
INNOVATIVT FRÅGANDE 
En metodik att skaffa förstahandskunskap om 

kundbehov och hitta lösningar—tillsammans med kunder

Webinar 15 september 2015
carina.rislund@hokahey.se 

glenn.jonasson@hokahey.se  
@GlennJonasson

mailto:carina.rislund@hokahey.se
mailto:glenn.jonasson@hokahey.se?subject=
https://twitter.com/GlennJonasson


MÅL OCH INNEHÅLL IDAG

Vårt mål med webinariet:

• Ni börjar träna innovativt frågande redan i eftermiddag 
Innehåll idag:

• Vad frågande gör med oss på insidan 
• Kulturellt motstånd mot frågande 
• Inramning av innovativt frågande 
• Metoden Why—What if—How med exempel 
• Nästa webinar: 1 december



NÄR ANVÄNDER VI FRÅGOR?

• När vi behöver bekräftelse, fakta eller besked 
• När vi inte är riktigt säkra 
• När vi vill lära oss en sak 
• När vi undrar om något 
• När vi utforskar något nytt 

• Vår förmåga att spontant ställa fria och nyfikna frågor är 
på topp vid ungefär fyra års ålder 
- Varför frågar barn så mycket? 
- Tänk om vi kunde fråga likt fyraåringar hela livet? 
- Hur kan vi vuxna träna upp ett innovativt frågande?

Frågande är en förmåga vi har, och använder



VAD GÖR FRÅGANDE MED OSS?

• Frågor öppnar upp tänkandet, driver det längre och 
djupare än vanligt 

• Frågor ger undringar och idéer en framåtrörelse 
• Frågor hjälper oss organisera tänkandet runt det vi 

söker (men ännu inte funnit) 
• Frågor är möjliga att ställa utan att ha ett svar 
• Frågor finns på insidan innan de sagts 
• Frågor verkar i det undermedvetna 24x7 
• Frågor drar till sig andras uppmärksamhet

Vårt mest kraftfulla tankeredskap



ÄR FRÅGANDE PÅ RIKTIGT?

• När normen är att görande är det viktiga och rätta, 
då kan frågande få lägre prioritet 

• När normen är att vetande ger status, då kan 
undrande ses som mindre kompetent 

• När normen är att kontroll är bra, då kan frågor om 
det okända och osäkra väcka oro

Kulturella normer värderar säkerhet och aktivitet 
över osäkerhet och reflektion



INNOVATIVT FRÅGANDE

• Nya kreativa frågor är en startpunkt för innovation 
• Allt är öppet för frågande, särskilt det vi tycker att vi 

redan vet 
• För att ställa bra innovativa frågor måste vi kunna 

(och få lov) tänka: “Det behöver inte vara så här” 
• Frågande är mest effektivt ihop med andra—ju fler 

perspektiv och kompetenser desto bättre 
• För att inte bli rörigt och resultatlöst behövs 

stringens i innovativt frågande—metodik och tempo

Villkor och utgångspunkter



METODIKEN WHY-WHAT IF-HOW
Ger frågandet struktur, riktning och rörelse

• Se och förstå 
en situation 

• Stanna upp 
• Observera 
• Fördjupa

• Föreställa sig 
alternativa 
situationer 

• Söka nya 
möjligheter

• Hitta på 
lösningsidéer 

• Undersöka ett 
konkret 
genomförande

WHAT IFWHY HOWWHAT IF



FÖRSTA STEGET: WHY
För att se och förstå en situation på djupet

WHY

När tillämpa?

• I första steget av utforskande 
• När vi vill förbättra en situation 
• När vi stöter på något som är 

moget för förbättring och 
förändring

Syfte med frågandet:

• Rama in 
• Fördjupa 
• Konfrontera 
• Definiera

Innovativa frågor, exempel:

• Varför existerar den här situationen? Varför behöver det vara så här? 
• Varför har ingen gjort något tidigare? Varför skulle vi nöja oss med 

detta som det är? 
• Varför ser vi detta som ett problem? För vem är det ett problem? 
• Varför ska vi ägna oss åt att lösa det här problemet?

Villkor för bra resultat:

• Tillgång till kontexten 
• Förstahandskunskap 
• Multi-perspektiv 
• Utforskande intention

Kompetenskrav:

• Öppet icke-vetande sinne 
• Nyfikenhet på underliggande 

faktorer  
• Förmåga hålla kvar



ANDRA STEGET: WHAT IF
För att föreställa sig alternativa situationer

WHAT IF

När tillämpa?

• I andra steget av utforskande 
• När vi söker nya idéer och 

utgångspunkter 
• När vi vill tänka nytt om ett 

problem eller en utmaning

Syfte med frågandet:

• Hitta på nya scenarior 
• Söka nya möjligheter 
• Kombinera 
• Fantisera 
• Expandera

Innovativa frågor, exempel:

• Tänk om det fanns en…?  
• Hur skulle det bli ifall…? 
• Vad vore möjligt att göra om…? 
• Tänk om alla hade…? 
• Vad fattas här?

Villkor för bra resultat:

• Tillit till processen, tålamod 
• Tillåtande atmosfär 
• Multi-perspektiv 
• Expanderande intention

Kompetenskrav:

• Kreativt tänkande 
• Helhetstänkande 
• Kunskap om verksamheten 
• Förmåga att lyssna



TREDJE STEGET: HOW
För att hitta lösningsidéer

HOW

När tillämpa?

• I tredje steget av utforskande 
• När vi vill undersöka ett konkret 

genomförande av en idé 
• När vi längtar efter verklighets-

förankring

Syfte med frågandet:

• Materialisera en idé 
• Gå mot fungerande lösningar 
• Definiera experiment 
• Hitta på prototyper

Innovativa frågor, exempel:

• Hur skulle vi kunna…?  
• Hur kan vi snabbt bygga en…? 
• Vilka sätt finns att…?  
• Vad gick fel i det här experimentet? Vad gick rätt?  
• Hur utformar vi nästa experiment?

Villkor för bra resultat:

• Konkret handling mer än 

tänkande 
• Hyperiterativt, snabbt arbete 
• Experimenterande intention

Kompetenskrav:

• Visualisering 
• Simulering & test 
• Händighet 
• Distans till egna idéer



WHAT IFWHY HOW

“In the beginner’s mind there are many 
possibilities, but in the expert’s there are few” 
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner's Mind: Informal Talks on Zen Meditation and Practice



EXEMPEL: VOLVO XC 90

Ett helt nytt 
infotainment-system

• Påkostat 
• Uppmärksammat  
• Säljande



EXEMPEL: VOLVO XC 90
WHY 
•Varför tar det så lång tid att hitta en knapp (med handskar)? 
•Varför har inte bilen Instagram? 
•På vilket sätt är detta ett problem för föraren?

WHAT IF 
•Tänk om hela instrumentbrädan var som en pekskärm 
•Tänk om jag hade alla mina internet-resurser i bilen 
•Tänk om det gick att styra bilen helt utan knappar och rattar

HOW 
•Hur kan man samla alla funktioner på en touch-skärm? 
•Hur kan ett röststyrningssystem för bil utformas? 
•Hur kan bilen byggas som en iPad?



EXEMPEL: SPÅRVAGNSBILJETT

En följetong i 
Västtrafiks 
kollektivtrafikområde

• Dyrt 
• Komplext 
• Kritiserat



EXEMPEL: SPÅRVAGNSBILJETT
WHY 
•Varför är det så svårt att förstå skillnaden mellan 
kontoladdning och områdesladdning? 

•Varför får man så mycket information på skärmen?

WHAT IF 
•Tänk om det räckte att säga vart man vill resa (som förr) 
•Tänk om varje spårvagn hade en (digital) konduktör  
•Tänk om det fanns ett biljettsystem som var en gratis-app

HOW 
•Hur kan vi bygga ett biljettsystem som en femåring förstår? 
•Hur skulle ett rättvist biljettsystem kunna se ut? 
•Hur kan Tjörn få sitt eget biljettsystem?



EXEMPEL: ÖGONSKÖLJNING



EXEMPEL: ÖGONSKÖLJNING
WHY 
•Varför måste golv och britsar bli så blöta? 
•För vem på ögonkliniken är vatten på golvet ett bekymmer? 
•Varför ska vi ägna oss åt det här problemet?

WHAT IF 
•Tänk om det fanns ett sätt att skölja utan spill 
•Hur skulle det kännas för patienten att vara torr? 
•Vad skulle bli möjligt för oss om golv och britsar förblev torra?

HOW 
•Hur kan vi samla upp sköljvattnet? 
•Hur kan vi leda bort sköljvattnet? 
•Hur kan en mobil, hopfällbar ögonsköljstation byggas?



WHAT IFWHY HOW

Processen viktigast, lita på att den ger resultat 
Metoden ger struktur, riktning och tempo 
Frågande leder oss in i det okända och osäkra, som det ska 
Kollektivt frågande mest effektivt—innovation är en lagsport

SAMMANFATTNING AV METODEN
Enkel-begriplig-relevant



KUNDLYFTETS UTBILDNINGSPROGRAM

KUNDORIENTERAD 

UTVECKLING

Vill du vidareutveckla dina kunskaper 

inom kundnära utvecklingsarbete?

Anser du att erfarenhetsutbyte 

och reflektion förstärker kunskapen?

Har du insett att kunskap på 

kvalificerad nivå tar tid att utveckla?

Kundlyftets individuellt utformade 

program som befäster din kunskap

inom produkt-, tjänste- och 

verksamhetsutveckling.

I PROGRAMMET INGÅR
• handledning i hur du konkret använder dina kunskaper i praktiken

• genomförande av praktikfall i din organisation, med individuell coachning

• systematiska reflektioner och erfarenhetsutbyten i grupp

• individuella inlämningsuppgifter och paruppgifter för förstärkning och träning

• ämnesfördjupningar och gästföreläsningar

Läs 
mer

Utbildningsprogram med 

inriktning på praktisk 

tillämpning och fördjupat lärande

Utbildningsprogram för dig som vill fördjupa din kompetens inom kunddriven innovation

AD
VA

NC
ED

KUNDINVOLVERING 
OCH KRAVHANTERING

 

Vill du kunna påverka er produkt- och 

tjänsteutveckling så kundbehoven styr hela vägen?

Anser du att ni borde vara mer strukturerade 

och konsekventa i er kravhantering?

Tycker du att iterativt utvecklingsarbete 

behöver en annan logik än den som styrs 

av processer, regler och rutiner?

Kundlyftets individuellt utformade 
program höjer din kompetens 
inom produkt-, tjänste- eller
verksamhetsutveckling. 
Vårt fokus ligger på din kunds behov.

LÄR DIG HUR DU:
•  tillsammans med kunder hittar behov med innovationspotential

•   verifierar att behovsbilden ni fått fram är korrekt och fullständig

•   formar behovsbeskrivningen så att den står sig genom hela

•
   

motiverar beslutsfattare att satsa på kundinvolvering

Läs 

mer

LEAN och AGILE

Utbildningsprogram 
med koppling till

utvecklingsprocessen

Utbildningsprogram för dig som leder utvecklings- och förbättringsarbete
LA

RG
E



NÄSTA WEBINAR: 1 DECEMBER

• Gå med i LinkedIn-gruppen Kundlyftet eller följ 
@GlennJonasson på Twitter för nyheter 

• På kundlyftet.se finns all vår information 
• Boka in nästa webinar: Tisdag 1 december kl 10-11 

- Ämne: Agile Innovation—kopplingen mellan Agil utveckling 
och kundinvolvering

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7475804&sort=RECENT
https://twitter.com/GlennJonasson
http://kundlyftet.se

