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OBSERVATION OCH INTERVJU

•Nackdelar

- Tar mer tid i förberedelse och efterarbete

- Svårare att styra och kontrollera


• Fördelar

- Berättandet (i ord och handling) möjliggör 

fördjupning och utforskande

- Ger tillgång till situerad och tyst kunskap; 

går under ytan

- Dialogen och reflektionen driver nytänkande

Två metoder som kan ge fördjupad kundinsikt



INTERVJU

•Den andres berättelse lyfter fram behoven

• En skicklig intervjuare hittar berättelsens 

guldkorn och vet var den ska fördjupa

• Tekniker: Utforskande frågor, speglingar, 

sammanfattningar, perspektivutvidgningar

•Anteckningar och visualiseringar effektiva 

som reflektionsinstrument

• 90 minuter är en bra tidsram för intervjuer i 

produkt- och tjänsteutveckling

Behoven blir synliga i berättandet



OBSERVATION

•Situerad kunskap är bunden till situationen

• Tyst kunskap finns tillgänglig när den behövs 

men är annars svår att uttrycka i ord

•Den kontextuella dimensionen ger ett rikare 

innehåll än en workshop i ett mötesrum

•Observatören lyssnar med fler sinnen; 

bandbredden ökar

Behoven blir synliga i handlandet



OBSERVATION+INTERVJU=OBSERVJU

•Kontexten och dialogen driver nytänkande

•Stor kreativ potential—tal och handling

•Den andre är i sin miljö—känd, trygg, 

avspänd

•Möjligt att testa och utvärdera alternativa 

handlingar i realtid 

•Svår och krävande för den som observjuar

•Men kul—om man gillar människor

1+1=11



INTUITION—DIN VIKTIGASTE FÖRMÅGA

• Intuition och intuitiv förståelse är under-
medveten mönsterigenkänning; att känna 
igen en situation innan alla fakta finns


• Intuitionen tar över där den vanliga 
kunskapen slutar; den fångar komplexitet, 
går bortom orden, trotsar ‘förnuftet’


• Intuitionen är lågmäld, flyktig och vag; 
signalerar med känslor, aningar och bilder


• Intuitionen är inte pålitlig—tycker den ovane

Att stanna till och lyssna även inåt



INTUITION—GÅR ATT TRÄNA

•Normen säger: var objektiv och faktabaserad

• Intuitionen är: subjektiv och känslobaserad

• Vad missar den icke-intuitive?

- Helheten, kunskapen under ytan

- Snabbheten, försprånget


•Du är intuitiv där du är bra—bli bättre; 
kompetensutveckling stärker intuitionen

Tillit till egen intuition gör dig skickligare



“People need bottom-
up tools that give them 
the confidence to rely 
on their intuition when 
exploring the world.” 
John Winsor: Flipped



ANVÄNDNINGSSYSTEMET

•Ger överblick

•Driver empatiskt tänkande

•Betonar kontextens betydelse

•Delar upp en studerad situation i 

hanterbara delar:

- Aktören

- Aktörens mål

- Aktörens redskap

- Aktörens kontext

Enkel robust modell på vetenskaplig grund



ANVÄNDNINGSSYSTEMET*
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MålAktör

* PRE: Kundförståelse i produktutvecklingen, Kaulio et al., IVF 1999
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VAD—HUR—VARFÖR 
En konkret metod som öppnar upp 

tänkandet vid observation

VAD
Vad gör de och 
vad säger de?

HUR
Hur bär de      

sig åt?

VARFÖR
Varför gör de     
just så där?

Observerbart 
Konkret

Emotionellt 
Tolkande



VAD—HUR—VARFÖR

•Driver empatiskt tänkande och betonar 
kontextens betydelse—öppnar upp tänkandet


•Observera = VAD

- Registrera det du ser och hör, neutralt


•Gå i närkontakt = HUR

- Zooma in deras tillvägagångssätt, detaljerat


• Tolka = VARFÖR

- Sök mening, fundera över deras drivkrafter och 

mål; läs in känslor, motiv och behov

Syfte och arbetsgång



OBSERVERAD SITUATION: 
Fyller på spolarvätska

VAD
Vad gör de och 
vad säger de?

HUR
Hur bär de      

sig åt?

VARFÖR
Varför gör de     
just så där?

Fyller på 
spolarvätska, ur 4L-
dunk, i egen tratt. 

(Kallt, blåsigt, mörkt)

Balanserar, parerar, 
böjer ryggen, kikar. 
(Ojämnt flöde, det 

rinner bredvid)

Sprit på händerna 
och motorn. Spänd, 
obekväm. (Varför är 
detta så besvärligt?)



INTUITION—SER UNDER YTAN
Hjälper dig se mer än andra, före andra



DESIGNTÄNKANDE, EN ANDA

Förstå 
problemet/
uppgiften

Förstå 
behovet

Visa 
behovet

Skapa 
idéer

Testa 
idéer

Imple-
mentera 
lösning



PÅ ÅTERSEENDE I KUNDLYFTET!

•Håll koll på notiser från Kundlyftet

•Rekommendera webinarierna till andra

•Boka tisdag 2 sept kl 10-11 för ett 

webinar om att kartlägga krav-
kompetensen i en organisation:

- Bedöma kravmognaden

- Hitta förbättringspotentialen

- Välja en resultateffektiv förbättringsstrategi


• Informationen finns på kundlyftet.se 

Nästa webinar: 2 september kl 10

http://www.hokahey.se/kundlyftet

