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Att undra



Titta

Lyssna

AKTIVITETSKEDJAN I BEHOVSFRAMTAGNING

Under-
söka

Bearbeta

Visa



UNDERSÖKA ÄR ATT SÖKA UNDER

Under-
söka

I strömmen av signaler som 
kommer ur kundens situation finns 
mer information att hämta 

Det fordrar en tränad blick och 
nyfikenhet — en förmåga att undra



FÖRMÅGAN ATT UNDRA



Att förstå situationer



Ju mer 
du känner till 

om en situation 
desto större är 
chansen att du 
hittar design-
möjligheterna



I användningssituationen: 
• finns handlingar som ger information, 
• är helheterna närvarande, 
• blir tyst kunskap tillgänglig, 
• samspelar användare med kontextenSituationen



HUR UNDERSÖKER MAN EN SITUATION?

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

• Erbjuder orientering och överblick 

• Tydliggör relationen delar—helhet 

• Driver ett systemiskt tänkande som 
synliggör dolda behov

Aktivitetsteori riktar uppmärksamheten mot kundens verklighet



MODELLEN FÖR AKTIVITETSSYSTEM

<Aktör> <Mål>

<Redskap>

<Kontext>



GÄST ANLÄNDER TILL HOTELLRUM

Lösning

Hotellgäst Mål



GÄST ANLÄNDER TILL HOTELLRUM

Lösning

Hotellgäst

Läsa
Förbereda möteSkriva

Hänga upp kläder
Kolla email

Ladda telefon

Koppla av

Säng Tv Skåp

FåtöljStolSkrivbord
Fönster “Konst”

Trött Hungrig
TörstigSmutsig

Koncentrerad
Förväntansfull

Forcerad

Ur balans
Mål

Sladdar

Städat?
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HOTELLGÄST HJÄLPS KOMMA I ORDNING

Plug Lamp

Hotellgäst Komma i 
ordning



Att välja intervju eller observation



Intervjubaserade metoder ger
Uttalade krav och behov 
Berättelser 
Problembeskrivningar 
Jämförelser

Observationsbaserade metoder ger
Vanliga handlingar 
Kompenserande beteenden 
Tvekan 
Egna lösningar



FLER SKÄL ATT VÄLJA OBSERVATION

Användarna kan inte alltid 
berätta, på grund av: 
-omedvetna handlingar 
-självklara behov 
-kompenserande 
beteenden 

-språkbegränsningar 
-kunskapsglapp

Användarna vill inte alltid 
berätta, på grund av: 
-känsligt ämne 
-beskyller sig själva för 
problemet 

-osäkerhet i intervjun 
-osäkerhet om tillåtelse 
- låg tilltro till egen kunskap



Att observera på djupet — tips



När de gör saker 
för att kompen-
sera en brist hos 
lösningen

När de använder 
lösningen på ett 
sätt som inte var 
tänkt — eller inte 
använder den alls

När de använder 
lösningen till 
något annat än 
till det den var 
tänkt

När de modifierar 
lösningen för att 
passa en viss 
uppgift eller 
användare

OBSERVERA PÅ DJUPET…



Service design-kompetens



1. BESKRIV ANVÄNDNINGEN SYSTEMATISKT

2. BESKRIV ANVÄNDNINGSSYSTEMET SYSTEMATISKT

3. UNDERSÖK ANVÄNDARNAS PROBLEM

4. TOLKA ANVÄNDARNAS UPPLEVELSE

5. SÖK FÖRKLARINGAR TILL DET OBSERVERADE

6. PEKA UT EN RIKTNING FÖR INNOVATION

SEX STEG TILL EN TRÄNAD BLICK



1. BESKRIV ANVÄNDNINGEN SYSTEMATISKT

• Vem gör något?  
• Vad gör de?  
• Hur görs det?  
• Vad sägs?  
• Hur sägs det?

Aktör Mål

Verktyg

Ko
nt

ex
t



2. BESKRIV ANVÄNDNINGSSYSTEMET SYSTEMATISKT

• Hur ser det ut?  
• Vad finns där?  
• Vilka yttre faktorer påverkar 
användningen? 

• Vilka inre faktorer påverkar 
användningen?

Aktör Mål

Verktyg

Ko
nt

ex
t



3. UNDERSÖK ANVÄNDARNAS PROBLEM

• Krångel, tvekan? 
• Osäkerhet, upprepningar? 
• Brådska, felhandlingar? 
• Modifieringar, kompenserande 
beteenden? 

• Begränsningar, hinder?

Aktör Mål

Verktyg

Ko
nt

ex
t



4. TOLKA ANVÄNDARNAS UPPLEVELSE

• Vad försöker de åstadkomma? 
• Vilken uppgift försöker de utföra? 
• Vilka förväntningar har de? 
• Hur upplever de situationen? 
• Vad tänker de? 
• Hur känner de sig?

Aktör Mål

Verktyg

Ko
nt

ex
t



5. SÖK FÖRKLARINGAR TILL DET OBSERVERADE

• Vilka är de bakomliggande 
drivkrafterna och motiven? 

• Vilka är deras mål? 
• Vilka är deras behov?  
• Varifrån kommer deras önskan 
om något nytt och bättre?



6. PEKA UT EN RIKTNING FÖR INNOVATION

• Vilka är designmöjligheterna? 
• För vem behövs nya lösningar? 
• Vilka potentiella värden kan 
uppstå med nya lösningar? Aktör Mål

Verktyg

Ko
nt

ex
t
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5. SÖK FÖRKLARINGAR TILL DET OBSERVERADE
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Varför en handbok i kundinvolvering?

A
lla är vi ledare -  m

etod för en hälsofräm
jande arbetsplats          A

nn W
esterm

ark I  K
arina Lindgren

Handbok i kundinvolvering
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Kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg

”Lyssnande är det ord vi använder
Carina Rislund och Glenn JonassonH

andbok i kundinvolvering    C
arina 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: 9 MARS KL 10

• Gå med i LinkedIn-gruppen Kundlyftet 
• Hitta all vår information på kundlyftet.se 
• Boka in nästa webinar: Fredag 9 mars 2018 kl 10-11, registrering: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8685098810196872962 
• Ämne: Mognadsanalys för kundcentrering 

- Förstå mognaden i företagets kundcentrering snabbt och enkelt 
- Hitta förbättringspotentialen inom process, samverkan och metod 
- Bestäm gemensam riktning för förbättring

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7475804&sort=RECENT
http://kundlyftet.se
https://attendee.gotowebinar.com/register/8685098810196872962

