
ATT FÖRSTÅ KUNDEUPPLEVELSE
OCH EMPATI SOM

REDSKAP TILL ETT KREATIVT SKAPANDE



JOHAN SJÖSTRÖM
ESATTO
• Rötterna i Höga kusten och bopålarna i Stockholm.

• Business Designer på Esatto.

• 20 års erfarenhet som konsult inom digital utveckling.

• Bakgrund som utvecklare, ledare och utbildare.

Hjälper företag att kombinera kundinsikt, designtänkande och lean-startup-metoder för att 
sätta affärsutvecklings- och innovationsprocesser i rätt riktning.

Johan håller kurser via Dagens Industri, Resumé och Handelshögskolans exed-program. 

MISSA INTE JOHAN OCH CAMILLAS CX KURS I MARIEHAMN 27-28.11



Passion att förändra med 
människocentrerad design.

Mission om att bidra till hållbara, mera 
människocentrerade sätt att tjäna pengar.





“Odd as it may seem, I am 
my remembering self, and 
the experiencing self, who 

does my living, is like a 
stranger to me.”



Källa: Daniel Kahneman



Inre motivation
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Edward L. Deci and Richard Ryan

Self Determination Theory (SDT)

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_L._Deci
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Ryan_(professor)


9Källa: https://www.youtube.com/watch?v=3sRBBNkSXpY

https://www.youtube.com/watch?v=3sRBBNkSXpY
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Kundupplevelsen finns därute!



Vad menar vi med kundupplevelse?

Den känsla
som uppstår hos kunden

som ett resultat av samtliga interaktioner 
med ditt företag och varumärke 

över tid.

CX 
#2
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Webbsite.se



Jimmy Nelson



Källa:jimmynelsonfoundation.com. Please visit!





”Start by making your bed”!
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Webbsite.se

Gör kvalitativ
research. 

- Gör ut kundresekartor.

1



Etablera 
kundinsikten och 

Kundresan 
organisatoriskt och 

fortsätt lyssna!

2
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Etablera kunskapen
om att 

Kundupplevelse 
behöver ledas och 

styras

– att det är en affärsdiciplin. 

3



Det börjar med empati



”SÅRBARHET HANDLAR OM ATT 

INFINNA SIG OCH ATT VARA MODIG”

Brenie Brown, ”Dearing greatly”



Gå på första dejten efter skilsmässan



Be om hjälp



Utan sårbarhet finns vare sig 

kreativitet eller innovation.



För att kreativa processer är osäkra. 
Vi måste göra fel för att lära oss.



Empati à Sårbarhet à Kreativitet





Tror du att människorna i din 
omgivning gör sitt bästa?



Turn on your empathy 
and start making your 

bed!

Johan Sjöström
Business Designer & partner

Esatto AB
+46 730 70 08 31

johan.sjostrom@esatto.se


