
Guide:  
FÖRÄNDRINGSDESIGN 



“

Kameleonten kommunicerar genom att byta 
färg och jaga med sin blixtsnabba tunga 

- och försöker klara sig i sin hotade omgivning.  

- National Geographic 

“



ALKUSANAT

I den exceptionella situation vi är i befinner sig företagen mitt i händelser som 
kräver stora förändringar av deras arbetssätt. Har du redan tänkt på hur snabbt 
arbetssätten förändras, och hur den förändrade marknaden kommer att utmana 
företagens traditionella sätt att betjäna sina kunder? 
 
Många organisationer är tvungna att nyuppfinna sig själva i dessa tider när 
coronaviruset förändrar företagens affärsverksamhet och arbetssätt permanent. 
 
Nu är det alltså rätt tid att stanna upp och fundera hur din organisation ska klara 
sig i framtiden. Förändringsdesign hjälper dig att anpassa affärsverksamheten till 
undantagsförhållanden och förbereda sig för det kommande. 
 
Nu är det rätt tillfälle att utveckla affärsverksamheten med hjälp av 
förändringsdesign. 
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FÖRETAGET SOM EN KAMELEONT
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Framtidens framgångsrika företag är ett företag som 
har vilja och förmåga att kameleontlikt anpassa sig till 
förändringarna i omvärlden och marknaden.
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Oskör och kameleontlik företag är:

EXPERIMENTERANDE – vågar modigt byta skinn och färg. 

LYHÖRT – lyssnar och följer med trender och möjligheter 
som dyker upp i djunggelm.

OBSERVANT – ser in i framtiden och granskar potentiella 
möjligheter. 

PÅHITTIGT - ser chanser och boplatser på överraskande 
ställen.

LÄRAKTIGT - lär sig nya saker av händelser och upplevelser.

AMBITIÖST – sätter ribban tillräckligt högt. 





FÖRÄNDRINGSDESIGN - VAD ÄR DET? 

Förändringsdesignens grunder är mycket lika grunderna för 
klassisk servicedesign. Servicedesign och användning av 
servicedesignens metodik har blivit kända som byggstenar 
för företag som utvidgar sin affärsverksamhet, men 
förändringsdesign tar verksamheten ett steg längre genom 
att med samma byggstenar både förverkliga förändringarna 
och ge företaget den kickstart som förändringarna kräver. 
 
Att genomföra en önskad förändring och leda denna 
förändring, särskilt i en situation och en omvärld som är 
i snabb förändring, innebär en stor utmaning. Inte minst 
för att en förändring alltid inbegriper människor som har 
sina egna behov, förväntningar, erfarenheter, attityder, 
värderingar och känslor. 
 
Förändringsdesign är mycket verklighetsnära och 
inkluderande, och den använder verktyg som vi känner till 
från servicedesign. När människor upplever att de själva är 
delaktiga i genomförandet av en förändring agerar de också 
med större sannolikhet så att förändringen förverkligas i 
praktiken. 
 
Med förändringsdesign inbjuder du människorna själva 
att genomföra förändringen, du får stöd i ledandet och 
genomförandet av förändringarna, och du identifierar dina 
dolda möjligheter. 

Source & Kitchen –OPAS: Muutosmuotoilu

?



“

Incredible change happens in your life 
when you decide to take control of  

what you do have power over 
instead of craving control over 

what you don’t.” ―

- ― Steve Maraboli 

“



HUR SYNS FÖRVANDLINGSFÖRMÅGAN  
I DIN ORGANISATION?

Oavsett om du är proffs på försäljning, affärsledning eller 
något annat är förvandlingsförmågan inom ditt företag 
och din organisation uppbyggd av många delar. Viktiga 
element är bl.a. en tydlig ansvarsstruktur, en aktiv och positiv 
företagskultur och, givetvis, människor som har en vision om 
företagets mål nu och i framtiden. 
 
Ofta upplevs i synnerhet gamla företag och hierarkiska 
organisationer som stelbenta institutioner, där de anställdas 
och ledarskapets syn på nödvändiga förändringar av 
organisationsstrukturerna och arbetssätten inte alltid möts. 
Förändring och anpassningsförmåga vilar tungt på behovet 
av kommunikation, om det finns ett grundläggande fel i 
organisationen kan en förändring påbörjas snabbt. 
 
Tänk på din egen arbetsgemenskap och ditt team: när ni 
stöter på ett problem, hur går ni tillväga för att lösa det? 
Försöker du klara dig själv, eller tar du upp problemet 
först vid nästa teammöte? Hur löser ni problem, förutser 
situationer och utvecklar er verksamhet? 
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“

It’s only after you’ve stepped outside your 
comfort zone that you begin to change, grow, and transform.” ― 

- Roy T. Bennett 

“
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HUR SER DINA KUNDER DIN 
FÖRVANDLINGSFÖRMÅGA? 

En organisation och dess kunder kan ha olika 
uppfattningar om organisationens förmåga att 
anpassa sig till och genomföra förändringar. 
Att identifiera dessa smärtpunkter och konflikter 
kan vara avgörande för att kunna genomföra 
förändringar och ha förmåga att förändras - att 
ensam lita på sin förändringsförmåga ger inte det 
breda perspektiv som behövs för att förstå alla 
komplicerade, ständigt föränderliga sammanhang. 
 
Genom att studera kundernas uppfattning om 
företagets förändringsförmåga kan vi utreda vilka 
potentiella förändringar och utvecklingsobjekt 
som ger din organisation mervärde i kundernas 
ögon. Genom att styra din verksamhet mot 
större flexibilitet och förändringsförmåga och 
undersöka vad som gör att ditt företag klarar sig 
i förändringar skapar du en konkurrensfördel för 
dig själv. 



“

Förändringsdesign HJÄLPER 
dig många situationer...
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Förändringsdesign lämpar sig som stöd för strategiarbetet 
för att fördjupa uppfattningen om hur din organisation 
upplevs internt och externt 
 
Med förändringsdesign kan du gestalta hur dina kunder ser 
framtiden och vad de förväntar sig av den 
 
Med förändringsdesign kan du försnabba genomförandet av 
strategier i din organisation och stödja kommunikationen om 
nödvändiga förändringar i organisationen 
 
Med hjälp förändringsdesign kan du berätta om strategin 
begripligt och engagerande 
 
Med förändringsdesign underlättar du genomförandet även 
av svåra men nödvändiga förändringar i din organisation 

  

Jag ansvarar för ledning och strategi, hur kan 
förändringsdesign hjälpa min organisation?

!
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Med förändringsdesign kan du ge en aktuell bild av hur dina 
kunder ser på och upplever din affärsverksamhet 
 
Med förändringsdesign identifierar du smärtpunkter och ny 
potential i din affärsverksamhet 
 
Med förändringsdesign ökar du produktiviteten och hittar nya 
sätt att strömlinjeforma din affärsverksamhet 
 
Förändringsdesign hjälper dig att prioritera i val som gäller 
utveckling av affärsverksamheten

  

Jag ansvarar för utveckling av affärsverksam-
heten, vad har jag för nytta av förändringsdesign 
i mitt utvecklingsarbete? 

!
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Du kan ge en djupare bild av vad de nuvarande och 
kommande kunderna är redo att betala 
 
Med design gör du säljandet och köpandet lättare och 
förenhetligar arbetssätten 
 
Via förändringsdesign kan du hitta svar på hur 
konverteringen av säljmöten till kundrelationer kan förbättras 

  

Jag ansvarar för försäljningen, hur hjälper förän-
dringsdesign mig i försäljningen? 

!
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Förändringsdesign söker ständigt svar på hur 
kundupplevelsen kan förbättras. 
 
Förändringsdesign hjälper dig att ta reda på vad kunderna 
mest förväntar sig och vad de är villiga att betala för 
 
Förändringsdesign söker nya sätt att involvera kunderna i 
utvecklingen av tjänster 
 
Förändringsdesign är lämplig för dig om du vill ha hjälp 
med att testa serviceidéer 

  

Jag ansvar för serviceutvecklingen, kan förän-
dringsdesign användas för att utveckla tjänster? 

!
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Jag funderar hela tiden på nya sätt för att stärka vår 
konkurrensfördel på marknaden 
 
Jag söker metoder för att lansera vår nya produkt/tjänster 
 
Min uppgift är att förnya våra webbaserade och digitala 
tjänster 
 
Förändringsdesign hjälper dig att utreda varför kunderna 
använder våra produkter och varför de byter vår produkt/
våra tjänster mot en annan 
 

  

Jag ansvarar för marknadsföringen, vad har jag 
för nytta av förändringsdesign när jag mark-
nadsför min organisations kompetens? 

!
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Jag vill ha hjälp för att inlemma vår strategi och vår 
verksamhet i en berättelse 
 
Vi behöver nya verktyg för att nå våra kunder med 
kommunikationen 
 
Vi behöver hjälp med att digitalisera den interna 
kommunikationen i organisationen 
 
Förändringsdesign hjälper dig att skapa mer fungerande 
kanaler för intern kommunikation, så att informationen 
om och införandet av förändringar i organisationen 
underlättas.

  

Jag ansvarar för kommunikationen, hur kan 
förändringsdesign förbättra den interna och ex-
terna kommunikationen i min organisation?  

!
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Med förändringsdesign fördjupar du uppfattningen om hur 
personalen upplever organisationen nu och vilka de största 
smärtpunkterna är 
 
Med förändringsdesign utvecklar du personalupplevelsen och 
sinnebilden av organisationen som arbetsgivare 
 
Förändringsdesign hjälper dit att hitta nya verktyg och 
förverkliga nya strategier 

  

Jag ansvarar för HR-frågor i vår organisation, 
kan förändringsdesign förbättra vår personals 
välmående?  

!
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SÅ HJÄLPER DIG SOURCE & KITCHEN  
I FÖRÄNDRINGENS MITTPUNKT  

För att uppnå en lyckad förändring som motsvarar dina mål 
krävs en djup förståelse av stora saksammanhang 
och att de åtgärder som bygger på denna förståelse vidtas 
målinriktat och i rätt tid.  
 
Med förändringsdesign inbjuder du människorna själva 
att genomföra förändringen, du får stöd i ledandet och 
genomförandet av förändringarna, och du identifierar dina 
dolda möjligheter. 
 
Source & Kitchen fungerar som hjälp och stöd för dig i 
förändringens vind. 
 
Ta kontakt: 
 
Kimmo Kena, servicedesigner Source & Kitchen 
tfn 0400 533 075 
kimmo.kena@thekitchen.fi 
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