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SamverkanProcess Metod

Processmognad — vad görs

Grundstrukturen med aktiviteter, 
beslutspunkter och resultat



Process Metod

Samverkansmognad — vem gör det 
och med vem

Projektformer, tvärfunktionellt arbete, 
grader av kundkontakt

Samverkan



SamverkanProcess

Metodmognad — hur görs det

Metodval, metodmix, metodbredd

Metod



Process

Processmognad — vad görs

Grundstrukturen med aktiviteter, beslutspunkter och resultat 

• Har processen tydligt resultat och tydlig kund? 
• Är det tydligt var processen börjar och slutar? 
• Är processen visualiserad? Är den begriplig? 
• Är processen repeterbar i olika typer projekt? 
• Mäts processens resurs- och resultateffektivitet? 
• Har processen en ansvarig med befogenheter? 
• Finns processhandbok? Versionshanteras den? 
• Jämförs processen med andra på utsidan?



Samverkan

Samverkansmognad — vem gör och med vem

Projektformer, tvärfunktionellt arbete, grader av kundkontakt 

• Utförs kundinvolvering och kravhantering som projekt?   
• Vilken projektkompetens finns för de tidiga utforskande 

utvecklingsfaserna? 
• Samarbetar marknads- och utvecklingsfunktionerna om 

kundbehov? Hur går det till? 
• Har alla kundkontakt? Om inte, vem har det? 
• Hörs kundens röst hela vägen i utvecklingsprojekten? 
• Får projektdeltagare följa med projekten?



Metod

Metodmognad — hur görs det

Metodval, metodmix, metodbredd 

• Finns alternativa insamlingsmetoder? 
• Väljs metoder för insamling och bearbetning aktivt? 
• Vägs metodkombinationer mot varandra? 
• Lärs metodkunskap ut systematiskt? 
• Finns metodkunskapen hos några få eller fler? 
• Förbättras eller förnyas metoder och verktyg? 
• Används prototyper i behovsvalideringen? 
• Förekommer metoder för kreativt tänkande?



SamverkanProcess Metod

Processmognad — vad görs

Grundstrukturen med aktiviteter, beslutspunkter och resultat 

Samverkansmognad — vem gör det och med vem

Projektformer, tvärfunktionellt arbete, grader av 
kundkontakt 

Metodmognad — hur görs det

Metodval, metodmix, metodbredd



Fyra mognadsnivåer



SamverkanProcess MetodMognad

Nivå A: industriledande

Nivå B: mogen nivå

Nivå C: viss mognad

Nivå D: låg mognad



NIVÅ D — LÅG MOGNAD
Sporadiska tillämpningar utan enhetlighet eller samordning

Exempel process: Inga beskrivna rutiner för aktiviteter eller 
beslutspunkter i kundinvolvering  

Exempel samverkan: Arbete i tidiga utvecklingsfaser görs inte i 
projektform; utvecklare har ingen egen kundkontakt; marknads- och 
utvecklingsfunktionerna samverkar knappt 

Exempel metod: Insamling av behov och krav endast internt från 
individuella källor; inga systematiska metoder används för insamling 
eller bearbetning



NIVÅ C — VISS MOGNAD
Definierat, dokumenterat och infört i ett fåtal utvecklingsprojekt

Exempel process: Beskrivna rutiner finns för aktiviteter och 
beslutspunkter i kundinvolvering  

Exempel samverkan: Utvecklare har ibland egen kundkontakt; viss 
samverkan mellan marknads- och utvecklingsfunktionerna i enskilda 
projekt 

Exempel metod: Några metoder används, oftast på enskilda initiativ; 
inga aktiva val av metoder eller källor; ingen medveten metodmix



NIVÅ B — MOGEN NIVÅ
Kundinvolvering fullt implementerad och i bruk

Exempel process: Alla utvecklingsprojekt använder processen  

Exempel samverkan: Alla har egen kundkontakt; marknads- och 
utvecklingsfunktionerna arbetar integrerat; allt utvecklingsarbete går i 
projektform 

Exempel metod: Metodkunskap väl spridd hos många; aktiva val av 
metoder och källor i alla projekt; medveten metodmix



NIVÅ A — INDUSTRILEDANDE
Kundinvolvering en uttalad konkurrensstyrka; förebild för andra

Exempel process: Processen mäts, granskas och förbättras 
kontinuerligt och systematiskt  

Exempel samverkan: Alla har egen kundkontakt; projektteamen 
bemannas utifrån kompetens (inte organisationstillhörighet); 
projektdeltagare har minst 50% tid i varje projekt och stannar över tid 

Exempel metod: Metoder och kombinationer utvärderas ständigt; 
egna metoder utvecklas



Förbättringsstrategier
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FÖRBÄTTRINGSSTRATEGI — RÅD

Gå systematiskt fram:

• Förbättra på en nivå i taget 
• Följ anvisad förbättringsordning
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Process Samverkan Metod

FÖRBÄTTRINGSSTRATEGI: D TILL C

Processen ger en grundstruktur:

1. Process, för grundläggande arbetsgång 
2. Samverkan, för samsyn och ökad kundinsikt 
3. Metodutbildning, för behovsförståelse
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Process Samverkan Metod

FÖRBÄTTRINGSSTRATEGI: C TILL B

Resultatspridning viktigare än att följa en processbeskrivning

1. Samverkan, för spridning och momentum 
2. Metodutbildning, för resultatförstärkning 
3. Process, för enhetlighet
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Process Samverkan Metod

FÖRBÄTTRINGSSTRATEGI: B TILL A

Upp på den industriledande nivån:

1. Samverkan, för fullt genomslag 
2. Process, för ständig trimning och förbättring 
3. Metoder, för fortsatt lärande och utveckling
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FÖRBÄTTRINGSSTRATEGI — SAMMANFATTNING

• Arbeta systematiskt, på en nivå i taget 
• Undvik processfokus, se i stället till syftet med varje insats 
• Prioritera spridning och samsyn; kundcentrering handlar mest om attityder 
• Våga börja och lita till att rörelsen framåt har ett värde i sig



Konsekvenser för ledningen
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FÖRBÄTTRINGSSTRATEGIER PER NIVÅ
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SAMVERKAN VIKTIGAST FÖR KUNDCENTRERING



John C. Maxwell, ledarskapsförfattare

”Regler	och	rutiner	
är	för	att	folk	ska	
sluta	tänka”	



Vår huvudreferens för modellen: 
Matti Kaulio, MariAnne Karlsson, Helena Grubb och Claes Mellby: 
PRE - Kundförståelse i produktutveckling, 1999 
Innehåller grundläggande teorier om att undersöka och utveckla en organisations förmåga 
till ökad kundförståelse i produktutveckling inklusive fallbeskrivningar. Ursprungligen ett 
utvecklingsprojekt i samarbete mellan Chalmers och IVF (idag SWEREA). 



Varför en handbok i kundinvolvering?
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Kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg

”Lyssnande är det ord vi använder
Carina Rislund och Glenn JonassonH
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Glenn Jonasson är civilingenjör från Chalmers och 
reservofficer i flottan. Han är ledarskapskonsult och 
moderator med en särskild förmåga att förklara och 
förenkla. Hans fallenhet för att läsa av samspelet 
mellan människor kommer till användning i de flesta 
branscher.

Carina Rislund har en doktorsexamen i 
personskadeprevention från Chalmers och studier 
i utbildningsledarskap vid Göteborgs Universitet. 
Hon är certifierad europaergonom och arbetar med 
att föreläsa och utbilda inom kundorienterad design 
och innovation.

Kontakta oss:
carina.rislund hokahe .se
070-511 36 34
eller läs mer på kundl ftet.se och hokahe .se



NÄSTA WEBINAR: 31 AUGUSTI KL 10

• Gå med i LinkedIn-gruppen Kundlyftet 
• Hitta all vår information på kundlyftet.se 
• Boka in nästa webinar: fredag 31 augusti 2018 kl 10-11 
• Ämne: Produktionslogik och utvecklingslogik 

- Produktion och utveckling styrs av olika världsbilder — håll isär dem 
- Problemet är att produktionslogiken i praktiken dominerar  
- Lösningen är att tillämpa utvecklingslogikens synsätt och styrmetoder

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

