
Strategisk
dialogplattform

Vi visualiserar kontinuerlig både 
nuläget, visionen, den planerade 
vägen till målet och alla förändringar 
som uppstår under vägen för att 
säkerställa att alla deltagare talar 
samma språk, har samsyn och 
samförstånd och kan delta fullt ut. En 
välbeprövad process för förankring, 
planering och exekvering i komplexa 
och omfattande projekt som bygger 
på tillämpad design thinking.
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Riskbegränsning 
Vi arbetar med riskbegränsning och 
driftsäkerhet genom hela projektet.

Systemarkitektur
Utveckling av plattformskoncept och 
digital twin för parallell drift.

Principer
Design och samverkan

Forskning & 
utbildning

PRYL AB

Kulturförändring
Vi arbetar tillsammans med ledning 
och HR för att initierar, förankrar och 
genomför kulturförändringar. Genom 
upplevelsebaserad lärande uppnår
vi förståelse och motivation
hos medarbetarna.

Visuellt beslutstöd
Ett allomfattande, intelligent system som i stor 
utsträckning agerar autonomt och visualiserar 
enbart relevanta beslutsmoment samt stöder 
beslut genom rekommendationer. 

Molnbaserad
Oberoende lösning.

KOMPLETT EKOSYSTEM

Sammankoppling
De fyra huvudområdena inom PRYL AB 
fungerar som en stor,  gemensam process 
och tidigare flaskhalsar har blivit ersatta av 
parallella flöden.       

Visionsworkshop
Med syftet att skapa en extremt tydlig, 
gemensam bild.

Workshop
Usify och Combitech arrangerar en 
workshop tillsammans med ledningen 
för att konkretisera visionen och göra 
den kommunicerbar. 

För medarbetare, partners
och akademi
Specifika utbildningar som ger  
medarbetare möjlighet att delta, 
driva och bli vinnare i digitaliseringen 
och ger partners möjlighet att bidra 
på högsta nivå,
samt forskning 
i samverkan med partners
och akademi.

Samverkan
-Underleverantörer
-Samarbetspartner

Samspel mellan människor 
och teknologi
En vision som utgår från männi-
skan och vad som behövs för att 
skapa ett bärkraftigt samspel 
mellan teknologi och individen. 
Ökad konkurrenskraft vid rekry-
tering.

Utforskning
Intervju med ledningen, andra 
intressenter och nyckelpersoner 
för att förstå innehållet av 
visionen.

Bakgrund
Vi intervjuar ledningen för att 
samla in alla perspektiv som vi 
senare analyserar och visual-
iserar. Detta blir underlaget för 
den första workshopen. 

Beslutstöd
Nivå fem handlar om att skapa en 
plattform som samlar alla nivå 4 
system. Genom att samla och 
analysera informationen kan vi 
skapa en överblick av organisationen 
i realtid. Detta möjliggör att vi kan 
skapa ett visuellt beslutstöd på alla 
nivåer som inte bara visar relevant 
information, utan också kan ge 
rekommendationer på vilka
beslut som måste fattas 
och vilka konsekvenser 
de beslut kommer få.  

Vision
PRYL AB äger 
visionen.

Iterationer
Vi arbetar i iterationer och 
ger utrymme för utvärdering 
och styrning i varje cykel. 

Våra huvudfaser är:
 - Vision & Value
 - Exploration
 - Concept Creation
 - Improve
 - Realize

Vägvisning
För att lyckas med 
digitaliseringen 
arbetar vi med att 
strukturera och 
navigera genom 
kaos och
komplexitet.  

Design Thinking 
Design Thinking är en iterativ, användar- 
centrerad och snabb problemlösnings- 
metodik som genomsyrar vårt arbete. Denna 
metodik gör det möjligt för oss att inkludera 
relevanta aktörer, identifiera rätt behov, 
samt potentiella begränsningar och 
möjligheter i ett så tidigt skede som möjligt.  

Cross-industry
Kompetens och 
lösningar från flera 
olika industrier ger 
oss e�ektivitet och 
inspiration.

Holistic Approach
Vi arbetar med både 
människor och tek-
nologi för att förstå, 
möjliggöra och driva 
a�ärstransformation i 
stor skala. 

Samspel
Vi fokuserar på att 
förstå och utveckla 
människor och teknik 
för att kunna sam-
skapa lösningar som 
skapar värde.

Vägvisare
Vi vägleder, faciliterar och utvecklar under hela 
digitaliseringsprocessen, från vision över prototyper 
till implementering av slutlösningen.

TECHNICAL COMPLEXITY  +  HUMAN FACTORS

1 + 1 > 2

Inköp Produktion Marknad

Vision
Översätta visionen till en tydlig bild 
som alla i organisationen och olika 
partners kan följa. 

Vision
Konkretisera ledningens 
vision och säkerställa att vi 
förstår den fullt ut.

Vision
Kommunicera visionen
till medarbetare och 
säkerställa att alla är 
med på resan. 

Vision
Kommunicera visionen
till partners och säker-
ställa att alla kan bidra.

Roadmap
Tillsammans skapar vi en road-
map för att realisera visionen.

Vi stärker PRYL AB 
så att de kan uppnå 
mer själva.

Lösningar 
Tekniska & organisa-
toriska innovationer.

Utveckling

Flera N4

N5
Individens framtid
Strategiskt kompetenslyft och erfarenhet av 
transformeringsprocessen har gett medar-
betaren nya möjligheter hos PRYL AB och på 
arbetsmarknaden.

Legacy
Befintliga anställda, sajter, produkter 

och system integreras, vidareutveck-

las och flyttas med.

Dialogplattform 
Vi faciliterar dialog med politiker, 
region, kommun och partners samt 
agerar bollplank och vägvisare.Partnerallians

Produktion
Samverkansyta, utveckling av 
koncept, proof of concept och 
test av prototyper.

Testmiljö 

Samverkansyta (test 

labs, garage works), 

utveckling av koncept, 

proof of concept och 

test av prototyper.

Målsättning
x enheter minskat ledtid
x enheter ökat produktivitet
Datum för driftsättning
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Beslutspunkt 2020

Delbeslut

Vi skapar samverkansytor
Vi faciliterar, utvecklar och leder fysiska och 
virtuella (digitala) samverkansytor som 
möjliggör co-creation mellan deltagarna. 

Partners  

Partnerskap 
Vi bjuder in till, skapar, 
faciliterar och förankrar
nya partnerskap.

Cyber
Security

fritt

CO2

PROVEN

EXPERIENCE

COMPETENCE


