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Trender

• Minnesvärda kundupplevelser i butik

• Mindre butiker och pop-ups skapar unika upplevelser

• Mode och teknologi – en ny arena

• Medvetna konsumenter

• Bekvämlighet – omedelbar belöning

• Community, Co-creation, Samarbeten

• Personalisering

• Nya tjänster



Att se affären genom kundens ögon



Stort kundfokus
• Lindex kundresor kartlagda – har god kunskap om gain och pain points

• Ideation workshops -> växande idébank

• Customer experience roadmap 

• Nytt ekosystem för kundinsikt

Feeling attractive and updated, as well as feeling great 

about the quality, style and price and knowing that the 

products are always produced with people and the planet 

in mind.

An easy and inspiring shopping experience brings me joy

The joy of feeling attractive 
and updated, 

expressing my style, in a way 
that feels good to me.
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Agilt arbetssätt

• Utgångspunkten är kundbehov

• Agil metodik – affärsidan tillsammans med IT

• Fokus på “Minimum Viable Product”

• Nytt verktyg JIRA
• Backlog, löpande prioritering

• Transparens

• Retrospektiv

• Service design – att utvecklas tillsammans med kund
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Case Lindex App - Utveckling

1. Tydligt syfte med Lindex App 

2. Övergripande effektmål

3. Insikter om olika målgruppers
kundbehov mappades mot 
funktionalitet

4. Utveckling i sprintar:
1. Prio av backlog

2. Ny app släpptes (internt) var
tredje vecka

3. Daglig stand-up med projektteam

4. Retrospektivmöten efter varje
sprint  

Functionality

Purpose &
Effect targets
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Case Lindex App - Lansering

1. Personal lansering

2. Pilot lansering
• Urval av bästa kunder

• Resultat: Nära 25% av app användarna hade gjort ett köp

3. Publik lansering

• Tätare iterationer än i utvecklingsfasen

• Dagliga stand-up med kundtjänst och team för att
fånga feedback och issues som inte kom in via 
feedbackmodulen



Case Lindex App - Fortsättning

• Kundfeedback fortsatt viktigaste källan till 
förändring

• Kontinuerlig utveckling baserad på prioritet av
backlog

• Exempel på förbättringar som gjorts
• Editable shoppingbag - Change size, color & quantity

• One column product listpage allowing larger image
• GPS based store directions
• Create account flow improvements



Lärdomar

• Gemensamt verktyg skapar en bra grund för samarbete
med IT

• Synliggör alla utvecklingsaktiviteter som görs, skapar en
överblick

• Nyttig metodik även för projekt som inte involverar IT

• Tidskrävande att implementera ett nytt arbetssätt

• Förbättrad prioritetsmodell behövs

• För att få full effekt behöver alla delar av organisationen
arbeta agilt



Tack!

therese.blom@lindex.com
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