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Sammanfattning
Arbetets övergripande syfte har varit att kartlägga  företagsinkubatorn 
Movexums kundresa, lokalisera eventuella problem och hitta 
           förbättringsmöjligheter. En företagsinkubator hjälper entreprenörer och 
idébärare med att göra sina innovativa idéer att bli framgångsrika 
 produkter och tjänster. Data samlades först in genom research för att 
sedan fyllas på med data genom observationer av det dagliga arbetet 
på Movexum och vid  tillfällen där kontakt med kund sker, till exempel vid 
coachmöten, en kunds första intervju eller en av deras främsta tjänster, 
Boost Chamber. Även intervjuer med både personal på Movexum och 
med sju av deras kunder genomfördes, plus kortare samtal med nyblivna 
medlemmar i Boost Chamber.

I det stora hela upplever kunderna sin resa hos Movexum väldigt positivt. 
Jag möttes av stor nöjdhet från dem, framförallt gällande personalen 
på Movexum och det bemötande och engagemang de ger kunderna. 
Men efter att ha analyserat den inkomna datan lade jag märke till att 
det rådde lite problem, förvirring och oklarheter gällande     informationen 
från Movexum. Exempelvis kunde kunderna uppleva svårigheter att 
veta om aktiviteter och information var relevant för just dem, men  också 
att  information ibland kom med för kort varsel. Dessutom rådde det 
  oklarheter hos kunderna om vad vissa tjänster faktiskt innebär för dem. 

Resultaten av detta blev tre förslag på verktyg. Det första är själva 
    kartläggningen av kundresan. En visuell kartläggning som på ett  tydligt 
sätt förklarar den resa kunden gör från det att en idé föds till att man 
blir  utskriven från inkubatorn som alumniföretag. Det andra  verktyget 
blev beteendetyper. Ett verktyg med syftet att öka förståelsen för 
 kunden och dess upplevelser under resan. Det sista verktyget blev en 
 introduktionsguide. Tillsammans skapar de tre förslagen ett förbättrat 
                                 samarbete och underlättar arbetet för både Movexum och kunderna. 
 



Det finns många att tacka för att detta arbete gått så bra 
som det gjort. Ja, egentligen att det ens blivit  färdigställt. 

Det är en lista som kan göras väldigt lång. Främst vill 
jag såklart tacka Movexum, med VD:n Ulrika Malmqvist 
i  spetsen och hennes eminenta anställda, som släppt 
in mig i deras inspirerande miljö och bidragit med kun-
skap och motivation och hjälpt mig med allt jag önskat 
mig och mycket mer. Jag vill också tacka alla entrepre-

nörer och idébärare i inkubatorn och medlemmarna 
i Boost Chamber som ställt upp på intervjuer och låtit 

mig  observera ett flertal aktiviteter under deras arbete 
med Movexum, och övriga personer som befunnit sig i 

 Movexums lokaler och på olika sätta bidragit till att detta 
examensarbete faktiskt kunnat genomföras.

Lika viktig för mig har min handledare Emma  Zetterman 
varit. Hon har bidragit med ovärderlig tid,  kunskap 

och  energi och har på ett väldigt  inspirerande 
och  motiverande sätt handlett mig genom mitt 

 examensarbete. Hon har räddat mig när jag handlöst 
kastat mig ut i något för mig så nytt och spännande som 

tjänstedesign. 

Jag vill även tacka Madelene Pettersson som även hon 
har gjort sitt examensarbete hos Movexum. Det har  givit 

en trygghet att ha någon som gör ett liknande  arbete att 
diskutera och bolla idéer med. 

 
Tillsammans har ni gett mig näring och hjälpt mig och mitt 

arbete att växa (figur 1).

Figur 1: Näring
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1.1 Bakgrund 
Movexum är en företagsinkubator som erbjuder ett 
flertal tjänster såsom Boost Chamber (en inledande  
 inspirationsfas för att utveckla idén och motivera) och 
Inkubatorprogram med coaching och affärsrådgivning 
med mera för idébärare och entreprenörer  (Movexum, 
2019).  Movexum ägs av Region Gävleborg och hjälper 
 entreprenörer och nystartade företag med att få deras 
innovativa idéer att bli framgångsrika produkter och 
tjänster. Med målet i längden att gynna regionen med 
hållbar tillväxt i form av fler jobb och skatteintäkter. 

Movexum är ett växande företag som de senaste 
åren genomgått ett flertal olika förändringar, som ny 
 ägare och nya arbetssätt, processer och metoder och 
ett större fokus på hållbarhet. Nu när de klivit in i 2019 
har de gått in med planen att en uppskalning ska ske 
med en ökning från 20 till 25 inskrivna inkubatorföretag. 
 Redan  innan detta har en större uppskalning skett och 
 Movexum går igenom och har gått igenom många 
förändringar i  verksamheten. På grund av denna ökning 
av  inkubatorföretag och den pågående  uppskalning 
av verksamheten så uttryckte Movexum en  önskan om 
att få bättre koll på deras kunder och hur de  uppfattar 
 Movexums tjänster. De vill att jag undersöker kundresan 
och undersöker hur den ser ut och upplevs. En kundresa 
är en kartläggning av hur man som kund upplever en 
tjänst/verksamhet före, under och efter man tar man del 
av den. De upplevde det viktigt att få hjälp av någon 
utifrån som med nya ögon och ett  tjänstedesignfokus 
kunde

komma in och bidra till att utforska och förbättra kvalitén 
på tjänsterna för deras redan inskrivna och inkommande 
inkubatorföretag.  
 
1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa  Movexum 
att kartlägga kundresan för Movexums  idébärare och 
entreprenörer.  
 
För hur ser  egentligen  själva kundresan ut för Movexums 
 inkubatorbolag och  entreprenörer?  
 
Och hur är  upplevelsen av Movexums  erbjudanden? 

Kan kundresan förbättras och i så fall hur?  
 
Sammanfattat går uppdraget ut på att kartlägga detta 
och föreslå  förbättringsåtgärder som både kan hjälpa 
Movexum i deras arbete men  också kunderna själva. 

Introduktion
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1.3.1 Boost Chamber
Boost Chamber är den inledande stora tjänsten hos 
Movexum. En tjänst som pågår i tre månader och som 
ger dig en inspirerande start på vad som kan bli din livs 
resa. Där får man tillsammans med andra entreprenörer 
en möjlighet att vässa sin idé, testa den mot potentiella 
 kunder och ta det första steget mot att kommersialisera 
sin idé. Du får prova rollen som entreprenör och börja 
fundera över vilken roll du ska ha om du ska bygga ett 
 företag. Du får möjligheter att tillgå ett nätverk med 
 andra kompetenser än dina egna som kan behövas för 
att förverkliga din idé och testa att se hur ett framtida 
team kan kunna att se ut? Boost Chambern är ett tillfälle 
att få en känsla för vilka Movexum är och vad de kan 
erbjuda just dig. Det här är början på resan.

1.3 Movexum
På Movexum arbetar ett hängivet och engagerat 
team på sju personer som hjälper entreprenörer och 
 idébärare i Gävleborg med att få sina innovativa  idéer 
att bli  kommersiella produkter och tjänster. Att bli ett 
 inkubatorbolag hos Movexum innebär inte bara att man 
får professionellt stöd utan att de även hjälper dig f  ramåt 
med såväl ditt bolags utveckling som din  personliga 
 utveckling. Hos Movexum blir du en del av ett  community 
där du erbjuds stöttning, pepp, kunskap och såklart 
 kompetens.

Movexum (se deras logotyp i figur 2) är ett aktiebolag 
som startades 2008 och som sedan dess hjälpt cirka 100 
entreprenörer med sina  innovativa idéer. Sedan 2017 
är Movexum helägt av Region Gävleborg, i samarbete 
med Gävle kommun, Sandvikens Kommun, Hudiksvalls 
kommun och  Högskolan i Gävle som finansierar deras 
verksamhet.  Det finns nuvarande tre noder (en nod är en 
del av ett nätverk) som hjälper Movexum i deras  arbete, 
Sandbacka Park i Sandviken, Gävle Innovation Hub i 
Gävle och och Propell Innovation i Hudiksvall.   Movexum 
har som uppdrag att jobba med innovativa startups 
i Gävleborgs län med målet att skapa tillväxt och 
 kompetensförsörjning till regionen.

1.3.2 Inkubatorn
När du blir erbjuden en plats i Movexums 
 företagsinkubator får du tillgång till affärscoaching, 
 rådgivning och arbete med beprövade  startup-metoder 
där man tillsammans utforskar idéns potential och 
 tilltänkta marknad. Inkubatorprogrammet sträcker sig 
över 18 månader där man kontinuerligt blir coachad, 
träffar andra Movexumbolag, får tillgång till ett brett 
 nätverk, blir inbjuden till seminarier, föreläsningar, events 
och tävlingar. Man får även tillgång till Movexums  lokaler 
i centrala Gävle eller hos någon av deras  regionala 
 noder där man kan arbeta i en miljö  omgiven av 
 likasinnade personer.

Figur 2: Logotyp
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1.5 Etiska-, samhälleliga-, och hållbarhetsmässi-
ga aspekter
En etisk aspekt i det här arbetet har varit att ta hänsyn 
till den tystnadsplikt som finns inom Movexum, då det 
rör sig om start up-företag med innovativa idéer som i 
många fall ännu inte finns ute på marknaden så är det 
mycket som kan stå på spel för entreprenörerna. Så det 
gällde för mig att tänka på konfidentialitet och på vad 
som  avslöjades i och under projektet (Wikberg Nilsson, 
Ericson och Törlind, 2016). Det har varit viktigt att man 
inte ska  kunna  identifiera vilka det är som intervjuats 
för att  försäkra mig om att både nå ett bättre resultat 
och för att de inblandade skulle känna sig bekväma 
med att svara på mina frågor. Därför har jag tyckt det 
varit viktigt att  upplysa de inblandade om att jag följt 
 Vetenskapsrådets  forskningsetiska principer. För i och 
med att jag gjort  intervjuer och observationer så har det 
varit viktigt att alla blivit behandlade med respekt och att 
anonymitet och tystnadsplikt respekterats.  Intervjuerna 
har spelats in vilket gjort det extra viktigt att ha denna 
dialog och försäkra dem om att ljudfilerna bara  kommer 
höras av mig och att de sedan kommer att tas bort 
 (Vetenskapsrådet, 2018). Något som gjorts utöver detta 
är att ett sekretessavtal har skrivits med Movexum. Vilket 
jag också har varit noga med att informera om när frågor 
kring just sekretess kommit på tal.

Då det är Region Gävleborg som äger Movexum så har 
de som mål att få ut fler företag till regionen som sen kan 
bidra med arbetstillfällen och skatteintäkter. Så det 

1.4 Tjänstedesign
Tjänstedesign har länge setts som ett svårdefinierbart 
begrepp. Som Stickdorn och Schneider (2014) skriver; 
“frågar man 10 personer vad servicedesign är så får man 
11 svar”. Tjänstedesign är helt enkelt svårt att förklara och 
sätta sig in i. För en tjänst är ingen fysisk produkt man kan 
ta och känna på. Tjänstedesign är ett arbetssätt där man 
försöker få en helhetsbild av en tjänst (som antingen kan 
vara ny eller en befintlig tjänst i behov av förändring) 
och kartlägger utifrån användaren och dess behov för 
att skapa en tjänst som är så bra som möjligt (Stickdorn, 
Hormess, Lawrence och Schneider, 2018).  
 
Det handlar om att rama in problemet och utifrån  detta 
göra användarens upplevelse bättre och    tydligare, att 
sätta användaren först helt enkelt. Egentligen  skulle man 
lika gärna kunna kalla det Human-centered  design, 
det vill säga användarcentrerad design. För att kunna 
 designa en tjänst måste vi kunna sätta oss in i människor 
och deras  olikheter och designa därefter. För en 
tjänst kan vara väldigt komplex eftersom alla  personer 
 upplever en tjänst olika (Wikberg Nilsson, Ericson och Tör-
lind, 2016).

Men en viktig sak att ha i åtanke är att tjänstedesign 
inte bara har en roll när en tjänst gått fel, utan är också 
lika viktigt när en tjänst behöver utvecklas för att skapa 
ett värde. Tjänstedesign finns nämligen för att skapa 
ett  värde, ett  värde för både kunden och de bakom 
 tjänsten  (Stickdorn, Hormess, Lawrence och Schneider, 
2018).
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finns en viktig samhällelig aspekt i det hela med. 
 Movexum har utöver detta som mål att bli mer  hållbara. 
I mitt arbete är det främst social hållbarhet som är  tydlig. 
För kanske kan mitt arbete bidra till att fler entreprenörer 
och idébärare ansluter sig till  deras  inkubator, och på sikt 
bidra till en mer framgångsrik  region?
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Figur 3: Målgrupp

1.7 Målgrupp 
I detta examensarbete finns två målgrupper. Den 
 huvudsakliga målgruppen (se figur 3) har varit de 
 entreprenörer och idébärare (som i detta arbete i 
 huvudsak kommer att kallas för kunder för att  underlätta 
arbetet) som på ett eller annat vis finns i  Movexums 
värld. I mitt arbete har fokus legat på Boost Chamber 
och  Inkubatorn. Men dessa två grupper tillhör inte en 
 homogen grupp. Det är en salig blandning av människor 
med olika behov och olika bakgrund, som dock har ett 
gemensamt mål - att med hjälp från Movexum lyckas 
med att få sin innovativa idé att bli framgångsrik. 

Den andra målgruppen är Movexum själva, som utifrån 
mitt arbete vill använda mina resultat till att  förbättra 
sina tjänster och hjälpa den andra målgruppen att 
förbättra sina chanser att lyckas. De blir som en intern 
 målgrupp, för även om fokus ligger på kunderna så är 
mina resultat huvudsakligen för Movexum även om båda 
 målgrupperna berörs. Movexum får bättre förståelse för 
sina kunder som direkt får bättre tjänster (Larsson, 2009).

Sen finns det såklart en tredje  målgrupp i det här  arbetet. 
Nämligen Högskolan i Gävle som är målgruppen för 
 själva examensrapporten. De måste också vara nöjda 
med arbetet.



Metoder
2. Metoder 
I mitt examensarbete utgick jag utifrån en  designprocess 
(Cross, 2008), med huvudsakligen tre stora  områden,  
planera, utforska och skapa. Jag har arbetat 
 processorienterat eftersom en stor stor del av mitt  arbete 
har bestått av research och analys (Österlin, 2016). Ett 
flertal olika  typer av  tjänstedesignmetoder har kommit 
till användning.  Efter en uppstartsfas, med bland annat 
planering, så drog det inledningsvis igång med en stor 
 analysfas där jag samlade data och  undersökte ifall det 
fanns  några  eventuella problem i Movexums kundresa. 
En stor del av detta har varit att  samla data och den har 
huvudsakligen  bestått av olika varianter av text (allt från 
ren analys av  befintligt textmaterial till  dokumentation 
från möten och  intervjuer),  dokumentation i form av 
foton och grafiska  visualiseringar och ljudinspelningar 
från intervjuer.  Denna data har jag sedan analyserat 
och sorterat för att  förstå och kunna motivera resultaten 
 (Stickdorn, Hormess, Lawrence och Schneider, 2018). 

Sedan krävdes det intervjuer av både anställda 
på  Movexum och deras kunder, det vill säga deras 
 entreprenörer och idébärare som ingår i Boost Chamber 
och Inkubatorn. Men det har också krävts att ett flertal 
observationer gjorts, observationer av Movexums arbete 
rent allmänt men kanske främst vid olika möten mellan 
Movexum och deras kunder (Bengtsson, Hjorth, 
 Sandberg och Thelander, 1998). 

Det är viktigt att ett stort fokus har lagts på just  kunderna. 
För utan dem går det inte att få en verklig bild av hur 
kundresan faktiskt ser ut och upplevs (Moritz, 2005).  
 
Observationer och intervjuer har skett löpande  under 
arbetet och pågått samtidigt då dessa behövdes 
 anpassas efter entreprenörerna och när aktiviteter har 
tagit plats. Detta har gjort att jag inte haft något val än 
att arbeta i en iterativ process.  
 
Intervjuer har spelats in som ljudinspelningar,  samtidigt 
som anteckningar gjorts både under och efter  intervjun. 
Intervjuerna gick sen igenom en analysfas där olika 
 problem, störningsmoment och avsaknad av  moment 
som intervjupersonerna upplevt noterades. Dessa 
 sorterades sedan upp i olika områden för att  kunna 
 avgränsas till det område som är i störst behov av 
 förbättring. 

Jag har sett det som nödvändigt att arbeta utifrån ett 
Co-creative arbetssätt i mitt arbete. Co-creative innebär 
att man låter kunden (i mitt fall Movexum) vara delaktig 
i arbetet (Stickdorn, Hormess, Lawrence och  Schneider, 
2018). Om jag inte hade arbetat med att  inkludera 
 Movexum så hade jag inte heller kunnat  förankra 
mina resultat på samma sätt. Det är de som sitter på 
 kunskapen och erfarenheten om branschen och sin 
 verksamhet. 
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 Såklart gäller detta tänk också med kunderna. Utan 
dem och deras svar på mina frågor hade jag aldrig fått 
in någon relevant data som faktiskt gjort mitt arbete 
 relevant. 

En idégenererings-workshop (figur 4) anordnades i 
 samarbete med Movexum där de anställda fick  arbeta 
med  metoder som Pre-Ideation (en metod som  arbetar 
utifrån frågor som vem och varför. Frågor som kan 
 hjälpa att öka tankeverksamheten kring hur man ska 
lösa  något), Brainstorming (på svenska ”hjärnstorm”, en 
metod där man självständigt eller i grupp diskuterar och 
bollar idéer) och  Brainwriting (en metod där man arbe-
tar i tystnad och individuellt arbetar med idékläckning). 
Workshopen innebar att de analyserade och  spånade 
kring mitt resultat, men också genererade egna idéer på 
lösningar kring problemen (Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind, 2016). 

Utöver detta har en stor del har kommit att handla om 
visualiseringar i form av beteendetyper, kundresor och 
andra förklarande grafiska bilder (Stickdorn, Hormess, 
Lawrence och Schneider, 2018).

En annan viktig aspekt i problemlösandet har varit att 
“ta avstånd” från arbetet. Ungefär på samma sätt som 
när man målar en tavla kan man behöva ta ett steg 
bakåt för att se helheten och därefter kunna se vad 
som  behöver göras och fortsätta därefter. Jag har gett 
mig tid att reflektera och anaylsera det jag gjort och 
 upptäckt, vilket underlättats av min iterativa process. 
Det var när jag snubblade över Sternberg,  Sternberg 
och Mios (2011) bok som jag läste detta viktiga, att 
hjärnan  arbetar i det dolda när du “vilar”. Eller som 
 Månsson (2010) skriver; “När vi låter problemet vila i 
hjärnanfinnsmöjlighetenattproblemetbearbetasidet
 undermedvetna.”.  
 
Visionen med mitt arbete är att lyckas hitta metoder att 
hjälpa Movexum med i deras önskning om en  förbättrad 
förståelse för kundernas upplevelse inom Movexums 
 verksamhet. För att lyckas uppfylla denna vision har jag 
haft en målbild som innefattat tre olika mål (se figur 5). 
För att nå mina mål har jag fått göra ett gediget arbete 
med att undersöka Movexums verksamhet och att sätta 
kunden, i deras fall de som är i inkubatorn, i fokus. Det är 
de som är hjärtat i Movexum. Utan dem skulle Movexum 
inte vara en företagsinkubator.  
 
Mitt första mål har inneburit att jag utifrån intervjuer och 

Workshop
Info 

Pre-Ideation

Brainwriting

Brainstor-
ming

Kategori-
sering

Figur 4: workshopsmetoder
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observationer med kunderna har försökt lokalisera de 
problem som kan finnas. Men frågan har också  varit, 
finns det överhuvudtaget några problem att lösa? 
 Kanske är kunderna nöjda med sin resa hos  Movexum? 
Men om fallet är att problem finns är målet att  lokalisera 
dessa och hitta metoder eller verktyg som kan ge 
 förbättringsåtgärder.

Det andra målet har varit att kartlägga kundresan. 
 Stämmer kundernas uppfattning av resan jämfört med 
hur  Movexum tror att den ser ut? Den behöver  kartläggas 
för att skapa en tydligare förståelse för hur resan  faktiskt 
ser ut och hur den upplevs med målet att den sen kan 
användas som ett verktyg i relationen med kunden och 
 förenkla arbetet för båda parter. Visionen här är en 
 visuell kartlagd kundresa som tydligt och enkelt  förklarar 
resan för både personer som är inne i den och för den 
oinvigde personen som ännu inte har någon insyn i 
 Movexum.

Det tredje och sista målet är att utifrån  intervjuerna 
och observationerna skapa beteendetyper  (Cooper, 
 Reimann och Cronin, 2007). Visionen är  visuella 
 presentationer av fyra olika beteendetyper, som är 
vanligt förekommande hos kunderna, som  sedan kan 
 användas som ett verktyg för att underlätta  samarbetet 
för  Movexum med sina Inkubatorföretag. 
 
I nästa kapitel, genomförande, kommer en mer 
 detaljerad beskriving av min process att ges.

Mål 2: Kartlägga kundresan

Mål 3: Beteendetyper

Mål 1: Problemlösningsförslag

Figur 5: Målen
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Genomförande
3 Genomförande 
Jag antar att de flesta känner igen sig i att det är en 
 tidskrävande och energikrävande process man går 
 igenom när man är ny på ett jobb. Man ska inte bara 
lära känna sina nya kollegor utan också arbeta in nya 
 rutiner, få koll på verksamheten, lära känna  eventuella 
kunder med mera. Det är helt enkelt väldigt mycket 
 information som man ska ta till sig. Även om detta inte 
direkt inneburit ett nytt jobb för mig så har det varit en 
 liknande process jag har fått gå igenom när jag har 
 undersökt deras verksamhet och tjänster. 

Jag anlände till Movexum utan några som helst 
 förkunskaper. Vilka jobbar där? Vad har de för titlar och 
roller? Vad är det för tjänster de erbjuder? Ja, vad är 
det de faktiskt sysslar med om dagarna? Dessa frågor 
och många fler har jag fått processa mig igenom för att 
sen kunna sätta klorna i det riktiga arbetet med att nå 
mina mål. Ett stort antal moment har genomförts under 
 examensarbetets femton veckor.

3.1 Research
Research är en av de viktigaste delarna i en 
 tjänstedesigners arbete. Utan data kan man bara göra 
antaganden och chansa sig fram till ett resultat. Det är 
nödvändigt att samla på sig så mycket data som man 
kan, data man sedan kan analysera och  utvärdera 
för att nå fram ett resultat som är användbart utifrån 
 användarens behov (Stickdorn,  Hormess, Lawrence och 
Schneider, 2018).

Jag samlade här så mycket information jag kunde 
 hitta via till exempel Movexums hemsida, från tilldelat 
 material eller sånt jag snappat upp under min vistelse hos 
 Movexum. Utifrån detta började jag sedan få en bra bild 
av hur kundresan ser ut, åtminstone utifrån Movexums 
 perspektiv. Med denna grund av data så  underlättades 
senare genomförda metoder som bidrog till en ökad 
 kunskap och en ännu mer utvecklad kundresa. 
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3.2 Vara på plats
Redan från första mötet så blev jag välkomnad till 
 Movexums lokaler och erbjuden att spendera hur  mycket 
tid där som jag ville och önskade. Det öppnade inte 
bara upp för en kreativ och inspirerande studiemiljö utan 
gav mig dessutom en ovärderlig möjlighet att på nära 
håll kunna observera och researcha deras verksamhet 
och arbetsmetoder. Jag kunde med lätthet ställa frågor 
och ingå i diskussioner och dialoger med de anställda på 
Movexum. 

Att jag också befann mig på plats resulterade i att 
jag kom i kontakt med ett flertal personer som rörde 
sig i  deras lokaler, inklusive ett flertal  inkubatorföretag. 
Jag kunde på nära håll se hur coacherna och  övriga 
 anställda arbetade med sina entreprenörer och 
 idébärare.

Jag deltog även i deras måndagsmöten där de 
 anställda på Movexum går igenom veckans arbetsupp-
gifter, kommande händelser och olika informationspunk-
ter. På mötena går de även igenom de olika inkuba-
torföretagens nuvarande lägen och eventuella frågor, 
utmaningar och framgångar kring dem som uppstått. 
Detta gav mig en betydligt bättre bild av de olika inku-
batorföretagen än jag annars hade fått. Detta gjorde att 
jag inför varje intervju, med entreprenörerna och inkuba-
torföretagen hade en betydligt bättre bild av de olika 
företagen än jag annars hade haft, vilket underlättade 
kontakten avsevärt. 

3.3  Observation av Boost Chamber
Den första stora fasen i Movexums kundresa, och en 
 väldigt viktig tjänst de erbjuder, är Boost Chamber. Så 
 detta var något jag ansåg var viktigt att observera. 
Hur tas  kunderna emot? Hur ser denna tjänst ut? Vilka 
 moment ingår i Boost Chamber? 

Inför observation av Boost Chamber fick jag  tillgång 
till befintligt  utbildningsmaterial, scheman och 
 presentationsmaterial. Utifrån denna samling av 
 information hade jag en relativt bra bild av hur denna 
tjänst såg ut innan jag fick möjlighet att delta vid dessa 
möten. Jag deltog sedan genom observation, i detta fall 
genom  observationsmetoden Shadowing (på svenska 
kallad skuggning), där jag iakttog och antecknade och 
inte ställde några frågor. Min uppgift var att inte  blanda 
mig i och påverka någon (Arman, Edvin och Åsvoll, 
2013). 

Även om jag redan innan hade fått en bra bild av 
Boost Chamber och dess innehåll så gav det mig en 
bra input i hur man som helt ny i Movexums värld kan 
uppfatta och uppleva allt i Boost Chamber när man tar 
del av  denna tjänst. Utan att ställa några frågor kunde 
jag ändå få en bild av hur denna grupp av deltagare 
 upplevde tjänsten. Det var sammanlagt tolv personer 
med en salig blandning av bakgrunder och förkunskaper 
som nu hade fått möjlighet att delta i denna spännande 
  entreprenörsvärld. Jag märkte att det fanns en iver att 
lära sig, en vilja att utveckla sig och en målmedvetenhet 
hos deltagarna. 

9



Flera av deltagarna ville gå händelserna i förväg och 
hoppa in i delar som tar plats senare i Boost Chamber 
eller i Inkubatorn. Det finns en iver hos deltagarna att nå 
sina drömmar.

Jag deltog även i en observation i en senare del av 
Boost Chamber, nämligen en del som heter Boost Camp 
där deltagarna deltar i en tvådagars utbildning med 
övningar och övernattning. Där blandade jag Skuggning 
med mer aktiva moment under observationen där jag 
ställde frågor och diskuterade med flera av deltagarna 
om deras upplevelser av Movexum och varför de var där 
(Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind, 2016).

I slutändan kanske inte just denna del var den del som 
gav mig mest kött på benen. Då alla deltagarna är 
nya inom Movexum så fanns inte mycket information 
att hämta från dem, mer än deras upplevelser i det 
allra tidigaste stadiet av kundresan. Där fanns det de 
som inte  riktigt visste vad de gett sig in på och med 
 skräckblandad förtjusning tog sig an momenten medan 
andra med mer kunskap arbetade på mer  självsäkert. 
Jag fick också insikt i att entreprenörerna kommit  olika 
långt med sina idéer när de börjar sin resa. Medan 
 vissa bara har en väldigt tidig idé har vissa kommit så 
pass långt att de redan mer eller mindre har en färdig 
 produkt.

Men som fördjupning i Movexums verksamhet gav 
det desto mer. Resultatet blev en större förståelse för 
 kundresans olika delar och större förståelse för bredden 
på personer som gör denna resa.

3.4 Observation av Coachmöte
Movexums kanske främsta tjänst är den coach-
ning med  deras affärscoacher som de erbjuder sina 
 entreprenörer och idébärare under inkubatorn. Jag 
iakttog  under ett sådant möte för att få en bättre bild av 
hur ett  coachtillfälle kan se ut. Det gav inte bara insikt i 
 upplägget och vad för kunskaper som förmedlas utan 
också hur relationen byggs upp mellan coacherna och 
kunden. Det bildas en nära kontakt och en  ömsesidig 
förståelse för varandra.  Coacherna vill deras bästa 
och även om coachernas förkunskaper om kundens 
 innovativa idé inte alltid finns så gör man allt i sin makt 
att försöka förstå, alternativt hitta andra  personer med 
annan expertis som passar deras behov bättre. Man letar 
upp partners som kan tänkas bidra med experthjälp och 
man fördjupar sin egna kunskap, bland annat genom att 
 närvara på workshops och föreläsningar med  kunden. 

Precis som tidigare observationer så upptäcktes här 
inga större problem, men gav mig en nödvändig 
 kunskapshöjning av ännu en av Movexums tjänster.
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3.5 Intervjuer med Movexum
I och med min vistelse i Movexums kontorslokaler har 
jag haft en nära kontakt med samtliga anställda och 
kunnat föra dialoger med dem kontinuerligt. Då har jag 
kunnat ställa frågor om allt jag undrat över på ett mer 
 naturligt och  avslappnat sätt där jag dessutom gett dem 
en  möjlighet till  eftertanke samt gett dem en chans att 
leta rätt på  material för att lättare besvara min fråga. Att 
jag  dessutom fått närvara aktivt på möten har bidragit 
till att mycket information har kunnat komma till mig utan 
 djupgående intervjuer.

Trots detta har jag haft en två timmar lång intervju med 
en av affärscoacherna. Det var med den coach som 
varit anställd på Movexum längst och därmed sitter med 
inne med väldigt mycket information. Det var ett  mycket 
givande samtal som gav mig mer  information än jag 
 kunnat hoppas på. Intervjun kretsade kring  kundresan 
och hur Movexum ser på kundresan och tror att den ser 
ut utifrån kundernas perspektiv. Jag bortsåg sen från alla 
moment som rör endast de anställda på Movexum, det 
vill säga allt pappersarbete, möten mellan coacherna 
och andra moment som inte sker i kontakt med kunder-
na under deras resa. Han  återgav en  detaljerad bild av 
de olika  momenten (och en  massa intressanta  historier 
rörande allt däremellan) och gav mig en bra grund att 
stå på inför intervjuerna med  inkubatorföretagen.

3.6 Mognadsmatris
Movexum har under den senaste tiden tagit fram en 
mognadsmatris, vilket är arbetsnamnet på det verktyg 
som ska hjälpa dem i arbetet med företagen. Det är 
på sätt och vis en slags “kundresa” där man radat upp 
alla olika uppgifter entreprenörerna och idébärarna ska 
gå igenom i de olika faserna av Boost Chamber och 
 Inkubatorn för att nå målet att till slut bli utskriven som ett 
ett framgångsrikt Alumniföretag.  

Jag fick en genomgång av mognadsmatrisen av en av 
coacherna i ett tidigt stadie av examensarbetet. Då 
var inte mognadsmatrisen helt färdig, men  tillräckligt för 
att ge en bra bild av verktyget. Vid ett senare  tillfälle 
var jag med på en till genomgång av den färdiga 
 mognadsmatrisen där hela Movexum deltog. Där hade 
även en förenklad och tydligare version tagits fram som 
gjorde allt enklare att förstå. 

Utöver den information jag redan fått var detta ett bra 
tillägg för att få en tydligare bild av de olika  delarna i 
deras tjänster. 
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3.7  Första kundresan
Efter min intervju med en av coacherna på Movexum gjorde jag en sammanställning med information jag fått från 
 research och observationer samt diskussioner jag haft med övriga anställda. Jag tyckte det var viktigt att få ner hur man på 
Movexum ser på kundresan för att kunna göra ett fortsatt arbete. Jag gjorde ett antal skisser för att se till att jag fick med 
alla delar för att sedan göra en grafisk visualisering (se figur 6). Detta innebar att jag tog bort alla moment som inte direkt 
rör kunden och fokuserade på det som kunden upplever. 

För min del var det viktigt att få ned detta. För hur bra koll har Movexum på resan egentligen? Och framförallt, hur väl 
 stämmer den överens med hur kunderna upplever det?

Figur 6: Kundresa 1
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3.8 Intervjuer av Inkubatorföretag
Efter att ha kartlagt kundresan utifrån researchen av 
 Movexum var jag redo att ta mig an intervjuer med 
 kunderna i Inkubatorn. Jag  valde här att fokusera på 
deras upplevelser före,  under och efter kundresan. 
 Precis som i tidigare intervjuer och  samtal så har jag 
varit noga med att fråga öppna  frågor för att lättare 
få till en  dialog. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind 
(2016, s60)  skriver; “ Någon klok människa har sagt att 
kommunikationhandlaromattlyssnaochförattlära
någotavanvändareärdetlyssnadubörgöra.”.Detta
varordjagförsöktelevaefter.

Jag tog tidigt kontakt med ett flertal av företagen i 
 Movexums verksamhet. Jag frågade coacherna vilka 
företag de trodde skulle vara intressanta att intervjua 
och fick några förslag. Sedan valde jag själv att  lägga 
till några företag att kontakta för att få till en större 
 mångfald. Jag ville få spridning när det kom till kön, ålder 
och bakgrund för att få en bredare grund att stå på.

Tyvärr var det lite svårigheter att få kontakt med 
 företagen. Flera mail skickades ut, men  responsen var 
väldigt låg. Som tur är så spenderade två  entreprenörer 
tid i Movexums lokaler och kunde med enkelhet 
 intervjuas. I övrigt så gick det sakta. Sen slogs jag av att 
det svaga intresset kanske kunde bero på att man inte 
trodde jag gjorde ett seriöst arbete. Så jag pratade med 
Movexum som lade ut i sina kommunikationskanaler om 
att jag  befann mig i  deras verksamhet och arbetade 
med mitt  examensarbete inom tjänstedesign och då 
 började svaren ramla in.  

Nästa problem som uppstod var att planera in  intervjuer 
med dessa väldigt upptagna personer. Utöver den 
 innovativa idé de jobbar med så har de flesta arbete 
eller studier utöver detta vilket gjorde att det tog tid att 
hitta en tid för att genomföra intervjuerna. Men till slut 
så fick jag ihop intervjuer med sju olika  entreprenörer 
och idébärare (inte inräknat samtalen med Boost 
 Chamber-deltagarna) som kunde bidra med insikt i hur 
de som kunder upplever sin kundresa hos Movexum. 

Det var generellt en stor nöjdhet hos alla som 
 intervjuades. Alla upplevde att de fått väldigt mycket 
stöttning och att man på Movexum tror på deras idéer, 
är engagerade och genomgående bryr sig (Figur 7). 

Men det uttrycktes även att en viss brist kring  information 
kring hur och när den förmedlas ut finns (figur 8). Vissa 
 upplevde att man fick information med för kort varsel. 
Andra att det kan vara svårt att veta vilka aktiviteter 
som är  relevant för just dem och deras idé. Många av  
 kunderna är upptagna personer som utöver arbetet med 
det egna företaget/idén pusslar ihop vardagen med 
jobb, studier, familj och annat. Deras tid är dyrbar och 
kan inte hos alla disponeras hur lätt som helst. Det fanns 
också  upplevelser av att information om det  byråkratiska 
 pappersarbetet var lite tunt, vilket tar onödig tid och 
energi hos  entreprenörerna. Flera upplevde också att när 
de gav sig in i Boost Chamber hade de inte så bra koll på 
vad tjänsten innebar. Även om de förstod vad  Movexum 
i helhet gör så fanns det oklarheter i vad  tjänsterna 
 faktiskt går ut på, och då främst Boost Chamber.
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“Efterförsta
mötetvarman
taggad på att 

körapå!”

“Stöttninghar
jag verkligen 
fått. Otroligt 

mycket.”
“Detsomharvaritsåbra
med Movexum det är att 
när jag hamnat i nånting 
så har de tagit det till sig 
och letat reda på hur de 
kan hjälpa mig med det 

problemet jag står i.”

“Jag upplevde 
att de verkligen 
ville att jag skul-

le satsa.”

“Man kände 
genomgående 

att de bryd-
de sig om min 

idé.”

“Allt blev så myck-
et tydligare när jag 
kom in inkubatorn, 
då blev allt tydligt. 
Sånt jag tyckte var 
luddigt under BCn.”

“Upplevde att 
man blev väl-
digt väl om-

händertagen.”

“Boost Chamber var 
otroligtbragjort.För
det spelar ingen roll 

vad man kommer med 
föridé,ochmedhelt

olika affärsstrategier så 
lyckas Movexum med 

att hjälpa.”

Figur 7: Positiv feedback

Positiv feedback
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“Ibland har den 
varit väldigt sen. 

“Nu är det någon-
ting ni kan vara 
med i” och så är 

det deadline ikväll 
eller imorgon.”

“Mer tydlig informa-
tioniförvägsåman
kanförberedasig

och spara tid.”

Vet du vad som händer 
när du blir utskriven?

“Ingen aning, mer än att vi 
blir något slags alumni.”

“När jag gick in på hem-
sidan kände att jag det 

var mer affärsmässigt, att 
nu kommer det här och 
fyller luckan. Men det 
stämde kanske inte så 

bra in med BCn…. Mina 
förhoppningarpåBCn

kom i inkubatorn.”

Om BC: “Så nä, ja 
skulle säga att sen 
insåg jag att “jaha, 
var det de här det 

var?”

“Grejenärattjaghörde
om Mognadsmatrisen 
från andra i inkubatorn 
och de var mer “att va, 

arbetar du inte med 
Mognadsmatrisen?”. 
Men jag har fattat att 
coacherna jobbar lite 

“Allt blev så 
mycket tydligare 

när jag kom in 
inkubatorn, då 
blev allt tydligt. 
Sånt jag tyckte 

var luddigt under 
BCn.”

“Inte tillräckligt med 
information i det byrå-
kratiska. Alltså hur man 
skaregistrera,söka
F-skatt, vilken bank. 

Man vet inte hur man 
skagöra.”

Figur 8: Negativ feedback

Negativ feedback
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3.9 Insikter 
Movexums kunder är i stort väldigt nöjda med de  tjänster 
Movexum erbjuder. Kunderna visar även förståelse för 
Movexums förutsättningar som ett företag i förändring att 
leverera tjänster och att de inte alltid levererar ett  perfekt 
resultat. Däremot talar de alla gott om de  anställda 
på Movexum och hur deras  engagemang  motiverat 
och inspirerat dem trots detta, vilket resulterar i att 
 kundnöjdheten är så hög.

Detta ledde mig in till de frågor jag ställde mig  innan 
 arbetet, “finns det faktiskt överhuvudtaget några 
 problem att lösa? Kanske är kunderna nöjda med sin 
kundresa hos Movexum?”

Det har tydligt varit en överhängande positivitet från 
de jag  intervjuat. Ingen pratade om några allvarliga 
 problem. Detta var både väntat och oväntat. Väntat 
eftersom Movexum har ett så stort  engagemang och driv 
och så öppet visar att de vill kunderna väl. Men också 
oväntat eftersom de har  entreprenörer som  befinner sig i 
en stressig och  krävande period av sina liv. Kan  verkligen 
Movexum  uppfylla deras krav och  förväntningar? 
 Speciellt när  Movexum befinner sig i förändring och 
 utveckling själva? 
 
Men efter att ha analyserat intervjuerna upptäckte jag 
att det faktiskt fanns lite funderingar kring information 
och informationsflödet, och i vissa fall till och med ett litet 
missnöje. 

Utöver att ha samlat ihop några citat (se figur 8) så 
 sammanställe jag de insikter jag analyserat fram. 
 
 - Man upplever att information om aktiviteter och  
 event ibland kommer för sent. Det blir då svårt att  
 planera in och att förbereda sig.

 - Man upplever att det kan vara svårt att veta vad  
 som är relevant för just dem. Deras tid är dyrbar   
 och de vill inte slösa den på något som inte är av  
 värde för dem.

	 -	Det	finns	en	viss	otydlighet	kring	vad	Boost			 	
 Chamber är och innehåller innan man börjar där. 
 Notering: Flera uppger också att det var längesen  
 de var med i BC och att de vet att Movexum har   
 arbetat med BCn sen dess.

 - Olika information från olika coacher, exempelvis  
 kring mognadsmatrisen. 
 Notering: Movexum arbetar fortfarande med att   
 utveckla mognadsmatrisen och kunskapen om   
 den varierar mellan coacherna.

För att gå vidare med dessa insikter behövde jag ha ett 
samtal med Movexums kommunikationsansvarige. För 
hur förmedlar de sin information? Vilka problem  upplever 
hon? Vad tror hon mina insikter beror på? Frågorna 
 behövdes redas ut.

16



3.10 Samtal om informationskanaler
Nästa steg i processen var ett samtal med  Movexums 
kommunikationsansvarige. Fokuset låg på vilka 
 informationskanaler Movexum använder sig av och på 
vilket sätt information förmedlas och hur ofta    (Wikberg 
Nilsson, Ericson och Törlind, 2016). Redan  utifrån mina 
 intervjuer med kunderna hade jag fått en inblick i vilka 
kanaler som används och  kommunikationsansvarige 
 bekräftade  detta. Via  Facebook och mail  förmedlades 
 informationen till  kunderna. Extern information                                förmedlar 
de via hemsida,  facebooksida och Instagram, men 
dessa var inte några  huvudsakliga källor för information 
ut till  kunderna i Boost Chamber och Inkubatorn och var 
därför inte relevant för en djupare genomgång. 

Många frågor och funderingar uppstod. Är det 
 kommunikationsbrist mellan de anställda på Movexum 
som ställer till det? Är det för mycket information som ges 
ut? Är det för otydlig information?  
 
Dessa insikter framfördes till VD:n och hennes  anställda. 
Ett beslut om en workshop för att reda ut och hitta 
 förbättringsmöjligheter togs.

3.11 Workshop med Movexum
För att gå vidare i processen så genomfördes en 
workshop med samtliga anställda. Workshopen  startade 
med en presentation av det framtagna resultatet. Där 
lyfte jag först allt det positiva jag fått fram och  sedan 
 behandlades problemområdet som kommit fram 
 tydligast,  nämligen informationen till kunderna. 

Jag fortsatte sedan med att gå in i en del som heter 
Pre-Ideation, där deltagarna fick diskutera kring frågorna 
“Vem?” och “Varför?”. Just den variant av  Pre-Ideation 
som användes i workshopen kallas för “How might 
we…?” och bygger på insikter och  användarinformation 
(Stickdorn, Hormess, Lawrence och Schneider, 2018). 
Det innebar att deltagarna först fick diskutera  vilka 
kunderna faktiskt är och deras behov och  hinder. 
Jag  presenterade lite kort mitt resultat som  gällde 
 beteendetyperna (läs mer under Resultat, sidan 23), 
 vilket gjorde att de förstod syftet med att jag tog upp 
dem. Sedan gick vi vidare med att ha en längre dialog 
om varför  kunderna upplever dessa problem. 

En intressant diskussion kring detta gällde  huruvida 
 orsaken ligger internt hos Movexum eller om det 
det ligger hos kunderna? Här gick vi tillbaka till de 
fyra  beteendetyperna. Vi kunde konstatera att 
 olikheterna hos kunderna gjorde att hur man tog till 
sig  information, om man tog till sig information och det 
blandade  intresset för de olika aktiviteterna  Movexum 
 erbjuder i flera fall berodde på orsaker kopplade till 
 beteendetyperna. Vissa kunder är helt enkelt mer 
 analytiska och ifrågasättande medan andra är väldigt 
 upptagna personer med mycket att göra och så vidare.

Det diskuterade även att dialog internt mellan de 
 anställda om informationsflödet inte alltid sker. Har de koll 
på vad de andra skickat ut för något? Men det framgick 
också att en del information kommer från externa aktörer 
och på så sätt är det inget Movexum kan påverka när 
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kommer ut till kunderna rätt sent.

En annan tanke som kom upp var ifall problemet låg i att 
det är skriven information som kan vara svårt ”sälja in” 
till kunden och kanske också svårt för kunden att ta till 
sig. Men det fanns också frågetecken kring varför de ska 
 behöva sälja in saker till sina kunder eftersom de är där 
för att få deras hjälp. Ett citat från workshopen, “Detär
intevisomskagörajobbet,detärdu.”. 

Diskussionen som var tänkt att ta en kortare stund drog 
ut på tiden i och med att så många intressanta äm-
nen kom upp och intressanta  diskussioner tog vid. Jag 
insåg att behovet att diskutera detta var stort och att 
det var viktigt att detta fick ta tid. Syftet med denna 
 Pre-Ideation-övning var att få igång  tankeverksamheten 
och att öppna upp  möjligheterna för deltagarna att få 
fler idéer. Utan att  diskutera  detta hade deltagarna fått 
kasta sig  huvudstupa in i  problemlösandet, men efter det 
här visste man  förutsättningarna. Nu kunde de arbeta 
vidare på ett  betydligt enklare och bättre sätt (Österlin, 
2016).

Nästa moment blev frågan “Hur?”. Här kommer  syftet 
med workshopen in, hur kan Movexum  förbättra 
 informationsflödet till kundernas? Vad finns det för 
 förbättringsmöjligheter?
 
Ett naturligt steg i och med detta blev en fem  minuters 
brainwriting. Detta var en viktig del i workshopen 
 eftersom  deltagarna nu för första gången fick jobba i 

tystnad och arbeta självständigt. Deltagarna fick  skriva 
ner sina  tankar och förslag. När de fem  minuterna 
 passerat så gick vi in i brainstorming-momentet. Det var 
upplagt så att varje deltagare i turordning fick  presentera 
sina  tankar för hela gruppen och sen  diskuterade hela 
gruppen detta och genomförde en brainstorming 
 process (Österlin, 2016).  Detta ledde till att vissa  idéer 
snabbt kunde uteslutas på grund av olika  faktorer. 
 Några idéer hade testats förut och inte gått så bra som 
 planerat, andra idéer skulle vara för tidskrävande och 
inte ekonomiskt hållbart och så vidare. Andra idéer 
 utvecklades däremot utav dessa dialoger och  bollades 
fram och tillbaka mellan deltagarna. Det hela blev som 
en muntlig idéutvärdering där positiva och negativa     för- 
och nackdelar luftades.

I slutändan hade gruppen tillsammans kommit fram till en 
mängd olika förslag på förbättringsmetoder och verktyg. 
Dessa har jag sedan organiserat i fem kategorier (figur 9):

1. Guide &
produkt-

blad

2. Intro 
med 

 avtryck 

3. Skräd-
darsydd 
informa-

tion

4. Samlad 
plattform

5. Visuell 
informa-

tion

Figur 9: De fem första förslagskategorierna
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Av dessa fem kategorier kunde jag rätt snabbt sålla 
bort två stycken, nummer fyra och fem. Redan under 
workshopens brainstorming framkom det skepsis kring 
kategori fyra, en samlad plattform. En slags tjänst som 
kunderna kan logga in på och därigenom få tillgång till 
information om aktiviteter, mail, aktivitetskalender och 
så vidare. Men en sådan tjänst var något de förut testat 
 under en tremånadersperiod där resultatet  lämnade en 
del att önska. Skepsis fanns också kring att det kanske 
inte är just i informationskanalerna problemen ligger och 
att det därför inte är prioriterat att fixa just nu. 

Kategori fem, visuell information, inkluderar idéer som 
 stillbild på kalender som visas på skärm (något de fixade 
direkt efter workshopen), livesändningar (provad  metod 
som inte varit så välanvänd), rörlig bild (förekommer 
 redan) och liknande förslag. Många väldigt bra tankar 
och förbättringsåtgärder som skulle göra det bättre för 
både Movexum och deras kunder, men som samtidigt 
inte känns som den kategori som löser problemen bäst. 
Även om de skulle underlätta avsevärt. 
 
Detta lämnar tre kategorier kvar (figur 10):

tjänster som Boost Chamber och Inkubatorn som ska 
 finnas som PDFs på hemsidan för nedladdning, men 
 också som blad som med enkelhet kan delas ut till 
 personer som är intresserade av entreprenörskap och 
går i funderingar på att ta vidare en innovativ idé till en 
framgångsrik produkt/tjänst. Produktbladen kan även 
användas vid olika mässor och event, ja användas som 
reklam helt enkelt.

Men huvudprodukten i detta första förslag är en guide 
till kundens resa hos Movexum. Där ingår en visuell bild 
av kundresan som tydligt visar vilka steg kunden  kommer 
gå igenom innan hen nått sina mål hos  Movexum. 
 Informationen som finns i produktbladen finns även här 
för att göra det tydligt vad deras tjänster går ut på och 
på så sätt kan det bidra till att man kan förbereda sig i 
förväg, om inte på andra sätt i alla fall mentalt. Men det 
kanske viktigaste är de krav och förväntningar Movexum 
har på kunden. Man ska som kund gå in med en starkare 
grund och med tydliga riktlinjer.

1. Guide och 
produktblad

1. Guide och 
produktblad

2. Intro med 
avtryck 

3. Skräddar-
sydd informa-

tion

Figur 10: Tre förslagskategorier

3.12 Förbättringsförslag

“Din resa hos Movexum”

Det första förslaget bygger på att ta 
fram material som med tydlig och  enkel 
 information ska förklara Movexums 
 verksamhet och tjänster. I förslaget finns 
till exempel produktblad för enskilda 
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dessa saker? 

Movexum upplever samtidigt att allt de erbjuder är 
 relevant och värdeskapande för kunden, men samtidigt 
som de har rätt i det så befinner sig kunderna i olika faser 
i sin resa och för någon som kommit längre i sin resa har 
kanske mer nytta av just “den här aktiviteten” än någon 
som nyss påbörjat resan.

Förslaget bygger på Mognadsmatrisen och dess fem 
faser. Här utvärderas de aktiviteter som ska ske och den 
 information som skickas ut baserat på de fem  faserna. 
Om en aktivitet bara är relevant för de i fas tre och 
 senare så är det bara de som befinner sig i de faserna 
som få ta del av den infon.

För att göra det ännu enklare så ska aktiviteter och 
events även vara tydligt markerade huruvida de är 
 obligatoriska, rekommenderade eller valfria. 

3. Skräddar-
sydd infor-

mation

“Den personliga informationen”

Det tredje och sista förslaget bygger på 
att personifiera informationen som går ut 
till kunderna på ett sätt som den inte gör 
idag. Idag finns upplevelsen av att det är 
svårt att avgöra om aktiviteter och event 
är relevanta för just dem? Är det värt att 
de lägger sin tid på att åka iväg på 

gedigen genomgång där man främst lyfter det 
 Movexum  förväntar sig av kunden. Tanken är att  detta 
kan både göras i grupp av flera nya kunder, eller i 
 enskildhet. Helt enkelt anpassat efter antalet nya kunder 
och såklart, utefter kundens behov.  
 
Movexum har nämligen stora förväntningar på kunden 
gällande hur mycket tid som läggs ner, att man deltar i 
aktiviteter, engagerar sig och tar del av information och 
finns tillgängliga. Detta måste lyftas och förmedlas på ett 
tydligare sätt än idag och framförallt måste det göras 
tidigt i processen. Det behövs helt enkelt en introduktion 
med ett tydligt avtryck som inte lämnar kunden förvirrad 
och med tydlig information om kundresan.

2. Intro med
avtryck

“Vi förväntar oss det här!”

Det andra förslaget bygger på att 
 förändra den nuvarande  introduktionen 
för nya kunder. Idag består den i 
 huvudsak av påskrivning av avtal och 
rundvandring av Movexums lokaler. 

Förslaget utvecklar detta till en mer  
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3.13. Val av förbättringsförslag
Sedan var det dags att försöka välja ut det förslag 
som passar bäst in till kundernas behov. Jag valde att 
 inleda med metoden PNI, där man utgår från  punkterna 
 positivt, negativt och intressant när man värderar 
de  olika idéerna. Jag hade de problem och behov 
 kunderna tagit upp under intervjuerna i åtanke när 
jag här  värderade de olika förbättringsförslagen. Men 
jag hade även Movexums tankar kring det hela från 
workshopen i åtanke och det var lika nyttigt att väga in 
dem i  utvärderingsprocessen. För att lyckas var det viktigt 
att båda två målgruppers tankar och åsikter var med 
och påverkade beslutet (Österlin, 2016). 

Utöver att lösa problemen så var andra viktiga  aspekter i 
bedömandet att det skulle vara en lösning som är enkel 
att använda, inte kostar för mycket, är  anpassningsbar 
efter behov och sammanhang och inte är för 
 tidskrävande att använda. Här blev det en ny  process 
med analys (inklusive en form av funktionsanalys),  syntes 
och utvärdering. Frågan jag behövde ställa mig var 
-  vilket förslag stämmer helt enkelt bäst överrens med 
 Movexum och kundens behov?
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Resultat
Kundresan

Det första målet med arbetet var att utifrån  intervjuer 
och observationer med Movexum och kunderna 
 kartlägga hur kundresan ser ut för kunden. Visionen 
var hela tiden att skapa en kundresa som skulle kunna 
 användas i Movexums arbete med kunderna. Den ska 
fungera som ett verktyg som finns tillgänglig för att på 
ett enkelt sätt beskriva vilka delar resan består av och för 
att få kunden att förstå vad som väntar och på sätt kan 
förbereda sig bättre inför varje delmoment.

De mål jag hade var: 
 - Den ska vara tydlig och enkel att förstå. 

 - Den ska kunna fungera som ett verktyg för att få  
 den oinvigde att lättare förstå Movexums  verksam- 
 het. 

 - Den ska vara visuellt tilltalande. 

	 -	Den	ska	följa	Movexums	grafiska	profil. 

 - Den ska inkludera att man “växer” under resans  
 gång. 

 - Den ska också på något vis inkludera kundens   
 känslomässiga resa. 

 - Och sist men inte minst - den ska vara gjord 
 utifrån kundens resa. Det vill säga, inga moment   
 som enbart berör Movexums sysslor. 

Det är värt att notera att kundresan är gjord utifrån en 
kund som genomför hela resan. Det förekommer att 
resan kan se annorlunda ut i enskilda fall. Till exempel vid 
speciella omständigheter när en kund behöver pausa sitt 
arbete. Men också så kan arbetet helt enkelt dra ut på    
 tiden och till exempel har det hänt att tiden i  Inkubatorn 
varit längre för vissa kunder. Yttre  omständigheter som 
samarbetspartners, sökande av kapital och liknande 
projekt kan påverka arbetstiden på samma sätt som att 
arbetsuppgifter helt enkelt kan dra ut på tiden. Movexum 
är öppna för ett agilt arbete, men samtidigt så har målet 
alltid varit att följa den i förväg planerade kundresan. 

Resultatet är en kundresa i 16 delar. Färgerna är utvalda 
för att försöka spegla att dessa moment är snarlika mo-
ment för kunden. Där färgen grå speglar “lugnare” peri-
oder för kunden som exempelvis väntan, medan färgen 
blå speglar de mer kreativa och slitsamma delarna där 
extra mycket tid och energi behöver läggas ner. Medan 
färgen grön står för mer formella delar och färgen rosa 
står för de viktigaste delarna i resan. 
 
Växten speglar hur idén och företaget växer under re-
san. Det som börjar som ett litet frö avslutas som fullväxt 
produkt/tjänst (se kundresan i figur 11).
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Figur 11: Kundresa 2

23



Beteendetyper
Fokus i det här arbetet har varit kolla på kunderna -  Vilka 
är de? Vad har de för behov? Och på vilka sätt kan 
Movexum förbättra sina kunskaper och sin förståelse för 
kunderna?

Och för att förstå kunderna måste man också  sätta sig 
in i deras situation. Ett önskemål från Movexums sida 
har varit att jag skulle ta fram flera olika  personas (en 
beskrivning av en typisk person i en målgrupp)  utifrån 
 deras  kunder. Jag valde vid ett tidigt stadium att 
göra det lite annorlunda och gå ifrån rena  personas 
till  beteendetyper (även kallat beteendeprofiler). 
 Beteendetyper är ett  verktyg som jag kände skulle passa 
bättre in utifrån  Movexums behov (Cooper, Cronin och 
Reimann, 2007). Vid skapande av persona skapar man 
mer ”en karaktär”. Någon som har både namn, ålder, 
bakgrund och bild. Helt enkelt en väldigt detaljerad ver-
sion av en  typisk kund (Larsson, 2009).  
 
För Movexum kommer alla nära sina kunder i och med 
den nära och återkommande kontakten och den långa 
tiden kunderna vanligtvis är i deras verksamhet. Till 
 skillnad från exempelvis en butik eller en restaurang där 
kunderna oftast är inne en väldigt kort stund och där en 
personlig relation sällan hinner byggas. I en exempelvis 
en butik kan behovet att veta vem kunden är vara stort 
(Cooper, Cronin och Reimann, 2007). På Movexum vet 
man redan vem  kunden är. Det man däremot har behov 
av är att få bättre förståelse för kundens behov och 

hinder. Det förstod jag när jag började  interagera 
med  kunderna. Jag har sedan utgått från de  intervjuer 
och observationer där kunder deltagit när jag gjort 
 beteendetyperna. Utöver det har  mycket  användbart 
 kommit från att jag varit på plats hos  Movexum. 
 Exempelvis från deras måndagsmöten där man 
 diskuterat de olika  entreprenörerna som finns i deras 
 inkubator. Där har jag lagt märke till olika funderingar 
och  komplikationer som har uppkommit. Med  information 
från två håll har det varit enklare att pussla ihop de fyra 
olika  beteendetyperna. 

Resultatet blev en fyrfälts-diagram som ska  fungera 
som ett hjälpmedel till Movexum för att  lättare  förstå 
sina kunder (figur 12). Den består av två axlar som 
 kunderna  sedan placeras utefter var de passar in bäst. 
 Varje färg står för en  beteendetyp och beroende på 
var  någonstans  kunden hamnar så passar man in i en 
av dem. De fyra olika  beteendetyperna är i många 
 aspekter extremer, men ska fungera som ett  hjälpmedel. 
 Utifrån dem ska man lättare kunna arbeta med sina 
 kunder då  förståelsen för dem förhoppningsvis har ökat.

När man väl hittat den beteendetyp som passar så kan 
man läsa beteendeprofilen för att få mer förståelse (se 
figur 13-16). Där finns bland annat typens drivkrafter, 
 behov och hinder  listade. Det är dock viktigt att notera 
att dessa såklart kan variera från person till person och 
bara ska  fungera som en approximativ mall för att-
enklare skapa en  förståelse för  kunden.
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Figur 12: Beteendetyper
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Figur 13: Beteendeprofil 1

26



Figur 14: Beteendeprofil 2
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Figur 15: Beteendeprofil 3
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Figur 16: Beteendeprofil 4
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Guide
Insamlad data och den research som jag har  arbetat 
med har gett mig en bra bas inför mina mål. Utifrån 
de  resultat jag har fått fram har jag tagit fram ett 
förslag på hur en  introduktionsguide för  Movexum 
kan se ut och bör  innehålla. Precis som  tidigare 
                              kategorisering där alla förslagen från workshopen blev 
 grupperade i fem  kategorier så togs förslag även från 
 förbättringsförslag nummer två in och klumpades ihop 
med  förbättringsförslag ett. De var båda väldigt  snarlika 
 varandra där grundtanken var  densamma, att i ett tidigt 
skede ge tydligare information.

Förslag två fokuserade mer på muntlig information i 
form av ett möte medan förslag ett fokuserade på en 
”produkt” som kan användas för att förmedla denna 
 information.  Därför blev det slutgiltiga förslaget förslag 
ett med inslag av förslag två. 

Fokus har legat på själva guiden då de så kallade 
“produktbladen” huvudsaklingen kommer vara utdrag 
 baserade på guiden, till exempel information gällande 
Boost Chamber och Inkubatorn. Målet har även varit 
att den ska fungera både digital i PDF-form men också i 
print. Det har även varit viktigt att försöka hålla den kort 
då det är nödvändigt att kunderna är inte  överrumplas 
av information i denna tidiga fas. Huvudsyftet med 
 guiden är att skapa en förståelse för den resa man ska 
göra och att

man förstår att Movexum lägger ner väldigt mycket tid 
och energi på varje bolag och därför  också förväntar sig 
saker tillbaka. Visionen med guiden är  såklart också att 
den ska bidra att eventuell förvirring som kan uppstå ska 
försvinna och att den öppnar upp för en dialog om vad 
som förväntas av kund och Movexum.  
 
Det slutgiltiga material skulle sedan kunna användas 
vid den första intervjun för att så tidigt som möjligt ge 
en bild av hur Movexum jobbar eller när en kund skrivs 
in i  Inkubatorn, medan information om tidigare fa-
ser som Boost Chamber förekommer tidigare genom 
 ”produktblad”.  
 
Guiden ska i slutändan hjälpa Movexums arbete och 
kommunikation med kunden och hjälpa kunden att 
med att få bättre koll på kundresan och i längden få ett 
 bättre informationsflöde.

Målet har varit att skapa en guide som uppfyller de 
 behov som kommit fram utifrån samtal med kunder 
och Movexum. Det är ett hjälpmedel som ska förbättra 
 kommunikationen mellan kund och Movexum. Utöver 
det ska  den visuellt passa in i Movexums grafiska profil 
och vara tydlig och  genomtänkt (se figur 17). 
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Denna guide innhåller:
 
- Välkommen till Movexum!

- Kundresan 

- Information om Boost Chamber 

- Information om Inkubatorn 

- Vilka är Movexum? 

- Vilka är informationskanalerna? 
 
- “Detta förväntar vi oss av dig!”; Movexums krav och 
förväntningar på kunden.

- ”Vad förväntar du dig?”

Förslag på hur sidor i en sådan guide kan se ut kommer 
härnäst. 

Figur 17: Framsida på guide
31
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Figur 17: Sida 2 guideFigur 17: Sida 1 guide
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Figur 17: Sida 4 guideFigur 17: Sida 3 guide
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Figur 17: Sida 6 guideFigur 17: Sida 5 guide
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Diskussion, slutsats & framtida studier

5. Diskussion & Slutsats
Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga 
 kundresan hos Movexum och utifrån detta hitta förbätt-
ringsmöjligheter, verktyg och metoder som kan förbättra 
kundernas resa och öka Movexums förståelse för kunder-
na. Det var så allt började. 

Det här arbetet har gett mig en stor inblick i 
 tjänstedesign. Inte bara i vad en tjänstedesigner gör utan 
också hur komplext det är med tjänstedesign. Den största 
insikten är hur stor del som faktiskt är research och analys. 
Det huvudsakliga arbetet inom tjänstedesign ligger i de 
inledande delarna av designprocessen. Eftersom  fokus 
måste ligga på användaren och kunden så tar  denna 
del väldigt mycket tid, för utan den här djupa och långa 
arbetsprocessen och fokus på kunden så finns det  ingen 
grund att bygga vidare ett resultat på och  därmed faller 
det.

Men jag har lagt mycket tid på just denna del, och gjort 
research på befintligt material, observerat Movexums 
verksamhet och då främst deras tjänster där kontakt 
med kunder sker och såklart intervjuer. Jag har tyvärr fått 
göra ett antal avgränsningar gällande intervjuer under 
mitt arbete. På grund av att intervjuerna tog längre tid 
att genomföra än planerat blev jag tvungen att sätta 
stopp för flera intervjuer. Tidsomfattningen skulle inte 

räcka till om jag fortsatte göra fler intervjuer.  Detta 
 resulterade tyvärr i att de alumniföretag som var 
 intresserade av att intervjuas kom in för sent i arbetet och 
därför inte kunde delta.

Jag hade även en önskan om att intervjua personer som 
inte fullföljt sin resa, men jagande av sådana intervjuer 
drog tyvärr också ut på tiden och fick även de uteslutas 
från det slutgiltiga arbetet.

Men som effekt av att arbetet med att nå de tre 
 målen så ska relationen mellan Movexum och  kunden 
 förhoppningsvis kunna stärkas ännu mer. Med ökad 
 tydlighet i de förväntningar och krav som ställs på 
 kunden ska arbetet kunna flyta på bättre. Med en tydlig 
informativ guide ska många förvirringar  förhoppningsvis 
kunna elimineras och eventuell frustration hos både 
kund och Movexum undvikas. Genom att förmedla 
 information tidigt i kundens process ökar förståelsen för 
varandras roller och kan på så sätt höja varandra  arbete. 
Den löser de problem som lyftes under intervjuer där 
 kunder exempelvis uttryckte oklarheter kring  tjänsterna 
eller ovissheten kring relevansen av aktiviteter som 
 ordnas. Den hjälper även till kring de tankar som  uppstod 
hos Movexum under workshopen där man var orolig 
att kunderna inte alltid förstod vad som förväntades av 
dem. Det slutgiltiga förbättringsförslaget är resultatet av 
en lång designprocess som inkluderat analyser, 
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 intervjuer, observationer och en workshop. Det är noga 
avvägt utifrån resultaten av dessa metoder. Det är viktigt 
att påpeka att guiden inte är något färdigt  koncept utan 
ett förslag på hur några sidor ur en sådan kan komma att 
se ut. Även innehåll kan komma att se annorlunda ut vid 
ett fortsatt arbete.

Med en kartlagd kundresa finns nu ett verktyg som 
 användas för att enkelt visa personer som både är 
inne i deras verksamhet och för den oinvigde. Den ska 
 underlätta för personer att vara förberedda på det 
som kommer och ge en större förståelse för processen 
när man har den överblicken. Målen, och framförallt 
 slutmålet, blir förhoppnigsvis mycket klarare.

Beteendetyperna är skapade som ett verktyg för 
 Movexum att använda sig av när de vill öka sin 
 förståelse för sina kunder i inkubatorn. Huvudsyftet med 
 beteendetyperna är att skapa diskussionsunderlag för 
de anställda på Movexum. Även om de är  noggrant 
genomtänkta så är jag ingen psykolog och syftet med 
beteendetyperna är inte att de ska användas som ett 
sådant verktyg heller. Den är tänkt att  fungera som ett 
verktyg internt, där exempelvis drivkrafter,  behov och 
 hinder hos de olika beteendeprofilerna kan  anpassas 
 utifrån Movexums egna diskussioner. Jag vill att 
     coacherna och övriga anställda snabbare ska komma in 
i dialoger kring beteendetyper och hur de ska förhålla sig

till dem, inte bara kring informtion utan även i andra upp-
gifter och sammanhang.  
 
6.Framtida studier 
Det skulle vara intressant att sätta mina 
 förbättringsförslag på test i Movexums verksamhet. Det 
vill säga att implementera dessa lösningar i det  verkliga 
arbetet hos Movexum. Det skulle eventuellt kunna leda 
till att lite omtag i  designprocessen för att  kunna  utveckla 
 lösningarna ett steg till. Det  framtida arbetet skulle  också 
 innebära att skapa ett färdigt  koncept för  guiden. Ett 
större arbete med att skapa guiden kan genomföras. 
 Detta skulle även kunna, förutom i förbättring av  redan 
 nådda  förbättringsförslag, resultera i fler insikter om 
hur  Movexums kundresa  ytterligare kan utveckas och 
  förbättras.  
 
Framtida studier skulle också kunna innebäre att mer tid 
kan läggas på intervjuer och därmed kunna  inkludera 
alumniföretag och kunder som hoppat av resan. Det 
skulle kunna leverera andra problem och behov och 
 resultera att andra förbättringsåtgärder framkommer. På 
sikt skulle dessa förslag på framtida studier kunna hjälpa 
Movexum och deras kunder ytterligare. 
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