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Vad vi gör: 

Strategi & Design Thinking 
Metoder för Digital Transformation 
 

Digital produkt- & tjänstedesign 
Moderna, användarcentrerade tjänster och produkter.

 



Varför ska jag prata 
om ”innovation & 
snabbrörlighet”?



Petrochina

Exxon Mobil

General Electric

China Mobile

Bank of China 339

354

375

512

724

2008  
Marknadsvärde, de högst värderade publika bolagen* 

*as of January 1, 2008 - source Wikipedia



Microsoft

Apple

Amazon

Alphabet

Facebook 557

822

966

974

987

2019  
Marknadsvärde, de högst värderade publika bolagen* 

*den 4:e maj 2019 - Källa: Statista





Hårdvara

Nätverk

Cloud
Algoritmer

Hårdvara

Data

Sensorer

4g, 5g, LAN, BT, WiFi

Databaser, datacenter
Regler, kod, AI

Datorer, telefoner

Exponentiell utveckling



DIGITALISERINGEN SKAPAR 

Två grundläggande förändringar

Nya beteenden 
hos människor

Nya spelregler 
på marknaden







Varför är det så svårt?

”Det industriella paradigmet”



Förutsägbarhet, långsiktiga 
planer och effektivisering.



Förutsägbarhet, långsiktiga 
planer och effektivisering.

Oförutsägbarhet, 
snabbrörlighet och innovation.

VS



Hur kan man skapa en struktur 
där man utvecklar och 
förvaltar det gamla - 
och samtidigt utforskar och 
utvecklar det nya?



”Det går inte att 
osthyvla sig in i 
framtiden”



Design-  
& innovationsmetodik



Affärsutveckling 
vs. 

Innovation



Genom att balansera dessa tre boxar kan ledningen skapa 
strategisk klarhet och lösa spänningen som uppstår när  
man försöker skapa innovation samtidigt som man driver  
en högpresterande organisation.

Skapa framtiden 
• Hitta nya lösningar 
• Jobba utforskande 
• Bevaka viktiga områden

Hantera nutiden 
• Optimera nuvarande verksamhet 
• Effektivisera

Glöm det som varit 
Släpp värderingar och  

arbetssätt som inte leder 
mot den önskade framtiden

Källa: The Three-Box Solution by Vijay Govindarajan

1

2

3

3 box model



Nyckelskillnader  
mellan lådorna

Svarar på
Optimerar det befintliga

Tydliga signaler, och linjära 
förändringar i er sektor

Inkrementella förbättringar 
i befintlig verksamhet

Svaga signaler, och icke-linjära 
förändringar i er sektor

Innovation, experiment 
och nya affärsmodeller

Utforskar nya möjligheter

Ger

Kortsiktig finansiell 
avkastning

Mängden lärande från 
genomförda experiment

Utvärderas



Idégenereringsfällan

Svårt

Enkelt

Definiera problemet Idégenerering Genomförande



”Bli kär i ditt problem, 
inte din lösning”



Idé

Gestaltning

Test

Lärande



Tre nyckelprinciper
DESIGN THINKING BY IDEO

Vill de ha det här?

Borde vi göra det här?

Kan vi göra det här?



Design - verktygslåda för att förstå behov och effektivisera testandet av idéer



De tre viktigaste sakerna för lyckat 
innovationsarbete: 
1. Förstå era kunder 
2. Förstå era kunder  
3. Förstå era kunder



Kundresor

Kundresor



Insiktsstudier - observationer/intervjuer på plats



Prototypskapande



Användartester



Innovationssprint



Film: www.hellofuture.se/innovationssprint 

http://www.hellofuture.se/innovationssprint


Tips:

Podcast om digital transformation: Sök på ”Transformationspodden” i din 
podcastspelare, eller gå till: https://soundcloud.com/user-405937364 

Ladda ner vår booklet ”Digital Transformation i Praktiken” på www.hellofuture.se/bok  

Connecta med mig på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hellotobiaseklund/

https://soundcloud.com/user-405937364
http://www.hellofuture.se/bok
https://www.linkedin.com/in/hellotobiaseklund/


Tack!

tobias@hellofuture.se

mailto:tobias@hellofuture.se

