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Introduktion

INNEHÅLL IDAG

Kundkunskap är användbar i flera sammanhang

Produktfokus vs kundfokus

Säljande kommunikation

EFI-modellen

Från hjärna till hjärta

Var kundkunskapen finns

Kundkunskapens roll

Hur man kommer åt den

Hur man validerar den



VAD KAN KUNDKUNSKAP ANVÄNDAS TILL?

Reklam  

Marknads-
föring

Försäljning

Kundnöjdhets-
undersökningar

Innovation 

Produkt-
utveckling



EFI  
Egenskap	»	Fördel	»	Innebörd



ERLAND	PÅLSSON	

Produktionstekniker		»		IT-chef		»		Marknadsförare	



Produktfokus	vs.	Kundfokus  
Borrmaskin	vs.	Hål	i	väggen  
Egenskap	vs.	Innebörd



EFI-analyser	hjälper	oss	att	flytta	fokus	 
i	säljbudskapen	från	produkt	till	kund

Egenskap	»	Fördel	»	Innebörd



Exempel	båtmotor

Egenskap
100	hk



Exempel	båtmotor

Egenskap
100	hk

Fördel
Snabb	båt»



Exempel	båtmotor

Egenskap
100	hk

Fördel
Snabb	båt

Innebörd
Vi	hinner	bada	med	
barnen	efter	jobbet!

» »



EFI	–	Från	hjärna	till	hjärta

Egenskap
100	hk

Fördel
Snabb	båt

Innebörd
Vi	hinner	bada	med	
barnen	efter	jobbet!

» »



Exempel	tvättmaskin

Egenskap
8	kg

Fördel
Plats	med	

mycket	tvätt

Innebörd
Mer	tid	för	dig!» »



Se	till	att	egenskaperna	stämmer	med	behoven



Egenskaper Fördelar Innebörd

EFI-analys



• Fryst	

• Portionsförpackad	

• Inga	tillsatser	

Egenskaper Fördelar Innebörd

EFI-analys

• Lätt	att	lagra	

• Enkel	att	ta	med	

• Hälsosamt	

• Ät	när	du	vill	

• Ät	var	du	vill	

• Må	bättre	



KUNDKUNSKAP SOM UTGÅNGSPUNKT
Vad händer om man utgår från kundbehovet, lösningsneutralt?

Egenskaper

Kundkunskap

Fördelar

Innebörd


• Ät när du vill

• Ät var du vill

• Må bättre



KUNDKUNSKAP SOM UTGÅNGSPUNKT
Det räcker inte med bara produktkunskap för att sälja produkten

Egenskaper

Kundkunskap

Fördelar

Innebörd


Produktkunskap



VAR FINNS KUNDKUNSKAPEN?

Vissa kundbehov är svår-
åtkomliga eftersom 
informationen om dem är: 
• Situerad 
• Inbäddad  
• Tyst

För att hitta dolda behov 
behöver du därför ha: 
Förstahandskunskap



HUR FÅR MAN FRAM KUNDKUNSKAP?

• Gör ett aktivitetssystem hanterbart 
genom att bryta ner det i begripliga 
delar 

• Erbjuder orientering och överblick 
• Illustrerar gränsövergången vid byte 

till den andres perspektiv 
• Driver ett systemiskt tänkande som 

synliggör intressenter och dolda 
behov

Aktivitetsteori riktar uppmärksamheten mot kundens verklighet
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EXEMPEL PÅ KUNDKUNSKAP: SNÖKÄTTING



AKTIVITETSTEORI PÅ SNÖKÄTTING

Åkeri Leverera 
gods

Vinter-
lastbil



AKTIVITETSTEORI PÅ SNÖKÄTTING

Åkeri Leverera

Vinter-
lastbilBrän
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Fyllnadsgrad — lönsamhet
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HUR KUNDKUNSKAP VALIDERAS

Föraren kan passera gränskontrollen i grön fil, så att stillestånd undviks

-Åkaren kan skaffa snökätting, så att lastbilen godkänns för Norge 
-Föraren har farligt gods-dokumentationen i bilen, så tullkontrollen går bra 
-Åkaren har besiktat lastbilen, så att den klarar säkerhetsinspektion  
-Föraren kan visa registrerad körtid & vila, så han/hon får köra vidare

Skriv behoven på syntax och bryt ner dem — kontrollera om strukturen håller



Självkontroll: Är vi trogna vår identitet (vision, önskat varumärke, profil) i vår kommunikation?

Tjänst / Produkt Målgrupper KommunikationskanalerBudskap / Erbjudande

Behov Medvetandegörande

Tänk: Egenskaper, Fördelar, Innebörd, 
Kvalitet, Pris, Varumärke m.m.

Tänk: Behov, Lösningar, Kundsegment, 
Företag, Konsument, Sociala/Kulturella 
aspekter m.m.

Tänk: Rationella budskap, Emotionella 
budskap, Kampanj, Repetitiva, Varumär-
kesbyggande, Call-to-action m.m.

Tänk: Direktreklam, Annons, Hemsida, 
AdWords, Banners, Nyhetsbrev, Profile-
ring, Hemsida, Sociala medier m.m.
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Översiktlig kommunikationsplan
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Varför en handbok i kundinvolvering?
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Handbok i kundinvolvering
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Kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg

”Lyssnande är det ord vi använder
Carina Rislund och Glenn Jonasson
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    Carina Rislund och G
lenn Jonasson

Glenn Jonasson är civilingenjör från Chalmers och 
reservofficer i flottan. Han är ledarskapskonsult och 
moderator med en särskild förmåga att förklara och 
förenkla. Hans fallenhet för att läsa av samspelet 
mellan människor kommer till användning i de flesta 
branscher.

Carina Rislund har en doktorsexamen i 
personskadeprevention från Chalmers och studier 
i utbildningsledarskap vid Göteborgs Universitet. 
Hon är certifierad europaergonom och arbetar med 
att föreläsa och utbilda inom kundorienterad design 
och innovation.

Kontakta oss:
carina.rislund hokahe .se
070-511 36 34
eller läs mer på kundl ftet.se och hokahe .se



NÄSTA WEBINAR: 6 DECEMBER

• Gå med i LinkedIn-gruppen Kundlyftet 
• Hitta all vår information på kundlyftet.se 
• Boka in nästa webinar: Tisdag 6 december kl 10-11  
• Ämne: Kundinvolvering och digitalisering 

- Hur kundbehov för digitala tjänster skiljer sig från andra produkter 
- När teorin om job-to-be-done lämpar sig för digitala tjänster 
- Rekommendationer för kundinvolvering inom digitalisering

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7475804&sort=RECENT
http://kundlyftet.se

