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Introduktion
Metodverktyget Kunder, insikter och trender bygger på 
designprocessen och hjälper ert företag att utveckla 
efterfrågade och hållbara tjänster eller produkter – med 
kunden i fokus.

Verktyget består av två delar:

1. Kunder
Den första delen fokuserar på era kunder – hur ser era 
kundrelationer ut idag och hur kan ni fånga in och om-
vandla kundinsikter till affärsnytta?

2. Trender
Den andra delen fokuserar på viktiga trender – hur kan 
megatrender, framväxande teknologier och kreativa 
intäktsmodeller komma att påverka er verksamhet de 
närmaste 1-5 åren?

Verktyget är uppbyggt kring övningar, mallar och exem-
pel. Dessa kan fungera som utgångspunkt för individuell 
inspiration eller som dialogunderlag i samverkan med kol-
legor och affärspartners. Använd gärna verktyget tillsam-
mans med en affärsrådgivare eller designkonsult. 

Miro-variant för distribuerade team
Miro-varianten av detta metodverktyg är specifikt anpas-
sad för digitala workshoppar och designsprintar för min-
dre team och grupper. https://miro.com är en plattform 
för kreativt samarbete online.

https://svid.se/vad-ar-design/designprocessen-fran-ide-till-verklighet/
https://svid.se/guider-och-verktyg/kunder-insikter-och-trender-ett-metodverktyg-for-designdriven-affarsutveckling/
https://miro.com
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Varför 
designdriven 
affärsutveckling?
Ett företags långsiktiga lönsamhet har alltid varit förknip-
pad med förmågan att vinna kundernas förtroende och 
lojalitet, på kort och lång sikt.

Oavsett om ert företag står i startgroparna med en out-
vecklad affärsidé eller har varit verksamma under en 
längre tid, är det viktigt att arbeta metodiskt med kund-
insikter och analys av samhällsförändrande trender, tekni-
ker och kreativa intäktsmodeller.

Den tid ni lägger ner på att sätta er in i kundens under-
liggande behov, beteenden och drivkrafter betalar igen 
sig senare i form av ökad kundnöjdhet och en mer stabil 
omsättning.

Genom att samla in kundinsikter i ett tidigt skede, för-
säkrar ni er om att ni utvecklar ett erbjudande som tillför 
kunden verkligt värde.



FörståUtmaning/nuläge Lösning/nylägeDefinera Idégenerera Prototypa Testa

 

  Hitta rätt utmaning Utveckla rätt lösning

Utvecklings-
fråga

Kunder, insikter och trender – introduktion 4

Designmetodik
Designmetodik arbetar utifrån tesen att det 
finns ett nuläge och ett önskat läge/nyläge, 
samt en process som beskriver hur man förflyt-
tar sig framåt för att skapa ett ökat kundvärde.

Designprocessen illustreras ofta med ett antal 
faser och används när man vill utveckla lös-
ningar utifrån användarens verkliga behov – 
på ett medvetet, kreativt och strukturerat sätt.

För ett företag som vill utveckla ett erbjudande, 
en produkt eller tjänst, kan designprocessen se 
ut enligt figuren till höger.

https://svid.se/guider-och-verktyg/designprocessguiden/
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Del 1
Kunder
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Vad?
Förstå vad ett kundbehov är och varför det är viktigt 
att ta reda på kundens behov.

Vässa er förmåga att fånga in kundinsikter, genom 
att ställa rätt frågor till era kunder.

Utveckla ert erbjudande och er affärsidé med ut-
gångspunkt i dessa kundinsikter.

Varför?
Först när ni har satt er in i och förstår kundens verk-
lighet/behov kan ni:

   – Utveckla produkter och tjänster som kunden verk-
ligen behöver.

   – Utforma varje erbjudande på ett sätt som tillför 
värde/hjälper kunden att uppnå sitt önskade läge.

   – Utforma mer träffsäkra kommunikations- och 
marknadsföringsinsatser.

   – Odla långsiktiga kundrelationer.
   – Öka er lönsamhet.
   – Fatta affärsstrategiska beslut baserat på fakta 

istället för på spekulationer och antaganden.

Hur funkar det?
Det finns olika metoder att tillgå när man önskar fånga in 
kundinsikter. I den här delen får ni vässa era kunskaper i:

   – intervjuteknik; att ställa rätt frågor
   – teorin om ”Jobs to be done”
   – observation/kundresa

samt lära er att prioritera och omvandla identifierade 
kundbehov till lösningar med hjälp av mallarna:

   – Persona
   – Funktionsanalys
   – Idégenerering

Läs instruktionerna som finns i anslutning till varje övning 
och fyll i era insikter på förberedda ytor genom att redige-
ra med textverktyget i powerpoint eller genom att skriva 
ut denna pdf och fylla i ytorna manuellt.

Tips!
Här och där dyker det upp fördjupande information, län-
kar och annat matnyttigt.

Lycka till!



Hur läget är idag Hur jag vill att läget ska vara
Nuläge Önskat läge

Vad jag behöver göra för att få till en förändring
Framsteg på vägen
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Jobs to be done (JTBD)
Teorin om ”Jobs to be done” går ut på att kun-
der befinner sig i ett nuläge som de vill föränd-
ra på något sätt, för att uppnå ett önskat läge/
tillstånd. 

För att förflytta sig till detta önskade läge behö-
ver kunden genomföra ett antal aktiviteter.

Löser inte den utvalda produkten/tjänsten 
uppgiften ”förkastar” kunden den till förmån för 
ett annat erbjudande som bättre löser deras 
situation.

https://jtbd.info/

https://jtbd.info/
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Övning 1
Dagens affär
börjar med ett sök
Denna sökmotorövning hjälper er att förstå vilka sökord 
och sökfraser era kunder använder på internet. Samtidigt 
får ni upp ögonen för ett antal av de konkurrenter som 
tävlar med er om kundernas uppmärksamhet.
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Kunden i en digital tid
Vi lever i ett kvalitetssamhälle där ett företags förmå-
ga att tillhandahålla fenomenala varor och strålan-
de service är a och o.

Länge var kundens möjlighet att kommunicera sitt 
missnöje eller framföra önskemål om förbättringar 
av en produkt eller tjänst begränsad, men i takt med 
att konsumtionsvanor, produktionssätt och affärs-
modeller förändras och digitaliseras, förändras 
samtidigt företagens möjligheter att bygga upp och 
underhålla kundrelationer.

Sociala medier har stärkt kundens möjlighet att tycka 
till om företagens erbjudanden. Det räcker inte läng-
re att rikta annonser mot ett kundsegment för att öka 
sin försäljning; istället handlar det om att förmedla 
verkliga värden – att väcka engagemang och upp-
visa transparens – värden som endast kan levereras 
av det företag som har satt sig in i sina kunders för-
utsättningar, frustrationer, önskemål och behov och 
som bygger sitt erbjudande och sin verksamhet kring 
dessa kundinsikter.

Två sökmotorbegrepp 
att ha koll på
Samtidens konsumenter använder Google för att ta del 
av experternas ”bäst-i-test-utlåtanden”. De läser kundre-
censioner och inspireras av och påverkas av vänners och 
influencers värderingar och val. 

Merparten av dagens köp/affärer börjar med ett sök. Ge-
nom att förstå kundens språk kan ni anpassa innehållet på 
era digitala plattformar så att:

   – kunden hittar ert erbjudande snabbare
   – kunden känner sig personligt tilltalad

För att stärka ert företags möjligheter är det bra att arbeta 
systematiskt med SERP (Search Engine Result Page), se sid 
11 och Position Zero, se sid 12.

När ni arbetar konsekvent med kundanpassade nyckelord 
och centrala teman stärker ni er övergripande kommuni-
kation, samtidigt som ni optimerar er webb för sökmoto-
rernas algoritmer.
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SERP
Serp är den resultatsida som sökmotorerna 
presenterar när en användare har skrivit in ett 
sökord eller en sökfras.
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Position Zero
Position Zero (fylls av ”featured snippets”) är 
den inforuta som presenteras ovanför listan 
med sökresultat. Informationen hämtas från 
den webbsida som enligt Google bedöms inne-
hålla det bästa svaret på respektive sök.

Position Zero försöker besvara:

   – 5 W: Who, What, When, Where, Why
   – Hur-frågor

För att synas här behöver ni förstå vilka ord/
sökfraser era kunder använder.
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 Gör
så här
Börja med att studera mallen SERP på nästa sida. Fyll i er 
variant av texten: »Vårt erbjudande (a) hjälper kunden (att 
göra vad = x) när hen (skall nå målet-y)« i den stora, rosa 
cirkelns mitt. (Ex: Vårt erbjudande hjälper kunden att hålla 
fötterna varma när hen vistas i kalla utomhusmiljöer.)

För bästa resultat, låt någon som inte är bekant med ert 
varumärke eller erbjudande utföra instruktion 1-3.

1. Öppna Google 
Föreställ er att ni, som kund, är på jakt efter en produkt/
tjänst som motsvarar ert eget företags erbjudande. Skriv 
ned sökorden som ni, som kund, skulle använda i de min-
dre, grå, cirklarna/rektanglarna som omsluter den större 
rosa cirkeln. (Ex: socka, thermo, ull, vandra i fjällen.)

2. Överblicka sökmotorns resultatsida 
Fyll i fälten 1-4. Basera svaren på era ”kund-sökträffar”.

1. Position Zero (Presenteras innehåll här? Avsändare?)
2. Konkurrenter (Företag med konkurrerande erbjudan-

den.)
3. Annonser (Vad erbjuder de/vem står bakom dessa?)
4. Bloggar/kundomdömmen/forumtrådar mm (Vi kallar 

dessa mötesplatser online för digitalalägereldar)

3. Byt till Googles bildsök
Vilka bilder skulle ni själva klicka på som kund? Vad har de ge-
mensamt? Notera gemensamma nämnare som stil och motiv i 
fält 5.

4. Återgå till ert eget företags perspektiv
Studera fält 2 och 4. Finns det konkurrenter/digitala lägereldar 
som ni skulle kunna samverka med för att nå ut till fler kunder/
förbättra er kundupplevelse? Fyll i dessa i fält 6: möjlig samver-
kan.

Fundera över vilken fråga ni skulle kunna besvara åt era kun-
der. Fyll i denna i fält 8: Position Zero.

5. Reflektera
   – Hur kan dessa kundinsikter vara användbara i ert företags 

kommunikation och säljinsatser?

   – Hur kan dessa kundinsikter användas för att arbeta med ert 
företags varumärke/ansikte utåt?
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Sökfras:

1. Position Zero

2. Konkurrenter

3. Annonsörer

6. Möjlig samverkan

4. Digitalalägereldar

5. Attraktivt audio-
visuellt innehåll på 
Googles bildsök

7. Formulera en egen Position Zero-fråga som ni vill besvara åt era kunder …

SERP
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Övning 2
Kundbehov
och kundrelationer
I den här övningen får ni reflektera kring de kundbehov 
som uppstår när en kund genomför en större livsstilsför-
ändring – som att flytta från en större bostad (nuläge) till 
en mindre bostad (önskat läge).

Genom att förstå era kunders nuläge och önskade läge 
kan ni utveckla mer attraktiva produkter och tjänster som 
hjälper kunderna att få sina jobb gjorda enklare och 
snabbare.

   – Kundens behov bottnar i bakomliggande frustrationer eller 
efterlängtan och har ingenting med er lösning att göra.

   – Kunderna är inte intresserade av ert erbjudande, de är in-
tresserade av vad ert erbjudande kan hjälpa dem att upp-
nå/få gjort.
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Gör
så här
Titta igenom exemplet Case flyttlass på nästa sida.

1. Gå från 1. Nuläge till 2. Önskat läge.

2. Överblicka 3. Kundens saker/aktiviteter att få gjorda, ”Jobs to 
be done”.

   – Hur kan ni använda en insiktslista som denna för att öka er 
synlighet och leda nya kunder till ert erbjudande?

3. Stanna upp vid 4. Ervjudanden (att utveckla) och reflektera 
över följande:

   – Hur skulle ett helhetserbjudande riktat till era kunder kunna se 
ut? 

   – Vilka för- och nackdelar ser ni med att erbjuda era kunder ett 
helhetskoncept?
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1. Nuläge 3. Kundens saker/aktivi-
teter att få gjorda.

   – Det börjar bli jobbigt 
med snöskottning

   – … och städning
   – … och Gretas höftleder 

ska opereras.

   – Tänk om vi flyttar till en 
mindre bostad?

   – Vaktmästare och kom-
munalt el och vatten 
vore bra

   – … och att slippa elda 
med pellets.

   – Söka nytt boende på 
nätet

   – Ansöka om lånelöfte
   – Gå på visningar
   – Vara med i budgivningar
   – Anlita mäklare
   – Städa, dekorera och foto-

grafera huset
   – Öppna upp för visningar
   – Ta ställning till inkom-

mande bud
   – Teckna två kontrakt
   – Hantera lån, skatter, 

arvoden
   – Adressändring
   – Besiktning, flyttstäd och 

flyttlass

   – Vi har mer tid över för att 
uppleva kultur, barnbarn 
och god mat,

   – har färre kvadratmeter 
att underhålla,

   – ingen trappa att gå i,
   – men utrymme för köks-

bordet där familjens fina 
stunder har ägt rum 

   – och övriga kära famil-
jeting/memorabilia har 
flyttats till barnen eller 
förvaras på annat prak-
tiskt ställe.

4. Erbjudanden (att utveckla) 
som hjälper kunden att få 
sina ”jobb” gjorda.

Anledningar att se sig om efter nya produkter/tjänster: 
Frustrerad över nuläge. Attraherad av önskat läge.

Anledningar att behålla nuvarande produkt/tjänst:
Vanor och bekvämlighet. Osäkerhet; kommer nya lösningar att 
göra processen mot det önskade läget svårare?

Här gömmer det sig affärs-
möjligheter!

2. Önskat läge

Case flyttlass
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Fördjupningsfrågor
   – Vilket önskade läge/upplevda tillstånd tror ni att era 

kunder är på väg mot när de får användning för ert 
befintliga/tänkta erbjudande?

   – Känner ni till någon digital tjänst idag (kopplad era 
kunders behov) som hjälper dem med deras olika saker 
att få gjorda på ett och samma ställe? 

   – Skulle ni kunna ingå i det ekosystemet? 
   – Om inte, skulle ni kunna utveckla en sådan tjänst? (Ex. 

foodora, hotels.com med flera.)

Kika på er SERP-mall. 

   – Vilken typ av aktörer/konkurrenter skulle ni kunna 
samverka med för att hjälpa era kunder att uppnå sina 
önskade lägen snabbare/smidigare?
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Gör
så här
Använd mallen kundrelationer på nästa sida för att skapa en 
överblick över ert nuvarande kundinsiktsarbete.

   – Fundera över hur era nuvarande kundrelationer ser ut. Hur 
fångar ni in insikter om kundbehov, kundupplevelser och 
andra viktiga kundvärden idag?

   – Vad är svårt?
   – Vad är lätt?
   – Utvecklingsmöjligheter?
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Kundrelationer

Fråga 1

Hur tar ni del av era kunders synpunkter, önske mål, 
utmaningar och behov idag? Når ni dem bortom köp-
tillfället, bjuder ni in dem till dialog?

Skriv ner kanaler och metoder som ni använder er av 
idag i de rosa fälten nedan.

Fråga 2
Hur kommunicerar ni helst med andra per-
soner (tal, text, video, bild etc). Hur kan ni 
använda och utveckla dessa förmågor?

 Fråga 3
Vad tycker ni är svårast när det kommer till 
att odla/upprätthålla kundrelationer/nå ut 
till kunder? Vad behöver ni hjälp med?
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Arbeta med
digitalt innehåll
Med hjälp av det kostnadsfria grafiska verk-
tyget https://www.canva.com kan ni skapa 
attraktivt innehåll till era kanaler.

Vill ni nå ut till Generation Z (människor under 
25 år)? Ta del av rykande färska fakta och råd 
på: https://www.facebook.com/business/news/
insights/meet-the-future

https://www.canva.com
https://www.facebook.com/business/news/insights/meet-the-future
https://www.facebook.com/business/news/insights/meet-the-future
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Business Model Canvas
En Business Model Canvas är ett strategiskt 
verktyg för affärsutveckling som gör det möjligt 
att beskriva, utmana, innovera och skruva på 
en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt.

Övningarna som ingår i detta metodverktyg är 
ett bra stöd när ni vill fylla i eller uppdatera er 
egen CBMC.

Besök https://tillvaxtverket.se för att läsa mer 
om Affärsmodell för cirkulär ekonomi framta-
gen på uppdrag av Tillväxtverket tillsammans 
med en rad andra aktörer.
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Övning 3
Kundintervjuer
För att lyckas attrahera kunder är det helt avgörande att 
formulera vilket verkligt kundbehov det är som ska mötas. 
(Istället för att utveckla ett erbjudande på spekulation och 
sedan försöka lista ut vem som kan tänkas köpa det.)

Denna övning hjälper er att:

   – formulera frågor som leder vidare till värdefulla kundinsikter,
   – sätta er in i era kunders verkliga behov.

När frågorna är formulerade är det dags att testa dem på be-
kanta, kollegor, familjemedlemmar och slutligen kunder.
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Gör
så här
Fyll i inför intervju-mallen på nästa sida.

Fundera över:

   – Vilka viktiga kundgrupper vill ni intervjua?
   – Vilken nytta förväntar ni er att era kundinsikter ska omvand-

las till?
   – Vill ni utveckla ett befintligt erbjudande eller hitta ett helt nytt 

affärsområde?
   – Vilka affärsområden tänker ni att det är värdefullt att  prata 

med era kunder om?
   – Var/hur ska intervjun äga rum? Analogt, digitalt?
   – Hur tänker ni bjuda in era kunder till intervjun?
   – Hur fångar ni in kundinsikterna? Anteckna/spela in ljud/fil-

ma?

Tips!
Tänk på att en informell och avslappnad situation öppnar upp 
för djupare/utförligare svar. Uppmuntra till fördjupning, men 
respektera kundens tid.
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Inför intervju

Kundgrupp
Vi vill intervjua följande målgrupp …

Varför?

med målet att ta reda på mer om X för 
att kunna utveckla Y …

Vad?
genom att ställa frågor om följande 
affärsområden/teman.

När/var/hur?
Vi ses (online/fysiskt) och fångar in kund-
insikterna genom att (anteckna/spela in)
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Detta vill ni veta om kunden
Sannolikheten att ni lyckas fånga in värdefulla kundinsikter 
under en intervju ökar avsevärt om ni har förberett er väl. Det 
spar tid och gör intervjun tydligare och tryggare för kunden. Att 
fråga om allt möjligt skapar förvisso ett stort underlag, men inte 
nödvändigtvis ett användbart sådant.

Målet är att ta reda på så mycket som möjligt kring allt som 
sker i kundens vardag – från stunden då hen inser att hen har 
en process att ta sig igenom för att uppnå ett önskat läge – tills 
det att det nya läget är uppnått.

   – Ta reda på vad kunden försöker få gjort. Hur, när, var, med 
hjälp av vilka produkter/tjänster, i vilket sällskap och sam-
manhang? 

Lyssna mer, prata mindre
Intervjuarens roll är att lära sig av användaren, inte tvärtom.

   – Undvik att tala om era produkter, tjänster, ert erbjudande, 
funktioner och produktegenskaper.

   – Prata istället om kundernas verklighet: om deras behov, 
önskemål, frustrationer, sammanhang, önskade lägen och 
faktiska erfarenheter.

   – Undvik ledande frågor som ”skulle du kunna tänka dig att 
använda denna produkt?”. Människor är flockdjur och ten-
derar att välja artighet över ärlighet när de är i en ny situa-
tion.

   – Lägg inte in egna åsikter eller försvar som rör produkten.
   – Ställ inte frågor som gör att era egna antaganden bekräftas.
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Gör
så här
Kartlägg kundens nuläge och önskade läge med hjälp av mal-
len Nuläge » Önskat läge på nästa sida.

Hur gör kunden  idag?

   – Kombinerar hen olika produkter/tjänster på resan mot sitt 
önskade läge?

   – Hittar hen på egna lösningar? (Läge att bjuda in kunden som 
medproducent/medskapare?)

   – Med vilken framgång lyckas hen få sina jobb gjorda?
   – Vad stöter hen på för hinder?
   – Vad blir konsekvensen när kunden misslyckas?
   – Vad blir effekten när kunden lyckas? Vilket önskat läge strä-

var kunden mot?
   – Kan du hjälpa kunden att lösa sina uppgifter på ett billigare, 

snabbare och enklare sätt?

Ta reda på mer om kundupplevelsen

   – Hur löste kunden sina göranden innan den bestämde sig för att bli 
er kund?

   – Bra och dåliga erfarenheter av konkurrerande erbjudanden?
   – När, var och i vilket sammanhang använde hen konkurrerande 

erbjudanden?
   – När insåg kunden att hen ville hitta en bättre lösning? Bättre på 

vilket sätt?
   – Hur hittade kunden fram till ert erbjudande?
   – Vad baserade sig kundens köpbeslut på? Argument - för och emot 

ert erbjudande?
   – Hur såg användarresan/kundupplevelsen ut, steg för steg?
   – Vad kan få kunden att söka sig vidare till/anlita en annan pro-

dukt/tjänst?
   – Vad kan få kunden än mer motiverad att stanna kvar?
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Nuläge Kundens saker/aktivite-
ter att få gjorda

Erbjudanden (att utveckla) 
som hjälper kunden att få 
sina ”jobb” gjorda.

Önskat läge

Nuläge » Önskat läge
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Empatikarta
Inlevelsekartan eller empatikartan hjälper till att skapa fo-
kus bland all information som ni har samlat in. Den fångar 
de viktigaste insikterna att bära med sig för det fortsatta 
arbetet med att skapa unika värden för dem ni finns till för 
– era kunder.
 
Den kan med fördel användas för att dokumentera samtal 
med kunder. Om samtalet spelas in, kan en empatikar-
ta användas för att renskriva de viktigaste insikterna om 
kunden.
 
Syftet med empatikartan är att skapa en tydlig avgrän-
sad bild av kundernas verklighet samt att säkra att viktiga 
delar inte missas eller glöms bort att ställa frågor om.
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Gör
så här
Empatikartan på nästa sida är en förenklad bild över den tillva-
ro som kunden lever i och ständigt förflyttar sig inom. I mitten är 
tillvaron OK.

Till vänster den negativa frustrationen! Denna sida synliggör 
svaret på frågorna: 

   – Vilket problem/frustration/oönskad situation önskar kunden 
bli befriad ifrån?

Till höger den positiva förväntan.

   – Vilken längtan/önskan/förväntan önskar kunden få bemött 
eller bli överträffad? 

Tavlans övre del fångar de mål som kunden ”riktar sig mot” och 
vill göra framsteg inom. Dessa målsättningar kan vara outta-
lade (det som ”sägs mellan raderna”) eller tydligt uttalade från 
kunden under exempelvis ett samtal. Det kan röra sig om olika 
jobb som kunden önskar få hjälp att få gjorda eller de känslor 
som kunder längtar efter att få uppleva.

I tavlans nedre del finns plats för vad kunden ser, hör och gör 
eller kundens viktigaste känsloupplevelser och tankar - uttalan-
den och frågor.
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- Frustration
Vilket problem/frustration/oönskad situation 
önskar kunden bli befriad ifrån? 

Vilka tre jobb 
önskas bli gjorda?

Kunden 
känner och gör

Kundens 
mål

Vilka tre behov 
är viktigast?

Vilka tre känslor
vill upplevas?

+ Förväntan
Vilken längtan/önskan/förväntan önskar kunden 

få bemött eller överträffad? 

Empatikarta
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Övning 4
Observation och 
kundresa
I den här övningen lär ni er att samla in kundinsikter 
med hjälp av metoden observation, samt att illustrera 
dessa i form av en kundresa.

Observation som metod ger er bra insikter när ert mål är att 
förbättra kundresan, köpupplevelsen, ett grafiskt gränssnitt, 
lära er mer om hur Googles sökkorridor fungerar och vilken 
typ av innehåll som engagerar kunder online (och i vår fysiska 
miljö).

   – Kundresan visualiserar er verksamhet ur kundens per-
spektiv och möjliggör förbättringar vad gäller kundens 
upplevelse av er tjänst. Nästa steg kan vara att ta fram en 
funktionsanalys och/eller en service blueprint.

   – Observation ger er information om kundens väg till olika 
erbjudanden, samt ger er insikter kring hur köpresan ser 
ut och upplevs av kunden. Vad kunden känner, gör, säger/
skriver/söker på och tänker.
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Gör
så här
Arbeta i par. En agerar observatör, en agerar kund.
Dela skärm/titta över axeln eller följ med genom fysisk 
butik eller liknande.

Observatörens uppgift är att notera kundens inre upple-
velser och yttre aktiviteter/agerande:

   – Vad gör kunden steg för steg?
   – Vad (vilka funktioner/redskap) och vem interagerar 

kunden med i varje steg?
   – Vad upplever och känner kunden?

   – Vilken teknik kommer kunden i kontakt med? (Både er 
egen och tredje parts.)

   – Vilka system/gränssnitt möjliggör kundens aktiviteter?
Vilka system/gränssnitt interagerar era medarbetare med 
för att möjliggöra kundens aktiviteter?

Tips!
I Miro-varianten av detta verktyg finns exempel på kund-
resor och en utförligare kundresa-mall att arbeta med/
inspireras av.



Kunder, insikter och trender – observation och kundresa 34

Före

Kundupplevelse, 
tänker och känner.

Saker som kan för-
bättras, utvecklas.

Tekniker/processer 
och förmågor som 
kunden möter.

Kundens aktiviteter, 
säger, gör och intera-
gerar med.

Under Efter

Kundresa
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Reflektera
Vilket typ av innehåll valde ”kunden” att klicka 
på? Varför?

   – Markera den/de insikter som ni anser viktigast 
med grönt. Gömmer det sig affärsmöjligheter 
vid dessa markeringar?

   – Markera de hinder er ”kund” stötte på med 
rött. Hur kan kundresan förbättras?
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Övning 5
Persona
Det finns olika designverktyg att använda när det är  
dags att prioritera kundinsikter och omvandla dessa 
till affärsnytta. I denna övning får ni skapa en fiktiv 
Persona.

En persona är en påhittad ”typisk” användare av en tänkt 
produkt, tjänst eller upplevelse.

   – Personan tas fram för att skapa en mer personlig bild 
av användaren, kunden eller målgruppen.

   – Personan bör vara förankrad i fångade kundinsikter 
och ska representera de upplevelser och önskemål som 
förenar kunder i en viss målgrupp.
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Varför?
När ni arbetar med idégenerering, kan idéer 
och lösningar ställas i relation till era framtagna 
personor (som representerar ett större urval av 
verkliga kunder och deras behov).

Det kan vara bra att ta fram två-fyra personor 
som visar på era kunders mångfald/olikheter, 
men undvik att skapa fler än så.

När ni har utformat era personor är det bra att 
testa dem på fokusgrupper för att undersöka 
om fokuspersonerna kan identifiera sig med 
dem eller inte.

Kanske kan era fokusgrupper berätta mer om 
era personas med hjälp av igenkänning och 
kunskap om egna köpbeslut?
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Gör
så här
Använd persona-mallen på nästa sida för att skapa er 
första persona. Utgå från redan fångade kundinsikter och 
identifierade kundbehov när ni fyller i fälten. Empatikartan 
kan vara ett bra stöd.

Reflektera över personans (kundens) inre värderingar 
och motivation:

   – Vilka faktorer spelar in när personan väljer att handla 
produkter/tjänster hos ett företag som hen inte har 
tidigare personlig erfarenhet av? (Hållbarhetsaspekter, 
företagets ansikte utåt, bemötande, tillgänglighet, till-
gången till kundomdömen/rekommendationer, värde-
grund, tilltal, köpprocess, erbjudanden som gratis frakt 
mm.)

   – Omvänt, vad gör er persona skeptiskt inställd till/besvi-
ken på ett för hen okänt företag?
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Reflektera över personans kundresa:

   – Erbjuder ni era kunder olika sorters kundresor? (Fysisk 
butik, näthandel, webbplats,  app, affiliate med mera) 
Hur kompletterar/skiljer sig dessa från varandra?

   – Finns ni till för era kunder “just-in-time” eller måste de 
avsätta särskild tid/fokus för att handla hos er?

   – Vilken kundresa föredrar er persona?
   – Varför och från vilken plattform (mobil/dator) och/eller 

med hjälp av vilket transportmedel (eget fordon/kol-
lektivtrafik) kan personan ta del av ert erbjudande?

Reflektera över personans köpbeteende:

   – Använder personan er tjänst/produkt idag, eller repre-
senterar personan en ny drömkund? 

   – Vilken typ av huvuderbjudande lockar personan till 
er? Uppsöker personan er för måste-konsumtion eller 
nöjeskonsumtion?

   – Är målet med personans besök lätt att hitta/få gjort/
slutföra, eller är det risk att personan letar på fel ställen 
efter det hen söker/efterfrågar?

   – Hur påverkas personans upplevelse av/möjlighet att ta 
del av produkten eller tjänsten när personan är glad, 
stressad, splittrad, hungrig, trött eller sjuk?

   – Säljer ni andra saker som personan också behöver så att hen kan 
samla sina köp/resor?

   – Hur kan ni lösa aktiviteterna personan behöver få gjorda på ett 
och samma ställe/med ett och samma erbjudande/med en kom-
bination av erbjudanden?

   – Vilka konkurrerande tjänster/produkter hjälper personan att upp-
nå sitt önskade läge?

   – Skulle ni kunna samverka med dessa konkurrenter för att förbätt-
ra ert erbjudande?

   – Vilken typ av ytterligare service lockar personan? Fraktfritt/bonus/
personlig service?

Reflektera över era nuvarande kundrelationer:

   – Hur kan ni använda nyförvärvade kundinsikter i era kommunika-
tionsinsatser/aktiviteter för att leda kunderna till ert erbjudande?

   – Hur kan ni väva in kundinsiktsarbetet och arbetet med personor i 
ert löpande kundrelationsarbete?
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Namn

SysselsättningÅlder

Familj och relationer Inkomst och inkomstkällor

Tillgång till infrastruktur (väg-
ar/kollektivtrafik)

Tillgång till digital infrastruktur 
(uppkoppling)

Viktigt i livet just nu

Värderingar och attityder
Plats för foto

Framtidsplaner, planerar för 
och längtar efter

Intressen, brinner för och mo-
tiveras av

Sociala medier, använder vilka 
plattformar och delar vad?

Övrig media (nyheter/nöje)Eventuella funktionsvariationer

Boende/boenden

Persona
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Övning 6
Funktionsanalys
När ni har fångat in kundinsikter genom:

   – att genomföra intervjuer och observationer
   – att studera supportchattar och digitalalägereldar

och sammanställt dessa till representativa personor som 
tydligt illustrerar era kunders behov, förutsättningar med 
mera, är ni redo att:

   – omvandla fångade kundinsikter till affärsnytta
   – genom att förtydliga vad kunden behöver få gjort för 

att uppnå sitt önskade läge.
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Varför?
Att bryta ner kundinsikter i en jobb-specificering och en 
funktionsanalys skapar en tydlig koppling mellan kundens 
behov och er lösning.

   – Funktionsanalysen är bra att ha till hands när det blir 
dags att idégenerera fram förslag på nya lösningar/
förbättringar.

   – Funktionsanalysen utgör ett konkret underlag när ni 
ska anlita externa kompetenser, som ofta efterfrågar 
kravspecifikationer och designbriefer.
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Gör
så här
Börja med att beskriva vad era kunder vill få gjort i den 
övre delen av funktionsanalys-mallen som ni finner på 
nästa sida. 

   – Fyll i fälten under jobb-specificering med ett verb, ett 
substantiv och ett förtydligande sammanhang.

Fortsätt till avsnittet funktionsanalys.

   – Beskriv varje funktion hos er tänkta produkt eller tjänst 
med ett verb, ett substantiv och en avgränsning som 
tydliggör i vilken kontext funktionen ska kunna nyttjas/
aktiveras.

I den sista kolumnen kan ni ange om funktionen er tjänst/
produkt ska fylla bör finnas med som en huvudfunktion 
(HF), delfunktion (DF), nödvändig funktion (N) eller önsk-
värd funktion (Ö).
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Jobb-specificering (Jobbet kunden behöver få gjort – för förflytta sig mot och uppnå önskade lägen/tillstånd) »

» Funktionsanalys (För att möta kundens behov och tillföra ett verkligt värde, ska vår produkt/tjänst:)

Mål
Efterlängtan

Fördriva tiden, bli 
glatt inspirerad

Verb Lyssna

Verb Medge

Substantiv/objekt till musik

Substantiv/objekt

Funktion

Kommentar

musikuppspelning

hf

Förtydligande
Sammanhang eller 

begränsning

samtidigt som hen är 
på resande fot

Begränsning 
kontextuellt

var som helst, när 
som helst

Funktionsanalys
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Fånga upp idéer
Nya idéer väcks lätt till liv när man arbetar metodiskt 
med kundbehov och kundinsikter. Idéerna kan visa 
på nya möjligheter och kan vara visuella bilder och 
tankar som:

   – löser kundernas problem och frustration
   – hjälper kunderna att få saker gjorda
   – visar på nya sätt att möta och överträffa kunder-

nas förväntningar och efterlängtan.

Dessa idéer kan handla om framtida ”Tänk om 
vi...?-scenarier och omfatta hur något ser ut och är 
arrangerat.

Idéerna kan även handla om Hur utvecklar vi...? nå-
got och omfatta hur specifika funktioner i en befintlig 
eller möjlig produkt, tjänst eller upplevelse behöver 
utvecklas.

På nästa sida finner ni en idégenerera-mall där ni 
kan fånga upp och ”tanka av er de bästa idéerna” 
som ni nu bär på, innan ni fortsätter till del två av 
detta metodmaterial. 

Bra idéer kommer ofta snabbt och de kan lika snabbt 
försvinna.
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Idégenerera – Tänk om vi … ?

Idégenerera – Hur utvecklar vi … ? Hur fixar vi … ser vi till att … ordnar vi …?

Idégenerera
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Del 2
Trender
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Vad?
1. Diskutera hur trender, teknologier och intäktsmodeller 

som driver samhällets utveckling framåt kan komma 
att påverka förutsättningarna för er verksamhet/af-
färsidé de kommande åren.

2. Avgränsa kundinsikter och formulera en första utma-
ning att lösa.

3. Skissa på lösningar.

Varför?
Först när ni har koll på de trender som formar samhället 
kan ni:

   – Identifiera strategiska affärsområden.
   – Utforma handlingsplaner för hur ni möter förestående 

utmaningar.
   – Översätta trender till affärsmöjligheter och konkreta 

affärsmål.
   – Odla en förändringsbenägen företagskultur.
   – Förbli lyhörda inför era kunders förändrade behov och 

beteenden.
   – Identifiera rätt utmaning och utveckla rätt erbjudande.

Hur funkar det?
I den här delen av metodmaterialet får ni:

   – diskutera och analysera omvärldens påverkan på ert 
företagande,

   – idégenerera, prioritera,
   – omvandla insikter till affärsnytta,
   – samt sätta upp konkreta mål.

Tips!
Involvera hela ert team i insiktsarbetet. Först när alla i er 
organisation förändrar sig med utgångspunkt i kunskap 
från omvärlden kan ert företag inta rollen som förnyare 
och förebild. Använd megatrender som stöd för ert strate-
gi- och planeringsarbete, samt som underlag för allmän-
na framtidsdiskussioner.

Kom ihåg: att stå still är att röra sig bakåt.
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Omvärldsanalys
Att ta ut rätt färdriktning mot framtiden är en utmanande 
uppgift i en samtid där kompassnålen tycks snurra åt alla 
håll. 

Stora utmaningar som social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet, en globaliserad marknad, snabb teknisk ut-
veckling och en åldrande befolkning kräver nya arbetssätt 
och lösningar. Oavsett hur mycket vi planerar kommer vi 
inte att kunna förutsäga framtiden och förutse vad som 
är möjligt. Ett företags förmåga och vilja att anpassa sig 
efter, ta del av och utveckla sig samman med omvärldens 
förändringar blir därför en allt viktigare framgångsfaktor.

Digitaliseringen är en samhälls- och beteende-föränd-
rande kraft. Varje företag och bransch måste hitta sin 
plats i transformationen. De företag som lyssnar på sina 
kunder, analyserar sin data och ser möjligheter i sina kun-
ders utmaningar kommer att lyckas bäst.

Vad är en megatrend?
En megatrend är en allmän utvecklingsriktning: en 
förändringskurva som påverkar affärer, ekonomier, 
samhällen, kulturer och folks liv i stort.

De definierar vår framtida värld och styr den över-
gripande förändringshastigheten.



Kunder, insikter och trender – trender, teknologier och intäktsmodeller 50

Övning 7
Trender, teknologier 
och intäktsmodeller
Poeten John Donne är känd för att ha myntat uttrycket: 
”No man is an island”. I den här övningen får ni reflektera 
kring hur samtidens trender och tekniker kan komma att 
påverka ert affärsområde och hur ni själva kan vara med 
och utforma kartan mot framtiden.

Genom att arbeta metodiskt med kundinsikter och analys av 
samhällsförändrande trender, stärker ni er förmåga att hänga 
med, anpassa er efter och vidareutvecklas i takt med samhället 
och världen.

Tänk på!
Viktigare än att förstå en enskild megatrend är att förstå till 
vilken större helhet den anknyter.

Samhällets och individens förmåga att föreställa sig alternativa 
framtider, samt att agera för dessa önskade framtider, blir allt 
viktigare i en hastigt föränderlig och utmanande tid.



ProvisionAtt jobba/sälja på provision har funnits länge men det har 

aldrig varit enklare än nu. Du samlar andras produkter eller 

tjänster inom en viss kategori på en plattform och tar sedan 

ut en procentuell ersättning på allt som säljs. 

Ex: fi verr, etsy, appstore

Intäktsmodeller
Pro

Att jobbaaldrig vatjänster inut en proc
Ex: fi verr, et

Int

Artifi ciell intelligensArtifi ciell intelligens eller självlärande algoritmer används 

i allt fl er uppgifter. I bästa fall kan mänsklighetens största 

utmaningar lösas med hjälp av artifi ciell intelligens. Samtidigt 

är artifi ciell intelligens förknippad med en stor mängd etiska 

frågor.

Frågorna gäller till exempel algoritmernas genomskinlighet, 

beslutens ansvarsfullhet och ägarskap och snedvridningar 

beträ� ande informationen som utnyttjas.För att kunna utnyttja AI krävs en tydlig strategi och en plan 

för hur data kan inhämtas och utnyttjas för att fungera som 

underlag till bättre beslut, ökad insikt och optimering av 

a� ärsprocesser.

Teknologiertifi ciell intelligensl intelligens eller självlärande algoritmer används 
uppgifter. I bästa fall kan mänsklighetens största 
gar lösas med hjälp av artifi ciell intelligens. Samtidigt 

ell intelligens förknippad med en stor mängd etiska 
gäller till exempel algoritmernas genomskinlighet, 

ansvarsfullhet och ägarskap och snedvridningar 
e informationen som utnyttjas.
a utnyttja AI krävs en tydlig strategi och en plan 
kan inhämtas och utnyttjas för att fungera som 
bättre beslut, ökad insikt och optimering av 
ser.

ekno
Före Covid-19 var den urbana trenden dominerande och den 

pekade mot att nästan 70 procent av världens befolkning 

skulle bo i städer år 2050. Pandemin vände den trenden och 

numera är det t.ex. fl er som fl yttar bort från Stockholm än till. 

Framtiden är därmed oviss beroende på vilken riktning man 

vill att ens företag ska utvecklas mot.

UrbaniseringTrender
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Gör
så här
1. Ladda ner och skriv ut trendkorten och verksamhets arken 
som hör till detta metodverktyg.

Besök vår projekthemsida hos www.svid.se

2. Klipp isär korten och arrangera dem gruppvis (trender, tek-
nologier och intäktsmodeller) på ena halvan av ett stort bord. 

3. Arrangera verksamhetsarken på bordets andra halva (se 
exemplet på nästa sida).

Låt alla som deltar i övningen skapa sig en individuell överblick 
över trendkorten.

Tips! 
Arbetar ni i ett distribuerat team? Genomför denna övning/
workshop online i vår interaktiva Miro-variant.

Det är bra att utmana trender och antaganden med mottren-
der och att analysera spänningarna mellan dem – då lär man 
sig att bättre se de synergier, utmaningar och möjligheter som 
gömmer sig i gränslandet mellan olika trender och tekniker. Är 
ålderdomen likadan när befolkningen åldras? Leder ökad lev-
nadsstandard oundvikligen till att konsumtionen ökar?

https://svid.se/guider-och-verktyg/kunder-insikter-och-trender-ett-metodverktyg-for-designdriven-affarsutveckling/


Vårt sätt att arbeta och vår möjlighet att leverera nuvarande er-
bjudande

Vårt värdeerbjudandes innehåll och utformningVårt värdeerbjudandes innehåll och utformning Våra kundrelationerVåra kundrelationer

Våra intäktsströmmarVåra löpande utgifter Vårt företags påverkan på planet och samhälle
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4. Var och en väljer ut ett till två trendkort ur respektive grupp 
som hen tror kan komma att:

   – utmana ert företags överlevnad,
   – innebära nya affärsmöjligheter,
   – påverka er direkt eller indirekt på andra sätt framöver.

5. Var och en avgränsar sig till ett perspektiv genom att placera 
ut de valda korten under något av de sex verksamhetsarken 
som representerar delar av er verksamhet/organisation.

(En trend kan komma att influera fler delar av er verksamhet, 
men det är klokt att avgränsa sig till och fokusera på ett per-
spektiv åt gången.)

Saknar ni en trend, teknologi eller intäktsmodell?

Det finns blanka kort som ni kan använda om ni önskar addera 
ytterligare innehåll som känns extra relevant att diskutera för 
just ert team.

5. Var och en redogör för

   – Vilket kort/egetskapat kort hen valde och varför, samt hur 
hen resonerade gällande dess placering.

6. Hitta på en framtidstjänst, -lösning, -produkt eller -verksam-
hetsform som är förknippad med/möjliggörs när två eller tre 
kort kombineras.

   – Formulera era idéer som ”Tänk om vi ...” meningar på post 
it-lappar eller fyll i dem i mallen idégenerera på nästa sida.

7. (Valfri) Reflektera tillsammans utifrån följande frågeställning-
ar:

   – Föreställ er den bästa möjliga framtidsbilden som korten ni 
har valt ut kan leda till. Reflektera sedan över vad du/ni kan 
göra för att uppnå det önskade läget.

   – Föreställ er den sämsta möjliga framtidsbilden som korten ni 
har valt ut kan leda till. Reflektera sedan över vad du/ni kan 
göra för att motverka/finna möjligheter i det oönskade läget.

   – Leta efter svarta svanar: vad är motsatsen till den trend du 
har valt ut? Hur skulle en sådan motsatt trend påverka ert 
företag/aktuellt perspektiv?
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Idégenerera – Tänk om vi … ?

Idégenerera – Hur utvecklar vi … ? Hur fixar vi … ser vi till att … ordnar vi …?

Idégenerera
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7. Gå igenom era ”Tänk om vi ...” och ”Hur fixar vi…” 
idéer.

   – Argumentera för/förklara era idéer/lappar.
   – Resonera tillsammans. Förfina era formuleringar. 

Kanske finns det idéer som kan slås samman?

   – Numrera era fem gemensamma bästa idéer (1-5) 
och för över siffrorna till prioriteringsmatrisen 
på nästa sida (eller rita av matrisen på en white 
board och sortera era post it-lappar på den ytan.)
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Viktigt, brådskande, stor eff
ekt

Resurskrävande, kostsamt

Börja med
Liten kostnad och stor effekt, genomför 

dessa insatser omgående.

Delegera
Liten kostnad och liten effekt, överväg att 

genomföra dessa insatser.

Inte prioriterat
Stor kostnad och liten effekt; fokusera på 

värdeskapande insatser.

Planera för
Stor kostnad och stor effekt, bryt ner i del-
mål att arbeta med långsiktigt.

Prioriteringsmatris 
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8. Fortsätt till mallen att göra på nästa sida. 

   – Formulera tydliga ”att få gjort” för respektive siffra: vad ska 
göras, av vem och när.

Tips!
Ibland är det enklare att arbeta enligt bak-och-fram-metoden.

   – Vilka konkreta händelser har inträffat när ni backar från ert 
önskade läge tillbaka mot nuet? Formulera dessa som upp-
gifter att få gjorda.

9. Reflektera över hur genomförandet av era idéer/plane-
rade insatser påverkar samhälle och klimat. 

Hur kan ni bidra till ekologisk och samhällelig hållbarhet, 
jämlikhet och god hälsa, genom att arbeta kreativt med 
nyvunna insikter kring trender, teknologier och intäktsmo-
deller?

   – Leder er (nuvarande/önskade) affärsmodell till någon 
negativ påverkan på planet och samhälle?

   – Vilka aktiviteter kan ni göra för att minska er negativa 
påverkan?

   – Riskerar ert företags negativa påverkan på planet och 
samhälle att skada ert varumärke eller era kundrela-
tioner?

   – Bidrar er (nuvarande/önskade) affärsmodell till någon 
positiv påverkan på planet och samhälle?

   – Hur kan er affärsmodell bidra till ytterligare positiv 
påverkan?

   – Vilket värde tillför er positiva påverkan till varumärket, 
dess kunder och partners? Hur kan ni arbeta med ert 
hållbarhetsperspektiv i er löpande marknadsföring, för 
att stärka era kundrelationer?
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Vad?

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Vem? När?

Negativ påverkan på planet och samhälle Positiv påverkan på planet och samhälle

Att göra
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Slutord
Ni är nu rustade med metoder för att bygga kundrelationer, 
fånga in kundinsikter samt navigera och prioritera bland viktiga 
trender och nya teknologier.

Nästa steg är att utforma en långsiktig plan och strategi för hur 
ni kan: 

   – väva in kundinsiktsarbetet i ert löpande företagande.
   – utrusta ert team med kompetenser, förmågor och resurser 

som främjar ert företags fortsatta utveckling och blomstring.
   – fördjupa er i designmetodikens och den kundorienterade 

affärsutvecklingens verktygslåda.

Den sista ytan i Miro-varianten av detta metodverktyg utgörs 
av en framstegskarta som hjälper er att synliggöra ert före-
tages varför, hur och vad för dem som ni har valt att finns till 
för. Ytan ger plats för viktiga målområden att prioritera, vad ni 
behöver hjälp med, vilka resultat ni vill vi vara med och skapa, 
samt hur ni firar era framsteg, med mera.

(En mycket förenklad version av framtidskartans inre del: mål-
matrisen, finner ni på nästa sida.)

Med överlämnandet av denna karta vill vi på SVID önska er 
lycka till med ert framtida företagande!
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M
ålom

råde 1

Målområde 3 Målområde 4

M
ålom

råde 2

Framstegskarta
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