
TEORIN OM KUNDJOBB 
Customers’ Jobs to Be Done 

7 mars 2017

carina.rislund@hokahey.se 
glenn.jonasson@hokahey.se

mailto:carina.rislund@hokahey.se
mailto:glenn.jonasson@hokahey.se?subject=


Kundjobbteorin

INNEHÅLL IDAG

Definition och bakgrund

Tränad blick

Identifiera kundjobb i praktiken

Fem sätt att hitta kundjobb

Passiva data och aktiva data
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Tjänstelogik



OM KUNDJOBB ÄR SVARET, VAD ÄR FRÅGAN?
Vad får en kund att köpa och använda en viss produkt eller tjänst?

Produkt: Strömning av talböcker 
Kundjobb: Ge meningsfull syssel-
sättning i bilen när bokläsning inte är 
möjlig 
Konkurrenter: Radio, CD, poddar, 
Spotify, telefon, godis, ingenting

Produkt: Analys av foderspannmål 
Kundjobb: Säkra rätt utfodring av 
nötdjur, på vintern när de går inne 
Konkurrenter: Utsädesleverantörer, 
andra bönder, KRAV, ingenting 
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ARTICLE
SPOTLIGHT ON CONSUMER 
INSIGHT
Know Your Customers’  
“Jobs to Be Done”

Is innovation inherently a hit-or-miss endeavor? Not if  
you understand why customers make the choices they do. 
by Clayton M. Christensen, Taddy Hall, Karen Dillon,  
and David S. Duncan
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En kund anlitar en 
produkt eller tjänst för att 
utföra ett jobb och har då 
kriterier för vilken lösning 

som ska väljas Kundjobbteorin hjälper 
oss förutse vilken typ av 
lösning kunder kommer 

att vilja anlita

Länk till artikel om Customers’ Job to Be Done i Marketing Journal:  
http://www.marketingjournal.org/competing-against-luck-an-interview-with-taddy-hall-on-jobs-to-be-done-theory/

http://www.marketingjournal.org/competing-against-luck-an-interview-with-taddy-hall-on-jobs-to-be-done-theory/


DEFINITION AV KUNDJOBB (JOB TO BE DONE)

Framsteg 
Strävan mot ett 
önskat resultat 
Rörelse för att 

nå ett mål

Situation 
Kundens specifika 

kontext 
Mitt i vardags-

flödet

Värde 
Funktionellt 

Socialt 
Emotionellt

Det framsteg eller värde en person försöker nå i en viss situation



KUNDJOBBTEORIN INTEGRERAR INSIKTER
Ju mer situationsspecifika insikterna är desto innehållsrikare blir kundjobbet 

Kund Kund-
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KUNDJOBBTEORIN INTEGRERAR INSIKTER
Ju mer situationsspecifika insikterna är desto innehållsrikare blir kundjobbet 

Kund Kund-
jobb

Lösning Sociala 
faktorer

Funktionella 
faktorer

Emotionella 
faktorer



NÄR LÖSNINGEN BLIR TILL EN TJÄNST
Tjänstelogik: Lösningen är en resurs för kunden att nå framsteg eller värde
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NÄR LÖSNINGEN BLIR TILL EN TJÄNST
Avgörande: Upplevelsen av att använda tjänsten i den specifika kontexten

Kund Kund-
jobb

TjänstKon
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t



PASSIVA DATA

Ofiltrerad kontext 
Berättelser 

Ostrukturerat 
Konkret
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AKTIVA DATA

Filtrerade operativa prestationer 
Diagram, tabeller 

Strukturerat, abstrakt



ATT IDENTIFIERA KUNDJOBB
En tränad blick och ett intresse för kunders berättelser

Vad försöker de 
åstadkomma?

Vilken uppgift 
vill de utföra?

Varför fungerar inte 
det de gör nu?

Varifrån kommer deras önskan 
om något nytt och bättre?



Oväntad
användning

Negativa
kundjobb

VI SKAPAR INTE KUNDJOBB, VI UPPTÄCKER DEM
Kundjobb finns alltid men hur de utförs varierar

 Kompenserande
handlingar

Icke-
användning

Den Andres
perspektiv



KUNDJOBB HANDLAR OM DEM, INTE OM DIG

Möjliggöra 
något 

Producera 
något

Nyckelfaktorer: Inramning, uppmärksamhet och perspektiv



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: 16 MAJ

• Gå med i LinkedIn-gruppen Kundlyftet 
• Hitta all vår information på kundlyftet.se 
• Boka in nästa webinar: Tisdag 16 maj 2017 kl 10-11  
• Ämne: Ta kundens perspektiv 

- Aktivitetsteorins tillämpning på kundinvolvering 
- Betydelsen av att ta den Andres perspektiv för att hitta de dolda behoven 
- Flera exempel för konkretion och begriplighet

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

