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Digital Crash Course

Lär dig jobba med 

Hypoteser och Validering

Det går att ta reda på vad era 

kunder vill ha och hur ert 

erbjudande ska designas.

Snabbt

Fokuserat 

Träffsäkert

Lär om kursen på följande sidor.
ett erbjudande från InnovationsAkademien

Vi har kokat ner de 368 sidorna 

till en Inspirerande och enkel steg 

för steg process som innehåller 

Guider, Mallar, Templates och en 

sammanfattande Canvas för beslut



Börja med att:
Beskriva det viktigaste med er målgrupp

Beskriv hur ni ska:
Skapa medvetenhet om erbjudandet
Skapa intresse att testa/köpa
Designa användandet och återkopplingen

SLUTA

GISSA !
Lär dig jobba med 

Hypoteser och Validering

Fortsätt med att:
Identifiera eventuella brister
Välj ut de mest kritiska stegen i kundens resa
Formulera spetsiga hypoteser
Välj metod för att validera giltigheten
Sammanfatta vad ni lärde er
Fatta beslut utifrån samtliga testresultat

Så här går det till 

De här modellerna och metoderna får du arbeta med:
Business Model Canvas (BMC)
Customer Journey
Testing & Learning cards
Surveys, Building Prototypes, Minimal Viable Product (MVP)

Du får mallar, templates och guider kring hur du ska 
tänka och arbeta med metoderna

Under kursen arbetar vi med ett fiktivt exempel från A till Ö

Du får inspirations – och arbetsmaterial att ta del av inför kursen

Efter kursen har du 1h fri telefonkonsultation när du ska ta dig an era specifika utmaningar
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Metoder och arbetsprocess 

är inspirerade av boken 

Testing Business Ideas

Utbildningen sker via Zoom, Google docs och menti.com   Anmäl intresse via info@realize.se



På kommande sidorna kan du läsa översiktligt hur Hypotes & 
Valideringsarbetet löper på i en steg-för-steg process.

Till varje steg finns det inledande teori som vi går igenom i kursen samt 
arbetsmallar och templates som du noterar dina svar i.

Mallarna ligger tillgängliga även efter kursen (Google docs) så att du kan 
fortsätta att arbeta med om du så önskar.

När det gäller de olika Metoderna för Test och Validering finns det ett 
avsnitt där du kan orientera dig. De materialet är hämtat direkt ur boken 
Testing Business Ideas som vi rekommenderar att du köper efter kursen.

Välkommen som kursdeltagare

ArbetsProcessen Steg-för-Steg

Copyright InnovationsAkademien

Metoder och arbetsprocess är inspirerade 

av boken Testing Business Ideas









SLUTA

GISSA !

DIGITAL CRASH COURSE
Design & Validering av Hypoteser

Datum –Tider –Priser

15/7  mellan 9-16 995:-

15/8  mellan 9-16 1.995:-

20/8  mellan 9-16 2.995:-

BOKA DIREKT VIA

https://shop.realize.se/se/art/sluta-gissa-kurs-i-

designvalidering-av-hypoteser-1.php

BOKA DIN

PLATS NU !

https://shop.realize.se/se/art/sluta-gissa-kurs-i-designvalidering-av-hypoteser-1.php

