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Sammanfattning
Metoden Kundresekartläggning har använts i årtionden för att kartlägga målgruppers
upplevelser, exempelvis kunders upplevelse av en organisations tjänster. I vetenskaplig
litteratur saknas beskrivning av hur datainsamling och analys går till i
kundresekartläggnings-projekt. För att öka förståelsen för hur metoden går till har
kunskap samlats in, främst genom intervjuer med praktiker (user experience designers
och tjänstedesigners) erfarna av metoden. Resultatet blev en guide fylld av tips som kan
vara bra för praktiker att tänka på inför och under den här typen av projekt, samt hur
man kan engagera organisationen (beställaren av kundresekartan) i projektet så att
insikterna används vidare även efter leveransen av kundresekartan. I slutet av guiden
finns dessutom fem exempel på kundresekartor som praktiker delat med sig av och
berättar om.
Nyckelord: Kundresekartläggning, Customer Journey Mapping, Tjänstedesign, User
Experience Design.

Populärvetenskaplig
sammanfattning
Den här studien har resulterat i en guide för K
 undresekartläggning — en metod som
används för att kartlägga en utvald målgrupps upplevelse av något som sker över en viss
tid. Exempelvis kan den användas för att kartlägga upplevelsen som en kundgrupp har
med en organisation.
Guiden är fylld av tips som kan vara bra för praktiker (exempelvis user experience
designers eller tjänstedesigners) att tänka på inför och under den här typen av projekt.
Tipsen handlar inte om hur praktikern ska gå tillväga då projekten ofta ser helt olika ut
beroende på vad det är för organisation och vilken målgrupp som studeras. Istället är
guidens tips tänkta att inspirera praktikern och påminna om detaljer av projektets olika
delar för att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt.
Ett av de viktigaste fynden för att projektet ska bli framgångsrikt är v ikten av att
involvera organisationen (beställaren av kundresekartan) på olika sätt under projektet.
Exempelvis är det viktigt att verkligen förstå vad organisationen behöver för att se om en
kundresekarta skulle kunna hjälpa dem åt det hållet.
Underlaget till guiden består framför allt av intervjuer med praktiker (user experience
designers och tjänstedesigners) erfarna av kundresekartläggning, men också av kunskap
hämtad från litteraturen samt insikter från ett eget projekt som genomfördes vid sidan
av den här studien (som resulterade i en kundresekarta för ett telekombolag). Guiden
har förbättrats utifrån feedback från praktiker (både erfarna och oerfarna av metoden)
och resulterade efter flera revideringar slutligen i den version som finns som bilaga till
den här rapporten.
Förhoppningsvis kommer guiden kunna hjälpa organisationer inom både offentlig
och privat verksamhet att få en bättre förståelse för hur de på ett systematiskt sätt kan
kartlägga upplevelsen hos målgrupper av intresse. Med bättre förståelse för
målgruppen (exempelvis organisationens förståelse för sina kunder) är chansen större
att organisationen utvecklar bättre tjänster som resulterar i högre upplevt värde för
både målgruppen och organisationen.
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1 Inledning
I en global enkätundersökning med 15 000 deltagare framkom det att den upplevelse
som kunder får av en organisation (dvs. kundupplevelsen) starkt påverkar kundens
fortsatta engagemang med organisationen (Pricewaterhousecoopers, 2018). Hela 73%
(ca 10 950 respondenter) svarade att kundupplevelsen påverkade deras köpbeslut, och
32% (ca 4 800 respondenter) skulle sluta vända sig till en organisation redan efter en
dålig upplevelse med den. Förutom pris och produktkvalitet visade sig ”ovänlig service”
och “dålig attityd från anställda” vara de två aspekter som påverkade kundupplevelsen
mest. Vikten av att organisationer granskar och ser efter sin kundupplevelse för att
säkerställa sin konkurrenskraft står därmed klar.
Tjänstedesign (eng. Service Design) är en vetenskaplig och praktisk inriktning som
bland annat fokuserar på att förstå den övergripande kundupplevelsen i organisationer.
Begreppet Tjänstedesign kan ha flera betydelser, allt från ett mer övergripande
kundcentrerat tankesätt som en organisation kan dra nytta av, till en mer praktisk
tillämpbar process med tillhörande metoder och verktyg (Stickdorn, Hormess, Lawrence
& Schneider, 2018). Enligt Andreassen et al. (2016) handlar tjänstedesign bland annat om
att bygga empatisk förståelse för organisationens kunder och kundernas sociala och
fysiska omgivning. Hur tjänstedesign kan vara användbart i alla slags organisationer,
även de som inte anser sig erbjuda tjänster, förklaras i nästa stycke.
Service Dominant Logic (SDL) är ett väletablerat tankesätt kring hur ekonomiska
samhällen fungerar. Enligt SDL erbjuder alla organisationer tjänster, oavsett om de
tillverkar fysiska produkter eller säljer mer ogreppbara tjänster (Vargo & Lusch, 2004).
Enligt SDL betalar en kund pengar för att dra nytta av en organisations kompetens och
förmågor, och i vissa fall är en fysisk produkt ett medel för att kunna göra detta. Ett
exempel skulle kunna vara att en kund vill ha en snabb bil för känslan av äventyrlighet,
och att olika organisationer konkurrerar om vem som bäst kan erbjuda den tjänsten via
sina produkter.
Utmaningen med att förstå upplevelsen av en tjänst ligger i att tjänster ofta saknar
visuella uttryck, till skillnad från fysiska produkter (Diana, Pacenti & Tassi, 2012). Med
hjälp av olika visualiseringsmetoder är det dock möjligt att skapa förståelse för hur
tjänsterna fungerar och upplevs. Visualiseringsmetoderna resulterar i visuella
representationer av tjänsten som bland annat kan hjälpa människor med olika bakgrund
och kompetenser att kommunicera lättare kring kundupplevelsen (Stickdorn et al.,
2018). Det finns en rad olika visualiseringsmetoder inom tjänstedesign, exempelvis
System Mapping, Service Blueprinting, o
 ch Kundresekartläggning (eng. Customer Journey
Mapping).
En System Map ger en visuell överblick över en tjänsts byggdelar och hur delarna
relaterar till varandra (Diana et al., 2012). Exempelvis kan en Stakeholder Map (en slags
System Map) innehålla alla intressenter (såsom kunder, anställda och
partnerorganisationer) som är inblandade i en tjänst (Stickdorn et al., 2018). Med alla
intressenter och deras relationer framför sig kan organisationen lättare dra slutsatser
om hur upplevelsen kan förändras (Stickdorn et al., 2018).
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En Service Blueprint visar alla processer som sker i en organisation då en kund tar del
av en tjänst (Stickdorn et al., 2018). Blueprinten visar dels de aspekter av tjänsten som är
synliga för kunden, såsom interaktioner med personal, men går även djupare och visar
vad som händer “backstage”, alltså aktiviteter och processer som inte är synliga för
kunden (Stickdorn et al., 2018). Vad som skiljer en Service Blueprint från många klassiska
metoder som visualiserar processer är att Blueprinten alltid ser på organisationens
processer från kundens perspektiv (Bitner, Ostrom & Morgan, 2008). En Service
Blueprint kan enligt Stickdorn et al (2018) ses som en fördjupning av en kundresekarta,
vilket är den metod som den här studien kommer att fokusera på.
Kundresekartläggning (eng. Customer Journey Mapping) är en välanvänd
visualiseringsmetod som visualiserar en kundgrupps (eller annan målgrupps)
upplevelser under en bestämd tidsperiod (Stickdorn et al., 2018). Att metoden är
välanvänd går att se i två enkätundersökningar från 2018, en med 171 user experience
designers och en med 248 experter inom kundupplevelse (MyCustomer, 2018; UX-byrå,
2018). I båda studierna svarade ungefär två tredjedelar att de använder metoden, vilket
är många, men trots allt innebär att ungefär en tredjedel inte använder metoden av olika
anledningar. Detta förtydligas något i enkätstudien av MyCustomer (2018) där de
svarande fått ge sina anledningar till att de inte använder metoden alls eller i större
utsträckning. Två av de största anledningarna som angavs här var att praktikerna (i det
här fallet user experience designers) saknade kunskap om hur metoden utförs (ca 30 av
248 svarande) och saknade relevanta verktyg för att utföra metoden (ca 31 av 248
svarande). Exakt vilken typ av k unskap eller vad för typ av v erktyg som de svarande
syftade på angavs inte i studien. Enkätstudien visar alltså att det verkar finnas ett behov
hos praktiker av att bättre förstå metodens utförande bättre. Frågan är då vad den
vetenskapliga litteraturen säger om saken. I en litteraturstudie om kundresor från 2018
poängterar författarna behovet av vidare forskning och dokumentation om hur
datainsamling och analys ska gå till vid kundresekartläggning (Følstad & Kvale, 2018).
Enligt författarna beskrivs just dessa delar av processen sällan i litteraturen. Här
definieras således ett behov från både näringslivet och akademin — ett behov som
skulle kunna fyllas av ett metodstöd.
Frågeställningen för den här studien utgår från akademins uttalade behov av att
dokumentera och förstå datainsamlingen och analysen bättre och blir således:
Hur kan en guide för kundresekartläggning med fokus på datainsamling och analys,
riktad till praktiker, se ut?
I kapitel två presenteras kunskap från vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur för
att ge läsaren en stadig grund inför resten av rapporten. I kapitel tre beskrivs metoden
som användes för att svara frågeställningen och i kapitel fyra presenteras sedan
resultatet. I kapitel fem diskuteras studien ur olika perspektiv.
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2 Bakgrund
I det här kapitlet sammanfattas de relevanta begreppen Kundupplevelse o
 ch Kundresa,
metoden Kundresekartläggning, begreppet Triangulering, och slutligen en rad olika
urvalsstrategier.

2.1 Kundupplevelse
Kundupplevelse (eng. customer experience) har beskrivits som “kundens kognitiva,
emotionella, beteendemässiga, sensoriska, och sociala reaktioner på organisationens
erbjudanden” (Lemon och Verhoef, 2016, s71) och “kundens interna och subjektiva
reaktioner på all direkt eller indirekt interaktion med en organisation” (Meyer &
Schwager, 2007, s2). Med enkla ord kan det beskrivas som kundens reaktioner på det
den exempelvis ser, hör, tänker och känner om en organisation i fråga. Under 2000-talet
har forskning om kundupplevelse fokuserat allt mer på kundcentrering och
kundengagemang (Lemon & Verhoef, 2016). Det här har inneburit ett ökat fokus på
kundens attityder och beteenden (Lemon & Verhoef, 2016).

2.2 Kundresa
Kundresa (eng. Customer Journey) är ett sätt att tänka för att göra kundupplevelsen mer
greppbar. Det handlar om att tänka på kundens interaktioner med organisationen som
en serie av händelser — som en r esa — som på olika sätt påverkar kundens totala
upplevelse med organisationen (Følstad & Kvale, 2018; Lemon & Verhoef, 2016;
Stickdorn et al., 2018; Zomerdijk & Voss, 2010).

2.2.1 Touchpoints och andra aktiviteter
Touchpoints är en av de vanligaste begreppen som tas upp i relation till kundresor och
kan ses som kundresans främsta byggdelar (Følstad & Kvale, 2018). En touchpoint kan
beskrivas som en interaktion mellan kunden och organisationen (Følstad & Kvale, 2018;
Stickdorn et al., 2018), exempelvis ett rådgivningsmöte, ett samtal till kundtjänsten eller
att kunden ser organisationens annons i tidningen. I vissa studier har dem beskrivits
som de platser och kanaler där interaktionerna mellan kund och organisationen sker
(Følstad & Kvale, 2018), exempelvis olika fysiska delar av ett bibliotek (Marquez, Downey
& Clement, 2015). Vissa studier gör ingen skillnad mellan de två nämnda varianterna
(Følstad & Kvale, 2018).
Moments of Truth är en touchpoint som kommer ha avgörande inverkan på kundens
uppfattning om organisationen (Lemon & Verhoef, 2016; Voorhees et al., 2017). Ett
exempel kan vara när kunden testar produkten för första gången (Stickdorn et al., 2018).
En touchpoint kan innebära d
 irekt eller i ndirekt interaktion med organisationen. Med
direkt menas att kunden interagerar med organisationen utan mellanhänder, medans
den indirekta innebär att kunden upplever organisationen genom en tredje part (Lemon
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& Verhoef, 2016). Ett exempel skulle kunna vara att kunden läser andra kunders
recensioner om organisationen vilket i sin tur påverkar den totala upplevelsen.
Utmaningen med indirekta touchpoints (alltså indirekt kund-organisation-interaktion)
är att organisationen sällan har någon kontroll över dessa (Lemon & Verhoef, 2016).
Organisationen kan exempelvis inte hindra tidigare kunder att berätta om sin upplevelse
för andra, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser om kunderna är missnöjda med
organisationen. Touchpoints som är direkta är tvärtom ofta lätta för organisationen att
kontrollera då de är ägda av organisationen, exempelvis organisationens webbsida.
Stein & Ramaseshan (2016) bröt ner touchpoints i delar som gör det möjligt att se på
dem ur olika perspektiv. Exempelvis skriver de att upplevelsen av en touchpoint kan
påverkas av karaktärsdrag i den fysiska miljön där den äger rum och vilken typ av
teknologi som används. Dessutom skriver de om direkt och indirekt interaktion mellan
kunder, vilket är något annat än det som nämnts ovan. Ett exempel som de ger på
indirekt kund-kund-interaktion är när ett kärlekspar under ett restaurangbesök blir
störda av andra besökare som är högljudda, vilket påverkar upplevelsen negativt.
Förutom touchpoints finns det andra aktiviteter som kan påverka den totala
kundupplevelsen, exempelvis att g
 å eller att v änta (Stickdorn et al., 2018). O
 m kunden
exempelvis behöver vänta en lång stund mellan beställning och leverans av en produkt
kan kundupplevelsen påverkas negativt. Den här typen av aktiviteter skrivs det mindre
om i litteraturen.

2.2.2 Faser i en kundresa
Genom att dela upp kundresan i faser skapas en tydligare överblick över dess innehåll
(Følstad et al., 2013; Stickdorn et al., 2018). När konsumenter av produkter kartläggs kan
exempelvis faserna S
 öka återförsäljare och produkter, Jämföra återförsäljare och produkter,
Köpa produkten, och E
 fter köpet användas (exempelvis Stein & Ramaseshan, 2016).
Yachin (2018) som studerade vildmarksturisters upplevelse använde sig av faserna
Prospective, Active och R
 eflective. Enkelt sagt kan prospective förklaras som “det som
hände före aktiviteten” (exempelvis att boka och få information), a
 ctive s om “själva
aktiviteten”, och r eflective s om ”det som hände efter aktiviteten” (exempelvis turistens
tankar kring det som upplevts).

2.2.3 Värde längs kundresan
Yachin (2018) skriver att värde och kunskap kan hittas i touchpoints mellan kund och
organisation. Det är dock rimligt att tänka att värde kan hittas längs hela kundresan,
alltså i alla slags kundaktiviteter (touchpoints inkluderade) då alla aktiviteter resulterar i
den totala kundupplevelsen. Genom att skapa värde för kunderna kan också större
värde för organisationen skapas (Andreassen 2016). Det är dock inte ekonomiskt
hållbart att skapa en oavbruten extraordinär emotionell upplevelse, lika lite som det är
möjligt för en kund att ta till sig en sådan upplevelse (Zomerdijk & Voss, 2010). Därför
behöver företag satsa på höjdpunkter i början, slutet, och under väl utvalda delar av
kundresan (Zomerdijk & Voss, 2010). För att skapa förståelse för värdet som erbjuds
behöver organisationer bygga förståelse kring de processer och det sammanhang som
påverkar kundupplevelsen (Andreassen, 2016). Det är vanligt att använda metoder som
visualiserar en tjänst och därmed gör den mer greppbar. Visualiseringen möjliggör bland
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annat för kommunikation kring kundupplevelsen för människor från olika discipliner
(Diana et al., 2012; Segelström & Holmlid, 2009; Stickdorn et al., 2018).
Kundresekartläggning är just en sådan visualiseringsmetod.

2.3 Kundresekartläggning
En K
 undresekarta (eng. Customer Journey Map) visualiserar en utvald kundgrupps
kundresa som ett tidsflöde (Diana et al, 2012; M
 artin & Hanington, 2012; McKnight,
2017; S
 tickdorn et al., 2018). Målet är att visualisera hur en typisk kundresa ser ut för
kundgruppen och inte alla tänkbara varianter (Stickdorn et al., 2018). En kundresekarta
kan visa hur en upplevelse ser ut i nuläget, men också visualisera framtida tänkta
tjänster och upplevelser (Følstad & Kvale, 2018; Stickdorn et al., 2018). Kundresekartan
kan visa ett övergripande perspektiv och presentera alla steg i kundresan från början till
slut, eller vara mer detaljerad och fokusera på upplevelsen av en kortare tidsperiod
(Richardson, 2010; Stickdorn et al., 2018). I början av processen är ofta en kundresekarta
mer eller mindre baserad på antaganden (Stickdorn et al., 2018; Qaqish, 2018). Att
utmana dessa antaganden är viktigt och målet bör alltid vara att grunda slutresultatet i
data från verkliga kunder, annars finns risken att resultatet blir missvisande (Kalbach,
2016; Richardson, 2010; Stickdorn et al., 2018).
En välskapad kundresekarta kan hjälpa en organisation att bättre förstå och
kommunicera kring kundupplevelsen (McNight, 2017; Rosenbaum et al., 2017;
Segelström & Holmlid, 2009; Stickdorn et al., 2018), att identifiera problemområden och
utforska lösningar (Marquez et al., 2015; McNight, 2017; Moon et al, 2016; Stickdorn et
al., 2018), samt med att jämföra olika upplevelser med varandra (Stickdorn et al., 2018).

2.3.1 Innehåll i en kundresekarta
Det finns mer än ett sätt att skapa en kundresekarta på och organisationer bör hitta ett
sätt som passar just dem (Richardson, 2010). Tvetydighet finns kring hur en
kundresekarta ska se ut och i många fall verkar innehållet och utseendet bero på vad
som anses bäst för det specifika projektet. På grund av detta är det viktigt att
inledningsvis förstå organisationens behov och vilka affärsmål som ska stöttas med
kundresekartan (Kaplan, 2016; Stickdorn et al., 2018), vilka som ska använda resultatet
och hur resultatet ska spridas (Kaplan, 2016). Förutom detta måste omfånget definieras,
närmare bestämt v ems upplevelse (Kaplan, 2016) och vilken upplevelse som ska
kartläggas (Kaplan, 2016; Marquez et al., 2015). Svaren på dessa frågor bidrar till
skapandet av en kundresekarta som kommer fylla organisationens behov.
De flesta författarna verkar vara överens om att kundresan (beståendes av
touchpoints och kundaktiviteter) ska presenteras längs någon typ av tidslinje (se
Rosenbaum et al., 2017; Trischler & Scott, 2016 för exempel).
För att få förståelse kring kundupplevelsen knyts kunskap inhämtad från kunder till
varje touchpoint och aktivitet (Stickdorn et al., 2018). Den här informationen är enligt
Rosenbaum et al. (2017) avgörande för hur väl en kundresekarta kommer kunna bidra
till innovationer. Vanligt är att kundens emotionella upplevelse kring varje touchpoint
och aktivitet visas upp (Moon et al., 2016) exempelvis som en visuell kurva som visar var
upplevelsen går upp och ner längs kundresan (Stickdorn et al., 2018). Kurvan kan hjälpa
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till att visualisera allvarliga problemområden som kunderna upplevelser (Stickdorn et al.,
2018). Rosenbaum et al. (2017) påpekar att förståelse kring den emotionella upplevelsen
är viktig men att ytterligare information behövs för att att organisationsledare ska kunna
förstå hur olika delar av organisationen och andra inblandade parter påverkar
upplevelsen. Författarnas förslag är att infoga information om hur organisationens olika
avdelningar kan arbeta och få stöd för att förbättra upplevelsen av varje specifik
touchpoint. Stickdorn et al. (2018) skriver att informationen varierar beroende på
projektets syfte. Exempel på information som kan finnas med är kundens tankar,
negativa upplevelser, samt möjligheter att förbättra kundupplevelsen (Kalbach, 2016).
Dessutom föreslås det att illustrerade storyboards, foton, screenshots och citat från
intervjuer används för att hjälpa mottagarna att lättare förstå kundupplevelsen och det
sammanhang där kundresan äger rum (Diana et al., 2009; Stickdorn et al., 2018; Kalbach,
2016).

2.3.2 Datainsamling i kundresekartläggnings-projekt
För att skapa en kundresekarta behöver data samlas in om kundresan och
kundupplevelsen. När kundupplevelsen undersöks är det viktigt att backa några steg
och se på tjänsten ur ett större sammanhang, inte bara fokusera på vad som händer i
organisationen (Lemon & Verhoef, 2016). Utanför organisationens gränser kan det
nämligen finnas aspekter som också påverkar kundupplevelsen.
Data och kunskap om kundupplevelsen kan i vissa fall finnas redan när ett
kundresekartläggnings-projekt inleds. Den kan gå att hitta internt i organisationen
(exempelvis i marknadsundersökningar, mail från kunder, dokumentation från
kundtjänst) och externt (exempelvis i recensioner och inlägg i sociala medier) (Kaplan,
2016; Kalbach, 2016). Kunskap om kundupplevelsen kan också finnas hos
organisationens personal, allt från strategiska ledningen till personalen som i slutändan
interagerar med kunderna (sk. frontline-personal) (Qaqish, 2018). Under en workshop
med anställda kan exempelvis organisationens touchpoints inventeras och en lista med
dessa skapas (Rosenbaum et al., 2017; Kalbach, 2016). Rosenbaum et al. (2017)
identifierade en organisations touchpoints (60 stycken) under en workshop tillsammans
med organisationens ledningsgrupp.
Utifrån kunskap som redan finns i organisationen kan ett första utkast av
kundresekartan ritas ut. Utkastet avslöjar kunskapshål om kundupplevelsen och hjälper
till att rikta ytterligare datainsamling (Kalbach, 2016; Qaqish, 2018). Då organisationens
antaganden om kundupplevelsen kan vara bristfälliga är det alltid viktigt att försöka
verifiera dessa antaganden med data från verkliga kunder (Kalbach, 2016; Martin &
Hanington, 2012; Richardson, 2010; Stickdorn et al., 2018). I exemplet nämnt ovan där
ledningsgruppen identifierade 60 touchpoints fick exempelvis 100 kunder svara på om
de upplevt dessa touchpoints eller inte. Dock fick de inte svara på hur u
 pplevelsen hade
varit. Det här ledde till att organisationen trots allt byggde stora delar av resultatet på
antaganden, något som i värsta fall kan vara missvisande.
Datainsamling sker främst med hjälpa av kvalitativa datainsamlingsmetoder för att
förstå aspekter som varför o
 ch hur, men även genom kvantitativa metoder för att förstå
aspekter som h
 ur många (Kalbach, 2016). Exempel på datainsamlingsmetoder som
nämns i litteraturen är i ntervjuer (Kalbach, 2016; MyCustomer, 2018; Stickdorn et al.,
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2018; Qaqish, 2018), kontextuella intervjuer (Kalbach, 2016; MyCustomer, 2018;
Richardson, 2010), fokusgrupper (Marquez et al., 2015; MyCustomer, 2018), o
 bservationer
(Marquez et al., 2015; Kalbach, 2016; Richardson, 2010) workshops (Rosenbaum et al.,
2017; Trischler & Scott, 2016; Qaqish, 2018), d
 agböcker (Lee, Kim & Kim, 2015; Moon et
al., 2016) och e nkätundersökningar (Kalbach, 2016; MyCustomer, 2018; Rosenbaum et al.,
2017). Dessa återkommande metoder beskrivs mer ingående här nedan.
Djupintervjuer används för att bygga djup förståelse för specifika ämnen och
upplevelser med mera (Stickdorn et al., 2018). Aspekter som kroppsspråk kan vara
intressant att dokumentera och olika artefakter och övningar kan användas för att
stödja intervjun. Exempelvis fick deltagarna i studien som Marquez et al. (2015)
genomförde använda sig av post-its och whiteboards med mera för att lättare beskriva
kundresan i ett bibliotek. För att förstå grundorsaken till ett problem som nämns under
en intervju kan metoden F ive Whys a
 nvändas (Stickdorn et al., 2018). Metoden går ut på
att intervjuledaren får deltagaren att förklara orsak bakom orsak till ett problem och på
så vis gräva sig djupare i vad problemet egentligen beror på.
Kontextuella intervjuer skiljer sig från andra intervjuer på det sätt att de äger rum i det
sammanhang som undersöks (Martin & Hanington, 2012; Stickdorn et al., 2018). En
metod som kan användas under kontextuell intervju är Mästare/Lärling
(master/apprentice) (Martin & Hanington, 2012). Under Mästare/Lärling går forskaren in
i lärlingsrollen och ber respondenten (intervjudeltagaren) att visa hur en uppgift går till
samtidigt och ställer frågor för att förstå v arför olika moment ser ut som de gör och så
vidare. Tolkningar av det som observeras och sägs bör valideras med respondenten
redan under intervjun. Att befinna sig i rätt sammanhang hjälper ofta respondenten att
lättare förklara sin upplevelse då möjlighet att peka och visa finns (Martin & Hanington,
2012; Stickdorn et al., 2018).
Fokusgrupper ä
 r gruppintervjuer där gruppen får diskutera kring frågor som forskaren
ställer (Stickdorn et al., 2018). Metoden är enligt Stickdorn et al. (2018) dock inte särskilt
användbar inom Service Design då den dels inte bidrar till att skapa artefakter som
underlättar diskussionen (exempelvis en kundresekarta) och sällan utspelar sig i
sammanhanget som undersöks. Dessutom blir deltagarna lätt påverkade på ett sätt som
sänker kvaliteten i svaren, exempelvis genom “[the] observer effect, group think, social
desirability bias” (Stickdorn et al., 2018, s123). Martin & Hanington (2012) skriver dock att
metoden kan leda till djupa insikter och att mycket hänger på intervjuledarens förmåga
att skapa en öppen och accepterande stämning. Med väl valda deltagare, en erfaren
moderator, och bra stämning kan fokusgruppen leda till insikter via deltagarnas
“historier, minnen, upplevelser, viljor/behov, och fantasier” (Martin & Hanington, 2012,
s92)
Observationer tillåter den som genomför studien att leva sig in i den observerades
situation (Stickdorn et al., 2018; Trischler & Scott, 2015). Observatören kan antingen vara
helt passiv eller skifta mellan att passivt se på och att ställa frågor för att förstå den
observerades tankar, känslor och problem. Det är viktigt att inte bara dokumentera den
fysiska omgivningen utan också “beteenden, interaktioner, språk, motivationer, och
upplevelser” (Martin & Hanington, 2012, s124). Andra intressanta aspekter att titta på är
skillnaden mellan vad den observerade säger a
 tt den gör och vad den faktiskt gör
(Stickdorn et al., 2018). Dessutom är det intressant att notera vad den observerade inte
gör, exempelvis att den ignorerar instruktioner.

SIDA 7

Dagböcker påminner om Cultural Probes och Mobile Ethnography i det att deltagaren
själv dokumenterar sin upplevelse, kundresa och sammanhang exempelvis i skrift och
fotografier (Martin & Hanington, 2012; Stickdorn et al., 2018). Deltagaren får ofta någon
typ av instruktioner kring hur dokumentationen ska gå till (Lee, Kim & Kim, 2015; Martin
& Hanington, 2012; Moon et al., 2016; Stickdorn et al., 2018). Målet med metoder där
kunden själv samlar in data är att undvika forskarens perspektiv i datan (Stickdorn et al.,
2018).
Workshops är en aktivitet där flera personer träffas och med hjälp av olika metoder
låter deltagarna arbeta aktivt och kreativt för att tillsammans komma framåt i
designprocessen (Martin & Hanington, 2012). En kundresekartläggnings-workshop
innebär att en grupp människor med kunskap om en specifik upplevelse samlas och
tillsammans skapar en kundresekarta (Stickdorn et al., 2018). Deltagarna i workshopen
kan ha olika perspektiv på upplevelsen, exempelvis kunder från olika kundgrupper och
anställda från olika avdelningar i organisationen. Resultatet av en sådan workshop leder
ofta till en kundresekarta baserad på antaganden som kan ge en första bild av
upplevelsen. Trots att workshops kräver mycket planering och energi resulterar de ofta i
stort värde då kunskap från viktiga källor samlas in (Martin & Hanington, 2012). Om
beslutsfattande personer från organisationen deltar i workshopen resulterar det ofta i
att dessa även stöttar projektet i större utsträckning.
Enkätundersökningar (eng. Questionnaires) är ett strukturerat sätt att samla in data
från människor om deras “karaktärsdrag, tankar, känslor, uppfattningar, beteenden,
eller attityder” (Martin & Hanington, 2012, s140). Enkäten kan antingen skapas i
pappersform eller digital form och exempelvis mailas ut. Utformningen av enkäten är
viktig och detaljer som ordval i frågor och svarsalternativ samt l ängd på enkäten kommer
kunna påverka resultatet. Precis som under intervjuer kan frågor vara utformade på
olika sätt vilket ger olika typer av svar. Exempelvis kan frågorna vara slutna och ha
förbestämda svarsalternativ, eller ö
 ppna och låta respondenten komma med längre och
djupare svar. Som tidigare nämnt använde Rosenbaum et al. (2017) en enkät med
JA/NEJ-svar (kvantitativt) när de undersökte vilka av organisationens touchpoints som
upplevts av kunder.

2.3.3 Analys i kundresekartläggnings-projekt
Stickdorn el al. (2018) beskriver två vägar att gå när det gäller analys, nämligen t he
academic way o
 ch the practitioner’s way.
Det akademiska tillvägagångssättet innebär att forskaren utför en innehållsanalys och
kodar (dvs. kategoriserar) datan för att se vilka övergripande teman som existerar
(Stickdorn et al., 2018). En innehållsanalys kan dels genomföras på ett informellt sätt,
exempelvis genom att informationsrika citat från intervjuer skrivs ner på post-it-lappar
och grupperas enligt kategorier på en vägg (Kalbach, 2016). En mer formell
innehållsanalys innebär att intervjuerna transkriberas (dokumenteras textuellt, ofta
ordagrant utifrån en inspelning) och att data därefter plockas ut och sätts in i kategorier
(Kalbach, 2016). Ofta används någon typ av mjukvara för att hantera och ge överblick för
den stora mängden data som transkriberingen resulterar i. Enligt Kalbach (2016)
behöver datan struktureras och reduceras på det här sättet för att en kartläggning av
upplevelsen ska kunna genomföras på ett bra sätt. I projekt med mer klassiskt upplägg
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där en datainsamlingsperiod följs av en analysperiod skriver Stickdorn et al. (2018) att
innehållsanalysen kan lämpa sig väl.
Praktikernas väg för analys ser enligt Stickdorn et al. (2018) annorlunda ut, delvis för
att designprojekt ofta följer en mer iterativ process där data kontinuerligt samlas in
under projektets gång. Metoder för visualisering (såsom kundresekartläggning) används
här direkt för att skapa överblick, strukturera upp, identifiera mönster, och identifiera
hål i datan (Stickdorn et al., 2018).
Olika datakällor och insamlingsmetoder kan leda till olika typer av data, vilket kan
försvåra jämförelse av datan. En metod för att lättare identifiera mönster mellan olika
källor är att översätta datan enligt formatet B
 evis - Tolkning - Påverkan på kundupplevelsen
(Kalbach, 2016). De delar av datan som tros kunna påverka kundupplevelsen blir B
 evis.
Därefter tolkas det hur bevisen kan påverka upplevelsen, vilket sedan skrivs ner. När
datan översatts till ett och samma format på det här sättet är det lättare att se mönster i
den.

2.3.4 Kritik mot kundresekartläggning
Av 248 experter inom kundupplevelse svarade ungefär 83 stycken att de inte använder
kundresekartläggning (MyCustomer, 2018). Av dessa icke-användare svarade ungefär 50
stycken att de inte var nöjda med den inblick i kundresan och kundupplevelsen metoden
gav dem. Det här stämde dåligt överens meda svaren från de experter som faktiskt
använde sig av metoden. Av de cirka 165 personer som använde metoden svarade 147
stycken (89%) att de var nöjda eller mycket nöjda med insikten de fick i
kundupplevelsen. Enligt studien är de största hindren till att använda metoden i större
utsträckning bristen på förståelse för dess fördelar, brist på teknologi som stöd i
processen, brist på kunskap kring hur metoden fungerar, och brist på ägandeskap över
den här typen av projekt.
Metoder som framför allt utgår från kvalitativ data (såsom Customer Journey Mapping)
möts lätt av skepticism av personer mer vana vid kvantitativa metoder. Kvantitativ data
(siffror) samlas in från en stor mängd människor och resultatet går ofta att generalisera
till befolkningen i stort (Patton, 2015). Kvalitativ data (ord) samlas in från en mindre
grupp människor och är därför inte generaliserbart men kan ge en djup förståelse för
det som studeras (Patton, 2015).
I sin studie där hon utvärderar kvalitativ metodik inom vetenskaplig forskning skriver
Anderson (2010, s2) “Qualitative research is often criticized as biased, small scale, anecdotal,
and/or lacking rigor; however, when it is carried out properly it is unbiased, in depth, valid,
reliable, credible and rigorous.”. K
 valitativ data har förmåga att beskriva aspekter av
världen som kvantitativ data inte kan, bland annat hur människor ser på upplevelser,
hur saker fungerar, hur en situation utspelat sig, och hur kontextet (dvs. situationen och
omgivningen) påverkar det som studeras (Patton, 2015).
En utmaning med kvalitativ metod är att resultatet efter analys består av tolkningar
som forskaren själv gjort. Forskarens egna erfarenheter och kunskap inom området
påverkar därav till stor grad resultatet (Anderson, 2010). För att förebygga problem som
kan uppstå på grund av detta används olika typer av triangulering, se kapitel 2.4.
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2.4 Triangulering för ökad kvalitet på
resultatet
Triangulering ökar sannolikheten att resultatet av datainsamling och analys ger en god
bild av verkligheten, exempelvis genom att kombinera datainsamlingsmetoder,
datatyper, och låta olika personer samla in och analysera datan och resultatet (Martin &
Hanington, 2012; Stickdorn et al., 2018; Patton, 2015).
Metodtriangulering innebär att forskaren samlar in data med hjälp av olika kvalitativa
och/eller kvantitativa metoder (Patton, 2015; Stickdorn et al., 2018). Olika metoder har
förmågan att se olika aspekter av en och samma verklighet vilket ger rikare data till
analysen (Patton, 2015). Då alla datainsamlingsmetoder har sina styrkor och svagheter
kan olika metoder stärka varandra och generera ett säkrare resultat (Patton, 2015). Data
som samlats in på olika sätt (exempelvis med intervjuer och observationer) kan jämföras
och på så vis antingen validera eller ifrågasätta varandra (Martin & Hanington, 2012;
Stickdorn et al., 2018). När resultatet från olika metoder skiljer sig är det intressanta att
förstå vad den skillnaden beror på (Patton, 2015). Trischler och Scott (2016) använde sig
exempelvis av metodtriangulering i sin studie då de först samlade in data genom en
workshop med studenter, och sedan gjorde besök på universitetet och observerade
delar av kundresan i verkligheten.
Datatriangulering innebär att olika slags data (exempelvis fotografier, anteckningar,
inspelningar och artefakter) samlas in för att skapa en rikare och mer trovärdig bild av
situationen som undersökts (Stickdorn et al., 2018). Datatriangulering kan också
innebära att data samlas in från en “variation av tillfällen (tid), situationer, människor”
(Martin & Hanington, 2012, s. 188). Exempelvis kan upplevelsen av en matvarubutik se
annorlunda ut beroende på om det är mitt på dagen eller sent på kvällen, om det är
vardag eller storhelg, och om den som intervjuas är ett barn eller en vuxen. Angående
datainsamling nämner Stickdorn et al. (2018) också vikten av att dels förstå skillnaden
mellan rådata (exempelvis fotografier och transkriberade inspelningar) och tolkad data
(exempelvis sammanfattande anteckningar), samt att samla in så mycket rådata som
möjligt för att möjliggöra nya tolkningar senare i processen. Vid insamling av data där
inspelning exempelvis inte är en möjlighet bör forskaren tydligt separera tolkningar från
beskrivningar i anteckningarna (Stickdorn et al., 2018).
Forskartriangulering handlar om att motverka så kallad “researcher bias”, som innebär
att forskarens bakgrund, kunskap och fördomar kan påverka resultatet av
datainsamlingen och analysen (Patton, 2015; Stickdorn et al., 2018). Forskaren kan också
omedvetet påverka studiens deltagare dels genom sin status som forskare, men också
på det sättet som frågorna ställs med mera (Stickdorn et al., 2018). För att motverka
detta kan det vara fördelaktigt att flera forskare utför datainsamling och analys.
Resultatet av studien kan också granskas av andra personer än forskaren själv för att
öka trovärdigheten (Stickdorn et al., 2018). Exempelvis kan studiens deltagare få se
resultatet och validera om de upplever att forskaren uppfattat det som sagts på ett
riktigt sätt, en pålitlig kollega eller vän kan också undersöka resultatet och ställa kritiska
frågor, och så vidare (Patton, 2015).
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3 Metod
För att svara på studiens frågeställning användes designvetenskaplig ansats — vars
primära mål är att utveckla innovativa artefakter som hjälper praktiker att lösa problem i
den verkliga världen (Design Science, u.å.). Artefakten som produceras kan exempelvis
vara en metod, eller som i det här fallet — ett bidrag till en redan existerande metod.
Något som är typiskt för den designvetenskapliga ansatsen är att processen för att ta
fram artefakten varvar ”byggandet” av artefakten med utvärdering av den (Design
Science, u.å.). Ofta sker det flera iterationer (bygga-utvärdera-bygga-utvärdera och så
vidare) innan en kvalitativ slutprodukt är uppnådd. Att utvärdera artefakten gör det
nämligen möjligt att förstå problemområdet bättre och därigenom förfina artefakten.
En grundläggande del av studien har varit att intervjua praktiker erfarna av
kundresekartläggning. I den här studien innebar det att intervjua designers inom fälten
user experience design och tjänstedesign. För att skapa guiden analyserades sedan
intervjumaterialet och kombinerades därefter med andra källor i en iterativ process som
förklaras mer i delkapitel 3.3.
I figur 1 ges ett helikopterperspektiv av studiens metod. Den första rutan (den ljusgrå)
symboliserar projektets bakgrundsarbete och finns därmed sammanfattat i rapportens
bakgrundsdel (kapitel 2). Stegen därefter beskrivs mer ingående i kronologisk ordning i
resterande del av det här kapitlet.

Figur 1 Överblick över metoden

3.1 Intervjua designers
Totalt intervjuades sex designers som hade arbetat med kundresekartläggning tidigare.
Deras titlar var antingen user experience designer, tjänstedesigner eller båda. Alla
arbetade på en konsultfirma med fokus på user experience design och tjänstedesign,
varav fyra var baserade i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Två var kvinnor och
fyra var män. Exempel på kunder som konsultfirman arbetat med var svenska
myndigheter, kommunala verksamheter, svenska banker och telekombolag. Deltagarna
valdes utifrån sin erfarenhet inom ämnet men också för att de var lätta att få tag på, då
den här studien utfördes på konsultfirman. Inför intervjuer blev samtliga deltagare
lovade att förbli anonyma och för att inte riskera att röja identiteterna kan deltagarna
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tyvärr inte beskrivas mer ingående här. Antalet deltagare kändes rimligt med tanke på
den tid som projektet omfattade. De Stockholmsbaserade intervjuades på plats medan
de andra intervjuades via röstsamtal på en dator. Vid intervjun deltog enbart jag själv
och respondenten.
En intervjuguide (Se bilaga 1) togs fram med frågor som “Vad har dina Customer Journey
Maps innehållit? Alltså, om man har kollat på dina Customer Journey Maps, vad har man då
kunnat se för typ av innehåll?”, “Finns det någon utmaning med datainsamling? Om ja, vilken
då och varför är det en utmaning?”, och “Analysen av den insamlade datan kan säkert se ut
på många olika sätt. Skulle du vilja beskriva hur du brukar gå tillväga?”. Frågorna
utformades för att fånga kunskap som kunde ligga till grund för guiden. Frågorna skulle
hjälpa till att identifiera arbetsmetoder, utmaningar, och annat som kan vara värdefullt i
relation till arbetet med datainsamling och analys. Intervjuguiden pilottestades på en
designer som arbetat med kundresekartläggning en gång tidigare. Då intervjuguiden
inte förändrades efter pilottestet användes även svaren från den intervjun i
slutresultatet, vilket bestod av totalt sex respondenter.
Varje intervju inleddes med kort information om projektet och hur intervjun skulle gå
till. Därefter fick personen frågan om det var okej att intervjun spelades in, om detta
godkändes (vilket det gjorde i samtliga fall) startades ljudinspelning på två enheter (en
extra som reserv vid tekniska problem). Personen blev lovad att vara konfidentiell i
rapporten och att hen kunde återkomma om hen hade frågor eller inte längre ville att
intervjusvaren skulle användas. Efter introduktionen fick respondenten ställa eventuella
frågor innan intervjun drog igång. Under de tre första intervjuerna följdes intervjuguiden
punktligt, därefter valdes frågor från guiden utifrån premissen “vad vet vi inte tillräckligt
om efter de tidigare intervjuerna?”. De frågor som då fick mer fokus var de som tidigare
respondenter inte haft lika mycket tid på att svara som de andra, vilket framför allt var
frågorna om analys mot slutet av intervjun. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor
för att få respondenten att förtydliga, exemplifiera och fördjupa sina svar. En översikt
över intervjuerna går att se i tabell 1. Där specificeras om intervjun hölls på plats eller på
distans via röstsamtal, intervjuernas längd, hur långa transkripten blev, samt vilket
datum intervjuerna hölls.
Tabell 1 - Index över de olika intervjuerna. IRL betyder ”In Real Life” och innebär intervjuer på plats, öga mot öga. ”Antal
sidor i transkriptet” är antalet A4-sidor med ren text som de inspelade intervjuerna resulterade i vid transkriberingen.
Respondent-ID

Typ av intervju

Längd på intervju

Antal sidor i transkriptet

Datum

1

På plats (Pilot)

50 min

10

5 mars 2019

2

Distans (via discord)

61 min

13

5 mars 2019

3

På plats

56 min

11

5 mars 2019

4

Distans (via Skype)

43 min

10

7 mars 2019

5

På plats

32 min

8

7 mars 2019

6

På plats

54 min

13

8 mars 2019
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3.2 Analysera intervjuerna
Under analysen låg fokus på att fånga användbar information till guiden — framför allt
om hur praktikerna brukade gå tillväga. Dessutom var det intressant att se vilka
utmaningar som praktikerna brukade uppleva under sina projekt. Utmaningarna skulle
kunna ge djupare förståelse för praktikernas arbetssätt vilket skulle kunna resultera i
värdefulla råd till nybörjare som läste guiden.
Intervjuinspelningarna transkriberades och fick varsina textdokument. Det här
resulterade i totalt 65 sidor ren text. Transkripten innehållsanalyserades utan
förbestämda kategorier (inom metoden kallat ”koder”). Proceduren för analysen
beskrivs i följande stycken. Först läste jag igenom alla transkript och markerade citat (se
figur 2). Som sagt utgick jag inte från några förbestämda kategorier men markerade
ändå systematiskt citat som hade att göra med praktikernas arbetssätt och utmaningar
som upplevdes. Totalt markerades 140 citat som samlades i ett gemensamt
textdokument.

Figur 2 Markerade citat i ett transkript.

Nästa steg var att identifiera mönster i det som de sagts under intervjuerna. Varje citat
fick varsitt ID beståendes av respondentens (intervjudeltagarens) nummer och dess
sidnummer i intervjutranskriptet. Det här gjorde det möjligt att gå tillbaka till
transkripten senare under projektet läsa citatet i sitt sammanhang och även påminnas
om vem som sagt det. Ett ID kunde exempelvis vara R1S1 (Respondent 1 — Sida 1). Alla
citat med tillhörande ID skrevs ut, klipptes ut och tejpades upp på post-it-lappar (se figur
3). Lapparna placerades på en whiteboardtavla (se figur 4).

Figur 3 Citat från respondent 3 som går att hitta på sida 10 i transkriptet.
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Figur 4 Samtliga citat innan sorteringen inleddes.

Sorteringen inleddes med att en slumpvis vald lapp valdes ut och matchades med en
annan som tycktes handla om samma ämne. På det här sättet fick grupper växa fram (se
figur 5). För att förenkla matchningen fick grupperna rubriker som ungefärligt beskrev
deras innehåll. Grupperna förändrades flera gånger under processens gång. Under ett
tillfälle, ungefär när sorteringen såg ut som i figur 6, fick två utomstående designers ge
feedback. Som ett resultat av feedbacken bröts den stora och allmänna gruppen “Hur
analysen går till” ner i mer specifika områden.

Figur 5 Halvvägs in i sorteringen - vända 1.

Figur 6 Sorteringen - vända 2.

När alla lappar sorterats in i någon grupp dokumenterades alla gruppnamn och citat i
ett gemensamt textdokument. Därefter delades grupperna in i övergripande grupper.
Exempelvis kunde det finnas en övergripande grupp som hette “Analys” beståendes av
grupperna “Vad som är fynd i datan”, “Sammanfattningar - en del av analysarbetet”, och
“Sortera materialet - en del av analysarbetet”. Nästa steg i analysen var att gå igenom
transkripten igen och se om ytterligare citat passade in i de identifierade kategorierna.
Under den här processen identifierades även citat som låg utanför de identifierade
grupperna vilket ledde till att någon ytterligare grupp tillkom.
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Efter att transkripten lästs igenom igen fick varje grupp en sammanfattande
textbeskrivning på några meningar. Under det här steget förändrades grupperna på nytt
när förståelsen för dem växte. När grupperna beskrevs med text blev det tydligt att vissa
grupper var överlappande och därmed kunde slås ihop. Dessutom delades vissa upp för
att de var allt för omfattande och behandlade många olika ämnen. Efter det här steget
ansågs analysen vara avklarad och nästa steg var att ta fram guiden, vilket beskrivs i
kapitel 3.3.

3.3 Skapa guiden
Med hjälp av resultatet från analysen, bakgrundslitteraturen, och feedback från
designers producerades en guide för kundresekartläggning. I figur 7 ges en
överblicksbild över processen för att producera guiden. De första tre rutorna (de ljusgrå)
är delar som redan beskrivits i tidigare kapitel i rapporten. De övriga delarna
presenteras mer ingående i resterande del av det här kapitlet.

Figur 7 Översikt över hur processen såg ut för skapandet av guiden.
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Med resultatet från analysen samt vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur som
grund kunde en första versionen av guiden sättas samman. Textbeskrivningarna som
skrivits till varje grupp under analysen utvecklades. De delar som respondenterna inte
beskrivit med tillräckligt detalj förstärktes med hjälp av kunskap från litteraturen.
Den första versionen av guiden skickades till intervjurespondenterna med önskemål om
feedback, exempelvis om något var otydligt, saknades eller kunde tas bort (se figur 8).
Två av de sex deltagarna svarade och gav feedback. Dessutom bidrog projektets
handledare från Högskolan i Skövde med feedback via en Skype-handledning, och en
tredjeårsstudent från User experience design-programmet på Högskolan i Skövde med
feedback via mail. Guiden visades även för en senior user experience designer med
erfarenhet av metoden. Denne läste igenom några av kapitlen och berättade under
tiden om de tankar som väcktes. Feedbacken från alla dessa personer handlade om
innehåll, ordval, otydlighet, grammatik och stavfel. Detta bidrog till förändringar som
resulterade i en andra version av guiden.

Figur 8 Mail till respondenterna när första versionen av guiden var klar.

Den andra versionen av guiden visades för en user experience designer och en
tjänstedesigner, båda erfarna av kundresekartläggning. Innan de fick läsa igenom
guiden fick de berätta om sina förväntningar på dess innehåll — vad som kunde vara
användbart i en sådan guide. Efter ett samtal om förväntningarna fick de varsitt
exemplar av guiden och drygt 20 minuter till att läsa igenom den och anteckna sin
feedback. Feedbacken presenterades sedan muntligt och handlade framför allt om
guidens struktur och innehåll. Guiden reviderades till version tre.
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Efter några dagar läste jag igenom guiden på nytt och uppdaterade den till version fyra
— text förtydligades och designriktlinjer för ökad läsbarhet applicerades.
Version fyra skickades ut till två user experience designers oerfarna av metoden med
önskemål om feedback. Resultat från denna handlade bland annat om önskemål om
exempel på visualisering och förståelse för hur projektet kunde tas vidare. Då detta
nämnts tidigare ansågs det som relevant för att guiden skulle skapa värde, vilket ledde
till att ytterligare data om dessa delar började samlas in.
För att samla nya insikter skickades ett mail ut till ett tjugotal designers som hade
arbetat med kundresekartläggning tidigare, och som alla arbetade på samma företag
som de som intervjuats i början av projektet. I mailet fanns frågorna ”Har du en eller flera
kundresekartor från något av dina projekt som jag skulle kunna få se?”, ” Varför valde du att
utforma kundresekartan på det här sättet?”, ”Var det något specifikt med projektet eller
organisationen du jobbade för som fick dig att utforma kartan på det här sättet?”, ”Vilka föroch nackdelarna ser du med att utforma kartan på det sättet?”, ”Hade du utformat
kundresekartan annorlunda utifrån vad du har för erfarenheter idag?”, ”Varför behövde
organisationen en kundresekarta?”, ”Vilket värde förväntade DU dig att organisationen skulle
få ut av en kundresekarta?”, ”Hur kan designern se till att kundresekatan används av
organisationen och bidrar med något efter leverans?”. Svaren på dessa frågor skulle ge
insikter om hur praktiker presenterade sina insikter och bidrog till att föra projekten
vidare efter att kundresekartan levererats till organisationen. De visualiseringsexempel
som togs med fick varsin tillhörande text, främst bestående av citat från den som skapat
kundresekartan som exemplifierades. Denna text fick korrekturläsas av designern för att
säkerställa att de var korrekta.
Vid sidan av det här genomförde jag ett projekt för ett telekombolag med målet att
producera en kundresekarta. Målet med det här projektet var att få en djupare
förståelse för olika moment som sker under ett kundresekartläggningsprojekt för att på
så vis kunna stärka min guide med den kunskapen. I projektet skedde kommunikation
med ansvarig personal i organisationen, insamling av data som beskrev
kundupplevelsen, analys av den insamlade datan, verifiering av analysresultatet med
intervjudeltagarna, och visualisering av analysresultatet i en kundresekarta. Feedbacken
på version fyra, den nyinsamlade datan, samt insikterna från det egna projektet på
telekombolaget ledde till en slutgiltig version av guiden — version 5.
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4 Resultat
Här presenteras den guide som tagits fram för att stötta praktiker i arbetet med
kundresekartläggning. Guiden är fylld av tips som kan vara bra att tänka på i samband
med ett kundresekartläggnings-projekts olika moment. Guidens innehåll samt struktur
beskrivs mer i följande delkapitel medan guiden som helhet går att ta del av som bilaga
(se bilaga 2).

4.1 Guidens innehåll
Guiden (se bilaga 2) blev i slutändan ett 39 sidor långt A4-kompendium, varav 33 sidor
består av tips och beskrivningar om kundresekartläggningens olika delar. Huvudfokus i
guiden ligger på att ge tips om datainsamling och analys, men efter feedback från ett
flertal designers har även ett kapitel om visualisering lagts till samt tips som kan vara bra
att tänka på inför projektets start.
Att ha med delen om visualisering ansågs viktigt av ett par skäl, dels för att ett
exempel på en kundresekarta kan hjälpa designers utan någon erfarenhet av metoden
att lättare förstå vad kundresekartläggning är för något. Dessutom föreslogs det under
en feedback-session att tillägget av kapitlet om visualisering skulle göra guiden mer
komplett. Med en beskrivning av visualiseringen kunde guiden sägas omfatta metoden,
då metoden är starkt förknippad med just visualiseringen.
I guidens inledning beskrivs guiden och dess upplägg. En insikt som framkommit
under intervjuerna var att ett kundresekartläggnings-projekt sällan ser likadant ut. Visst
består projektet ofta av övergripande steg (datainsamling—analys—visualisering), men
dessa sker mer eller mindre parallellt, överlappande, och upprepas dessutom ofta ett
flertal gånger under projektets gång. I inledningen beskrivs därför att guiden inte
behöver läsas i en kronologisk ordning. Här förklaras också att guidens texter inte
kommer att beskriva tillvägagångssättet för varje del i projektet i detalj. Istället består
guiden av övergripande tips som kan vara bra att tänka på under de här olika delarna.
Efter inledningen följer ett kapitel om metoden ”Kundresekartläggning” för att
förtydliga guidens innehåll ytterligare och även klargöra vad som menas med
”Kundresekartläggning” i det här fallet.
Efter dessa två kapitel (”Om guiden” och ”Kundresekartläggning”) följer guidens
huvudinnehåll med sjutton kapitel beståendes av tips som är bra att tänka på under
arbetet med kundresekartläggning. För översiktens skull delades kapitlen in i fyra
övergripande delarna I nför och Efter, Datainsamling, Analys, och Visualisering. I tabell 2 ges
en överblick för alla kapitel med tillhörande förklaringar om underlaget till vart och ett.
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Tabell 2 G
 uidens innehåll och dess underlag
Sida

Kapitel i guiden

Underlag till innehållet

1

Om guiden

Delen ”Kommer jag få ett konkret tillvägagångssätt?” bygger på
intervjuerna där alla respondenter övergripande beskrev
kundresekartläggnings-processen likadant men beskrev mer specifika
tillvägagångssätt på olika sätt. Exempelvis sa en respondent: ”jag har väl ingen
‘så här jag alltid gjort’ eller ‘såhär gör vi det alltid’ utan det beror väldigt mycket på
projekt till projekt, från kund till kund” ( Respondent 2)
Dessutom ” Men så frågan i sig ‘Hur brukar du göra?’ och det blir ju lite ‘Ja men
det ser ju olika ut varenda gång’” ( Respondent 4).

2, 3

Om kundresekartläggning

Delen ” Värdet med kundresekartläggning” bygger på de inledande
intervjuerna och den kompletterande datainsamlingen (som skedde efter att
version 4 av guiden var färdigställd).
Intervjuerna: Under de inledande intervjuerna berättade flera av
respondenterna om värdet av kundresekartläggning. Exempelvis ” Att de
(organisationen som beställt kundresekartan) ska kunna luta sig mot
kundresekartan när det uppstår oenigheter och frågor kring vad man ska
satsa på. Kundresekartan blir som en vägvisare för vad de ska satsa på att
förbättra, var det finns potential till att göra skillnad.” (Respondent 1)
Dessutom ” För att få skapa en överblick av alla flöden som sker över tid..
Ge arbetsgruppen inklusive produktägare och chefer en gemensam bild av vad
alla aktörer gör och hur de interagerar med varandra. Identifiera de viktigaste
irritationsmomenten (pains) eller ‘glädjestunder’ (gains).” (Respondent 6)
Kompletterande datainsamlingen: Flera respondenter pratade om att
kundresekartläggning bidrog till att skapa överblick, att jobba mer utifrån
målgruppens perspektiv, att identifiera och prioritera problem, samt att
det stöttade arbetet med innovation. Exempelvis ”Kundresekartan ger ökad
kundinsikt och visar vilka värden organisationens kunder värderar så att de
(organisationen) jobbar mot dem och inte vad de tänker internt.”
(Respondent 7)
Dessutom ”Kundresekartan hjälper en att lyfta blicken och se helheten. För
att se vart det ‘gör ont’ nånstans måste vi måla upp hela flödet.”
(Respondent 8)
Även ”Det fanns en vision om hur organisationen ville jobba i framtiden,
men du når inte dit genom att eliminera pain points. Vi gjorde en storyboard
över framtiden, hur vi ville att det skulle fungera, och tydliggjorde hur man
skulle ta sig dit. För att nå visionen måste man förstå hur det fungerar idag,
därav kundresekartan över nuläget.” (Respondent 9)
Delen ” Vad innehåller en kundresekarta?” bygger på litteraturen som går
att ta del av i bakgrundsdelen av den här rapporten, på de inledande
intervjuerna, samt den kompletterande datainsamlingen (där
visualiseringsexempel också hämtades in).
Delen ” Enbart kunder?” bygger på litteraturen, de inledande intervjuerna,
samt den kompletterande datainsamlingen. I alla de exempel som beskrivits i
studierna och av praktikerna har olika exempel på målgrupper beskrivits.
Delen ” Om vi har flera målgrupper” bygger på litteratur, de inledande
intervjuerna, feedbacksessioner och den kompletterande datainsamlingen.
Angående att ha flera målgrupper i samma kundresekarta sa en respondent:
”För att tydligt visa den skillnaden presenterade vi båda målgrupperna i samma
kundresekarta.” (Respondent 7).

4

Inför och efter

5

Förstå organisationens mål

Intervjuerna: Fem respondenter pratade på olika sätt om organisationens
mål med projektet och hur detta var viktigt att tänka på. Exempelvis ”Jag har
inte hittills varit med i något projekt där det bara är den där kartan utan det är ju
ofta andra saker.. kanske idéer, rekommendationer, förslag på åtgärder, eller
kanske som sagt att det ingår i en större kontext där det finns en naturlig
fortsättning.” (Respondent 2).
Dessutom ” Innan man överhuvudtaget gör en kundresa ‘Varför vill vi göra en
kundresa?’ och ‘Vad ska vi faktiskt ha det här till?’” ( Respondent 5).
Även ”Det är väldigt sällan en modell eller en visualisering är slutsvaret eller ens
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slutmålet, utan det är bara verktyg för att nå nånting annat då.” (Respondent 4)
Feedbacksession 1: Under den här sessionen var det en deltagare som
betonade vikten av att förstå vad organisationen behöver innan projektet
inleds. Det här ledde till att delen ”Förstå organisationens mål med projektet”
förtydligades.
Feedbacksession 2: Innan deltagarna läste igenom guiden fick de frågan vad
de tyckte att en sådan här guide b
 orde innehålla. Något som båda sa och
tryckte på var ”Förstå syftet med varför projektet genomförs”.
Litteratur: I kapitel 2.3.1 i den här rapporten står det skrivet “i många fall
verkar innehållet och utseendet bero på vad som anses bäst för det specifika
projektet. På grund av detta är det viktigt att inledningsvis förstå organisationens
behov och vilka affärsmål som ska stöttas med kundresekartan (Kaplan, 2016;
Stickdorn et al., 2018), vilka som ska använda resultatet och hur resultatet ska
spridas (Kaplan, 2016)”
6

Identifiera dina antaganden

Intervjuerna: T
 vå respondenter pratade om antaganden. Exempelvis ”Det
första är ju att försöka göra sig medveten om innan då att ‘Vilka antaganden har
vi här’” (Respondent 3).
Dessutom: “M
 an ska inte anta saker när man intervjuer.. Det är jättelätt att
tänka att han eller hon tycker att den sidan på den här tjänsten liksom är dålig för
att man själv tycker den är dålig” ( Respondent 1).
Litteratur: I kapitel 2.3.1 i den här rapporten står det skrivet ”Då
organisationens antaganden om kundupplevelsen kan vara bristfälliga är det alltid
viktigt att försöka verifiera dessa antaganden med data från verkliga kunder
(Kalbach, 2016; Martin & Hanington, 2012; Richardson, 2010; Stickdorn et al.,
2018).”
Information om ”Confirmation Bias” hämtades från Wikipedia (Confirmation
Bias, u.å.). Artikeln var märkt “Utmärkt artikel” vilket enligt Wikipedias själva är
artiklar som är ”välskrivna, korrekta, uttömmande, illustrerade och försedda med
källhänvisningar.”

7

Utforska existerande data

Intervjuerna: T
 re respondenter beskrev hur existerande data kunde bidra till
kundresekartläggningen på olika sätt. Exempelvis “för att veta vart man ska
börja titta så har man kanske sett nåt i det kvantitativa. Att till exempel ‘vi har en
hög exit här’ eller ‘vi har ett problem här’ eller ‘vi har en låg kundnöjdhet här’”
(Respondent 4)
Dessutom “..det är inte bara intervjuer som man ska hoppa till direkt.
Utan man ska titta på eh.. kundströmmar eller analysera eh.. besöksstatistik
eller kolla på ‘var bouncar de ut nånstans?’..” (Respondent 3)
Även “..‘här ligger vi risigt till’ eller ‘för oss just nu är det viktigt å vi har
många som hoppar av och vill inte använda våra tjänster längre’ då kanske
man fokuserar på den, de resorna som berör det..” (Responden 2)
Litteratur: I kapitel 2.3.2 i den här rapporten står det skrivet ”Data och
kunskap om kundupplevelsen kan i vissa fall finnas redan när ett
kundresekartläggnings-projekt inleds. Den kan gå att hitta internt i organisationen
(exempelvis marknadsundersökningar, mail från kunder, dokumentation från
kundtjänst) och externt (exempelvis i recensioner och inlägg i sociala medier)
(Kaplan, 2016; Kalbach, 2016). K
 unskap om kundupplevelsen kan också finnas hos
organisationens personal, allt från strategiska ledningen till personalen som i
slutändan interagerar med kunderna (sk. frontline-personal) (Qaqish, 2018).

8, 9

Involvera organisationen

Intervjuerna: Flera respondenter pratade om att de involverat anställda från
organisationen på olika sätt under sina kundresekartläggnings-projekt.
Exempelvis ”..då var det ju väldigt viktigt del att ha med kundens team.. att då
kanske de hade team med nån som jobbade i sale, nån som jobba i support, nån
som var marknadsföring.. alltså så att de (som nyss räknades upp) dels var med
på själva processen och lärde sig men också ta del av deras erfarenhet…”
(Respondent 2)
Dessutom ” Det har hänt till exempel att vi inte haft möjlighet att intervjua
användare och då har vi försökt engagera folk som istället har insikter om
målgruppen. Så det kan va till exempel kundsupport som sitter och tar emot
mycket kunskap som vet vilka typer av problem som kunden upplever till exempel,
eller folk som.. ja.. på nåt sätt jobbar kundnära och har det här fokuset.”
(Respondent 5)
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Även ”(workshopen) var ju mest för att vi ville förankra med teamet och att alla
skulle vara på samma kunskapsnivå efteråt och att alla skulle vara på samma
kunskapsnivå efteråt om vad som händer i den här tjänsten.” ( Respondent 6)
Kompletterande datainsamlingen: Flera respondenter under den
kompletterande datainsamlingen beskrev värdet av att involvera
organisationen, främst för att skapa engagemang och förankra insikterna. Se
nästa rad i tabellen för exempel från detta.
Litteraturen: I kapitel 2.3.2 “Datainsamling i kundresekartläggnings-projekt” i
den här rapporten presenteras några källor som beskriver att organisationen
brukar kunna involveras i projektet genom workshop, främst för att ta del av
deras kunskap.
10, 11

Att ta projektet vidare efter
leverans

Intervjuerna: F
 lera respondenter berättade om hur de arbetat för att öka
engagemanget hos organisationen så att de fortsätter arbeta med resultatet
efter leveransen av kundresekartan, exempelvis ” Det är viktigt att bestämma
‘Vem ska ta vidare det här sen? Vem äger ansvaret för kundresan? Hur ska ni följa
upp på det här? Hur vet vi att vi lyckats?’” ( Respondent 2)
Dessutom ” nästa steg var ju att landa i en roadmap och en prioritering över
vad vi skulle göra.. hur vi skulle utveckla tjänsten vidare..” (Respondent 6)
Kompletterande datainsamlingen: Flera respondenter under den
kompletterande datainsamlingen beskrev att involverandet av organisationen
var kritiskt för att insikterna från projektet skulle användas i fortsatt arbete
efter leveransen av kundresekartan. Exempelvis ”Det är viktigt att alla är på
samma spår och då är en workshop bra för att få det att bli: ‘Det här har vi
identifierat, hur tar vi det vidare? Vad tycker vi är viktigast? Vad skulle vi kunna
göra?’” ( Respondent 9)

12

Datainsamling

13

Vilken typ av data behövs?

Intervjuerna: F
 yra respondenter gav svar som berörde ämnet. Exempelvis
”om man har en förväntan att kunna få in såna saker som ‘pains och delights’ och
processer och kanaler och så vidare så måste man nog gå igenom sin
intervjuguide och tänka efter.. ‘kommer jag få in det här om jag ställer de här
frågorna?’” (Respondent 5).
Dessutom ”[Jag] försöker hålla i bakhuvudet att jag ska hitta pains och delights..
som är liksom .. är några av grundstenarna i customer journey mapping.”
(Respondent 1)
Även “tittar vi bara all på data kan vi se att 10 000 hoppar av här, men vi vet
inte varför de hoppar av här och för att få den typen av insikter så pratar vi med
folk.” (Respondent 3)
Litteratur: I kapitel 2.3.1 i den här rapporten står det skrivet ” De flesta
författarna verkar vara överens om att kundresan (beståendes av touchpoints och
kundaktiviteter) ska presenteras längs någon typ av tidslinje, likt ett förenklat
flödesdiagram (se Rosenbaum et al., 2017; T rischler & Scott, 2016 för exempel). För
att få förståelse kring kundupplevelsen knyts kunskap inhämtad från kunder till
varje touchpoint och aktivitet (Stickdorn et al., 2018).
Det egna kundresekartläggnings-projektet: En insikt här var att jag framför
allt samlat kunskap som visade problem, och knappt någon som visade vad
som upplevdes som positivt. Eftersom jag inte pratade med målgruppen
(kunderna) utan med de anställda i organisationen (säljare och kundtjänst) var
det dock en utmaning att hitta den här typen av data utan att det blev rena
gissningar.

14, 15

Datainsamlingsmetoder

Den inledande texten i kapitlet bygger på följande:
Feedbacksession 1: U
 nder handledningen med projektets handledare
från Högskolan i Skövde kom idén om ett övergripande kapitel om
datainsamlingsmetoder. Här föreslog handledaren att länkar till mer
läsning om metoderna borde läggas till för att kapitlet inte skulle bli
alldeles för långt eller tungt.
Intervjuerna: F
 lera respondenter pratade om intervjuer, observationer
och kontextuella studier som datainsamlingsmetoder under den här
typen av projekt. Exempelvis: ”dom tog in mig för att göra design och jag sa
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‘Jag vet ingenting om den här målgruppen — vi måste prata med dom och
fråga dom hur det funkar, vad de behöver’..” (Respondent 3)
Dessutom ”jag brukar ju vilja ha både kontextuell observation och intervju”
(Respondent 4)
Även (Hur samlar du in data?) ”Intervjuer framför allt. Med användarna utav
tjänsten eller produkten.” (Respondent 1)
Feedbacksession 2: Ö
 nskemål om länkar till material där metoderna för
datainsamling beskrevs mer ingående. Länkarna hade inte lagts till ännu.
Litteratur: I kapitel 2.3.2 i den här rapporten står det skrivet ”Exempel på
datainsamlingsmetoder som nämns i litteraturen är intervjuer (Kalbach, 2016;
MyCustomer, 2018; S
 tickdorn et al., 2018; Qaqish, 2018), kontextuella
intervjuer (Kalbach, 2016; MyCustomer, 2018; Richardson, 2010),
fokusgrupper (Marquez et al., 2015; MyCustomer, 2018), observationer
(Marquez et al., 2015; Kalbach, 2016; Richardson, 2010) workshops
(Rosenbaum et al., 2017; Trischler & Scott, 2016; Qaqish, 2018), dagböcker
(Lee, Kim & Kim, 2015; Moon et al., 2016) och enkätundersökningar (Kalbach,
2016; MyCustomer, 2018; Rosenbaum et al., 2017).”
Delarna om rekrytering och antal deltagare bygger på följande:
Intervjuerna: F
 em respondenter i datainsamlingen pratade om det här.
Exempelvis ”enligt kvalitativ metod så kan du egentligen inte veta det (hur
många som ska intervjuas) eftersom du måste ju hålla på och samla in data
tills materialet blir mättat…” (Respondent 4)
Dessutom ” ..’vi behöver inte intervjua 1000 personer’.. det finns nån sorts
konsensus [att] om man intervjuar tio personer så får man ganska många
insikter, men intervjuar man tio till så får man några till men inte jättemånga
sådär.” (Respondent 3)
Även (Vem hade hand om rekryteringen?) ”Det var kunden som hade hand
om det helt och hållet. (..) men vi har lite koll på det så att vi ser till att vi får
bra spridning på användare liksom.” (Respondent 1)
Feedbacksession 2: E
 n av deltagarna saknade information om
screeningen — processen för att välja ut deltagare från målgruppen till
datainsamlingen — vilket ledde till att information om detta lades till.
16, 17

Triangulering

Intervjuerna: Fyra respondenter pratade om triangulering på olika sätt.
Exempelvis “Vad folk säger att de gör och vad de faktiskt gör är två helt olika
saker.. så att jag brukar ju vilja ha både kontextuell observation och intervju..”
(Respondent 4).
Dessutom ”..kanske kan man försöka verifiera via korskällor så att säga,
man kan ha [kvant]data som verifierar det man hört..” (Respondent 3)
Även ”det var ju också extremt bra att ha de här sammanfattande lilla
stunden efter varje intervju där vi försökte dra ut det viktigaste. För då kunde
man ju också stämma av ‘Hur uppfattade du det? Såhär uppfattade jag det.’”
(Respondent 6)
Litteratur: I kapitel 2.4.1 av den här rapporten beskrivs triangulering med
flera vetenskapliga och populärvetenskapliga källor som grund. Dessa
användes för att fylla på kapitlet.
Det egna kundresekartläggnings-projektet: Genom att intervjua olika
säljare och kundtjänstagenter fick jag mycket tydligare bild av problemen som
fanns än vad en ensam anställd kunde ge mig. Exempelvis kunde jag fråga
något i stil med “Din kollega berättade om det här.. har jag förstått det rätt?” och
få ett svar i stil med “ Nja.. det den personen menade är det här… men det kan
också vara såhär…”. Resultatet stärktes alltså av att jag pratade med flera olika
personer.

18

Analys

19

Rådata och tolkningar

Intervjuerna: T
 vå respondenter pratade om att sammanfatta den data som
samlades in på olika sätt. Exempelvis ”man måste sammanfatta under
datainsamlingen, det finns inte tid för annat..” (Respondent 1)

SIDA 22

Dessutom ” ..efter intervjun var klar så sammanfatta vi det viktigaste på ett
antal post-its som vi satte på de här A3.. på anteckningarna. Så vi drog ut
liksom det som vi tyckte var absolut viktigast”. ( Respondent 6)
Det egna kundresekartläggnings-projektet: Under projektet blev det tydligt
att det inte fanns tid att spela in och transkribera intervjuerna.
20, 21

Identifiera mönster

Intervjuerna: S
 amtliga respondenter pratade om att sortera datan för att
hitta mönster. Exempelvis ”man försöker klustra och hitta liksom mönster och
samband” (Respondent 6)
Dessutom (Hur vet du vad som är viktigt i datan?) ”Dels handlar det ju lite om
det är nånting som återkommer..” ( Respondent 2)
Även ”..här är punkterna många uttryckt att de har problem med..”
(Respondent 3)
Också ”När det kommer till klustring… Jag börjar lite grann med att jag hittar
två citat eller två statements och tänker ‘ja men de här två hör ihop, jag börjar
där’” (Respondent 1)
Litteratur: I kapitel 2.3.3 i den här rapporten står det skrivet ” En
innehållsanalys kan dels genomföras på ett informellt sätt, exempelvis genom att
informationsrika citat från intervjuer skrivs ner på post-it-lappar och grupperas
enligt kategorier på en vägg (Kalbach, 2016)”
Även ”Praktikernas väg för analys ser enligt Stickdorn et al. (2018) annorlunda
ut, delvis för att designprojekt ofta följer en mer iterativ process där data
kontinuerligt samlas in under projektets gång. Metoder för visualisering (såsom
kundresekartläggning) används här direkt för att skapa överblick, strukturera upp,
identifieras mönster, och identifiera hål i datan (Stickdorn et al., 2018).”

22

Fynd som inte är mönster

Intervjuerna: E
 n respondent pratade om fynd som inte nödvändigtvis är
mönster. Ett utdrag ur citatet som beskrev detta är ” det kan också vara
nånting som man vet är väldigt jobbigt för dom eller väldigt viktigt ändå även om
det bara är få som har nämnt det. (...) (Exempelvis att) Jag ska överföra pengar på
min bank och det går inte att överföra på grund av att jag har en viss webbläsare..
(...) även om det är en som har nämnt det så kanske det är så pass viktigt så att
man.. det är ändå ett viktigt problem som man hittar.” (Respondent 5)

23

Visualisering

Feedbacksession 1 och 2: Att det här kapitlet finns med är ett resultat av den
feedback som kommit in under projektets gång. Under den första
feedbacksessionen sa exempelvis en respondent att visualiseringen är en så
viktig del av den här typen av projekt att det borde finnas med en bild på en
kundresekarta. Under den andra feedbacksessionen önskade båda
deltagarna att det skulle finnas exempel på en riktig kundresekarta. Detta för
att göra det lättare att förstå vilken typ av innehåll en kundresekarta faktiskt
har och vilken text som faktiskt k
 an stå i de olika delarna av kundresekartan.
Deras åsikt var också att guiden skulle bilda en helhet om det fanns med ett
riktigt exempel och ett kapitel om V
 isualisering.

24

Några ord om visualisering

Intervjuerna: En respondent nämnde explicit att kundresekartan ofta
skissades upp tidigt utifrån en hypotes och att denna förfinades under
projektets gång. En annan beskrev problemet som kan uppstå med att göra
en för fin version av kundresekartan för tidigt i projektet.
Feedbacksession 2: Feedbacksessionens båda deltagarna sa att kartan
brukar ritas ut tidigt i projektet och att var en viktig del av processen då det
identifierade kunskapshål.
Litteratur: I kapitel 2.3.2 i den här rapporten står det skrivet ”Utifrån kunskap
som redan finns i organisationen kan ett första utkast av kundresekartan ritas ut.
Utkastet avslöjar kunskapshål om kundupplevelsen och hjälper till att rikta
ytterligare datainsamling (Kalbach, 2016; Qaqish, 2018).”
Det egna kundresekartläggnings-projektet: Under det här projektet
skapades ett utkast av kundresekartan efter att de första intervjuerna hade
genomförts. Det här gjorde det möjligt att förstå vilka insikter som hittills
skapats och vad som ännu var oklart (vilka kunskapshål som fanns).

25-38

Exempel på visualisering

Kompletterande datainsamlingen: U
 nder den här sessionen samlades
samtliga visualiseringsexempel in. Texterna till varje exempel består i princip
uteslutande av citat från de designers som skapat exemplen i fråga.
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39-40

Mer läsning

Länkarna leder till sidor administrerade av stora och/eller erkända
organisationer eller författare. IDEO är en av världens mest erkända
designbyråer, M
 ozilla utvecklar bland annat en av världens största webbläsare
“Firefox”, och T his is Service Design Doing är en välkänd bok inom
tjänstedesign-fältets av och för praktiker.

4.2 Guidens visuella design
Alla kapitel i guiden består av en till tre A4-sidor (se figur 9) beroende på hur omfattande
de är. Målet var att hålla varje kapitel till max två textsidor för att guiden inte skulle bli
alltför tung. För att hjälpa läsaren att snabbare förstå vad kapitlen handlar om användes
fotografier i toppen av de kapitel där det fanns plats. För att hjälpa läsaren ytterligare att
hitta ingångar i texten markerades dessutom viktiga delar (nyckelord och -fraser) med
fetstil för att dessa skulle sticka ut. Enligt Ware (2008) skapar denna kontrast (fetstilen)
en effekt som gör att de kontrasterade orden eller fraserna står ut från de andra delarna
av texten.

Figur 9 Utdrag från kapitlet “Triangulering” i guiden.
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Designriktlinjer för val av typsnitt, teckengrad och radlängd har använts för att främja
läsbarheten av guidens brödtext. Valet av typsnitt föll på sanserif-stilen O
 pen Sans. Det
finns inga vetenskapliga bevis för om antikvor (typsnitt med serifer) eller sanserifer är
bäst för läsbarheten av brödtext. För den här guiden finns det däremot skäl att använda
ett sanserif-typsnitt. Möjligheten finns nämligen att de som vill ta del av guiden kommer
att göra det via skärm. Anledningen till att sanseriffer kan fungera bättre i det här fallet
förklaras av Bo Bergström, författare till boken Effektiv visuell kommunikation:
“I webbdesign finns det skäl att välja sanseriffer framför antikvor. Webbdesignern
menar att antikvornas användarhet blir mycket begränsad i mindre grader, 13 punkter
och nedåt. Den starkt, lysande och lågupplösta skärmen bränner sönder de tunna
partikerna och serifferna förvandlas till överdimensionella klumpar, som förvränger
tecknen och skapar en grötig textmassa.” (Bergström, 2017, s135)
Sanseriffa typsnitt fungerar även vid utskrift och ett mål var att guiden skulle vara
anpassad för utskrift. Brödtexten i guiden är satt till 12 punkter i textstorlek (teckengrad)
med en radlängd på 12 centimeter. Textens storlek och radlängden (vilket resulterar i
omkring 60 tecken per rad) ska enligt designriktlinjer främja läsbarheten i tryckt material
(Bergström, 2017; Hellmark, 2006).
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5 Diskussion
I det här kapitlet diskuteras projektets metod, resultat, de etiska aspekter som
utgåtts från, vilken samhällsnytta resultatet kan bidra med, samt förslag på
framtida studier.

5.1 Metoddiskussion
Då målet med studien var att producera en guide för praktiker ansågs intervjuer med
erfarna sådana som ett användbart tillvägagångssätt, något jag står fast vid även efter
avslutad studie. Jag anser att studiens intervjuer gav mig en god grund att stå på inför
skapandet av guiden. Praktikerna delade med sig av sin arbetslivserfarenhet (relaterat
till den specifika metoden) vilket jag anser gav rika svar som kunde analyseras för att på
så vis omvandlas till värdefullt innehåll i guiden.
Guiden bygger således på kunskap från olika datakällor (olika praktiker, olika
vetenskapliga studier, olika populärvetenskapliga skrifter, samt min egna erfarenhet
utifrån det egna kundresekartläggnings-projektet) inhämtade med olika metoder
(intervjuer och ett eget kundresekartläggnings-projekt). Data- och metodtrianguleringen
hade självklart kunnat vara mer omfattande, exempelvis hade en enkätundersökning
med ett större antal praktiker kunnat genomförts. Om det hade funnits tid hade det
också varit intressant att utvärdera guiden i praktisk tillämpning, exempelvis genom att
låta den användas av praktiker i projekt för att se om och isåfall vad den bidrar med. Det
hade varit ett sätt att säkerställa guidens användbarhet. På grund av projektets tidsram
ansågs det dock intervjuer som en tillräckligt bra metod för att förse studien med de
insikterna som behövdes, tillsammans med det egna kundresekartläggnings-projektet
och den litteratur jag tagit del av.
Datan samlades in och analyserades av en person (jag själv) men granskades sedan
kritiskt av ett flertal designers under olika faser i projektet. Dels av de som själva deltagit
i intervjuerna, men också av andra praktiker (både erfarna och oerfarna av
kundresekartläggning). Feedbacken bör därmed kunna anses som trovärdig och
relevant och bör ha bidragit till att höja trovärdigheten på guidens innehåll ytterligare. I
och med feedbacken från olika designers har förståelsen för målgruppens behov växt,
men också insikten om hur innehållet bör presenteras för att vara så lättillgängligt som
möjligt.
Det var enbart designers i rollen som konsulter som intervjuades i den här studien.
Konsulter anlitas för att göra uppdrag och det är inte ovanligt att de har begränsad
kunskap om organisationen de ska hjälpa innan de kommer dit. Någon som arbetat ett
tag inom en organisation besitter troligen kunskap om målgruppen, tjänsten, området,
med mera sen tidigare vilket skulle kunna resultera i att tillvägagångssättet ser
annorlunda ut. För att få en mer nyanserad bild av hur kundresekartläggnings-projekt
kan gå till hade det därför varit intressant att även intervjua inhouse-personal (alltså
personal som är fast anställda på en organisation) för att undersöka skillnaden mellan
dessa två, vilket möjligen hade resulterat i en rikare guide.

SIDA 26

5.2 Resultatdiskussion
Studien resulterade i en guide för kundresekartläggning och nedan diskuteras detta
resultat. Hur resultatet kan vara av nytta för samhället diskuteras i kapitel 5.4.

5.2.1 Värdefulla tips istället för tillvägagångssätt
En tidig tanke var att se om det gick att fånga en process så att guiden kunde bestå av
tydliga steg som kunde läsas i kronologisk ordning. Det här visade sig under intervjuerna
bli problematiskt då flera respondent beskrev att projektens utformning alltid ser olika
ut beroende på organisationen och vilken målgrupp som studerades med mera. Därför
fick guiden istället bli ett stöd fyllt av tips som kan vara bra att tänka på i samband med
olika moment snarare än att visa ett ”steg-för-steg”-tillvägagångssätt. Tipsen är tänkta att
inspirera praktikern (exempelvis tjänstedesignern) och påminna om viktiga detaljer i
projektets olika delar för att framtida projekt ska bli så framgångsrika som möjligt.

5.2.2 Behoven som resultatet uppfyller
Ett antagande som jag gjorde i början av projektet var att praktiker (exempelvis user
experience designers och tjänstedesigners) hade behov av att förstå datainsamling och
analys i samband med kundresekartläggning bättre. Jag kom fram till detta genom att
dra en parallell mellan enkätundersökningen (MyCustomer, 2018) som nämns i
rapportens bakgrundsdel, där det nämns att vissa praktiker saknade kunskap om
metoden, och litteraturstudien (Følstad & Kvale, 2018), som också nämns i
bakgrundsdelen, där det stod att just datainsamling och analys inte beskrevs särskilt
ingående inom den vetenskapliga litteraturen.
Under projektets gång visade det sig dock att många praktiker hade behov av något
annat, nämligen tips som var mer specifika för kundresekartläggnings-projekt. Under
feedbacksessioner beskrevs det att delarna i guiden som rörde datainsamling och
analys inte var något nytt för någon som arbetat med datainsamling och analys tidigare.
Istället fanns bland annat ett behov av att se exempel på andra praktikers
kundresekartor och höra deras tankar kring dessa arbeten för att få inspiration om hur
man kan göra. Med andra ord efterfrågades mer innehåll som var mer specifikt för
kundresekartläggning, något som delarna om datainsamling och analys alltså visade sig
inte vara. Det här ledde till att guiden i slutändan omfattade mer än enbart
datainsamling och analys.
En ironisk bit med det hela är att guiden innehåller ett delkapitel som heter
“Identifiera dina antaganden” — något som jag borde ha gjort i början av projektet.
Exempelvis hade jag kunnat fråga praktiker som var oerfarna av metoden vad de hade
haft nytta av i en guide och vad de förväntade sig att den skulle innehålla.
Jag ställde mig själv frågan om jag därför misslyckats med att uppfylla något existerande
behov med det resultat jag fått fram. Mitt svar blev ”Nej”.
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Dels kan guiden anses relevant för praktiker utan lång erfarenhet av datainsamling och
analys, exempelvis designers som fokuserat mer på att producera interaktionsdesign
(flöden och vyer). Dessutom kan guiden anses användbar för studenter som utbildar sig
inom områden som user experience design och tjänstedesign. För dessa personer kan
datainsamling och analys vara relativt nytt och därför anses som ett viktigt tillägg till de
mer kundresekartläggnings-specifika delarna i guiden.
Förutom detta ledde feedbacken från praktikerna till tillägget av ett flertal riktiga
exempel på kundresekartor, resonemang kring dessa kundresekartor från de som
skapat dem, samt tips om vad som är viktigt att tänka på för att projektet ska leva vidare
efter leveransen av kundresekartan. På så vis blev guiden även relevant för praktiker
med erfarenhet av datainsamling och analys.
Från det vetenskapliga perspektivet fanns det, som tidigare nämnt, dessutom ett
uttalat behov av att bättre förstå hur datainsamling och analys går till i den här typen av
projekt. I guiden finns det nu dokumenterat hur praktiker arbetar med datainsamling
och analys i den här typen av projekt — även om det inte, enligt praktikerna själva,
verkar skilja sig nämnvärt från andra user experience design-projekt där datainsamling
och analys sker. På så vis hjälper guiden till att fylla i en vetenskaplig lucka som
identifierats av forskare.

5.2.3 Vikten av att involvera organisationen
En kritisk insikt om vad som är viktigt för att ett kundresekartläggnings-projekt ska lyckas
var vikten av att involvera organisationen (beställaren av kundresekartan) på olika sätt.
Från att förstå vad organisationens långsiktiga mål är (alltså varför de behöver insikter
om målgruppen) till att låta organisationen bidra och delta i projektet (främst genom
workshops) för att öka deras engagemang att arbeta vidare med insikterna och nå sitt
mål. Organisationen har alltid en målsättning (ett behov) med att förstå en viss
målgrupps behov (exempelvis sina kunders). Med andra ord ett behov av att förstå behov.
I farten kan det vara lätt att missa detta meta-perspektiv, trots att det är kritiskt för
kundresekartläggnings-projektets framgång. Utan förståelse för organisationens mål
finns det inget syfte att göra en kundresekarta. Då blir kundresekartan, som en praktiker
sa under sin intervju, inget annat än en fin väggdekoration.

5.2.4 Vissa datainsamlingsmetoder finns inte med i guiden
I rapportens bakgrundsdel presenteras en rad olika datainsamlingsmetoder som har
använts i kundresekartläggnings-projekt. De som togs med i guiden (workshops,
intervjuver, observationer och kontextuella intervjuer) var de som också nämndes under
intervjuerna och därför ansågs mer förankrade hos praktiker.
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5.2.5 Slutversionen av guiden ej verifierad
Inga större förändringar har skett mellan version 4 och 5 förutom tillägget av kapitlen
om att involvera organisationen, föra projektet vidare samt visualiseringsexemplen. I
kapitlet med visualiseringsexempel består dock nästan all text enbart citat från de jag
intervjuade. Innan version 5 ansågs färdig fick varje intervjuperson granska sitt kapitel
(det exempel med tillhörande citat som de bidragit med) för att validera att jag citerat de
på ett sätt som lät rimligt och korrekt. I övrigt är tilläggen som gjordes i version 5 inte
validerade. Om det hade funnits tid hade jag dock helst avslutat den iterativa processen
med en sista feedback-session.

5.3 Etiska aspekter
Här beskrivs hur studien tagit hänsyn till etiska aspekter inom vetenskaplig forskning.
Först och främst informerades intervjudeltagarna inför intervjuerna om
● studiens syfte,
● att de fick avbryta intervjun när de ville, och
● att de (med deras samtycke) skulle spelas in (röstinspelning) för att möjliggöra
transkribering. Dessa inspelningar togs sedan bort när studien var avslutad.
Samtliga intervjudeltagare fick sedan möjlighet att läsa igenom analysresultatet av
intervjuerna (guidens första version) som en del i att hålla processen så transparent som
möjligt. A
 nonymisering innebär att ”personuppgifter eller namn på insända enkätsvar eller
prover tas bort så att det sedan blir svårt eller i praktiken omöjligt att hänföra ett visst svar
eller prov till en bestämd individ” (Vetenskapsrådet, 2017, s41). I den här studien har inga
namn på respondenterna sparats, istället har ett ID-nummer använts för att kunna skilja
svaren åt. I rapporten har deltagarna dessutom inte beskrivits mer än till vilka yrkestitlar
de har och i vilken stad de arbetar. Avsaknaden av personlig information kopplad till
deltagarnas svar innebär att dessa har anonymiserats och gör det svårt för någon att ta
reda på deras identitet.
Jag som utfört studien känner dock till kopplingen mellan vem som sagt vad eftersom
att jag själv deltog under samtliga intervjuer. Här kommer begreppet k onfidentialitet in i
bilden. K
 onfidentialitet b
 eskrivs som ”en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter
man fått i förtroende och innebär skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna”
(Vetenskapsrådet, 2017, s40). För att skydda deltagarna har jag lovat att inte röja deras
identitet för någon.

5.4 Samhällsnytta
En guide av det här slaget kan förhoppningsvis hjälpa praktiker att vilja använda
metoden i större utsträckning då den ger en översikt över olika delar i projektet.
Förhoppningsvis bidrar också guiden till att motverka tanken på att det skulle behövas
speciella “verktyg” för att genomföra ett projekt som detta, vilket var något som
nämndes i enkätundersökningen av MyCustomer (2018). De sammanställda råden och
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exemplen från andra praktikers kundresekartläggnings-projekt kan förhoppningsvis
också hjälpa andra praktiker att skapa kundresekartor av högre kvalitet.
Så vad är fördelen om fler har möjlighet att använda sig av metoden? Jo, de som
meddelar att de använder metoden och förstår den säger att metoden hjälper dem att
bygga kraftfulla insikter om målgruppen i fråga (MyCustomer, 2018). Om fler
organisationer skulle bli bättre på att förstå, och internt kommunicera, sina målgruppers
behov kan de skapa bättre tjänster som uppfyller dessa behov. Genom att bidra med en
överblick över målgruppens upplevelse kan kundresekartan hjälpa organisationen att
höja upplevelsen på enskilda interaktioner mellan organisationen och målgruppen, men
också att skapa bättre övergångar mellan de olika interaktionerna. På så vis kan
helhetsupplevelsen av organisationen höjas.
Mindre organisationer, som har bra idéer men saknar resurser som design- och
marknadsavdelningar, kan med hjälp av metoder som kundresekartläggning studera
sina kunders behov och upplevelse på ett mer systematiserat sätt. Det här kan leda till
att även dessa aktörer har möjlighet att stå sig bättre konkurrensmässigt mot andra
aktörer. I en tid när organisationer som Walt Disney Company vuxit sig enorma och har
möjlighet att köpa andra stora organisationer som 2
 1st Century Fox för fantasisummor
som 7
 1,3 miljarder dollar (TechCrunch, 2019) är det viktigt att ge deras konkurrenter alla
möjliga hjälpmedel för att inte försvinna från marknaden. Enligt K
 onkurrensverket är
konkurrens viktigt för att ge människor valmöjligheter, för att hålla nere priser och för
att tjänster och produkter ska hålla hög kvalitet (Konkurrensverket, 2019). Ju färre
valmöjligheter människor har desto större inflytande och kontroll har de som
producerar valmöjligheterna. Med det menar jag att en försvagad konkurrens skulle
kunna påverka vår demokrati negativt, och att metoder som hjälper organisationer att
arbeta mer centrerat kring sina målgrupper kan hjälpa till att motverka detta.
Offentlig verksamhet är ett annat område i samhället som skulle kunna dra nytta av
metoder som kundresekartläggning. Inom den offentliga verksamheten finns
verksamheter som sjukhus, skolor, Polismyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen,
Pensionsmyndigheten och Migrationsverket med flera. Ett sjukhus skulle exempelvis
kunna kartlägga sina patienters upplevelse från att de söker hjälp tills att de inte längre
behöver vård, eller operationsteamets upplevelse av det som händer före, under och
efter operationen. Genom att bli bättre på att de olika behov och utmaningar som finns
kan verksamheterna bli bättre på att leverera värde till de olika målgrupperna.
Dessutom kan det bidra till att effektivare tjänster produceras, som i förlängningen kan
leda till minskad arbetsbelastning och att skattepengar utnyttjas bättre.

5.5 Framtida studier
Det finns ett flertal aspekter som vore intressant att undersöka vidare. Dels vore det
intressant att utvärdera guidens värde till större grad, exempelvis genom att testa den i
ett riktigt kundresekartläggnings-projekt eller genom att låta fler praktiker (oerfarna av
metoden) utvärdera guidens innehåll. Guiden skulle således kunna itereras ytterligare.
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För att förstå hur ett kundresekartläggnings-projekt kan få skapa värde i en organisation
skulle det vara intressant att ta ett organisations-perspektiv i en framtida studie.
Exempelvis skulle intervjuer kunna genomföras med ledande personal från
organisationer där kundresekartor använts. Det här hade kunnat leda till insikter som
skulle vara av värde för designern att ta del av inför ett sådant projekt. Exempelvis
jämföra fall där organisationerna arbetat vidare med insikterna från
kundresekartläggnings-projektet med fall där de inte gjort det för att att förstå vad
skillnaden kan bero på.
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Bilaga 1 — Intervjuguiden
Intro till intervjun
●

Jag kommer läsa det mesta under intervjun innantill från ett manus för att alla
som jag intervjuar ska få en så liknande upplevelse som möjligt.

●

Informera om projektet
○ Examensarbete om Customer Journey Mapping
○ Jag fokuserar på att förstå hur datainsamling och analys går till.
○ Målet är att ta fram någon form av stöd till praktiker som beskriver
datainsamling och analys.

●

Sekretess
○ Jag skulle vilja spela in så att jag kan gå tillbaka senare om det är
något jag skulle ha missat. Är det okej?
○ Du kommer att vara anonym i rapporten.
○ Kommer du på sen att du inte vill vara med eller har frågor så är det
bara att höra av dig till mig.

●

Då börjar vi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inledningsvis
1. Erfarenhet av metoden
Hur många gånger har du uppskattningsvis använt dig av Customer Journey
Mapping?
2. Övergripande process
a. Om du gjorde en punktlista över hur processen i dina Customer
Journey Mapping-projekt brukar se ut, vilka punkter skulle finnas med
då?
b. När du ska planera ett CJM-projekt, hur uppskattar du längden på
projektet och dess olika delar då?
Datainsamling
3. Innehåll
Vad har dina Customer Journey Maps innehållit? Alltså, om man har kollat på
dina CJMs, vad har man då kunnat se för typ av innehåll?
a. Vad har fått dig att ha med just det innehållet?
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4. Källor
Varifrån brukar du få tag i information till din CJM?
a. Om du samlar data från kunder,
i.
hur går du tillväga för att få tag i deltagare?
ii.
hur många kunder brukar du prata med?
5. Insamlingsmetoder
Finns det någon eller några metoder för att samla in data som du föredrar?
a. Vilka och varför?
6. Utmaningar
Finns det någon utmaning med datainsamling?
a. Vilken då och varför är det en utmaning?
b. Hur kan den utmaningen hanteras på ett bra sätt?
7. Generella råd
Vad kan vara bra att tänka på i övrigt vid datainsamlingen?
Analys
8. Tillvägagångssätt
Analysen av den insamlade datan kan säkert se ut på många olika sätt. Skulle
du vilja beskriva hur du brukar gå tillväga?
9. Utmaningar
Finns det någon utmaning med analys?
a. Vilken då och varför är det en utmaning?
b. Hur kan den utmaningen hanteras på ett bra sätt?
Generella råd
Vad kan vara bra att tänka på i övrigt vid analysen?

SIDA 35

Bilaga 2 — Guiden
Se nästa sida och framåt.
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Version 5

En guide för
kundresekartläggning
Tips som kan göra kundresekartläggningen
mer framgångsrik.

Skapad av Elias Tejnung (elias@tejnung.se), 2019

Version 5

Ett stort tack
Ett stort tack till alla på User Experience Designers och
Tjänstedesigners som ställt upp och på ett givmilt sätt delat med
sig av sin kunskap.

Underlag till guiden
Guiden bygger på intervjuer och feedback från designers erfarna
av kundresekartläggning, vetenskaplig studier, facklitteratur samt
ett eget kundresekartläggnings-projekt som guidens författare
genomförde under projektet.

Upphovsrätt
Guiden ligger under Creative Commons-licensen CC BY-NC-SA
4.0. Läs mer: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Elias Tejnung läste User Experience Design-programmet (180hp)
på Högskolan i Skövde. Guiden är resultatet av Tejnungs
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OM GUIDEN

Om guiden
Kommer jag få ett konkret tillvägagångssätt?
Nej.
Orsaken är att ett metoden för att ta fram en kundresekarta
måste anpassas från projekt till projekt. Utformningen beror helt
på vad som ska studeras och vad målet med projektet är.

Är guiden mer teoretisk än praktisk?
Ja, men den bygger på kunskap från praktiker.
Guiden beskriver olika moment som erfarna kundresekartläggare
beskrivit som återkommande mellan olika projekt. Den innefattar
delar som att förstå vad organisationen vill uppnå, hur data
brukar samlas in och analyseras, samt hur resultatet presenteras.

Vilka är guidens målgrupp?
Du som arbetat med användarcentrerad datainsamling och
analys tidigare och vill lära dig mer om kundresekartläggning.
Du kan troligen hoppa över delarna om datainsamling och analys
då de inte skiljer sig avsevärt från andra projekt. För dig är det
troligen mest intressant att läsa de delarna som är mer specifika
för kundresekartläggning, exempelvis visualiseringsexemplen i
slutet av guiden.
Du som inte arbetat med användarcentrerad datainsamling
och analys i stor utsträckning tidigare och som även vill lära
dig mer om kundresekartläggning. För dig kan hela guidens
innehåll vara intressant att ta del av.

Måste den läsas kronologiskt?
Nej.
Kapitlen bygger inte på varandra. Välj en del du tror att du får
värde av. Om du är helt ny för den här typen av projekt kan det
vara bra att läsa igenom den för att få en helhetsbild av vad som
kan vara bra att tänka på.
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Kundresekartläggning
En kundresekarta är ett verktyg för att förmedla insikter om
målgruppen. Den stöttar verksamhetsutveckling g
 enom att
fungera som ett underlag för diskussion och beslut. Den
presenterar en förenklad överblicksbild över målgruppens
upplevelse av organisationen, tjänsten, evenemanget eller vad
som än står i fokus.

Värdet med en kundresekarta
Kundresekartläggning kan exempelvis hjälpa organisationen att få
överblick över sitt erbjudande, identifiera problemområden
och innovationsmöjligheter. Kundresekartan kan fungera som
ett p
 rioriteringsstöd när framtida projekt planeras. Metoden kan
hjälpa organisationer att bli mer kundcentrerade, alltså att
minska personalens egna antaganden om kundernas upplevelse
och behov och istället bygga förståelse utifrån kunskap direkt från
kunderna.

Vad innehåller en kundresekarta?
En vanlig association till begreppet kundresa är en tidslinje och en
graf (här kallad känslokurva). Tidslinjen visar målgruppens
”resa” och sammanfattar vad de är med om. Tidslinjen
innehåller ofta interaktioner mellan målgruppen och
organisationen, men kan också bestå av aktiviteter som inte
nödvändigtvis är interaktioner men som ändå påverkar den totala
upplevelsen. Känslokurvan visar var upplevelsen är positiv och
sida 2
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KUNDRESEKARTLÄGGNING
negativ längs resan. Förutom de här visuella delarna finns ofta
annan information som sammanfattar insikter om upplevelsen.
Innehållet beror på vad som behöver förmedlas.
Se sidorna 25-38 för exempel f rån olika projekt.

Enbart k under?
Nej, kundresekartläggning kan användas för att presentera
insikter om o
 lika målgruppers upplevelse. Metoden
härstammar från marknadsförings-disciplinen men har under
senare år anammats av andra fält som har ett bredare fokus än
just kunder. Exempelvis kan målgruppen vara a
 nställda, studenter,
användare av internetbanken, arbetssökande, entreprenörer, kunder
och så vidare. Inom dessa kan det finnas varianter som är av
intresse, exempelvis nyanställda o
 ch långtidsanställda.

Om vi har flera målgrupper?
Vanligast är att presentera en målgrupp per kundresekarta, främst
för tydlighetens skull. Om flera målgrupper eller varianter av
målgruppen (exempelvis ) går igenom samma aktiviteter är det
möjligt att visualisera dem i samma och på så vis jämföra deras
upplevelse.
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Inför och efter
Inför ett kundresekartläggningsprojekt är det viktigt att
förstå vad organisationen behöver hjälp med och sätta sig in i
området. Det är också viktigt att involvera organisationen på
ett sätt som får de anställda att arbeta vidare med insikterna
och ta projektet vidare efter leveransen av kundresekartan.

Kapitlet innehåller följande delkapitel:
● Förstå organisationens mål
● Identifiera dina antaganden
● Utforska existerande data
● Involvera organisationen
● Att ta projektet vidare efter leverans
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Förstå organisationens mål
Organisationen du hjälper har ett mål, men målet är inte en
kundresekarta. Däremot kan en kundresekarta vara ett stöd för
att nå målet. Organisationen kan exempelvis vilja:
●

förbättra upplevelsen för målgruppen. I kundresekartan
presenteras insikter om målgruppens upplevelser (positiva
och negativa). Med kundresekartan som underlag kan
sedan idéer som eliminerar eventuella problem genereras.

●

identifiera nya erbjudanden genom att förstå hur
målgruppen löser en uppgift i dagsläget och vilka behov
som verkar finnas.

●

transformera sitt erbjudande. Om det finns en vision
över hur organisationen vill jobba i framtiden är det bra att
få en klar bild av dagsläget för att förstå vägen till visionen.

●

få en gemensam bild av målgruppen. Organisationer har
ibland en spretig bild av vilka målgruppen är och vilka
behov de har. Med en kundresekarta kan organisationen få
bättre förståelse för målgruppen och undvika antaganden.

●

förbättra sitt interna samarbete. Med en kundresekarta
kan organisationens anställda och olika avdelningar förstå
vad som händer i andra delar av organisationen. Här kan
kundresekartan stötta diskussion mellan organisationens
olika delar.

För att kundresekartan ska tillföra värde är det viktigt att förstå
organisationens mål. Målet hjälper till att guida datainsamlingen
genom att göra det klart vilken typ av information som behövs.

Bestäm vilka och v ad som ska studeras
Tillsammans med organisationen bestäms också vilka (exempelvis
stamkunder, bilförare, hundägare, föräldrar, chefer, revisorer,
butiksbiträden och egna företagare) och v ad (exempelvis köpa
aktier, inkomstdeklarera, handla livsmedel, besöka vårdcentralen,
betala ut löner) som ska studeras. En målgrupp kan bestå av
flera mindre grupper som har gemensamma eller olika
beteenden och behov. I vissa fall skapas en målgruppsbeskivning
som komplement till kundresekartan.
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Identifiera dina antaganden
Dina antaganden kan få dig att omedvetet styra
datainsamling och analys åt det håll du förväntar dig. Försök att
identifiera de antaganden du har och förhåll dig kritisk till dem. Ett
antagande kan vara att du tänker “ Användarna gillar inte webbsidan
för att den är omodern” eller “ Kundens största problem är X”.
Var medveten om och håll dig kritisk till dina antaganden under
datainsamlingen och analys. Var också uppmärksam på det som
ligger utanför de här ramarna. Identifiera och ifrågasätt d
 ina
antaganden om målgruppen, upplevelsen eller tjänsten (det
som ska undersökas), organisationen som anlitat dig,
organisationens bransch, samt vilka lösningar du själv tänker
finns på eventuella problem, och så vidare. Ett bra sätt att gardera
sig mot sina egna antaganden är att använda sig av olika former
av triangulering (se “Triangulering” i kapitlet “Datainsamling”).

Hur antaganden kan påverka
Människan har en förmåga att göra sig mer mottaglig för
information som bekräftar dennes egna antaganden, något
som kallas Confirmation Bias. Det här kan resultera i ledande
intervjufrågor som ”Vad tycker du är dåligt med den här
webbsidan?” även fast intervjupersonen nödvändigtvis inte tycker
att webbsidan är dålig. Det kan också få dig att missa viktiga
detaljer under datainsamlingen eller i materialet under analysen,
då dessa ligger utanför din ram.
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Utforska existerande data
Existerande data om målgruppens upplevelse är pusselbitar som
är viktiga att ta del av inför kundresekartläggningen. Datan kan
hjälpa till att identifiera viktiga områden vilket skapar
riktning åt datainsamlingen.

Vad finns dokumenterat?
Finns det statistik om målgruppens beteenden, anteckningar från
kundtjänst, resultat från användbarhetstest, eller liknande?
Exempelvis:
●

X kunder rapporterar missnöje över vårt bemötande.

●

Vi får X antal samtal till kundtjänst angående Y.

●

Punkt X blir ofta fel i kundernas bokning.

När och hur samlades datan in?
När existerande data används är det viktigt att kolla när den
samlades in då saker och ting kan förändras över tid. Finns
möjlighet kan det också vara bra att ta reda på hur datan
samlades in, exempelvis vilka frågor som användes (för att se om
de var ledande) och vilka personer som intervjuats. Arbeta alltid
aktivt för att g
 runda insikter i aktuell data direkt från
målgruppen. Det ökar chansen för att kundresekartan ska bli en
så god representation av verkligheten som möjligt.
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Involvera organisationen
Anställda har ofta kunskap om kundernas upplevelse (så som
vanliga problem och deras orsak). I vissa organisationer är
kommunikationen begränsad eller icke existerande mellan
avdelningar och olika anställda. Att samla representanter från
dessa grupper och låta dem kommunicera kan vara kritiskt för att
kundresekartläggnings-projektet ska generera värde. Ett effektivt
sätt att samla kunskap från anställda är att hålla i en workshop.

Workshop med anställda
Involvera anställda som arbetar nära kunden, exempelvis från
avdelningar som sälj, kundtjänst, och marknadsföring. Låt även
andra som kan ha nytta av insikterna vara med, exempelvis andra
designers och utvecklare. För att ge projektet drivkraft är det
också värdefullt att engagera personer med beslutsmandat,
såsom produktägare och andra chefer. E
 n workshop kan hjälpa
till att:
●

engagera personal och förankra insikter.
Tillsammans med de anställda kan kundresekartan ritas ut.
I vissa fall är data från målgruppen redan insamlad här och
i andra fall är underlaget helt från de anställda. Att låta de
anställda vara med under processen då kundresekartan
skapas är viktigt för att de ska känna ä
 gandeskap över
innehållet (vilket skapar engagemang) och att kunskapen
ska f örankras (vilket skapar förståelse).
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●

guida datainsamlingen.
De anställda kan berätta om intressanta aspekter som kan
vara värda att undersöka vidare med personer från
målgruppen.

●

stämma av insikter.
Arbetet med kundresekartläggning handlar om att hela
tiden fördjupa sin förståelse för målgruppens upplevelse.
Under en workshop kan de anställda kan ge feedback på
de insikter som växt fram i projektet.

●

lägga grunden för fortsatt arbete med insikterna.
Att låta de anställda att diskutera förändringsidéer och
andra möjligheter är viktigt. Målet med en sådan workshop
är att lägga grunden till en konkret handlingsplan som
organisationen kan arbeta vidare med. Kundresekartan
kan användas för att p
 rioritera vilka åtgärder som bör
genomföras först. Viktigt är att utse en ansvarig person så
att handlingsplanen följs, annars finns risken att
kundresekartan (och alla insikter) bara blir hängandes på
väggen som en väggdekoration.

Andrahandsinformation
Viktigt att tänka på är att de anställdas kunskap om målgruppens
upplevelse är andrahandsinformation. Det behöver inte betyda att
insikterna från en workshop med anställda är felaktiga. Men f ör
att verkligen förstå målgruppens känslor, tankar och
beteenden är det viktigt att samla data direkt från personer i
målgruppen.
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Att ta projektet vidare
efter leverans
Kundresekartan är som sagt bara en del av något större. För
att få organisationen att arbeta vidare med insikterna som samlas
in under kundresekartläggningen finns det några saker som är
viktiga att tänka på.

Workshop som aktivitet
Som nämnt i kapitlet innan är w
 orkshops med anställda bra för
att förankra, engagera och hitta en konkret fortsättning på
arbetet med insikterna som skapats under projektet.

Ansvarig person
Det är viktigt att det finns ansvariga personer som äger och driver
det fortsatta arbetet med insikterna i kundresekartan. Det är
viktigt att ha en dialog med dessa personer tidigt i processen för
att veta vilket slags underlag de behöver för att kunna driva
igenom frågor och ta beslut.

Uppföljning och mätning av framgång
Tillsammans med organisationen bestäms hur och när projektet
ska följas upp och hur framgång i projektet ska mätas. Det här kan
bidra till engagemang hos de anställda.
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Var tydlig i presentationen
Kundresekartläggning handlar till stor del om att förmedla insikter
om en eller flera målgruppers upplevelse. I presentationen är det
viktigt att vara tydlig med varför kundresekartan ser ut som den
gör, alltså vad dess underlag är. Om organisationens anställda har
varit involverade under projektets gång kan det underlätta vid
presentationen. Det handlar nämligen om att övertyga de
anställda så pass att de blir engagerade.

Rapport, målgruppsbeskrivning
och mätbara mål
Organisationen måste få tillräckligt med underlag för att kunna ta
välgrundade beslut och i vissa fall får inte allt plats i
kundresekartan. Vissa punkter kan behöva förklaras mer i detalj i
en k
 ompletterande rapport, medan kundresekartan får fungera
som en översiktsbild.
Att förutom kundresekartan ha en målgruppsbeskrivning av
något slag kan bidra till föreståelsen för upplevelsen och hur
tjänsten kan förbättras. I en målgruppsbeskrivning beskrivs
aspekter om målgruppen som beteenden, behov, mål och
karaktärsdrag.
För att mäta om de förändringar som genomförs skapar effekt
organisationen kan det vara bra att upprätta någon typ av
mätplan. En Effektkarta är ett exempel på en metod för att ta
fram mätbara mål.
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Datainsamling
Datainsamling handlar om att på olika sätt samla kunskap
om det som studeras (exempelvis en specifik målgrupp och
en tjänst).

Kapitlet innehåller följande delkapitel:
● Vilken typ av data behövs?
● Datainsamlingsmetoder
● Triangulering
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Vilken typ av data behövs?
Vilken data som behövs beror på vad organisationens vill veta mer
om och har behov av. Vanligt är att samla data om:
●

vad målgruppen gör.
Interaktioner med organisationen samt andra aktiviteter
som tillsammans påverkar upplevelsen av det som
studeras. Den här typen av data behövs för att bygga
tidslinjen.

●

hur och varför målgruppen gör så.
Att kunna beskriva hur o
 ch varför en uppgift utförs på ett
visst sätt bidrar till djupare förståelse för målgruppen och
kan dessutom hjälpa till att identifiera möjligheter till
förändring.

●

hur målgruppen upplever det hela.
För att kunna rita ut känslokurvan (grafen som visar var
upplevelsen är positiv och negativ) samt i form av citat och
textbeskrivningar för att beskriva känslan målgruppen har.

Leta inte enbart fel
Det är lätt att fokus hamnar på att hitta problem, men glöm inte
att även s amla kunskap om det som är positivt. Det ger en mer
realistisk bild av verkligheten och visar också vad som inte b
 ör
förändras. De som är ansvariga för upplevelsen kan också ha
lättare att acceptera insikterna om kundresekartan visar att de
faktiskt gör ett bra jobb i vissa delar även om andra behöver ses
över.

Sifferdata och orddata
Sifferdata från ett stort antal personer i målgruppen kan ge tyngd
till ett visst problem (exempelvis ”5000 kunder har gett hotellets
restaurang lägsta betyg”). O
 rddata kan ge djupa insikter till vad
problemen beror på (exempelvis ”Maten är god, men det luktar
illa i restaurangen”).

sida 13
Guiden är framtagen av Elias Tejnung, 2019

DATAINSAMLING

Datainsamlingsmetoder
Tre vanliga metoder för datainsamling som används i den här
typen av projekt är intervjuer, observationer och kontextuella
intervjuer. Intervjuer g
 er dig möjlighet att förstå målgruppens
tankar, känslor och orsak till beteenden med mera.
Observationer är ett bra komplement till intervjuer då människor
ofta ger en ofullständig eller felaktig bild av hur saker går till,
exempelvis hur de brukar genomföra en uppgift. K
 ontextuella
intervjuer är en intervju i intervjupersonens naturliga miljö vilket
gör det möjligt för intervjupersonen att visa och peka. Dessutom
avslöjar omgivningen ofta andra intressanta detaljer som kan ge
förståelse upplevelsen. Länkar till mer läsning o
 m dessa tre
finns i slutet av den här guiden.
Säkerställ att metoderna du valt hjälper dig att s amla rätt sorts
data. Om du ska intervjua borde du exempelvis alltid testa dina
intervjufrågor på en eller ett par personer från målgruppen för
att se vilken typ av svar du får.

Antal deltagare
Antalet deltagare som behöver ingå i datainsamlingen skiljer sig
mellan kvalitativa och kvantitativa studier. En kvalitativ studie kan
behöva fem deltagare medan en kvantitativ kan behöva 1000.
Antalet som behövs v
 arierar och beror dels på sammanhanget
och hur komplex målgruppen är, men också på h
 ur lång tid det
tar innan mönster uppstår under datainsamlingen. Ett mönster
kan exempelvis vara att många av deltagarna är med om samma
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DATAINSAMLING
problem under ett användbarhetstest eller nämner samma sak
under en intervju. Yttre ramar som budget och tidsbegränsningar
kan också påverka valet av antal.

Säkerställ att deltagarna ingår i målgruppen
Skriv en lista med krav s om deltagarna i datainsamlingen måste
uppfylla för att få delta. Kanske är det viktigt att deltagarna använt
tjänsten i en viss situation tidigare (exempelvis använt appen
under en tågresa) eller har vissa egenskaper (exempelvis att de
har barn eller har kört bil). Genom att kontrollera deltagarnas
egenskaper säkerställs att den insamlade datan faktiskt kommer
från målgruppen.

Ansvar för rekrytering
Beroende på vilka som ingår i målgruppen och vad som blir mest
effektivt kan rekryteringen ledas av organisationen, en
rekryteringsbyrå, eller av designern själv. Nära samarbete med
rekryteringsansvarige bör hållas om behovet av deltagare
förändras under datainsamlingens gång.
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Triangulering
Triangulering handlar om att på olika sätt s äkerställa att
resultatet av datainsamling och analys visar en så god och
nyanserad bild av verkligheten som möjligt. Enkelt sagt
innebär det att resultatet ofta blir starkare om flera
datainsamlingsmetoder, datatyper och ”forskare” (personer som
utför datainsamlingen och/eller analysen) nyttjas.

Metodtriangulering
Datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer och
enkäter i olika former har sina styrkor och svagheter. Genom att
kombinera metoder samt mixa kvalitativ och kvantitativ data kan
svagheter från en metod kompenseras med styrkor från en
annan.

Datatriangulering
Att använda flera datatyper (exempelvis anteckningar, foto, video)
kan ge mer heltäckande och trovärdig bild av situationen som
undersöks. Något som också kan bidra är att samla data under
olika situationer, tillfällen och från olika människor.
Exempelvis kan upplevelsen av en butikskedja skilja sig mellan
olika butiker, tid på dygnet och mellan olika målgrupper.
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Forskartriangulering
Vad som uppfattas i en situation och hur det tolkas skiljer sig
ofta människor emellan. Därför är det en styrka att vara flera
personer både vid datainsamling och analys. Två personer
(intervjuledare och antecknare) kan exempelvis fånga upp olika
detaljer under en intervju, kan ifrågasätta varandras slutsatser
och genom diskussion få en djupare förståelse för det som
studeras.

Extern input
Om det inte finns någon möjlighet att vara flera i projektet är det
alltid värdefullt med extern input i någon form. Exempelvis kan
någon utomstående ställa frågor om arbetet så att du får chansen
att tänka ett varv till. Analysresultatet kan med fördel visas upp för
de som datan samlats in från för att få feedback på om insikterna
låter rimliga.
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Analys
Analysen av den insamlade datan handlar till stor del om att
tolka vad som setts och hörts. Fynd i datan kan exempelvis
vara mönster (återkommande detaljer) men kan även vara
annat som visar sig vara av vikt.

Kapitlet innehåller följande delkapitel:
● Rådata och tolkningar
● Identifiera mönster
● Fynd som inte är mönster
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Rådata och tolkningar
En del av analysen sker redan under datainsamlingen d
 å fynd
antecknas i form av tolkningar. Det är därför viktigt att skilja på
rådata och tolkad data.
Rådata kan exempelvis vara f otografier, direkta citat och
beskrivningar:
●

Citat: ”Efter en halvtimme fick vi mat…”.

●

Beskrivning av beteende: ” Testpersonen trycker på knappen
tre gånger...”.

Tolkningen av exemplen ovan skulle kunna vara:
●

Om citatet tolkats: ” Gästen upplever den långa väntetiden
innan maten serverades som frustrerande”.

●

Om beteendet tolkats: ”Användaren blir förvirrad då
knappen inte ger någon feedback när den trycks ner”.

Om tolkningen är fel och det inte finns någon rådata är det
omöjligt att tolka datan på nytt. Exempelvis kanske gästerna på
restaurangen inte upplevde väntetiden som ett problem eftersom
atmosfären var så trevlig. S
 täll kontrollfrågor under intervjun
för att säkerställa dina tolkningar. Utmana dina antaganden.
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Identifiera mönster
En stor del av analysen handlar om att sortera datan för att kunna
identifiera mönster. Ett m
 önster är något återkommande och
kan exempelvis visa vilka slags problem målgruppen upplever
mest frekvent. Om flera oberoende personer fastnar på samma
ställe i ett användbarhetstest eller nämner samma saker pekar
det mot att något viktigt har blivit upptäckt. Sorteringen av datan
kan gå till på olika sätt, nedan presenteras två varianter.

Hitta mönster — Sortera mentalt
Ett effektivt sätt är att gå igenom och sortera materialet
mentalt. Materialet (exempelvis intervjuanteckningar) studeras i
jakt på återkommande bitar, exempelvis vilka negativa
upplevelser som målgruppen oftast nämner. Resultatet skrivs
sedan in direkt i kundresekartan vilket skapar överblick och
förståelse för vart kunskapsluckor finns (vilket hjälper till att guida
fortsatt datainsamling). Den här varianten passar bra om data
samlas in kontinuerligt under projektets gång.

Hitta mönster — Sortera på en vägg
Om det är mycket data kan det vara lättare att genomföra
sorteringen med hjälp av post-its på en vägg (affinitetsdiagram).
Aktiviteten k
 an verka skräckinjagande till en början då det ofta
blir en hel del lappar, men o
 ftast ser det värre ut än vad det är.
Det handlar bara om att komma igång.
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Så hur går det till? A
 ktiviteten inleds med att informationsrika
citat eller andra anteckningar om målgruppens upplevelse skrivs
ner på post-it-lappar och sätts upp på väggen. Därefter sorteras
lapparna in i grupper. För att komma igång är det enklast att
hitta två lappar som verkar höra ihop och låta de bilda den
första gruppen. Här kommer några tips:
●

Det finns inte en sanning. B
 eroende på vem som sorterar
kommer resultatet se ut på olika sätt. I slutändan är
resultatet alltid en tolkning av verkligheten. Låt inte det här
skrämma dig. För att säkerställa att din tolkning är god är
det exempelvis värdefullt att visa resultatet för de som
datan samlats in från. På så vis kan de ge feedback på vad
du verkar förstått och vad du möjligen har missat eller
missförstått.

●

Grupperna kommer förändras under sorteringens gång,
det är en del av processen. Om grupperna inte känns bra i
början är det helt naturligt. De kommer bli skarpare under
sorteringens gång när din förståelse för materialet växer.

●

Bryt isär stora grupper. S
 tora grupper blir lätt allmänna
och intetsägande. Dela upp dessa och gör de mer specifika.

●

Överlappande grupper kan behöva slås ihop eller
specificeras ytterligare. Två grupper överlappar om olika
post-its passar in i båda grupperna.
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Fynd som inte är mönster
Ett fynd kan också vara något som inte nämns av flera personer
men som ändå är viktigt att ta med sig. Det kan exempelvis vara:
●

allvarliga eller kritiska händelser. I vissa fall nämns
problem som är så pass allvarliga att de bör presenteras i
resultatet trots att det inte upplevts av mer än en person.
Exempelvis att en användare inte kan föra över pengar
mellan sina konton på internetbanken på grund av att
webbsidan krånglar.

●

nya spår. Om du är uppmärksam kan du hitta nya spår
som kan vara värda att undersöka vidare. Exempelvis
kanske ett problem inte kommer upp under intervjuerna
på grund av frågornas utformning men ändå nämns av en
intervjudeltagare i förbifarten.
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Visualisering
Visualisering handlar om att presentera de insikter
framkommit under projektet på ett sätt som är enkelt för
organisationen att förstå och arbeta vidare med.

Kapitlet innehåller följande delkapitel:
● Några ord om visualisering
● Exempel 1 — Egenföretagarna
● Exempel 2 — Ekonomiprocessen
● Exempel 3 — Blivande föräldrar
● Exempel 4 — Digitala tjänster
● Exempel 5 — Produkter i hemmet
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Några ord om visualisering
Det är inte ovanligt att skapa själva kundresekartan tidigt i
projektet utifrån antaganden för att sedan förändra den när
förståelsen för det som studeras växer. Genom att ”rita upp”
kundresekartan blir det lättare att se vart det saknas
kunskap om målgruppens upplevelse.

En interaktiv kundresekarta
Om organisationen ska kunna uppdatera kundresekartan när ny
kunskap tillkommer och förändringar genomförs är det bra att
tänka på följande:
●

Använd mjukvara som organisationen använder
(exempelvis Excel, PowerPoint eller InDesign) när du skapar
kundresekartan. Annars blir kartan lätt liggandes och är
snart inaktuell.

●

Gör den inte allt för estetiskt tilltalande. Ju finare
kundresekartan är desto mindre chans att människor vill
eller vågar interagera med innehållet i den.

En statisk kundresekarta
Om kundresekartan är på en mer övergripande nivå och ska
användas mer strategiskt för att sprida kunskap om nuläget spelar
det mindre roll om det går att göra förändringar i den. Vid
presentation av kundresekartan kan det dessutom vara positivt
om den är mer estetiskt tilltalande då det kan göra budskapet
tydligare och öka läsarnas intresse.
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Utdrag ur kundresekartan — Bläddra för att se hela kundresekartan. Credit: Inuse.

Exempel 1 — Egenföretagarna
Region Halland ville förstå hur regionens egenföretagare upplevde
processen för att söka finansieringsbidrag. Designern som var
med och skapade kundresekartan berättar följande:

De olika stegen
”Vi hade stegen från marknadsföringens ‘Purchase funnel’ i
bakhuvudet (Awareness, Opinion, Consideration, Preference,
Purchase) men formade stegen efter vad som framkom i intervjuerna
så att de passade uppdraget. F
 okus var ju att visa vad målgruppen
tyckte var viktigt, vilket kan visa sig vara något helt annat än var
organisationen tänker sig.”

Symbolerna och pilarna
”Symbolerna och pilarna hjälpte till att illustrera processen som
målgruppen går igenom. Det visar att det finns flera vägar in, följt av
en del tänkande och övervägande (cirkeln av pilar), och efter en bit
som är mer straightforward tar det slut abrupt. Bilder gör det
lättare att ta till sig budskapet än om allt står i text.”

Känslokurvan
”Värdeorden längst till vänster vid känslokurvan framkom under
intervjuerna. Orden visar vad målgruppen värdesätter och vad de vill
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undvika i sina roller som egenföretagare. Det här hjälper till att guida
utvecklingen av tjänster som denna. Upp och nedgångarna är
baserade på vad målgruppen berättade under intervjuerna och hur
de pratade om olika saker, från negativt till neutralt till positivt.”

Möjliggjorde jämförelse av två målgrupper
”Vi identifierade t vå distinkta målgrupper under datainsamlingen.
Organisationen visade sig vara bättre på att tillmötesgå den ena
målgruppens behov. För att tydligt visa den skillnaden presenterade
vi båda målgrupperna i samma kundresekarta.”

Presentation av insikterna
”Förutom kundresekartan hade vi även en keynote-presentation. Vi
började att berätta om vad tjänstedesign är och att det handlar om
att utgå från värden snarare än kravspecifikationer. Sen berättade vi
vad kundresekartläggning är innan vi presenterade målgrupperna och
våra insikter. (representanter från Region Halland och organisationer
som ger näringslivsstöd) det som presenterats och idéer på hur de
skulle kunna arbeta.”

Önskan om generaliserbarhet
”Efter presentationen var det en person som påpekade att vi byggt
resultatet på kvalitativ data och att hen saknade ett kvantitativ
underlag. Vi fick förklara vad styrkan med kvalitativa studier är, att de
ger beskrivande insikter snarare än generaliserbar data. Det beror
såklart på projekt, men jag tror att det vore bra om vi blev bättre på
att även använda oss mer av kvantitativ data.”

Resultatet
Kundresekartläggningen gav organisationen insikter och idéer på
konkreta åtgärder för hur entreprenörernas upplevelse kunde
förbättras. Region Halland berättade att de haft viss förståelse för
hur läget såg ut och att kundresekartan b
 ekräftat men också
fördjupat denna förståelse. (Hämtat från Inuse.se)
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Kundresekartan Egenföretagarna. C
 redit: Inuse.
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Utdrag ur kundresekartan — Bläddra för att se hela kundresekartan. Credit: Inuse.

Exempel 2 — Ekonomiprocessen
Göteborgs stad ville förstå hur en ekonomiprocess kunde
förändras för att öka effektiviteten och förbättra upplevelsen.
Designern som var med och skapade kundresekartan berättar
följande:

Med inspiration av en kundresekarta
”Det här är ingen renodlad kundresekarta utan en processbeskrivning
med inspiration av en kundresekarta. Den visar vart i processen det ‘gör
ont’ i form av utmaningar och har även med förändringsförslag.
‘Kunden’ i det här fallet var inte heller någon ‘kund’ i vanlig mening utan
de som arbetar med den här ekonomiprocessen. Känslorkurvan bygger
dels på det vi hörde i intervjuerna men framför allt på en enkät.”

Med detaljer och förbättringsmöjligheter
”Varje delprocess i kundresekartan hade också en egen flik i Excel-filen
där de presenterades mer i detalj. Här hade vi också med utmaningar
och förbättringsmöjligheter. Förslagen kom dels från intervjuerna, de
vi pratade med är ju trots allt experter på det de gör. Dessutom var
det vissa utmaningar som vi kunde se när vi fick helheten framför oss.
Exempelvis att fakturans design kunde förtydligas.”

Interaktiv snarare än attraktiv
”Göteborgs stad ville lägga in kundresan i ett av sina system, men var
precis i fasen att byta ut det. Därför gjorde vi kundresekartan i Excel.
Nackdelen är helt klart att den i nte är speciellt visuellt attraktiv.
Fördelen ä
 r att den var lätt att ta över, förvalta och bygga vidare
på efter leverans.”
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Kundresekartan Ekonomiprocessen Credit: Inuse.

sida 29
Guiden är framtagen av Elias Tejnung, 2019

VISUALISERING

Utdrag ur kundresekartan — Bläddra för att se ett större utdrag. Credit: Inuse.

Exempel 3 — Blivande föräldrar
Region Skåne ville förstå hur de bättre kunde stötta blivande
föräldrar under graviditeten och första tiden efter förlossningen.
Designern som var med och skapade kundresekartan berättar
följande:

Förankring svår med tusentals mottagare
”En utmaning var att vi hade tusentals mottagare (anställda inom
regionen) och det var s vårt att veta exakt vilka de var och hur de
skulle använda den. Det blir med andra ord en utmaning att
förankra insikterna. Projektet skulle också ta slut direkt efter att vi
levererat våra insikter vilket gjorde att vi inte kunde påverkad det
fortsatta arbetet. Därför gjorde vi kundresekartan ganska texttung
och tanken var att olika delar skulle kunna stötta olika
människor under olika situationer.”

Kurvan
”Kurvan visar en jämförelse mellan ‘behovet av stöd’ och ‘upplevt
stöd’. Det blev visuellt tydligt vart målgruppen upplevde att det
saknades stöd under kundresan.”
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Övergripande och strategisk
”Vi gjorde kundresekartan i illustrator. Den skulle inte används som ett
arbetsverktyg utan var på en så övergripande och strategisk nivå.
Därför fungerade det att göra en mer statisk bild.
Den skulle visa både vad som var positivt och negativt. När man
uttrycker sig kortfattat i text är det lätt som att det låter som att ‘alla
tycker att det här är ett problem’ och så är det ju givetvis inte.”

Rapport med insikter och rekommendationer
”Förutom kundresekartan levererades också en rapport där varje steg
i kundresan presenterades mer i detalj med bilder, förklarande texter
och citat. Dessutom hade vi med h
 uvudinsikter som spände över
hela kundresan. Slutligen fanns en rad rekommendationer med
konkreta exempel på åtgärder de borde prioritera.”
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Utdrag ur kundresekartan Blivande föräldrar Credit: Inuse.
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Utdrag ur kundresekartan (anonymiserad) — Bläddra för att se mer av kundresekartan.

Exempel 4 — Digitala tjänster
En myndighet som tillhandahåller olika typer av data ville få en
klar och gemensam bild av de primära målgrupperna inför
utvecklingen av deras digitala tjänster. Designern som var med
och skapade kundresekartan berättar följande:

Innehållet i kundresekartan
”Jag utformade kundresan på ett sätt så att man kan följa
målgruppens arbetsprocess, förstå var myndigheten spelar in,
var upplevelsen är bra och dåligt, och varför. Myndigheten var
också väldigt intresserade av vilken typ av data som målgruppen sökte
efter, därav tillägget av denna information. Symbolerna och pilarna
var ett tillägg för att göra det enklare (och roligare) att få en
överblick över processen utan att behöva läsa all text. D
 et gjorde
att läsaren kunde få en snabb överblick över de olika stegen.”

Målgruppens drivkraft
”Vad jag tycker fattas är insikter om VARFÖR målgruppen gör
som de gör. Vad för händelse i deras arbetsprocess triggar behov av
data, som i sin tur triggar användning av verktygen och arbetssätten?
Min kundresekarta visar just användandet av verktyg och arbetssätt,
men det hade varit bra om den också beskrev målgruppens
ambitioner, mål och tankesätt lite bättre. Inte bara ‘såhär gör de’ utan
mer ‘därför gör de såhär’.”
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Tankar kring presentationen
”Presentationen av en kundresekarta är svår, eftersom att den
ofta blir så (fysiskt) stor. Därför delade jag upp kundresekartan i tre
delar under presentationen. Först visade jag en bild med själva
processen (delen med tidslinjen, symbolerna och pilarna), därefter
visade jag delen med vilken information målgruppen letar efter och
vilka system de använder när de letar efter den informationen
(mittendelen av kundresekartan), och slutligen visade jag delen med
kurvan och citaten. Jag tycker inte riktigt det sättet att presentera
kundresekartan på var optimalt. Det känns som att budskapet inte
riktigt nådde ända fram.
Jag hade egentligen velat visa ett steg i taget, men ett utdrag ur
kundresekartan på höjden på det sättet skulle inte få plats på ett bra
sätt i PowerPoint-presentationen. Det bästa tror jag hade varit att
skräddarsy presentationen så att informationen från varje steg fick en
sida och anpassades för att passa in i Power-Point-formatet. Tyvärr
brukar tiden vara begränsad för att sätta ihop själva presentationen.”

sida 34
Guiden är framtagen av Elias Tejnung, 2019

VISUALISERING

Strukturen av kundresekartan Digitala tjänster. A
 vritad med tillåtelse av designern.
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Utdrag ur kundresekartan (anonymiserad) — Bläddra för att se mer av kundresekartan.

Exempel 5 — Produkter i hemmet
En organisationen som tillverkar produkter för hemmet hade en
stor mängd insamlad data om hur deras produkter upplevdes. En
kundresekarta användes för att presentera en analyserad
sammanställning av datan. Designern som var med och skapade
kundresekartan berättar följande:

Inspiration till framtida studier
”Organisationen ville nog framför allt ha en överblick över hur deras
produkter används och upplevs samt få inspiration till framtida
research som designteamet skulle behöva göra. Flytta arbetet med
research närmre designteamet helt enkelt. V
 i fick bara utgå ifrån de
insikter vi hittade i materialet, så var beställningen. Det var lite
speciellt att utgå från ett förbestämt material och skapa en kundresa
utifrån det.”

De olika stegen
”Vi har massor med steg från början. Först listade vi alla steg vi
hittade i rapporterna, men det fanns många steg utan någon
användbar information på. Vi utgick också från vår egna uppfattning
om vilka de vanligaste stegen borde vara vid användandet av den här
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typen av produkter. V
 i valde därefter att ta med de steg där vi
hittade data, för vi hade ju bara den data vi hade.”

Möjliggjorde jämförelse av produktkategorier
”Vi såg att vi kunde generalisera produkterna in i tre stora
produktkategorier. Så vi valde att göra tre huvudsakliga ‘swimlanes’
för dem. Vi ritade ut alla steg så lika det gick för de tre kategorierna,
för att organisationen skulle kunna jämföra dem med varandra.”

La till ”möjligheter”
”Vi fick som sagt bara utgå från det som fanns. Det enda egna vi la till
var ‘Möjligheter’ där vi föreslog vad som vore intressant att undersöka
vidare samt idéer på förbättringar. Vi kom fram till möjligheterna dels
genom att se vilka mönster som dök upp, varav många utmaningar
återkom under olika steg i kundresan, men också genom att se vilka
‘luckor’ det fanns i deras kunskap. De insikter som vi fick men som inte
passade in under någon specifik del av kundresan utan var mer
övergripande hade vi istället med i vår PowerPoint-presentation.”

InDesign hellre än Illustrator
”Vi använde Illustrator som verktyg. De skulle jag inte göra om.
Anledningen till att vi använde Illustrator var att organisationen
enbart använder PC och hade använt Illustrator för att skapa
kundresor i tidigare. Men e
 n kundresekarta är ju mer av en layout
och mycket handlar om textredigering vilket hade varit
smidigare i InDesign. Hade det inte spelat någon roll för
organisationen hade jag gärna använt Sketch, då kan man exempelvis
jobba med ‘symboler’”
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Strukturen av kundresekartan Produkter i hemmet. Avritad med tillåtelse av designern.

sida 38
Guiden är framtagen av Elias Tejnung, 2019

Mer läsning
Här följer rekommendationer på material för dig som vill veta
mer om kundresekartläggning, Service Design och andra
designmetoder.

Kundresekartläggning
Mapping experiences: A guide to creating value through
journeys, blueprints and diagrams (Bok)
(Kalbach, 2016)
This is Service Design Doing (Bok)
(Stickdorn, Horness, Lawrence & Schneider, 2018)
Mapping journeys (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/mapping-journeys

Co-creating journey maps (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/journey-mapping

Journey mapping (IDEO Design Kit)
http://www.designkit.org/methods/63

Metodbibliotek
Design Kit (IDEO)
http://www.designkit.org/methods

Design Method Toolkit (Digital Society School)
https://toolkits.dss.cloud/design/

Open Innovation Toolkit (Mozilla)
https://toolkit.mozilla.org/methods/

This is Service Design Doing
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods

sida 39
Guiden är framtagen av Elias Tejnung, 2019

MER LÄSNING

Intervjuer
Interview (IDEO Design Kit)
http://www.designkit.org/methods/2

Interview guidelines (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/interview-guidelines

In depth interview (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/in-depth-interview

Exploratory interviews (Toolkit by Mozilla)
https://toolkit.mozilla.org/method/exploratory-interviews/

Group interview (IDEO Design Kit)
http://www.designkit.org/methods/20

Observationer
Participant observation (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/participant-observation

Non participant observation (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/non-participant-observation

Kontextuella intervjuer
Contextual interview (This is Service Design Doing)
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/contextual-interview

Contextual inquiry (Toolkit by Mozilla)
https://toolkit.mozilla.org/method/contextual-inquiry/

sida 40
Guiden är framtagen av Elias Tejnung, 2019

