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Det är viljan att skapa riktiga kundupp
levelser som har fått Mikaela Frisk, 
 Johannes Bäckström och Ellen Blanck att 
starta ett nätverk inom service design. De 
har alla flera års erfarenhet av att skapa 
tjänster utifrån kundens perspektiv och är 
övertygade om att fler skulle ha mycket 
att vinna på att göra detsamma.

– Traditionellt inom UXskrået har 
vi stirrat oss blinda på enskilda kontakt
punkter som en app eller en webbplats, 
men det är inte allt som behövs för att för

bättra kundens upp
levelse av en tjänst, 
säger Mikaela Frisk, 
till vardags affärs 
och verksamhetsut
vecklare på Valtech.

Kundupplevelsen 
är kärnan i service 

design och handlar om att verkligen förstå 
kundens helhetsupplevelse av en tjänst. 
Före, under och efter användandet av en 
den. Utifrån den förståelsen kan man se
dan utveckla tjänster och produkter som 
kunden faktiskt vill ha och behöver. 

Den globala konkurrensen idag gör att 
kundupplevelsen ofta är den avgörande 
skillnaden mellan produkt eller tjänst. 

– På en hårt konkurrensutsatt mark
nad kan man välja att konkurrera anting
en med kvalitet eller pris, fortsätter Ellen 
Blanck, service designer på Valtech. De 

företag som väljer 
det tidigare har ge
nerellt högre mar
ginaler och större 
vinster. En tjänst 
med en hög kund
upplevelse bidrar 
till ett starkare va

rumärke, lojalare kunder och en ökad 
marknadsandel, menar hon.

Med nätverket vill de tre nätverks
ledarna få upp ögonen för service design 
hos fler på marknaden. De vill att fler ska 
förstå både lönsamheten och glädjen i att 
arbeta insiktsdrivet med faktiska kund

behov och att ha detta som drivkraft i sin 
tjänsteutveckling. 

– Alla Dataföreningens medlemmar 
jobbar på något sätt mot en slutkund 
oavsett om man jobbar statligt eller pri
vat. En större kunskap om service design 
kommer att hjälpa oss att förstå kunder
na och skapa gladare 
kunder, säger Johan
nes Bäckström, även 
han är service desig
ner på Valtech, och 
tillägger: Vem skulle 
inte vilja det?  
Text: Peter Johansson
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NYTT NÄTVERK  Kunddriven 
tjänste utveckling är ledorden 
i Dataföreningens nya nätverk 
 Service design och innovation.  
Det är även receptet på fram-
gång i dagens konkurrensutsatta 
marknad, enligt nätverksledarna.

  
 
  

Nya EU-regler väntas
– förbered redan nu
I vår förväntas EU fatta beslut om nya regler 
för behandling av personuppgifter. Jämfört med 
PUL ställer de nya reglerna fler och tuffare krav. 

De nya reglerna innebär bland annat 
krav på hur man behandlar person
uppgifter samt risk och sårbarhets
analyser. En så kallad Data protec
tion officer ska utses, en roll som 
påminner om personuppgiftsombu
det men med mer definierade kom
petenskrav. Man har också tagit med 
särskilda krav för att skydda barns 
integritet. 

Reglerna ställer betydligt tuffare krav än nuvarande 
PUL och när beslutet om införandet av dem har fattats 
har organisationer två år på sig att se över alla sina be
handlingar av personuppgifter. 

– Det är vanligt att man inte lever upp till dagens PUL. 
Eftersom det mesta däri kommer att finnas med i de nya 
reglerna kan det vara bra att åtgärda det redan nu, rekom
menderar Göran Laxén, konsult på revisionsbyrån PwC.

Den 19 mars arrangerar Dataföreningens nätverk 
 Säkerhet i Väst ett seminarium där Göran Laxén, tillsam
mans med kollegan Andreas Crusell, berättar mer om de 
nya reglerna, tidsplanen för införandet och, kanske fram
förallt, vad verksamheterna behöver göra för att leva upp 
till dem. 

– Vårt viktigaste budskap är att det är dags att börja för
bereda sig redan nu. Börja planera och avvakta med tunga 
investeringar, avslutar Göran Laxén.

Vinnaren i Värva 
kampanjen är utsedd!
Den person som värvade flest nya medlemmar 
under kampanjen var Rolf Olsson från Södra 
kretsen. Han rekommenderade fem och fyra 
valde att slå till. 

– Jag är mycket glad att jag vann 
priset i värvningstävlingen. Det var 
faktiskt ganska enkelt. Ställde bara 
frågan rakt ut både till personer jag 
kände innan och till nya bekantska
per. Jag är medlem i föreningen se
dan många år och har byggt upp ett 
professionellt nätverk, som även är 

socialt och har kommit att bli ett vänskapsnätverk. Verk
ligen kul att vinna, men konkurrensen var ju inte direkt 
mördande, tyvärr. Bra upplägg på värvningskampanjen 
och den fungerade verkligen smidigt. Den bästa hittills, 
säger Rolf Olsson. 

Rolf tipsar: Nästa värvningsprojekt för Dataförening
en skulle kunna vara att bjuda in Yrkeshögskolorna och 
 deras cirka 4 000 nya elever.

Vi vill även passa på att tacka alla de övriga som  
engagerade sig under oktober och november och  
rekommenderade en kollega, vän eller bekant!

Service design skapar  
riktiga kundupplevelser

– Förändringar på marknaden sker snabbt 
och konkurrensfördelar blir sällan lång
variga. När en förändring sker så behöver 
alla i företaget vara med på tåget,  säger 
Robert Elm, som har lång erfarenhet 
av affärs, produkt och ledarutveckling 
inom industri och tjänstesektorn i Euro
pa och Asien för bl a Ericsson, ABB och 
Bombardier.

Det är en utma
ning att förändra 
etablerade anta
ganden om vad 
kunden är beredd 
att betala för, som 
fungerat bra sen 
lång tid tillbaka. 

Men digitaliseringen förändrar förutsätt
ningarna och vad som är möjligt att göra. 

Att se möjligheterna och hantera ut
maningarna kan vara svårt att göra själv. 
Det är värdefullt att utbyta erfarenheter 
och strategier med andra i ett mindre 
oberoende forum. Därför startar premium
nätverket Affärsmodellering på Dataföre
ningen, med Robert Elm som facilitator.

 
Ett kraftfullt ”komma överens”-verktyg
Alex Osterwalders Business Canvas visu
aliserar ett företags DNA på en bild.

Det är ett kreativt och kraftfullt strate
giverktyg som används världen över och 
som gör att många fler på företaget kan 
involveras i affärsutvecklingen, inte bara 

strategerna. Ett måste för dagens snabb
fotade företag.

– Företag behöver använda sin hjärn
kraft mer för att skapa morgondagens 
konkurrensfördelar. Då behöver man 
vässa förmågan att tänka tillsammans. 
Syftet med Business Canvas är ett gemen
samt språk som leder till krispigare stra
tegiska diskussioner och bättre idéer på 
bordet, framhåller Robert Elm.

 Text: Haddy Leijon/Birgitta Edberg

NYTT PREMIUMNÄTVERK I dag 
handlar konkurrensen mindre 
om produktutveckling och mer 
om affärsmodells-innovation; ny 
produkt på en ny marknad för nya 
människor. Etablerade sanningar 
behöver ifrågasättas för att se 
nya innovativa affärsmöjligheter. 
Ett snabbt sätt att nå ett nytt 
mindset tillsammans är visuali-
sering av företagets DNA genom 
Business Canvas.

Robert Elm

Premiumnätverket Affärs- 
 modellering startar 31 mars.

För  mer info & anmälan:  
birgitta.edberg@dfs.se

FAKTA: SERVICE DESIGN OCH INNOVATION – Nytt nätverk i Stockholmskretsen.  
Nätverket har sitt första möte den 23 mars i Stockholm.  

Mikaela Frisk

Byt ut affärsplanen mot en  
Business Canvas

Ellen Blanck

Johannes Bäckström

Göteborg den 19 mars. Läs mer och anmäl dig på  
natverk.dfs.se/pul-nytt-regelverk-i-europa

Göran Laxén

Rolf Olsson


