivationsbrist och 
motstånd  

Frontpersonalens delaktighet och engagemang har stor betydelse för projekt-

ledningen då det är en förutsättning för att få legitimitet för sina idéer och att 

kunna genomföra implementering och lansering på ett effektivt sätt. Ju bättre 

projektledningen lyckas med att engagera frontpersonalen ju mindre motstånd 

finns hos frontpersonalen. Brister i engagemanget har här starka kopplingar till 

motståndet. Brist på information från projektledning till frontpersonal renderar 

i frontpersonalens motstånd och i att förändringar inte accepteras.  
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Ett genuint engagemang från personalen underlättar implementeringen. Rela-

tionen mellan de två kategorierna, effektivisering genom delaktighet och engagemang 

och effektiviseringsproblem genom motivationsbrist och motstånd, kan ledningen påverka 

på flera sätt. Alla kan inte vara med och utveckla nya tjänster men ledningen 

kan på ett tydligt sätt informera all berörd personal om att frontpersonal med-

verkar i projekt som syftar till att lansera en ny tjänst inom ett visst område.  

 

Skillnader och likheter mellan frontpersonalens och projektledarnas upp-
fattningar 

Vilka skillnader och likheter finns det mellan frontpersonalens och projektle-

darnas uppfattningar om personalens medverkan? Min studie visar att frontper-

sonalen tillför projekten konkreta och väsentliga bidrag och att medverka, utan 

att bidra med något konkret, i sig är viktigt. Av studien framgår även att pro-

jektledarna anser att frontpersonalen är deras förlängda arm och att frontperso-

nalens medverkan förenklar acceptansen även hos andra personalgrupper.  

 

Frontpersonalens delaktighet i sig är tillräckligt betydelsefull genom att projekt-

ledningen når trovärdighet och därmed förankring av tjänsten. Det finns olika 

anledningar till att låta frontpersonal medverka i tjänsteutvecklingsprocessen. 

Då utvecklingen av nya tjänster kan bedrivas av frontpersonal ökar förankring-

en, inte enbart bland den medverkande personalen utan även bland deras kolle-

gor. Likheter mellan frontpersonalens uppfattning respektive projektledningens 

uppfattning innehåller bland annat relationsskapande. Det är viktigt att det 

finns en god relation mellan projektledning och frontpersonal. Delaktigheten 

sker genom att frontpersonal medverkar i tjänsteutvecklingsprojekt och genom 

att frontpersonal utbildar varandra och den utvidgas ytterligare ett steg då kun-

der involveras. Delaktigheten förstärktes genom de relationer som skapas mel-

lan projektledning och frontpersonal samt mellan frontpersonal och kund.  

 

Utifrån ett managementperspektiv är det rimligt att tolka de kategorier som bi-

dragit till effektiviteseringen som framgångsfaktorer på att frontpersonalen bör 

stimuleras att medverka i att utveckla nya tjänster (se figur 7.1 respektive 7.2). 

Den legitimitet projektledningen önskar ha för sin verksamhet verkar nås ge-

nom att göra frontpersonal delaktiga.  

 

Skillnaden mellan det frontpersonalen uppfattar som motstånd och det projekt-

ledningen betraktar som motstånd är förhållandevis liten. Det frontpersonalen 
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uppger som ledarskapsproblem betecknar projektledarna som brister i hanter-

ingen av frontpersonalens medverkan, vilket kan tolkas som att projektledarna 

hade en viss självinsikt. Skillnaden mellan frontpersonalens och projektledarnas 

uppfattningar angående, motivationsproblem, var ännu mindre. Då frontperso-

nalen ansåg att de hade motivationsproblem ansåg nämligen projektledarna det 

samma. Motiven till de motivationsproblemen var framförallt svårigheten att ta 

till sig ny teknik.  

 

Det fanns dock en markant skillnad i uppfattningen av varför inte frontperso-

nalen var motiverade. Frontpersonalen ansåg motivationsbristen vara kopplad 

till ledarskapet, och projektledarna underskattade frontpersonalens mentala in-

ställning till förändringar. Respektive grupp sköt över skulden på den andra då 

motivationsbristen diskuterades. Likheter när det gäller motivationsbrist och 

motstånd är att båda grupperna uppfattade liknande problem men skillnaden 

låg i vems ”felet” var. 

 

I Huzells avhandling, Management och motstånd (2005), beskrivs att:  

 

Frånvaron av anställdas motstånd är en förutsättning för att management till 

fullo skall kunna genomdriva effektivitetsförbättringar, ökad flexibilisering el-

ler kundorientering, med andra ord utan anställda som åtminstone delvis ac-

cepterar förändringarna går de inte att genomföra. Möjligheten att förändra är 

således till viss del villkorad av acceptans och samtycke från anställda (Hu-

zell 2005, sid. 228).  

 

I det citerade fallet gällde det effektivitetsförbättringar, ökad flexibilitet eller 

kundorientering vilket kan ses som exempel på förändringar. I innevarande stu-

die handlar förändringarna i första hand om ändrat arbetsinnehåll och andra 

arbetsmetoder för frontpersonalen men det är i båda fallen effektivitetsföränd-

ringar som diskuteras. 

 

Att det fanns brister i hanteringen av frontpersonalens medverkan beskrivs 

inom ramen för kategorin effektiviseringsproblem genom motivationsbrist och motstånd. 

Här insåg projektledningen att det fanns brister som bidrog till frontpersona-

lens motstånd. Bristerna kan hänföras till projektledningens övertro på att pro-

jekten med lätthet skulle kunna utvecklas och implementeras. Brister som pro-

jektledarna själva anser har förekommit är osäkerhet på när frontpersonal bör 
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medverka, vad de skulle bidra med och brister i information till frontpersona-

len.  

 

Frontpersonalens och projektledarnas uppfattningar angående motstånd och 

motivationsbrist kan tolkas som skillnad i attityden till förändringar. Attityder 

har även diskuterats i samband med TQM vilket gränsar till det som här be-

handlas. Ett sätt att få personal mer delaktiga i verksamheten är att införa TQM 

vilket Wilkinson m.fl. (1992) hävdar är en attitydfråga. Likheten mellan det Wil-

kinson m.fl. hävdar och det som diskuteras här är slående så till vida att det till 

stor del handlar om attitydfrågor. Attityden till att möta en förändring är enligt 

denna studie inte densamma för frontpersonal och projektledare. Frontpersonal 

ser bristande ledarskap då projektledningen ser problem och hinder för att 

genomföra effektiv tjänsteutveckling med personalmedverkan. 

 

Schneider och Bowen (1984) hävdar att medverkan ökar sannolikheten för en 

positiv implementering. Om vi vänder på påståendet blir innebörden att om 

inte medverkan sker minskar sannolikheten för en positiv implementering. Om 

frontpersonalen varit ytterligare informerad och framförallt om de medverkat i 

större utsträckning hade de med stor sannolikhet varit motiverade i högre grad 

och därmed lättare kunnat ta till sig förändringar.  

 

7.2 Effektiviseringsproblematik i tjänsteutvecklingsprojekt 

Med effektivisering avses här främst inre effektivitet. Inre effektivitet är ett mått 

på hur väl organisationen gör saker rätt internt (Etziano 1964), hur väl organisa-

tionen uppnår internt uppsatta mål med minsta möjliga medel. För att åstad-

komma effektiviseringar måste ledningen ha kontroll över knappa resurser och 

använda dem ”rätt”. Knappa resurser är bland annat tid och pengar, i det här 

fallet sparas båda dessa om tiden från idé till lansering till kund kan förkortas 

med bibehållen kvalitet.  

 

Det finns en nivå där både frontpersonalen och projektledningarna är nöjda 

med frontpersonalens medverkan men av olika anledningar. Frontpersonalen är 

nöjd för att de varit delaktiga och projektledningen är nöjd för att den kunnat 

förankra och genomföra sina idéer. Att frontpersonalen är delaktig höjer deras 

motivation att göra ett bra arbete vilket även kommer kunder tillgodo. Projekt-

ledningen betonar förankringen vilket innebär allt från att frontpersonalen har 
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påverkat/haft möjlighet att påverka tjänstens utformning men kanske framför-

allt underlättandet vid implementering och lansering.  

 

Att frontpersonalen bör medverka i tjänsteutvecklingsprocessen framstår som 

självklart, men i vilken omfattning måste avgöras från fall till fall. Det är en 

uppgift för projektledningen att finna en balans där frontpersonal känner sig 

delaktig samtidigt som arbetet med att förankra den nya tjänsten genomförs.  

 

Frontpersonalen insåg inte själva att deras medverkan i hög grad berodde på att 

projektledningarna ville underlätta implementeringen och lanseringen av de nya 

tjänsterna. Denna förankring av projektledningarnas idéer är ett av de viktigare, 

om inte det viktigaste, bidraget frontpersonalen tillfört projekten. Det positiva 

är att frontpersonalen fått en högre motivation genom sin delaktighet och dess-

utom anser de att medverkan i sig är viktig. Det framstår som att de konkreta 

bidragen (att byta färg eller utbyte av stolar) har en underordnad betydelse i 

sammanhanget. Den väsentligaste anledningen för frontpersonalens delaktighet 

verkar vara att få idéer förankrade och medverkan i sig. Här har både projekt-

ledningars önskan om att driva igenom projektet och implementera den nya 

tjänsten samt frontpersonalens positiva inställning till att känna sig delaktiga 

kunnat tillgodoses. 

  

7.3 Sammanfattning och slutsatser av kapitlet 

Personalens respektive projektledarnas uppfattningar om kategorin effektivise-

ringsproblem genom motivationsbrist och motstånd har en hel del gemensamt. Frontper-

sonalen uppger tidsbrist, ledningsproblem och brist på motivation (se figur 7.1). 

En tolkning av det nyss nämnda är att allt bottnar i ledarskapet. Det är trots allt 

ledarna eller cheferna som planerar verksamheten för frontpersonalen och bör 

då kunna förutse kommande problem. Projektledarna flyttar i viss mån över 

problemet på personalen då de inte anses motiverade och inte lever upp till de 

krav eller önskemål som projektledningarna önskar. 

 

Slutsatsen är att medverkan av frontpersonal i tjänsteutvecklingsprojekt upplevs 

som positivt av både personalen och projektledningen men av olika anledning-

ar. För frontpersonalen är möjligheten att känna sig delaktiga viktigast och för 

projektledningen är möjligheten till förankring det viktigaste. Båda parters erfa-

renhet verkar vara att frontpersonalens medverkan i tjänsteutvecklingsprojekten 

tillför kvaliteter och bidrar till effektivisering av utvecklingsprocessen. När det 
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gäller tiden från idé till lansering är min tolkning att den förkortas med bibehål-

len kvalitet genom frontpersonalens medverkan.  

 

De problem som uppstod kan i de allra flesta fall anses bero på ledarskapet och 

då främst ledarskapet på lokal nivå. Om projektledarskapet ska fungera krävs att 

de lokala cheferna både är med i projekten och att de har en bättre framförhåll-

ning.  

7.3.1 Integrering 

Integreringsdiskussionen bygger delvis på den empiriska undersökningen men 

också på sådant som inte genomfördes men kanske borde eller kunde ha gjorts. 

 

Vad avses med integrering? 

Det som tidigare benämnts implementeringsfas ses som en del av en vidare fas 

vilken här benämns integreringsfas. Integreringsfasen omfattar mer än imple-

menteringsfasen, bedrivs under en längre tidsperiod och är mer interaktiv. Med 

interaktiv avses att informationsspridningen inte enbart är enkelriktad från led-

ning till frontpersonal utan att det finns större utrymme för frontpersonal att ha 

synpunkter genom ett löpande utbyte med projektets ledning. Integrering är en 

process som leder till att personal och ledning gemensamt kommer fram till en 

lösning vad gäller tjänstens struktur och att deras värderingar såsom synen på 

kunden, värdeskapandet för banken och personalens arbetsvillkor förenas. 

Konkret innebär det att projektledningen delar med sig av sina erfarenheter och 

idéer samt tar in synpunkter från personalen långt tidigare än som tidigare tjäns-

teutvecklingsmodeller föreskrivit. De lokala cheferna bör vara väl införstådda 

med vilka framtidsplaner som finns så att de i sin tur kan förbereda sina medar-

betare på förändringar. Frontpersonalen kan t.ex. informeras om att framtida 

rådgivning kommer att ske med stöd av ett dataprogram och att ett projekt har 

inletts. Ett annat exempel är att det pågår arbete med att se över banklokalens 

utformning och att personal kan ta del av utvecklingsprocessen och lämna för-

slag på hur den kan utformas på projektets hemsida. Integreringen bör ske pa-

rallellt, dels med de som ingår i projekten, dels med dem som inte ingår. Inte-

greringen av den nya tjänsten inleds i samband med att projektet startas och 

pågår till och med lanseringen, med störst intensitet före lansering.  
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Integrering består av  

 

• Integreringsfas inom projektet. 

• Integreringsfas utanför projektet. 

• Frontpersonal och ledning förenas,  

o strukturellt och genom 

o gemensamma värderingar. 

 

Integreringsfas 

Integrering är alltså en process som leder till att skilda personalgrupper förenas 

genom samarbete, i det här fallet projektledning och frontpersonal. Olika per-

sonalgrupper behöver ha gemensamma värderingar. Detta underlättar genom-

förande av tjänsteutvecklingsprojekt genom att olika personalgrupper betraktar 

problem, uppgifter och projektet som sådant på ett likartat sätt. Detta underlät-

tar gemensam och koordinerad organisatorisk handling (Skålén m.fl. 2005). 

Med integrering kan även avses att olika tjänster integreras med varandra 

(Sundström 2006). I min studie avses i första hand att frontpersonal och led-

ning förenas strukturellt och med gemensamma värderingar men även att den 

nya tjänsten introduceras tillsammans med befintliga tjänster i olika kundrela-

tioner. Att nya tjänster integreras med gamla är naturligtvis en del av integre-

ringen men inte det som primärt behandlas i denna studie. Implementering be-

skriver ett ”uppifrån och ner perspektiv” vilket inte speglar det som här avses. 

Integrering speglar att skilda enheter, t.ex. projektledning och frontpersonal, 

förenas i en gemensam lösning. Integreringsprocessen kräver en längre tidspe-

riod för att vara effektiv. 

 

Då företagets ledning bestämmer sig för att starta ett projekt med målet att lan-

sera en ny tjänst bör de parallellt arbeta med att påbörja integreringen av den 

nya tjänsten. Integrationen bör ske på flera sätt i likhet med det Gustafsson och 

Johnson (2003) föreslår. Gustafsson och Johnson (2003) beskriver testning och 

implementering av en ny tjänst med två övergripande mål. Det första är att för-

säkra sig om att tjänsten samspelar och inte negativt påverkar de andra aktivite-

terna som ingår i samma övergripande koncept. Det andra är att säkerställa att 

både kunder och anställda som ingår i tjänstesystemet lär sig tjänsten, förstår sin 

roll och tar sitt ansvar som medproducenter av den nya tjänsten.  

 



 

 206 

Resultatet av innevarande studie tyder på att det inte är tillräckligt att påbörja 

integreringen i slutet av processen utan den skall istället påbörjas inledningsvis. 

Gustafsson och Johnson (2003) vill säkerställa att både kunder och anställda lär 

sig och beter sig som planerat. Här ansluter jag mig till Gustafsson och Johnson 

som framhåller att utbildning är viktigt, skall vara en del av integreringen och 

ligga sent i processen. Det som inte framhålls av Gustafsson och Johnson är att 

arbetet med integreringen bör påbörjas långt tidigare. 

 

 

 
 

Figur 7.3 Tjänsteutvecklingsprocess med två parallella integreringsfaser. 

 

Integreringsarbetet bör startas i samband med att projektbildningsfasen inleds 

och sedan öka i omfång fram till att lanseringen påbörjats och därefter succes-

sivt avta tills lanseringen är avslutad (se figur 7.3). Det har i tidigare forskning 

(exempelvis Jönsson 1995) framkommit att det finns svårigheter med att be-

skriva tjänsteutvecklingsprocessen som en sekvens av faser där en fas avslutas 

innan nästa inleds. Trots det har de modeller som beskrivit tjänsteutvecklings-

processen bestått av ett antal sekventiella faser. Med den kunskap innevarande 

avhandling bidragit med föreslås en revidering av de etablerade tjänsteutveck-

lingsprocesserna. Det som tydligt framgår är att idéfasen inte nödvändigtvis 

sker i direkt anslutning till de övriga faserna. Tydligt framgår också att integre-

ringsarbetet påbörjas mycket tidigt i processen och kan inte avskiljas och 

genomföras i slutet av processen. Utifrån ett managementperspektiv kan inte-

greringsarbetet jämföras med ”bakvänd” lobbyverksamhet i form av att bearbe-

ta personalen med hjälp av information och öppna diskussioner. Bakvänd verk-

Idéfas Projekt-
bildnings- 
fas 

Lanseringsfas Utformningsfas 

Integreringsfas 
utanför projektet 

Integreringsfas  
inom projektet 
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samhet så till vida att det är ledningen som lobbar hos personalen. Projektled-

ningen behöver förankra sina idéer och reducera förändringsoviljan vilket de 

gör genom att öka delaktigheten och minska motståndet hos frontpersonalen. 

Ökning av delaktigheten och minskning av motståndet kan inte enbart ske i 

slutet av tjänsteutvecklingsprocessen utan är en aktivitet som pågår i varierande 

omfattning under hela projektet. Integreringsfasen påbörjas den dag ett nytt 

projekt startas. 

 

Motivet till att påbörja integreringsarbetet redan när tjänsteutvecklingsprojektet 

startas är främst tidsaspekten. Nyutvecklade tjänster som påverkar frontperso-

nalens arbetsinnehåll och arbetsmetoder är speciella så till vida att de förändrar 

frontpersonalens vardag. Motståndet frontpersonalen visar borde kunna mini-

meras om projektledningarna har kunskap om de grundläggande moment en 

förändring innebär för frontpersonalen. De grundläggande faser jag åsyftar är 

Grey (2003): förnekelsefas, försvarsfas, förkastelsefas, anpassningsfas och in-

ternaliseringsfasen. Projektledningen behöver ha kunskap och förståelse för att 

förändringar tar tid, då de berörda behöver tid för att ta till sig innebörden av 

förändringen. De berörda är inte enbart den frontpersonal som medverkar i 

projekten utan även annan personal. Projektledaren kan här inte ta allt ansvar 

för att all personal blir informerad om de förändringar som väntar. Det bör vara 

alla chefers ansvar att förbereda sin personal inför förändringar.  

 

Hur kunde man genomfört integreringen? 

Integrering är en process som leder till att personal och ledning förenas struktu-

rellt och delar värderingsgrunder. Med erfarenheter från min studie innebär det 

att projektledningen delar med sig av sina erfarenheter och idéer samt tar in 

synpunkter från personalen långt innan än vad föreskrivs av tidigare forskning. 

Framförallt bör de lokala cheferna vara väl införstådda med vilka framtidsplaner 

som finns så att de i sin tur kan förbereda sina medarbetare på förändringar. 

Ytterligare ett exempel är att det pågår arbete med att se över banklokalens ut-

formning och att personal kan ta del av utvecklingsprocessen och lämna förslag 

på hur den kan utformas på projektets hemsida. Integreringen bör ske parallellt, 

dels med dem som ingår i projekten, dels med dem som inte ingår.  
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Integreringsfas inom projektet 

Projektledaren bör vara noga med att välja ut den personal som skall medverka 

i projektet utav flera orsaker. Valet av vilka och i vilken omfattning de medver-

kar samt hur många som deltar i projekten har betydelse för hur förankringen 

av tjänsten skall bli. Väljs ”rätt” personal, ”rätt” omfattning och ”rätt” antal kan 

projektledaren räkna med en stark förankring och därmed också en smidigare 

integrering och i förlängningen även effektivare lansering. Vad är då ”rätt”? En 

tolkning är att ”rätt” personal är den frontpersonal som senare kommer att ut-

föra tjänsten samt deras närmaste chef. Chefen bör vara rapporteringsskyldig 

för att här igenom skapa förutsättningar för en väl genomförd tjänsteutveckling. 

Omfattningen av frontpersonalens medverkan varierar naturligtvis mellan olika 

projekt men personalgruppen frontpersonal bör vara representerad i tjänsteut-

vecklingsprocessens alla faser. I utformningsfasen och lanseringsfasen fyller de 

en naturlig funktion men det är i idéfasen, projektbildningsfasen och framförallt 

i utformningsfasen som förutsättningarna för en lyckad integrering och lanse-

ring skapas. ”Rätt” antal är naturligtvis också en fråga där svaren varierar bero-

ende på projektets mål. Antalet bör dock inte enbart vara baserat på det antal 

som krävs för att utforma tjänsten utan hänsyn bör även tas till integreringen 

och den framtida lanseringen.  

 

Integreringsfas utanför projektet 

Att förbereda frontpersonalen på förändringar, som ofta integrering av nya 

tjänster i pågående verksamhet innebär, kan vara svårt, dock finns det åtgärder 

som kan förenkla den framtida förändringen. Att påbörja integreringen i sam-

band med att projektet startar har redan föreslagits. Men hur bör man göra? 

Integrering av den tänkta nya tjänsten bör planeras på samma sätt som det pla-

neras för aktiviteter inom projektet. I planeringen ingår förslagsvis informa-

tionstillfällen för de lokala kontoren då pågående projekt presenteras och tänk-

bara konsekvenser ute vid lokal bank diskuteras och förslag och synpunkter tas 

tillvara. Vid dessa tillfällen bör den frontpersonal som medverkar i projekten 

nyttjas och låta dem förmedla vad som för närvarande pågår och vilka mål som 

finns. Är det stora projekt som påverkar många kan en egen hemsida skapas där 

projektledningen redogör för hur projektet utvecklas. Hemsidan bör också vara 

konstruerad så att vem som helst av de berörda kan lämna förslag eller uttrycka 

sina åsikter i ett diskussionsforum.  
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Tidigare i kapitlet citerades Huzell (2005) som hävdar att ”anställda gör mot-

stånd på grund av individuell osäkerhet” (sid. 232). Denna osäkerhet bidrar till 

att de som är utsatta för förändringar först förnekar och sedan försvarar sig mot 

förändringar. Är frontpersonalen väl förberedd på och förstår skälen till föränd-

ringen kommer frontpersonalen att visa mindre motstånd och sannolikheten att 

förändringen lyckas är därmed större. 
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8 Avhandlingens bidrag och förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling behandlar frontpersonalens medverkan och bidrag i utveck-

lingen av nya tjänster. Avhandlingens bidrag har sin grund i det syfte jag formu-

lerade i kapitel ett, de teoretiska utgångspunkter jag utvecklade i kapitel två, vald 

metod och inte minst den empiriska kontexten och de studerade tjänsteutveck-

lingsprojekten. Självfallet är resultaten av analysen i kapitel fem, sex och sju ba-

sen för forskningsbidragen.  

 

Inledningsvis görs en återknytning till syfte och forskningsfrågorna besvaras 

genom resultaten från kapitel fem, sex och sju. Vidare diskuteras avhandlingens 

praktiska och teoretiska bidrag samt trovärdighet och generaliserbarheten av 

resultaten. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

8.1 Återknytning till syfte och forskningsfrågor 

Det realiserade kundvärdet konstituerar tjänsten. Många tjänster har betydande 

inslag av interaktion mellan frontpersonal och kund eller i fallet självbetjänings-

tjänster samspel med t.ex. hemsidor och webbaserade processer. I dessa aktivi-

teter, interaktioner och relationer uppstår tjänsten, värderas tjänsten och formas 

kundens upplevelse av kvalitet och värde.  

 

Nästan ingen forskning inom tjänsteområdet behandlar explicit och empiriskt 

frontpersonalens roll och vad de kan tillföra i utvecklingen av tjänster. Det exi-

sterar därmed ett gap som denna avhandling gör anspråk på att delvis fylla. Av-

handlingen bidrar med att empiriskt studera personalens medverkan och bidrag 

i tjänsteutvecklingsprocessen.  

 

Syftet med avhandlingen är: 

 

• att beskriva och analysera frontpersonalens medverkan och bidrag i 

tjänsteutvecklingsprocessen samt vad frontpersonalen specifikt bidrar 

med till den nya tjänsten. 

 

Studien har fokuserat fyra tjänsteutvecklingsprojekt som alla syftade till att er-

bjuda bankens kunder nya tjänster. I samtliga projekt har frontpersonal med-
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verkat och bidragit i olika omfattning. Studien visar positiva erfarenheter av att 

involvera frontpersonal i tjänsteutveckling men även begränsningar. Resultaten 

visar att frontpersonal, som har kontakt med kunder, på ett fruktbart sätt kan 

prova olika lösningar i miljön på bankkontor. Pilotprojekt, i vilka nästan färdiga 

tjänster provades, resulterade i viktiga förändringar i tjänsten innan den lanse-

ras. Frontpersonalen rättade till räknefel, felaktiga procentsatser och funktions-

fel i programvaror. Personalen bidrog också med att förbättra arbetsmiljön för 

de anställda genom att föreslå att nya stolar skulle införskaffas till mötesrum-

men. Dessutom förbättrade de startguiden i bokföringssystemet samt gav för-

slag på förändringar så att svarstiderna på Internet kortades. I utvecklingsarbe-

tet påtalade också personalen att det borde finnas tilläggstjänster i form av fak-

turering och kundreskontra vilket senare också infördes. Utifrån ett manage-

mentperspektiv visar studien att implementering och lansering skett på ett ef-

fektivt sätt då personalen involverats (jämfört med att de inte medverkat). Stu-

dien har även visat att tjänsteutvecklingsprocessen påverkas av den motiva-

tionsbrist och det motstånd som finns hos frontpersonal vid förändringar. 

 

Tre övergripande forskningsfrågor har väglett arbetet. Den första forskningsfrågan 

fokuserar när och hur personalen medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen samt 

personalens bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen. Resultaten visar att frontper-

sonal delvis har deltagit i idéfasen och projektbildningsfasen men att de fram-

förallt har deltagit i utformningsfasen och i implementerings-/lanseringsfasen. 

Medverkan har främst skett genom att frontpersonal involverats i form av lead 

user eller att de genomfört prov av nästan färdiga tjänster. I viss mån medver-

kade även frontpersonalen genom att fylla i enkäter. Bidragen i tjänsteutveck-

lingsprocessen kan kategoriseras enligt, prova prototyper, utvecklingsarbete och effek-

tiviserande bidrag. I prova prototyper var det tester som genomfördes och frontper-

sonal gav synpunkter på redan framtaget material. Frontpersonalen utvecklade 

dessutom underlag till en processhandbok genom att skapa mallar och manus. 

Frontpersonalens medverkan bidrog även till att öka effektiviteten, t.ex. i form 

av förenklad implementering och lansering. 

 

Den andra forskningsfrågan fokuserar vad frontpersonalen bidrar med till den nya 

tjänsten. Det är framförallt medarbetarprocesser men även kund- och teknik-

processer personalen påverkat. I viss mån har även tjänstesystemet påverkats av 

personalens bidrag genom att omorganiseringar skett. Analysen resulterar i att 

två kategorier utkristalliseras, styrning och relationsskapande. Kategorin styrning kan 

i huvudsak hänföras till tjänsteprocessen och till tjänstesystemet. Relationsska-
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pande mellan kund och bank kan främst ses som en kvalitetsfaktor och handlar, 

dels om att etablera relationer med nya kunder, dels om att fördjupa och vidga 

relationen med befintliga kunder.  

 

Den tredje forskningsfrågan bygger på resultaten av de två första forskningsfrågorna 

och lyder, hur bedrivs effektiv tjänsteutveckling? Utifrån resultatet av studien är 

ett rimligt antagande att frontpersonalen medverkat till att effektivisera tjänstut-

vecklingsprocessen. Främst skedde effektiviseringen via den delaktighet och det 

engagemang personalen visade då de involverades i tjänsteutvecklingsprocessen. 

Resultaten visar dock att frontpersonalen kommit in sent i processen och där-

med inte kunnat påverka i någon stor omfattning. Det har dessutom varit svårt 

vid vissa tillfällen att veta vem som bidragit med vad då olika aktörer och ak-

törsgrupper i projekten samtidigt medverkat och bidragit till utvecklingsproces-

sen och till att skapa kvalitet i de nya tjänsterna.  

 

Ett av de viktigaste resultaten från denna studie är att implementeringen under-

lättas när frontpersonal medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen. I inlednings-

kapitlet refererade jag till Johne och Storey (1998) som hävdar att om frontper-

sonalen medverkar i tjänsteutvecklingen ökar sannolikheten för en framgångsrik 

implementering av tjänsten. Jag refererade också till Kelly och Storey (2000), 

som hävdar att om inte frontpersonal medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen 

kan företagen få svårigheter vid lanseringen av den nya tjänsten eftersom im-

plementering av nya tjänster antas gå snabbare och lättare om frontpersonalen 

medverkar i tjänsteutvecklingsprocessen. Mina resultat stärker tesen att front-

personalens medverkan förenklar implementeringen av de nya tjänsterna.  

 

8.2 Avhandlingens bidrag 

Avhandlingens empiriska bidrag är för det första att ledarskapet har en betydande 

roll i tjänsteutvecklingsprocessen. Resultatet från studien visar att effektiv tjäns-

teutveckling bedrivs genom att tidigt låta frontpersonalen medverka i tjänsteut-

vecklingsprocessen. Ledarskapet fyller här en viktig funktion så till vida att det 

är ledningen som tillåter eller inte tillåter frontpersonal medverka i tjänsteut-

vecklingsprocessen. Min studie visar att då frontpersonal tillåts medverka blir 

de mer motiverade vilket i sin tur leder till att chanserna för att implemente-

ring/integrering och lansering kan ske på ett utifrån ledningsperspektiv smidigt 

sätt ökar. Dessa resultat är dock inte unika. Redan på 1930-talet (jfr. Hawtorne 
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experimenten, Elton Mayo) konstaterades att då personal blir uppmärksamma-

de presterar de bättre resultat.  

 

För det andra konstateras att personalmedverkan inte kan ersätta kundinvolve-

ring men väl komplettera den. Kunder är framförallt viktiga att involvera i idé-

stadiet och i samband med att prototyper provas. Då prototyper provas sker det 

dock oftast tillsammans med personal. Frontpersonalen påverkar tjänsteutveck-

lingsprocessen genom att prova tjänsten under ”vardagliga” förhållanden, vilket 

är en förutsättning då nya tjänster utvecklas.  

 

För det tredje konstateras att en allomfattande medverkan i utvecklingsarbetet är 

att föredra framför enskilda medarbetares medverkan. Min studie visar att då 

hela affärsområden eller kontor tillåtits medverka i tjänsteutvecklingsprocessen 

har prov av prototyper och implementering/lansering fungerat på ett underlät-

tande sätt. Personalens medverkan i tjänsteutvecklingsprojekten resulterade i att 

prototyper prövades i vardagliga förhållanden både med och utan att kunder 

involverades. Utvecklingsarbetet bedrevs vid de lokala kontoren och redovisa-

des till projektledningen.  

 

För det fjärde bidrar personalen med att skapa förutsättningar för goda relationer 

mellan bankens personal och kunder. Resultaten från analysen beskriver perso-

nalens bidrag till den nya tjänsten och kan sammanfattas i kategorierna styrning 

och relationsskapande. Personalen har genom förslag på standardiseringar av 

moment i tjänsteprocessen och banklokalens utformning bidragit till ändamåls-

enlig styrning av verksamheten. De relationsskapande bidragen beskriver hur 

personalen skall eller förväntas möta sina kunder och utveckla relationer med 

dem. Förhållandet mellan de båda kategorierna styrning och relationsskapande 

förefaller vara att styrning, genom mallar, manus och lokalutformning, skapar 

förutsättningar för värdeskapande relationer mellan kund och frontpersonal. 

Min studie visar att det är till medarbetarprocessen personalen främst tillfört 

bidrag. Att standardisera frontpersonalens sätt att arbeta påverkar naturligtvis 

även tekniken och kunderna. En tolkning är att frontpersonalens bidrag till att 

skapa bra relationer mellan kund och personal är synnerligen viktig. Relations-

skapande sker genom att sätta kunden i centrum genom att vissa standarder har 

utarbetats. Exempel på standarder är hur kunderna hälsas välkomna, hur infor-

mationsbrev utformas och hur möten bör genomföras. Tjänsteprocessen är 

beroende av att lokaler är utformade på ett för ändamålet optimalt sätt. Även 
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här är det av vikt att den grupp personal som ska arbeta i miljön också är med 

och utformar den.  

 

För det femte effektiviserades tjänsteutvecklingsprocessen genom personalens 

delaktighet och engagemang. Kapitel sju analyserade empirin utifrån den tidiga-

re utkristalliserade kategorin effektivisering av tjänsteutvecklingsprocessen utifrån 

två olika perspektiv. Perspektiven som användes i analysen var projektledarnas 

respektive personalens. Analysen resulterade i två nya kategorier, delaktighet och 

engagemang samt motivationsbrist och motstånd.  

 

För det sjätte visar studierna att arbetet med integrering bör påbörjas långt tidiga-

re än vad som skedde i de undersökta fallen. Arbetet med integrering diskuteras 

mer ingående i nästkommande avsnitt.  

 

8.2.1 Avhandlingens teoretiska bidrag 

Avhandlingen bidrar med en delvis ny, beskrivningsmodell över tjänsteutveck-

lingsprocessen. Jag tillför integreringsfasen och hur personalen tillför tjänste-

kvalitet som byggs in under utvecklingsprocessen genom relationsskapande. 

Mitt arbete fördjupar kunskapen om hur personalen kan bidra till att effektivi-

sera tjänsteutvecklingen, underlätta integreringen av den nya tjänsten i organisa-

tionen samt vad personalen bidrar med vad gäller kvalitet i den nya tjänsten.  

 

 

 
 

Figur 8.1. Tjänsteutvecklingsprocess med två parallella integreringsfaser. 

Idéfas Projekt-
bildnings- 
fas 

Lanseringsfas Utformningsfas 

Integreringsfas 
utanför projektet 

Integreringsfas  
inom projektet 
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För det första bidrar avhandlingen med en delvis ny modell över tjänsteutveck-

lingsprocessen. Av den nya modellen, figur 8.116, framgår att tjänsteutveck-

lingsprocessen är uppdelad i fem faser varav de fyra senare är delvis överlap-

pande medan idéfasen är fristående. Idéfasen kan uppkomma och fortlöpa vid 

en annan tidpunkt och dessutom med andra människor än de som medverkar i 

projektbildningsfasen, integreringsfasen, utformningsfasen och lanseringsfasen. 

Resultat från studien visar även att det kan gå flera år mellan idé- och projekt-

bildningsfas. Tidigare modeller beskriver tjänsteutvecklingsprocessen indelade i 

ett antal faser som sekventiellt följer på varandra (t.ex. Jönsson 1995; Alam 

2002; Gustafsson & Johnson 2003). Till skillnad från nyss nämnda forskare 

argumenterar jag för att idéfasen bör hanteras separat, då den (oftast) inte ingår 

i tjänsteutvecklingsprojekt. Projektbildningsfasen kommer som steg två i de 

modeller som tidigare forskning föreslår. Efter att projekt bildats påbörjas arbe-

tet att utveckla nya tjänster och de människor som medverkar i projektet är de 

som också utformar, implementerar och lanserar tjänsten. Idén har i de flesta 

fall introducerats vid ett tidigare tillfälle och av andra människor än de som se-

nare medverkar i projektet. Mot bakgrund av studiens resultat hävdar jag att 

tjänsteutvecklingsprocessen består av två huvuddelar, del ett består av idéfas 

och del två består av, projektbildningsfas, integreringsfas, utformningsfas och 

lanseringsfas (se figur 8.1). 

 

Av den nya modellen framgår att det som tidigare benämnts implementerings-

fas benämns integreringsfas för att markera att det inte rör sig om en ’top 

down’ process. Detta skiljer sig t.ex. från Tax och Stuart (1997), som hävdar att 

ledningen är bäst lämpad att bestämma vilken inverkan den nya tjänsten får på 

verksamheten i övrigt. Dessutom visar avhandlingens resultatet att integrerings-

fasen bör påbörjas - den handlar i stor utsträckning om att skapa delaktighet, 

stöd och motivation - redan i samband med projektbildningsfasen och ske pa-

rallellt, dels inom projektet, dels utom projektet.  

 

Tidigare forskning har visserligen beskrivit att faserna inte alltid är sekventiella 

(t.ex. Jönsson 1995) men det har inte tidigare beskrivits att integreringsfasen 

påbörjas redan i samband med projektbildningsfasen och inte heller att den sker 

parallellt inom och utom projektet. Jag argumenterar för att integreringsfasen 

(se figur 8.1) är den viktigaste fasen av dem alla då det inte spelar någon roll hur 

bra tjänsten än är om inte personalen kan eller vill använda den. Integreringsfa-

                                                 
16 Figur 8.1 finns även i kapitel 7, figur 7.3. 
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sen bör bestå av två delar, den som berör den personal som ingår i projektet 

och den som berör personal som kommer att bli involverade i ett senare skede. 

För den i projektet medverkande personalen är det av avgörande betydelse att 

de är delaktiga i så stor omfattning som möjligt men framförallt i utformnings-

fasen. Integreringen av den nya tjänsten inleds i samband med att projektet star-

tas och pågår till och med lanseringen, med störst intensitet före lansering.  

 

I kapitel sju understryks vikten av att välja lämplig personal för medverkan i 

tjänsteutvecklingsprojekt, hur många samt vilken tid som skall avsättas för deras 

insats. De överväganden som projektledningen genomför i detta skede bör inte 

enbart beakta de utmaningar och krav som skall hanteras under utvecklingen av 

tjänsten utan även beakta behovet av att kunna genomföra en lyckad integrering 

av den planerade tjänsten. Det är rimligt att frontpersonal som kommer från 

olika geografiska områden och som representerar arbetsplatser av olika storlek 

medverkar i projektet. Omfattningen styrs av målet med projektet, men från 

projektbildningsfasen och framåt ser jag det som en nödvändighet att frontper-

sonal medverkar för att nå de två målen, en ny tjänst och en lyckad integrering. 

Hur många och vilka medarbetare som skall medverka i tjänsteutvecklingspro-

jekt är beroende av behovet av frontpersonalens kompetens för att bidra i ut-

vecklingen av tjänsten och behovet av personal för att integrera tjänsten. 

 

Om det är unikt för denna undersökning eller om det är vanligt att idéfasen 

sker vid ett annat tillfälle och med andra medarbetar har inte tydligt framkom-

mit i tidigare studier men i denna undersökning är det så.  

 

För det andra bidrar avhandlingen till området tjänstekvalitet genom att behandla 

hur tjänstekvalitet byggs in i en tjänst under utvecklingsprocessen. Frontperso-

nal med erfarenhet av kundrelationer har här en viktig funktion. Tjänsteutveck-

ling syftar till att tillföra för kunderna attraktiva kvaliteter i tjänsten. Dessa kvali-

tetsdrivare har sin grund i tjänstekonceptet och tjänstesystemets resurser, struk-

tur och kultur eller kombinationer av dessa. Den avsedda tjänsteprocessen reali-

serar tjänsteerbjudandet och då skapas kundupplevd kvalitet och formas kund-

upplevelser av tjänstens och tjänsteföretagets kvaliteter.  

 

Jag bidrar med en ny kvalitetsfaktor till de som vanligen presenteras i tjänste-

kvalitetsforskningen, relationsskapande. Faktorn avser först och främst relations-

skapande beteende hos frontpersonalen. Relationsskapande avser dels etablering 

av relationer med nya kunder, dels fördjupning av relationen med befintliga 



 

 217 

kunder. Relationer skapas dock inte enbart genom att medarbetarna möter 

kunden och handlägger ärenden på ett korrekt sätt. Det krävs även förutsätt-

ningar för relationsskapande. En sådan förutsättning är att tjänstemötet kan ske 

i en stödjande och attraktiv miljö (se Bitner 1992).  

 

Relationsskapande nämns inte explicit tidigare inom tjänsteforskningen som en 

egen kvalitetsfaktor. Dock diskuterar flera forskare relationsskapandet som en 

viktig del i arbetet med tjänstekvalitet främst kanske Gummesson (2001). 

Schneider och White (2004) beskriver vikten av att de anställda har gemensam 

uppfattning om principer, policy och praktisk tillämpning. Det är också viktigt 

för ledningen att vara medveten om det beteende och de handlingar som upp-

muntras, stöds och förväntas avseende kundservice och tjänstekvalitet. Grön-

roos (2000) framhäver att attityder och beteende är av avgörande betydelse för 

tjänstekvaliteten. Ingen har dock exklusivt lyft fram relationsskapande som en 

egen kvalitetsfaktor. Som del i kvalitetsfaktorn relationsskapande ingår interak-

tionskvalitet. Brady och Cronin (2001) använder begreppet interaktionskvalitet, 

vilket har relevans här då det uppstår interaktion mellan personal och kund i 

samband med kundmötet. Brady och Cronin beskriver interaktionskvalitet som 

ett tillstånd. Relationsskapande är, som jag definierat det, en process, dynamisk 

och handlingsorienterad.  

 

Jag argumenterar för att den nya kvalitetsfaktorn relationsskapande komplette-

rar kvalitetsfaktorerna förtroende och pålitlighet, enkelhet och flexibilitet, åter-

ställningsförmåga, samt personalens kompetens, attityder och beteende i tjäns-

teprocessen. Relationsskapande är en viktig del i kontakten med kund och bör 

uppmärksammas ytterligare i den fortsatta forskningen. För att den nya tjänsten 

ska fungera tillfredsställande krävs att det är goda relationer mellan frontperso-

nal och kund. Relationsskapande är inte enbart det som sker mellan frontperso-

nal och kund. Det är även en kvalitet i relationen mellan olika kategorier av per-

sonal och mellan ledning och personal. När TQM införs i företaget blir en följd 

att även kollegor behandlas som kunder vilket leder till att kvalitetsfaktorn är 

fruktbar för interorganisatoriska förhållanden. Utöver redan nämnda beteende-

relaterade faktorer skapas goda relationer i en attraktiv och ändamålsenlig miljö. 

Med en sådan miljö avses här exempelvis atmosfär, temperatur, luftens kvalitet, 

ljud, musik och dofter (Bitner 1992) vilket sammantaget kan bidra positivt eller 

negativt till relationsskapandet. Kvalitetsfaktorn relationsskapande består av 

relationsskapande beteende hos medarbetarna och ett aktivt arbete med den 

fysiska miljön. Projekten Alfa, Beta och Gamma är exempel på hur den stude-
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rade banken utvecklat relationsskapande parallellt genom sitt arbete med både 

beteende och fysisk miljö. 

 

För det tredje bidrar avhandlingen med en detaljerad beskrivning och analys av 

hur personalen medverkar i och bidrar till tjänsteutvecklingsprocessen. Mitt 

arbete visar att personalen oftast kommer in sent i utvecklingsarbetet, får myck-

et begränsad tid på sig att medverka och att de uppgifter som personalen på 

lokala bankkontor får i uppdrag att arbeta med är mycket begränsade. Mycket 

tyder på att personalen skulle kunna tillföra både utvecklingsprojekten och den 

nya tjänsten mycket mera om medverkan vore organiserad på ett annat sätt.  

 

Resultatet av studien påvisar att det är när frontpersonalen involveras på varie-

rande sätt som bäst resultat åstadkoms. Studien visar också vikten av att perso-

nalens medverkan har stöd hos ledningen på det lokala bankkontoret så att tid 

och resurser avdelas. I flera fall har uppgifter delats ut utan att tid och resurser 

tilldelats vilket resulterade i att inte uppgifter löstes i den omfattning projektle-

darna önskat.  

 

I innevarande studie förekommer främst personalmedverkan i de två senare 

faserna. Medverkan har framför allt skett genom att personal ingått i referens-

grupper som fått till uppgift att prova nästan färdiga tjänster. När det gäller 

medverkan i tjänsteutvecklingsprocessen har Alam (2002) angett ett antal tillvä-

gagångssätt kunder och personal kan medverka på. De vanligaste är personliga 

intervjuer, besök och möten, brainstorming i grupper, kommentera försöks-

verksamhet och fokusgrupper. Likheter mellan Alams och denna studie är 

främst det Alam benämner ”att kommentera försöksverksamhet”. I min studie 

handlar det dock inte enbart om att kommentera utan även att genomföra.  

 

Som tidigare nämnts har tjänsteutvecklingsprocesser där frontpersonal aktivt 

medverkat diskuterats sparsamt. Av avhandlingens inledning framgår att det är 

få företag som bedriver tjänsteutveckling genom att aktivt involvera frontper-

sonalen (Kelly & Storey 2000). Kelly och Storey hävdar också att detta är för-

vånande då företagen kan få svårigheter vid lanseringen av den nya tjänsten, 

eftersom implementering antas gå snabbare och lättare om medarbetare med 

kundkontakter medverkar. Frontpersonalen är ansvariga både för att förstå 

kunders behov och för att tolka kunders efterfrågan i realtid (Cook m.fl. 2002). 

Cook m.fl. hävdar också att frontpersonal får erfarenhet av att förstå kundernas 

önskemål i olika situationer och de borde därmed också vara en tillgång när nya 
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eller befintliga tjänster skall utvecklas. Denna avhandling bidrar med en detalje-

rad beskrivning och analys av hur personalen medverkar i och bidrar till tjäns-

teutvecklingsprocessen. Avhandlingens resultat både bekräftar och kompletterar 

de resultat nyss nämnda forskare kommit fram. Det gäller både lansering av en 

ny tjänst och betydelsen av personalens erfarenhet av kunders önskemål och 

krav i olika situationer. Den empiriska beskrivningen fyller ett tomrum, då det 

mig veterligen inte finns någon tidigare studie som explicit beskriver frontper-

sonals medverkan i och bidrag i tjänsteutvecklingsprojekt. 

 

8.2.2 Trovärdighet och generalisering 

Studiers trovärdighet diskuteras ofta i termer av validitet och reliabilitet. I första 

hand är det i kvantitativa studier som dessa termer diskuteras men de kan även 

användas i kvalitativa studier (Silverman 2001). Jag har dock valt att enbart dis-

kutera begreppet validitet. Inom fallstudieforskningen avser validitet främst att 

forskaren använder de metoder som bäst lämpar sig för att studera det som 

studerats (Gummesson 2000). I min studie har väletablerade och relevanta me-

toder använts för att uppnå syftet med avhandlingen. Man kan dock tänka sig 

att använda andra tillvägagångssätt framförallt i samband med analysarbetet. 

Exempelvis kunde jag ha analyserat personal och projektledare var för sig tidi-

gare. Hög validitet är en förutsättning för att en undersökning skall vara tillför-

litlig och uppvisa någon form av tillförlitlighet och trovärdighet. I min studie 

har stor vikt lagts vid datainsamling och analys med stor noggrannhet. Under 

förutsättning att andra forskare använder sig av samma metoder bör resultaten 

också vara liknande. Detta förutsätter dock att intervjuerna sker med de perso-

ner jag intervjuat eftersom svaren på frågorna ofta speglade den intervjuades 

uppfattning om saker och ting och inte alltid på rena fakta.  

 

Generaliserbarhet används ofta i samband med kvantitativa undersökningar 

men kan även användas i kvalitativa undersökningar om än på ett annorlunda 

sätt i form av så kallad analytisk generalisering. Resultaten från den kvalitativa 

forskningen relateras till resultat från andra studier och till relevant teori inom 

området. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formulerats på 

grundval av kvalitativa data, analyser och argumenteringen som är det viktiga 

vid bedömningen av generaliserbarheten i kvalitativa undersökningar (Bryman 

& Bell 2005). I mitt fall innebär det att den teoretiska modell avhandlingen bi-

drar med ska granskas utifrån de tidigare modellerna över tjänsteutvecklings-

processer. Jag bidrar även med hur personal tillför tjänstekvalitet som byggs in 
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under utvecklingsprocessen genom relationsskapande. Mitt arbete fördjupar 

dessutom kunskapen om hur personalen kan bidra till att effektivisera tjänsteut-

vecklingen, underlätta integreringen av den nya tjänsten i organisationen samt 

vad personalen bidrar med vad gäller kvalitet i den nya tjänsten. Kvaliteten på 

ovanstående teoretiska slutsatser menar jag möjliggör analytisk generalisering. 

De teoretiska bidragen är inte enbart knutna till den undersökta banken eller till 

bankvärlden utan har stöd i annan forskning och teori varför de kan anses ha en 

mera generell tillämpbarhet. Tjänsteutveckling sker inom ett stort antal områ-

den och då resultaten i första hand kan knytas till tjänsteutvecklingsprocessen 

som sådan bör de kunna överföras till annan verksamhet, med likartade tjänster. 

De praktiska slutsatser jag dragit kommer i första hand bankens ledning tillgodo 

och förhoppningsvis kommer delar av resultaten att kunna överföras till liknan-

de organisationer och på så sätt blir inte nyttan av undersökningen bara för de 

undersökta arbetsplatserna. Tänkbara alternativa kontexter är försäkringsbolag 

och flygbolag då flera av projekten behandlar standardiserade konsumenttjäns-

ter. Den sammanfattande bedömning jag gör är att mina teoretiska slutsatser 

bör kunna användas som analys- och förklaringsverktyg i liknande situationer 

inom andra företag.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under den tid som undersökningen pågick beskrev projektledarna vikten av att 

frontpersonalen medverkade i tjänsteutvecklingsprojekten. En naturlig följd av 

det är att genomföra en uppföljande studie och då studera om banken har fler 

och mer av frontpersonal i sina nya tjänsteutvecklingsprojekt jämfört med när 

studien utfördes och hur det i så fall påverkat tjänsteutvecklingsprocessen och 

de nya tjänsterna. Antingen skulle jag då genomföra en liknande studie eller 

som alternativ bygga vidare på denna avhandling och grundligare undersöka 

integreringsfasen. Ett alternativ till att genomföra ovanstående är att byta kon-

text men att behålla typen av undersökning. Föreliggande avhandling genom-

fördes i en bankkontext och ett förslag till fortsatt forskning är alltså att under-

söka om resultatet av undersökningen är unik för den undersökta kontexten.  

 

Ett ytterligare alternativ är att studera företag som medvetet arbetar med inte-

greringsfasen på det sätt som denna studie förespråkar. Här avses att aktivt un-

dersöka delaktighet och engagemang samt motivationsbrist och motstånd. Att utveckla 

personalens roll i förhållande till informations- och kommunikationsteknolo-

gins roll i bankens verksamhet är också ett intressant alternativ att studera mer i 
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detalj. Studien skulle kunna följa utvecklingen av personlig rådgivning med da-

torstöd och/eller en utveckling av e-tjänsten e-bokföring. Båda dessa tjänster, 

och andra datorstöd eller andra e-tjänster, kommer säkerligen att ha stor bety-

delse i framtidens bank. Samtidigt som IT-relaterade tjänster hela tiden utveck-

las kommer även nya efterföljare till dessa tjänster.  
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Epilog 

Kristina funderade inledningsvis på hur det går till när banken utvecklar nya tjänster och på 

vilket sätt den lokala bankens personal medverkar och bidrar vid framtagandet av nya tjäns-

ter. Nedan följer en kort resumé av svaren på Kristinas frågor. Efter att min 

studie avslutats tog jag åter kontakt med projektledarna för att få reda på hur de 

studerade tjänsterna fungerade idag (december 2006). Vad hände sen? är den 

övergripande frågan i denna avslutande del av avhandlingen. Det är projektle-

darna och de nu ansvariga för tjänsterna som beskriver tjänsternas status. 

 

Det finns flera olika sätt att skapa idéer till nya tjänster. I denna studie kan idé-

erna främst härledas till seminarier där personal bjöds in för att diskutera nya 

idéer och till den stora intervjuundersökning banken genomförde under åren 

1998-1999. Undersökningen genomfördes främst med kunder men även med 

bankens personal. Utifrån resultatet av undersökningen startades senare ett an-

tal projekt, varav jag studerat fyra.  

 

När banken ansåg att en idé skulle omsättas i ett utvecklingsprojekt initierades 

det av bankledningen och en projektledare blev utsedd. Projektledaren utsåg 

sedan i sin tur projektgruppens medlemmar. I endast ett av de fyra undersökta 

projekten var frontpersonal representerat i projektgruppen. Frontpersonal en-

gagerades främst för att testa nästan färdiga tjänster. Två av fallen avviker dock 

delvis från nämnda sätt att engagera frontpersonal. Det första fallet är Alfa där 

personal även utvecklade innehållet i en handbok. Handboken var avsedd att 

fungera som arbetsbeskrivning för chefer vid bankens förmögenhetscentra. 

Frontpersonalens engagemang avviker även i utvecklingen av den tjänst som 

benämns Delta, där bidrog frontpersonalen främst med att förmedla kunder till 

projektledningen. Bidragen till framtagandet av nya tjänster kan sammanfattas i 

att frontpersonalen främst bidragit med att testa nästan färdiga tjänster i deras 

vardagliga arbete.  

 

När utvecklingen av tjänsten var färdig, eller näst intill färdig, påbörjades im-

plementeringen internt av den nya tjänsten. För att implementering av nya 

tjänster ska fungera krävs att personalen förstår vad som ska implementeras. 

Här hade frontpersonalen en avgörande roll då de varit med och utvecklat 

tjänsten. Dels skedde implementeringen enklare vid de kontor där frontpersonal 

medverkat till att utvecklat tjänsten, dels skedde implementeringen smidigare 
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vid andra kontor då personalen visste om att deras kollegor medverkat i tjäns-

teutvecklingsprocessen. I samband med lanseringen fyllde frontpersonalen åter-

igen en viktig funktion då de presenterade de nya tjänsterna för kunderna.  

 

Kristina har nu fått svar på de frågor hon ställde i inledningen men funderar nu avslutnings-

vis på hur det gått för de studerade tjänsterna, om de fått några efterföljare samt deras upp-

fattning om personals medverkan i tjänsteutveckling. 

 

De nya tjänster som studerats i avhandlingen har vidareutvecklats. Tjänsten 

Alfa används vid bankernas 30 förmögenhetscentra inom banken. Handboken 

för chefer vid förmögenhetscentra har dessutom fått efterföljare genom att det 

utvecklats motsvarande handböcker för både privatsäljare och banksäljare. 

Numer finns alltså tre versioner av den arbetsbeskrivning som populärt kallas 

”Tian”. Motivet till att utveckla fler handböcker anges vara behovet av struktu-

rer i arbetet. 

 

Att bygga struktur är otroligt viktigt så att personal och chefer vet vilken 

planhalva de spelar på (Projektledare). 

 

Vid diskussioner om frontpersonalens medverkan i projekten anser projektleda-

ren för ”Tian” att det är en av framgångsfaktorerna att ha med många medarbe-

tare i tjänsteutvecklingen. Referensgrupper med 20-30 personer anser han vara 

lämpligt. Han poängterar dock att det är den enskilde projektledaren som be-

stämmer hur referensgruppen ska se ut.  

 

Vi har pratat om att ha någon form av rutiner för referensgrupper men idag 

finns inget (Projektledare). 

 

Vidare anser projektledaren att kontorscheferna behöver vara med i denna typ 

av projekt.  

 

Man måste ha med kontorschefer i de här jobben, det är extremt viktigt. Står 

inte kontorschefen bakom då är det stor risk att misslyckas. Vi försöker job-

ba på det viset utan att det står i någon handbok. Vi involverar numer alltid 

kontorscheferna (Projektledare). 

 

Avhandlingens resultat visar att kontorscheferna behövs i referensgrupperna 

för att uppnå bra resultat både när det gäller prov av prototyper och vid imple-
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mentering. Ur ledningsperspektiv tyder avhandlingens resultat på att implemen-

teringen av de nya tjänsterna är en viktig del i processen. Projektledaren anser 

dock inte enbart att implementeringen är viktig utan att frontpersonalens bidrag 

under utformningsfasen är nog så viktig och dessutom att de är kommunice-

rande kärl. 

 

Man har med medarbetarna för att säkerställa att det fungerar i deras arbets-

sätt mot kunden, vet man att det fungerar underlättas implementeringen, de är 

kommunicerande kärl med varandra. Dom är jätteviktiga och det är bland 

annat av de orsakerna man måste kunna säkerställa att t.ex. en applikation 

fungerar dels för det interna arbetssättet och rådgivaren måste kunna föra en 

dialog med kunden samtidigt som han jobbar i systemet. Utifrån det får man 

nästan på köpet att vet man om att det fungerar går implementeringen lättare. 

Det sprids ringar på vattnet (Projektledare). 

 

Även rådgivningsstöd, Beta, finns numera i flera versioner. Versionerna skiljer 

sig främst åt genom att de är anpassade för olika kundsegment. De variabler 

som diskuteras ovan gäller även för Beta med tillägget att lagstiftning påverkar 

hanteringen av rådgivningsstöd.  

 

Det finns ett formellt krav i banken att man ska köra rådgivningsstöd när 

man jobbar med finansiell rådgivning (Projektledare). 

 

Det tredje projektet resulterade i den nya utformningen av bankens lokaler där 

numera rådgivningar sker i neutrala mötesrum och att en bankvärd möter kun-

den tidigt i lokalen.  

 

Att möta en bankvärd när kunden kommer in uppfattas som mycket positivt 

och bidrar till att de känner sig mer välkomna, att det är lättare att få svar 

på sina frågor och att de kan få hjälp med att använda bankens automater 

som finns inne på bankkontoren (Projektledare). 

 

Bankvärdarna har uppenbarligen en roll att fylla, men samtidigt verkar det vara 

svårt att lansera dem. 

 

Den roll/tjänst som är svårast att lansera internt på banken är bankvärden. 

Man har svårt att koppla ihop lönekostnaden och värdet för kunden (Pro-

jektledare). 
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Projekt Gamma resulterade i att frontpersonalen fick en bättre arbetsmiljö. 

 

Medarbetarna säger att de har fått en bättre arbetsmiljö, att de känner sig mer 

förberedda när kunden kommer, att miljön gör att de känner sig stärkta i sin 

yrkesroll och att de får en närmare kontakt med kunderna (Projektledare). 

 

Den fjärde tjänsten e-bokföring, i avhandlingen benämnd Delta, har idag (de-

cember 2006) ca 2500 kunder. Enligt den nu ansvarige är dock tjänsten lite svår 

att sälja för rådgivarna beroende på att huvuddelen av rådgivarna inte kan bok-

föring.  

 

Kan man inte själv bokföring drar man sig för de frågor som eventuellt kan 

komma (Ansvarig för e-bokföring). 

 

Frågan om rådgivarnas kunskapskrav diskuterades vid utvecklingen av Delta 

där rådgivarna hävdade att de kunde sälja men inte svara på frågor om tjänsten 

utan skulle då hänvisa till LRF-konsult. Det framstår som att rådgivarna undvi-

ker att erbjuda kunder e-bokföringstjänsten då de själva inte behärskar tjänsten. 

Skälet till att förmedlingen av kundfrågor till LRF-konsult inte fungerar framgår 

dock inte.  
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Service development with employee involvement - A summary 

 

Background and Aim 

Service development has been traditionally conducted by ‘experts’ in develop-

ment departments. During the seventies, the customers entered the service de-

velopment process as the group that buys and uses the service. The service de-

velopment process where the front-line-employees actively take part has been 

discussed infrequently in the literature. de Jong and Vermeulen (2003) point out 

that employee involvement, among other factors, is the heart of the innovation 

process. It is often the employees that come up with ideas for new or improved 

services and develop them to successful innovations (de Jong & Vermeulen, 

2003). The employees responsible for executing the service normally have an 

important part in its designing and they help the customer make new decisions 

(Johne & Storey, 1998). 
 

Kelley and Storey (2000) assert that few companies conduct their service devel-

opment by actively involving their front-line-employees. Kelly and Storey con-

sider this remarkable as the companies may run into problems when introduc-

ing the new service since the implementation of new service is assumed to go 

faster and easier when the front-line-employees take part in the process (see 

also Schneider & Bowen 1984). Kelly and Storey work mainly with the different 

systematic procedures that are being used within the companies to develop new 

services. The front-line-employees represent the critical link between the service 

organization and the customer. They are responsible for understanding the cus-

tomers’ needs as well as interpreting their demand in real-time (Cook et al., 

2002). This category of employees gains experience in understanding the cus-

tomers’ wants in different situations and therefore is an asset when new or ex-

isting services are to be developed.   

 

Since many services are being produced in the interaction between employees 

and customers and is often being repeated, creating good conditions for the 

employees to deliver good quality services is important. The front-line-

employees are the people working closest to the customers and they are in-

volved in the internal processes as well. Front-line-employees who have an in-
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fluence on the development process enable a greater acceptance for the service 

which also leads to a simplified service implementation (de Jong & Vermeulen 

2003). Martine and Horne (1995) also consider the front-line-employees to have 

an important function in the service development process because of their 

knowledge of customers and competitive offers that may contribute to defining 

the balance between standardization and adaptation to individual customer 

needs and at the same time observe user friendliness and cost. 

 

Customer involvement in service development has been studied for many years 

(see e.g. Alam 2002; Magnusson 2003; Matthing 2004) and the results show that 

learning from and with customers is a fruitful way to create value in the devel-

opment process. Customers contribute with ideas to new or improved services, 

provide information on their latent needs, and help clear glitches in early ver-

sions of new or improved services. Customers become co-developers and to 

co-opt customer competence is a strategy used by some of the most successful 

companies (Prahalad & Ramaswamy 2004). When it comes to involving front-

line employees in developing new services, however, we find almost no empiri-

cal research within the service discipline. It is reasonable to assume that em-

ployees can also contribute to a more efficient development process; their 

knowledge, skills, and experiences from dealing with customers, partners, and 

internal organizational units as well as various support systems can contribute 

not only to the development process but also to the outcome, which is the new 

service. Some scholars argue that front-line employees play an important and 

crucial role in the development of new services (de Jong & Vermeulen 2003; 

Johne & Storey 1998; Martine & Horne 1995; Schneider & Bowen 1984). Fur-

thermore, employee involvement will increase the acceptance and introduction 

of the new service in the organization (de Jong & Vermeulen 2003). Unfortu-

nately we do not have more in-depth empirical studies dealing with issues re-

lated to employee involvement in service development. Anecdotes and assump-

tions alone are not enough! 

 

Therefore, this dissertation addresses issues in the previously identified knowl-

edge-gap and adds to our understanding of employee involvement in service 

development. 
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The aim of the dissertation is: 

 

• to describe and analyze the front-line-employees’ involvement and con-

tribution to the service development process and to identify what, spe-

cifically, the front-line-employees contribute to the new service.  

 

Theory  

The theoretical point of departure is a service perspective emphasizing value 

creation and value in use for customers (Vargo & Lusch 2004; Edvardsson et 

al., 2005). My key concepts are service, service development process, employee 

involvement, the conditions of the service, and service quality. With the starting 

point in the purpose and research questions, the theory section begins with a 

definition of customer value and the idea of service.  

 

Customer value can’t be reduced to functionality versus price. Instead, it is 

composed of both the functional and the emotional benefits customers receive 

minus the financial and the nonfinancial burdens they bear (Berry, et al., 

2002, page 86). 

 

Berry’s (et al., 2002) description is used to define customer value, and it is in 

line with this dissertation’s starting point. A service can be a personal service or 

a true self-service where the interaction takes place between a customer and a 

cash machine, for example. Grönroos (2000) argues that services often deal 

with solving a stated or latent problem for the customer and that the service 

develops through a process of activities.  

 

A service is an activity or a series of activities of a more or less intangible na-

ture that normally, but not necessarily, takes place in the interaction between 

the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or 

systems of the service provider, which are provided as solutions to customer 

problems (Grönroos, 2000, page 27). 

 

By this definition, Grönroos states that a service can also come about in the 

interaction between the customer and the systems/physical resources and the 

products, which is the case with self services. Berry’s (et al., 2002) and Grön-
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roos’ (2000) definitions of customer value and service are the definitions that 

will be applied in this dissertation. 

 

Front-line-employees may be involved in the service development process in 

various ways. The most common methods of involving the front-line-

employees are, according to Alam (2002), the collection of data through per-

sonal interviews, visits, observations, and meetings, where the users are invited 

to attend project group meetings and present their suggestions. In the theory 

section, three customer involvement methods are being covered in which em-

ployee involvement methods in the service development are rare. The methods 

for customer involvement are: Lead user- method (von Hippel 1986), Consumer 

idealized design (Ciccantelli & Magidson 1993), and Beta testing (Robert 2000). 

 

The next section will describe the service development process’ different phases 

and what the front-line-employees have contributed according to previous re-

search. I will work from the following four phases: idea phase, project forming 

phase, design phase, and implementation phase. 

 

The following section will discuss the new service considering the conditions of 

the service, and the central idea of service quality. The components of the con-

ditions of the service are service concept, service process, and service system. 

The quality factors that will be discussed regarding the idea of service quality 

are confidence and reliability, simplicity and flexibility, recovery ability, and the employees’ 

competency, attitudes, and behaviour in the service process. 

 

Method 

The study is a qualitative case study. It is retrospective and has been conducted 

through both empirically and theory driven formation of factors. The categories 

have been shaped from theory as well as empirical data, and the analysis of the 

empiric material is performed with several angles of approach. 

  

The study was conducted in a host-case and four cases were examined within 

the framework of the company: a case in case design. The case company is a 

Swedish bank where four service development projects were the subject of the 

study. The four cases are within personal service and self service. After devel-

oping a relationship with the bank, the work started by collecting data. The data 
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were mainly collected through interviews, but important data have also been 

obtained from the respondents.  

 

The analysis of the obtained material consisted foremost of categorizing, pres-

entation of empirical data, and analysis work. The presentation of the empirical 

study has been carried out by using the phases of service development process. 

The empiric form of production is to be closely observed and has an analysis 

preparation structure. In previous research about service development, the no-

tions of the service development process phases, parts included in the service conditions, 

and service quality have been used. The interviewees have been divided into em-

ployee categories where front-line-employees, business managers, and project leader were 

the most common. Project belonging was another form of categorizing. The cate-

gorizing of the empiric material resulted in the categories development work and 

improved efficiency, which related to the service development process, and standard-

izing and relationship building, which related to the new service. The analysis is 

then developed by further research into one of the previously mentioned cate-

gories, improved efficiency. 

 

Results and research contributions 

The study has examined four service development projects, all with the overall 

purpose to offer the bank’s customers new and attractive financial services. In 

each of the projects, the front-line employees have attended and contributed in 

various amounts. The study shows not only positive experiences of involving 

the front-line-employees in the service development, but also limitations. The 

results show that employees involved in customer contact in a fruitful way can 

try different solutions on the local level. The study shows that from a manage-

ment perspective, implementation and the launch of the service can be per-

formed in a more efficient way when the employees are involved. The result has 

also suggest that the internal efficiency can be increased further if the front-

line-employees’ resistance to change is considered. 

 

Three comprehensive research questions directed the study. The first research 

question deals with when and how the employees participate in the service de-

velopment process. The result shows that the front-line-employees were partly 

involved in the idea phase and the project forming phase, but mainly in the de-

sign phase and the implementation/launch phase. The involvement was mainly 

by the front-line-employees in the form of “lead users”, or by carrying out tests 
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and getting involved in work groups which then contributed to the develop-

ment of new services. To some extent, the front-line-employees also got in-

volved by filling out surveys, etc. This research question also focused on the 

service development process and examined the employees’ contributions to the 

service development process. The contributions to the service development 

process can be divided into trying prototypes, development work, and im-

proved efficiency contributions. In “trying prototypes”, tests were performed 

where the front-line-employees communicated their views of already developed 

material. Among other things, the front-line-employees also developed a foun-

dation for a process manual by creating folders and manuscripts for the new 

service. The front-line-employees’ participation also resulted in improving effi-

ciency contributions, for example, in the form of simplified implementation and 

launch. 

 

The second research question investigates the contributions of front-line-

employees to the new service. The results show that the employees mainly par-

ticipated in influencing service processes by testing prototypes. The employees 

influenced not only the co-worker processes, but also the customer and techni-

cal processes. Even the service system was influenced to some extent by reor-

ganizations. The analysis resulted in two categories being crystallized: manage-

ment and relationship building. The category of relationship building can 

mainly be referred to the service process and to the service system. Relationship 

building between customers and banks can primarily be seen as a quality factor 

and deals partly with establishing relations with new customers and partly with 

deepening and widening the relation with existing customers. 

 

The third research question builds on the results from the previous two re-

search questions; how to manage effective new service development? Based on 

the results of this study, it is a reasonable assumption that the front-line-

employees contributed to improving the efficiency of the service development 

process. Foremost, the improved efficiency occurred through the consolidation 

of ideas the project leaders achieved when the front-line-employees have been 

involved in the service development process. 

 

This dissertation’s first contribution is a new model of the service development 

process. The model provides a launching phase and relationship building where 

the employees bring service quality that is built in during the development 

process. This paper expands the knowledge of employee contribution to im-
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provement in the efficiency of the service development, simplifies the integra-

tion of the new service in the organization, and notes what the employees con-

tribute regarding quality in the new service. 

 

 
 

Figure A. The service development process with two parallel integration 

phases. 

 

In the new model, the service development process is divided into five phases, 

and the idea phase is treated separately. The idea phase can occur at a different 

time and also with people other than those who participate in the project design 

phase, integration phase, design phase, and launch phase. The results of the 

study show that several years can pass between the idea and project design 

phase. Previous phase separations have often been divided into a number of 

phases or steps that succeed each other (see e.g. Jönsson 1995; Alam 2002; 

Gustafsson & Johnson 2003). 

 

Also in the new model, what was referred to previously as the implementation 

phase is suggested to become the integration phase, and furthermore be intro-

duced in relation to the project design phase and in two parallel ways: partially 

within the project and partially outside the project. Previous research has de-

scribed the phases as not always being sequential (see e.g. Jönsson 1995), but it 

has not been described that the integration phase starts in connection with the 

project design phase or that it occurs in parallel within and outside the project. 

  

Idea phase Project-
design 
phase 

Launch phase Design phase 

Integration phase 
outside the project 

Integration phase 
inside the project 
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Second, this dissertation contributes to the area of service quality. Quality 

should, and can, be designed-in during the service development process. Em-

ployees on the frontline with experiences from customer relationships have an 

important role to play. This dissertation contributes a new quality factor to that 

which is most commonly presented within service quality research, namely rela-

tionship building. This quality factor concerns relationship building behaviour with 

the front-line-employees. Relationship building is not previously mentioned as 

an independent quality factor. However, a number of researchers mention fac-

tors that can be related to relationship building. Schneider and White (2004) 

describe the value in employees sharing a common opinion about principles, 

policy, practical application, and the behavior that is being encouraged, sup-

ported, and expected in customer service and service quality. Grönroos (2000) 

emphasizes that attitudes and behavior are crucial to service quality. No one, 

however, has exclusively emphasized relationship building as an independent 

quality factor, as is done here. 

 

Third, this dissertation contributes a detailed description and analysis of how 

the employees participate in and contribute to the service development process. 

Somewhat surprisingly, my study shows that the employees are often brought in 

late in the development work, get a short amount of time to participate, and 

employee tasks at local bank offices are very limited. Much indicates that the 

employees would contribute a lot more to both the development projects and 

the new service if their involvement would be organized differently. 

 

The results of the study indicate that it is when the front-line-employees are 

being involved in various ways that the best results are attained. This study also 

demonstrates the importance of the employees’ participation being supported 

by the management in the local bank so that time and resources can be detailed. 

In several cases, however, tasks have been distributed without consideration of 

time and resources. The results showed that the tasks were not performed to 

the extent the project leaders had wanted. 

 

When it comes to contribution in the service development process and co-

opting employees and customer competencies in a fruitful way, Alam (2002) 

has stated a number of courses of action in which customers and employees 

can participate. The most common are personal interviews, visits and meetings, 

brainstorming in groups, commenting, and focus groups. Several of these meth-

ods occur in this study. Personal interviews have for the most part been con-
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ducted with different people and mostly in the idea phase. A similarity between 

Alam’s study and this study is mainly what Alam labels comment on experimen-

tal work. In my study, it is not only about commenting, however, but also to 

carry through. What is primarily separating the studies is that according to 

Alam, the users/customers are participating in several ways and during the 

whole service development process. In this study, involvement mainly occurs in 

the last two phases, partly because of the design of the study. In Alam’s article, 

it is not clear whether or not it is the same users that participate in the different 

phases. Alam also calls attention to the service development process from a 

producer’s perspective. The researched front-line-employees accomplish both 

user activities and producer activities. In the end of the service development 

process, however, it is evident that the employees solely carry out producer ac-

tivities.   
 

The theoretical contributions are not attached to the examined bank or the 

banking world, but should be applicable to all forms of service development. 

Service development is conducted within a great number of areas and when the 

results can be connected with the service development process, they can easily 

be transferred to other activities where service development is being conducted. 

 

The present dissertation was carried out in a bank context and a proposal for 

further research could be to examine if the results of the study are unique to 

that context; in other words, carry through a similar study in a different context. 

It would also be interesting to study companies that consciously work with the 

integration phase in a way that, according to this study, should be possible. 

Here, the researcher intends to actively examine participation, anchorage, resis-

tance, and unwillingness to innovation. 
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Bilaga 1, Intervjuguide  

 

1. Jag beskriver kort vem jag är och mitt ärende. 

 

2. Berätta om din arbetsplats, dig själv och din befattning. 

 

3. VARFÖR skapades tjänsten? 

i. Fanns det alternativa lösningar? 

 

4. BESKRIV hur processen med att utveckla tjänsten bedrevs. 

i. Affärsanalys, har det skett någon ekonomisk analys för att 

försvara projektet genom exempelvis payback? 

ii. Kan processen delas in i olika faser och i så fall, vilka faser 

kan identifieras? 

iii. När kom du med i processen, i vilken fas? 

iv. Hur länge var du med 

v. Beskriv minst tre avgörande beslut eller händelser. 

 

5. HUR bedrevs utvecklingsarbetet? 

i. Bildades det en projektgrupp? 

ii. Hur var den I så fall sammansatt? 

iii. Vilka representanter från respektive personalgrupp ingick? 

iv. Varför är just du med? 

v. Används någon speciell metod under utvecklingsarbetet i 

projektgruppen? 

vi. Hur involverade metoden medarbetarna? 

 

6. VAD bidrog du med? 

i. Vad anser du att medarbetare bidrog med i projektet? 

 

7. DESIGN/UTFORMNING av tjänsten? 

i. Kommentera tjänstens design/utformning 

 

8. UTBILDNING/IMPLEMENTERING 

i. Har berörd personal fått utbildning och i så fall hur 

genomfördes den? 
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9. LANSERING, hur lanserades tjänsten? 

i. Har det skett någon test eller pilotverksamhet? 

 

10. Hur vägs SOCIALA mål (arbetsmiljö etc.) in i processen/tjänsten? 

 

11. Hur vägs TEKNISKA mål (informationssystem etc.) in i proces-

sen/tjänsten? 

 

12. Något du skulle vilja ändra på angående personalens medverkan i tjäns-

teutvecklingsprocesser? 

 

13. Vilken skriftlig information om denna tjänst känner du till? 

 

14. Något jag borde ha frågat om som jag inte har gjort? 

 

15. Avslutning 

i. Tack för att du ställde upp! Jag återkommer med en 

”feedback” i form av en sammanställning av samtalet som 

du har möjlighet att kommentera. 
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Bilaga 2, Genomförda intervjuer 

Tabell, Genomförda intervjuer Alfa och Beta. 

Tjänstens namn Intervjuade 

Alfa 
Nio intervjuer 

Projektledare   

Stockholm 

 Affärschef 

Skellefteå 

 Affärschef 

Västerås 

 Affärschef 

Gävle 

 Affärschef 

Karlstad* 

 Privatrådgivare  

Skellefteå 

 Privatrådgivare  

Västerås 

 Privatrådgivare  

Gävle 

 Privatrådgivare  

Karlstad* 

Beta 
Tio intervjuer 

Projektledare  

Stockholm 

 Affärschef  

Karlstad* 

 Privatrådgivare 

Varberg 

 Privatrådgivare  

Varberg 

 Privatrådgivare  

Varberg 

 Privatrådgivare  

Stockholm 

 Privatrådgivare  

Stockholm 

 Privatrådgivare  

Borlänge 

 Privatrådgivare  

Borlänge 

 Privatrådgivare  

Karlstad* 
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Tabell, Genomförda intervjuer Gamma, Delta. 

Tjänstens namn Intervjuade 
Gamma 

Fem intervjuer 

Projektledare  

Stockholm 

 Kontorschef 

Malmö 

 Kassa/kundtjänstpersonal 

Malmö 

 Kassa/kundtjänstpersonal 

Malmö 

 Kassa/kundtjänstpersonal 

Malmö 

Delta 

Sex intervjuer 

Projektledare 

Stockholm 

 Projektledare 

Stockholm 

 Tjänsteutvecklare 

Göteborg 

 Kundtjänstansvarig 

Stockholm 

 Företagsrådgivare 

Umeå 

 Företagsrådgivare 

Göteborg 

 

*De intervjuade i Karlstad har ej medverkat i tjänsteutvecklingsprocesserna. 
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Tjänsteutveckling med 
personalmedverkan

När nya tjänster utvecklas finns det alltid en begränsning i resurser vad gäller tid, kunskap 
och ekonomi. Det övergripande problemet kan sammanfattas i att inte enbart utveckla 
en ny tjänst på ett effektivt sätt utan även att implementera och lansera den så effektivt 
som möjligt. Ett sätt att effektivt utveckla, implementera och lansera nya tjänster är att 
låta frontpersonal medverka och bidra i tjänsteutvecklingsprocessen. För att undersöka 
vad frontpersonal kan bidra med och om deras medverkan kan leda till en effektivisering 
av tjänsteutvecklingsprocessen formulerades följande syfte: att beskriva och analysera 
frontpersonalens medverkan och bidrag i tjänsteutvecklingsprocessen samt vad frontper-
sonalen specifikt bidrar med till den nya tjänsten.

I Olle Sonessons avhandling fokuseras frontpersonalens medverkan och bidrag i ut-
vecklingen av nya tjänster i en bankkontext. Avhandlingens bidrag är för det första att 
ledarskapet har en betydande roll då det gäller att hantera frontpersonalens motivation 
och motstånd till förändring i tjänsteutvecklingsprocessen. För det andra konstateras 
att personalmedverkan inte kan ersätta kundinvolvering men väl komplettera den. För 
det tredje konstateras att en allomfattande medverkan i utvecklingsarbetet är att föredra 
framför enskilda medarbetares medverkan. För det fjärde bidrar personalen med att 
skapa förutsättningar för goda relationer mellan bankens personal och kunder. För det 
femte effektiviserades tjänsteutvecklingsprocessen genom personalens delaktighet och 
engagemang. För det sjätte visar studierna att arbetet med integrering bör påbörjas långt 
tidigare än vad som skedde i de undersökta fallen. 

Avhandlingen bidrar teoretiskt med en delvis ny beskrivningsmodell över tjänsteut-
vecklingsprocessen. Olle Sonesson tillför integreringsfasen och hur personalen tillför 
tjänstekvalitet som byggs in under utvecklingsprocessen genom relationsskapande. 
Avhandlingen fördjupar kunskapen om hur personalen kan bidra till att effektivisera 
tjänsteutvecklingen, underlätta integreringen av den nya tjänsten i organisationen samt 
vad personalen bidrar med vad gäller kvalitet i den nya tjänsten. 
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