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The Service
Design studio



Vi designar tjänster 
utifrån kund och hjälper 

organisationer till 
kundcentrering



Change  
management

Produkt-
utveckling

Avancerad  
dataanalys

Webb- 
utveckling

AI & auto-
matisering

Affärs-
utveckling



Några av våra uppdragsgivare

● IKEA

● Tetra Pak 

● ICA 

● Göteborgs-Posten 

● Swedavia 

● WirelessCar 

● RISE

● Business Region Göteborg 

● ExperioLab 

   



Innan vi 
sätter igång



Digikett   

● Något som inte funkar? Skicka ett meddelande 
i chatten så hjälper vi dig

● Vi mutar när vi inte pratar 

● Videon är på så att vi kan se varandra 

● Skicka frågor i chatten så tar vi hand om dem 
– om inte direkt så fångar vi upp dem i efterhand

● Vi tar 10 min paus cirka var 50:e minut   



Över till er



Vad drömmer du 
om för resa just nu? 

Gå till menti.com och uppge kod: 32 81 93



Vad är servicedesign
(filosofin bakom)

Om kundresan

Aktivera kundresan
Breakout om 

kundupplevelsen

PAUS

Vår workshop idag

FRÅGOR  

Skapa kundresan

PAUS

POLL, 5 min 

Uppgift: scope

FRÅGOR 

Hypotetisk kundresa 

Uppgift: egen resa 

Dela resorna i grupp 

Verifierad kundresa 

Personas 

Frivilligt
FRÅGOR 

PAUS

12:00

FRÅGOR

9:15



Syfte och mål 

- Få insikt och kunskap om kundresan 
som verktyg. 

- Få en ide om hur du kan arbeta med 
kundresa i din organisation.



Då kör vi!



Vad är servicedesign? 



Designs utökade scope 

Källa: Four orders of Design, Richard Buchanan, 1992



Servicedesign

Tjänstedesign

Design Thinking

Kundupplevelse

Kundcentrerad 
utveckling Designdriven 

innovation
Medborgardriven
utveckling Tjänsteinnovation



Det spelar ingen roll vad 
du kallar det. Det viktiga 

är att du gör det.  



Servicedesign
‘görande’



● Att jobba användar- eller kundcentrerat

● Att jobba utforskande och iterativt

● Att samskapa med alla parter kopplade till tjänsten

● Att hela tiden se till helhetsupplevelsen

● Att arbeta visuellt 

5 principer för servicedesign 



Från ett perspektiv kan kunden se nöjd ut



Med ett annat perspektiv ser vi helhetsbilden



Kundfokus.
Eller kundens fokus.   



Servicedesign handlar om att byta perspektiv
från att arbeta inifrån-ut ...



... till att samskapa tillsammans 
med kunden (och berörda parter) 



Servicedesignmetoden börjar med att lyssna för att
skapa förståelse för behov, beteenden och drivkrafter

Källa: Expedition Mondial, 2017



Servicedesignprocessen är iterativ – alltså att
upprepa metoden fram till en verifierad lösning

Källa: Expedition Mondial, 2017



Kunder? 



Service? 



Servicedesign ser till helhetsupplevelsen

Källa: Transformator Design, 2015



Servicedesign ser till helhetsupplevelsen

Källa: Transformator Design, 2015



Servicedesign ser till helhetsupplevelsen

Källa: Transformator Design, 2015



Varför ska vi bry 
oss om kunden? 



Affärskritiskt paradigmskifte 
– att förstå kunden handlar om överlevnad

Källa: Competitive advantage in the age of the customer, Forrester Research, 2014



Kunden kontrollerar 
interaktionen och relationen

Källa: Competitive advantage in the age of the customer, Forrester Research, 2014



86% 

Har slutat göra affärer med en 
organisation efter en dålig 

kundupplevelse

Källa: Harris Interactive, Customer Experience Impact Report, 2011



76% 

Förväntar sig att företagen 
förstår deras behov och 

förväntningar

Källa: Salesforce, State of the Connected Customer, 2019

https://www.salesforce.com/research/customer-expectations/


Sveriges nöjdaste kunder 
10:e gången på 12 år

“Mitt bästa tips är att jobba insiktsdrivet. Förstår 
man kunderna förstår man också hur man når dem. 

Fokus kommer fortsatt att ligga på en ännu mer 
skräddarsydd kundresa och att forma varumärket 

Halebop tillsammans med kunderna, i allt från vilka 
marknadsföringsinsatser som görs till hur 

tjänsterna borde fungera.”

Johanna Sahlman, Head of Halebop

https://telekomidag.se/hon-ar-ledaren-som-vagar-ta-djarva-grepp/


En bra kundupplevelse 
ger ökad lönsamhet... 

● Glada kunder spenderar mer

● Förespråkare rekommenderar dig till familj och vänner

● Kundlojalitet har stor betydelse för kundlivscykeln

 



En bra kundupplevelse 
ger ökad lönsamhet... 

● Glada kunder spenderar mer

● Förespråkare rekommenderar dig till familj och vänner

● Kundlojalitet har stor betydelse för kundlivscykeln

… och minskar kostnader
● Det är dyrare att hitta en ny kund än att behålla en

● Interna kostnader för att erbjuda support är högre för kunder 
som är missnöjda då det kräver mer resurser 

 



Breakout



Breakout sessions med 3–4 personer i varje grupp
En person i taget, dela med er och ta hjälp av nedanstående frågor
Ta gemensamt ansvar för att alla ska komma till tals 

Frågor:  

● Hur förstår ni era kunder idag?

● Hur involverar ni era kunder i utveckling av produkter och tjänster?  

● Vad använder ni för verktyg och metoder?

● OM NI HINNER: Vilken process/kundaktivitet/kundupplevelse inom 
ditt företag upplever du behöver förbättras? På vilket sätt kommer 
förbättringen göra skillnad för kund? 

Hur arbetar ni med 
kundupplevelsen, 15 min 



Frågor från chatten 



Kundresan
Ett verktyg för att visualisera 

kundens upplevelse av en viss 
process eller tjänst



Alla som har en kund 
har en kundresa.

Och de kan se ut på 
olika sätt.



Källa: Transformator Design, 2015



Kundresa: Att resa kollektivt

Källa: Västtrafik, 2017



Kundresa: Att besöka Vasamuseet

Källa: Vasamuseet, 2017



Kundresa: Att uppsöka vård i Stockholm 

Källa: Transformator Design, 2014



Kundresa: 
Att köpa en tv

Källa: Smaply, 2018

https://www.smaply.com/


Det som alltid är gemensamt:  

● Kundresan utgår från kundens resa

● Kundresan bygger på faserna; före / under / efter 

● I varje fas finns ett antal kundaktiviteter 

● Kundresan beskriver kundens upplevelse  

Sen kan den byggas på med mycket mycket mer…



Källa: Transformator Design, 2014



Varför arbeta 
med kundresan? 



“In the old world, you devoted 30% of 
your time to building a great service 

and 70% of your time to shouting about 
it. In the new world, that inverts.”

Jeff Bezos, CEO Amazon



Samsyn inom organisationen
En gemensam bild av kundens 

upplevelse och behov samt 
identifierade kundutmaningar 

Förståelse för helheten 
En helhetssyn över kundens 
upplevelse av hela tjänsten 
samt hur allt hänger ihop

Strategiskt ramverk 
Ett beslutsunderlag för att fatta 

välinformerade beslut som möter 
verkliga kundbehov

Kundresans fördelar



Har ni koll på er kundresa?   

Zoom Poll – ‘Ja’ eller ‘Nej’



Hur gör man 
en kundresa? 



Scope 

Vilken kundresa ska 
vi kartlägga? Vart börjar 

och slutar den?  

Segment 

Vem är kunden vars 
resa vi kartlägger? Vad 

vill de uppnå? 

Få grunden på plats  



Kundresans hierarki 

Källa: Journey Map Operations, Marc Stickdorn

https://www.journeymapoperations.com/#agile-management


Kundresans hierarki 

Källa: Journey Map Operations, Marc Stickdorn

https://www.journeymapoperations.com/#agile-management


Kundresa: Att flyga från ArlandaKälla: Swedavia, 2018



Kundresa: Att flyga från ArlandaKälla: Swedavia, 2018



Kundresan måste definieras 
efter det primärmål som 

kunden vill uppnå. 
Din produkt eller tjänst är 

förhoppningsvis en lösning 
för att uppnå det målet.



Individuell uppgift 



Individuell uppgift 
Använd mallen och post-Its (så kan ni enklare ändra) 
Börja inte för krångligt, börja med något som kan skapa stor skillnad för kunden

Frågor: 

● Vilken kundresa (process/tjänst/upplevelse) skulle ni vilja börja kartlägga? 
● Vems är resan? Vilket segment vill ni kartlägga? 
● Vad är det kunden försöker uppnå?

● TANKEHJÄLP: Vad är det ditt företag säljer? 
/ Vem är kunden och vad är det de köper? 

Vilken, och vems, kundresa 
vill ni kartlägga, 10 min 



Frågor från chatten 



Scope och segment klart. 
Så vad händer nu?    



Metod 

Vad vet vi redan?  
Vad vet vi inte?

Hur samlar vi kunddata?  



Börja med det ni redan vet  
– Hypotetisk kundresa att testa med kund  





Individuell uppgift 



Individuell uppgift 
Använd mallen och post-Its (så kan ni enklare ändra) 
När du är klar, ta ett foto och mejla till dig själv så du kan dela det i nästa övning 

Att göra: 

● Rita ut de aktiviteter ni upplever att tjänsten består av

● Markera ut ”hjärtan” och ”åskmoln” 

● Kommentera / beskriv orsak till ”hjärtan” och ”åskmoln”

● Fundera kring bakomliggande behov (per fas) 

● OM NI HINNER: Gör en upplevelsekurva

Skapa din hypotetiska 
kundresa, 10 min 



Källa: Transformator Design, 2014



Breakout



Breakout session i samma grupper som innan
En person i taget, dela med er och ta hjälp av nedanstående frågor
Ta gemensamt ansvar för att alla ska komma till tals 

Frågor: 

● Vems är resan och vilken resa är det? 

● Vilka är de främsta aktiviteterna (cirka en/fas)?  

● Vad är det största åskmolnet? 

● Vad är behovet (som inte blir mött) i fasen med åskmolnet?     

Dela och diskutera din kundresa 
med andra, 20 min 



Frågor från chatten 



Från hypotetisk kundresa 
(assumption based) 

till verifierad kundresa 
(research based)     



Samla in kunddata – från hypotetisk 
kundresa till validerad kundresa   



Kundens fokus.
Varje steg av resan.    







Källa: Converging Perspectives: Product Development Research for the1990s, Sanders, 1992



För mycket research. 
För lite ägarskap.



Källa: Karin Lycke, 2017



“Innovation is just a 
by-product of empathy”

Bernatette Jiwa
Author of the book Meaningful: The Story of Ideas That Fly, 2015 





Börja analogt.
Förstå kundresan ihop.
Basera den på verklig 

kun(d)skap.



Idégenerera – hur kan 
‘åskmolnen’ bli till hjärtan?    





Att identifiera ‘åskmoln’ 
och att göra något åt dem 

är två helt olika saker. 



Ja men vad bra! 
Då kör vi. Eller.    



Upplever alla 
kunder samma sak?



Kundsegment
Kundgrupp / målgrupp

Personas    



Aktiviteterna är generella – behoven och upplevelsen olika
Kundsegment: kollektivresenärer i Göteborg 

Källa: SL, 2015



Olika personer har olika 
behov i kundresan 
Kundgrupper

Källa: SL, 2015



Källa: SL, 2015



Källa: SL, 2015



Källa: SL, 2015



Källa: SL, 2015



Vilket ‘åskmoln’ var 
samma för alla? 

Vem hade flest 
‘åskmoln’? 



Underlätta för de som har flest trösklar

Källa: SL, 2015



Kundgruppen: Nybörjare

Utomeuropeiska 
turister

Personas inom gruppen

Bilister som 
väljer kollektivt

Europeiska 
turister

Nationella 
turister

Källa: SL, 2015



Varför använda beteendegrupper / 
personas:

● För att prioritera rätt i det vidare utvecklingsarbetet.

● För att förstå hur olika beteendegrupper bör bemötas 
för en bra upplevelse.



Hur arbetar ni för att alla 
på företaget ska känna 

era kunder? 



Nästa steg 
Att mäta resan
Digitala verktyg

Kundrese-management  



The journey doesn’t equal the sum of its parts

“It’s no longer enough to measure the efficacy 
of your web site, your store or at-home visit. 
The people using your service don’t think of 

what they’re  trying to achieve in these 
channels.  It’s time for us to adapt to cross-silo 

metrics that reflect people’s real goals.”

Kerry Bodine 
Touchpoint Journal; Measuring impact and value, 2017

https://kerrybodine.com/why-you-need-to-measure-journeys-not-just-touchpoints/


Digitala verktyg för kundresan

https://custellence.com/
https://www.smaply.com/


Kundrese-management

https://www.slideshare.net/sdnetwork/kerry-bodine-journey-managers-a-key-role-for-service-delivery


Sammanfattning



Det här har vi gått igenom 

Vad är servicedesign
(filosofin bakom)

Om kundresan

Aktivera kundresan
Breakout om 

kundupplevelsen

PAUS

FRÅGOR  

Skapa kundresan

PAUS

POLL, 5 min 

Uppgift: scope

FRÅGOR 

Hypotetisk kundresa 

Uppgift: egen resa 

Dela resorna i grupp 

Verifierad kundresa 

Personas 

Frivilligt
FRÅGOR 

PAUS

12:00

FRÅGOR

9:15



Vad behöver du för att ta dina 
kunskaper vidare? 

Gå till menti.com och uppge kod: 32 81 93



Nästan nästan slut 



Vi kommer att dela 
material med alla så ni 

kan utforska kundresan 
mer på egen hand. 



Karin Lycke
Service Designer

karin@theservicedesignstudio.com 

David Griffith Jones 
Business Designer

david@theservicedesignstudio.com

Hör av er om ni har frågor, vi hjälper er gärna 



TACK
We take the guesswork out 

of improvements & innovation

theservicedesignstudio.com



Stanna kvar för mingel

Hur kan ni använda kundresan som 
verktyg inom era verksamheter?



Lär er mer om 
kundresan, kreativitet 

och servicedesign 



Utvald läsning

Link

Link

Link

https://www.amazon.com/Introduction-Service-Design-Designing-Invisible/dp/1472572580
https://www.amazon.com/Introduction-Service-Design-Designing-Invisible/dp/1472572580
https://www.adlibris.com/se/bok/this-is-service-design-doing-9781491927182?gclid=EAIaIQobChMI5tjc-LCk6QIVMYBQBh0cPQ_wEAQYASABEgJ9cvD_BwE
https://www.amazon.com/Good-Services-Decoding-Mystery-Service/dp/9063695438


Kundresan – metoder och verktyg

Journey Mapping Master Toolkit (link)

CX show – Customer Journey Mapping episode (39 min podcast)

A Customer Journey Map is not a ****ing deliverable (27 min video) 

Why and how to create a customer journey map (4 min video)

Om kreativitet

How Empathy Fuels the Creative Process (18 min video) 

Unleash your creativity with IDEO’s David Kelley (1h15 min video)

How to build your creative confidence, David Kelley (11 min video)

IDEO’s podcast on Creative Confidence (podcast) 

https://kerrybodine.com/journey-mapping-master-toolkit/
https://blog.glia.com/podcast-customer-journey-mapping-jim-tincher/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Mn-d9QMxY
https://vimeo.com/222800142
https://youtu.be/CGLUzYUKhTs
https://www.youtube.com/watch?v=ASvd2toIA6s&t=3s&list=PLo2Y_6-lIgFXbyOjTcTg_IJQ0fZghjjQw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=16p9YRF0l-g&index=19&list=PLo2Y_6-lIgFXbyOjTcTg_IJQ0fZghjjQw
https://www.ideou.com/pages/podcast


Om servicedesign

What is Service Design, Bridgeable (2.21 min video)

Documentary: Nordic Service Design (21.22 min video)

https://www.youtube.com/watch?v=-0BnIUKiLrw
https://www.youtube.com/watch?v=330YCLMDaRg



