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FÖRORD 
 

”Ingen välsignelse är så stor som arbetets, och bara den människa som har arbetat hård hela 
livet, kan säga: Jag har levat.” 

Jag är tacksam för många saker i livet, just i detta arbete har många människor bidraget med 
en hel del för att göra arbetet så bra som möjligt. Arbetet utfördes på Akademin Innovation, 
Design och Teknik (IDT)på Mälardalens Högskola. Det har varit en spännande tid där jag har 
haft många utmaningar och flera hinder att tackla. Vissa planeringar har gått som man har 
velat andra har inte gått lika bra. Men i slutändan är jag väldigt nöjd och ser fram emot 
framtiden.  

Jag vill tacka först och främst min handledare Christer Nygren som har visat ett enormt 
engagemang under hela perioden då jag gjorde examensarbetet. Han har gett mig 
reflektioner med stor betydelse och motiverat mig igenom arbetet. Andra intressanta 
diskussioner har jag haft med flertalet studenter som har bidragit med åsikter och jag 
oerhört tacksam för det. 

Jag vill tacka alla informanter som har ställt upp och gett mig information/material om deras 
företag/organisationer. Dessa personer är grunden till arbetet, stort tack till er informanter.  

Tack till även till Carina Sjödin som har gett mig värdefull feedback som har bidragit till en 
förbättrad uppsats.  

Avslutningsvis vill jag säga till alla studenter som skall påbörja sitt arbete eller sina studier, 
att kämpa, inte ge upp, ta chansen och utnyttja möjligheterna på högskolan. Ni avgör 
framtiden och det är ni som kan påverka.  

Tack även för hela Mälardalens Högskola för den utveckling som ni har gett mig, jag är 
oerhört stolt över att ha studerat på Mälardalens Högskola, bland den bästa perioden i mitt 
liv. 

Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present i ett paket men utan att 
ge bort det. 

 

Varmaste hälsnignar 

Sasan Shaba  
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SAMMANFATTNING  
 

Titel:  En effektiv modell för idéutveckling 

Datum:  2010-01-07 
Kurs:  Kandidatuppsats i Innovationsteknik, 15 högskolepoäng 
Författare:  Sasan Shaba 
Handledare:  Christer Nygren 
Examinator:  Sven Hamrefors 
Nyckelord:  Idéutveckling, Innovationsrådgivning, Workshop, affärsutveckling 
 
Syfte:  Syftet med denna rapport är att ta fram en modell som effektiviserar 
och      .                                      hjälper idéägarnas innovationsprocess vid idéutveckling. Denna 
modell   d                                      . skall kunna gå att applicera på workshops och vid 
innovationsrådgivning. 

 
Metod:  I uppsatsen utnyttjade jag den kvalitativa metoden för att få en   
…………………………datainsamling där 7 respondenter ingick i intervjuerna. Dessutom är 
…………………………all informationen hämtat ifrån teoriböcker och  forskningsartiklar, detta 
…………………………för att kunna besvara forskningsfrågan på bästa möjliga sätt. 

 
Slutsatser:  Slutsatsen är en modell skapad utifrån datainsamlingen,   
…………………………samt forskningsartiklar där jag har försökt hitta kompletteringar till 
…………………………nuvarande modeller och ökat effektiviteten i idéutveckling. Modellen 
…………………………skall kunna anpassas till individen eller företaget. 
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ABSTRACT 
 

Title:  An effective model for the idea development  

Date:   2010-01-07 

Course:   Bachelor Thesis in Innovation managment, 15 Swedish  
    Credits 

Author:   Sasan Shaba 

Advisor:   Christer Nygren 

Examiner:   Sven Hamrefors 

Keywords:   Ideas, Innovation Consultancy, Workshop, Business   
   Development 

Purpose:   The purpose of this report is to create and develop a model that 
streamlines and helps the innovationprocess of an idea owner and 
also in the development of ideas.This model should be able to apply 
for workshops and in innovation advice or business devlopment. 

Methodology:  I used the qualitative method in my essay just to get a maximum clear 
data collection, where the seven respondents were included in the 
interviews. However, much of the information retrieved from the 
theory books and research/science articles, in order to answer the 
research/Sceince question in the best possible way 

Conclusions:   I created a idea developming model from the information i got from 
theory books and of course the informants and also research/science 
articles. I have tried to find additions to existing idea development 
models and increased efficiency in the development of ideas. The 
model should be adaptable to the individual or company and will also 
works in different workshops. 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 
Den stora utmaningen och problematiken som människan står inför just nu där växthuseffekten 

ändras och man börjar inse det stora hotet ifrån klimatförändringen. Det är viktigt att vi börjar 

spara på våra resurser och utnyttja redan använda resurser på ett bra och effektivt sätt. I 

många delar av världen är människor överkonsumerade och det är med en kritisk åsikt jag 

höjer rösten, där jag tycker att vi använder för mycket produkter för att sedan slänga bort 

dessa1

I denna rapport koncentrerar vi oss på att definiera vilka möjliga modeller som kan anpassas 

till företaget Same same but different by Haloya. Studien avser framtagningen av förslag på en 

process över idéutveckling för företaget Same same but different by Haloya., dessa modeller 

behöver inte nödvändigtvis vara slutgiltiga modeller utan är konkreta förslag som man kan 

utgå ifrån.  

.  

 
1.1 Inledning 
Företaget Creative Environment Design grundades 2009 och arbetar med recycle/remade 
design. CED kommer att ha två inriktningar i företaget, ena inriktningen kommer att vara att 
jobba med att skapa en ny design ifrån äldre produkter som inte längre uppfyller sitt 
användarsyfte. Man jobbar mer praktiskt med produkter och återvinner dem. Tjänstedelen i 
företaget koncentrerar sig på idé- och tjänsteutveckling.  

Företagets unikhet framgår genom story telling av varje produkt man skapar. Man skapar då 
en känsla och en historia bakom den nya produkten som skapas av de äldre produkterna. 
Företaget kommer i första hand att inrikta sig på att ta hand om möbler med en historik eller 
en personlig anknytning till en historia bakom produkten. På så sätt kommer man att kunna 
skapa något med en specifik känsla då man inriktar sig mot att få produkten levande på ett 
nytt sätt. Företaget kommer att lansera ett design märke som kännetecknar företagets 
produkter.  

Recycle design är att återanvända gamla produkter och få människor att sluta 
överkonsumera.  Onödiga prylar som inte utgör någon viktig del av människors vardag finns 
staplade i alla möjliga affärer. Recycle design handlar om att värna om miljön, att tänka 

                                                        
1 Zeitgeist The Movie (2008) 
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miljövänligt och inte överkonsumera saker och ting. Det handlar om att skapa något nytt ur 
något gammalt och designa om det till något nytt2

  
1.1.1 Primärkoncept 

. 

Det primära konceptet är företagets miljötänk, istället för att konstant köpa nya produkter 
kommer företaget att utnyttja de gamla produkterna som människor redan har använt för att 
sedan göra om de till nya och designrika produkter. Unikheten kommer att vara historiken 
bakom varje produkt och själva storyn som produkten representerar.  

1.1.2 Sekundärkoncept 
Det sekundära konceptet kommer att vara tjänsterna som företaget erbjuder kunderna, 
förutom designade möbler kommer företagets tjänstedel att jobba aktivit med idé- och 
tjänsteutveckling i olika former. Därför är det tänkt att denna studie ger en grund till 
företagets egna process som möjligtvis tillämpas genom workshops. 

 
1.2 Bakgrund 
Jag valde att utföra Företaget har utvecklats med flera affärsutvecklare och är i sin grundfas 
just nu. Det har varit mycket arbete att utföra och man räknar med att företaget har en klar 
grund för marknaden under januari månad. Utvecklingen av företaget har skett i samband 
med Idélab där ett stort nätverk har blivit kopplad till projektet. 

examensarbetet på mitt eget företag, för att kunna dra konkreta slutsatser om hur tjänsterna 
i företaget bör utvecklas. I examensarbetet är det tänkt att jag ska få en slutgiltig konklusion 
om tjänsterna, detta för att kunna arbeta vidare med utvecklingen av företaget. 

1.3 Problemdiskussion 
Kreativitet, innovationer och idéutveckling är något som växer mer och mer, många 
utvecklar modeller som värnar om idéutveckling och i detta fall är tanken med studien att 
återigen skapa en effektiv idéutvecklingsmodell inom innovationsrådgivning. Same same but 
different by Haloyas tänk är att människor måste sluta överkonsumera, kanske genom att 
utveckla sina egna idéer, kanske genom remade design och idéutveckling. Människor har lätt 
för att spendera pengar och köpa allt för mycket saker som egentligen kan vara ganska 
onödiga, istället kan man göra om sina gamla produkter som man egentligen inte vill ha och 
på så sätt vara mer nyttig och värma om miljön. Problemet är, hur ska man få människorna 
att förstå sig på miljövänlighet och hotet ifrån klimatförändringen? 3

Eftersom jag är ensam i mitt examensarbete så kommer all diskussion att ske mellan mig, 
handledaren och affärsutvecklaren på idélab. En viss problematik kan uppstå gällande 
utvecklingen av modellerna för alla dessa tjänster, dilemmat ligger i hur man ska samla 
information och framför allt rätt information för att dessa modeller ska kunna skapas. 
Grundtanken är att följa teorierna i litteraturen men i en noggranare eftertanke kan det vara 
rimligt att utforska den praktiska världen och att kanske även utgå ifrån entreprenörernas 
tankar. En kombination av teori och praktik skulle göra att man fick en bättre blick över hur 
modellerna kan se ut. 

.  
 

                                                        
2 Story of stuff, dokumentärfilm (2009) 
3 Story of stuff, dokumentärfilm (2009) 
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Företaget Same same but different by haloya kommer att ha mycket fokus på idéutvecklingen 
vilket gör att modellen måste bearbetas grundligt, då den modell som tas fram även kommer 
att appliceras i workshops för idéutveckling4

1.4 Syfte 

. 

Syftet med studien är att framför allt ta fram grundläggande modell för företagets 
idéutvecklingsverksamhet samt att kunna försöka utveckla dessa. Jag vill även skapa en 
vision där man beskriver företaget om 5 år5

1.5 Målgrupp 

. Vart bör same same but different by haloya vara 
och vad har företaget för mål. 

Studiens vänder sig till affärsutvecklare, idéutvecklare, innovationsrådgivare eller någon som 
arbetar direkt eller indirekt med idé- & Tjänsteutveckling. Studien kan även vara intressant 
för lärare eller forskare inom samma område. 

1.6 Forskningsfrågor 
Det jag vill få ut av studien är en effektiv modell för idé- & tjänsteutveckling vilket också 
är huvudfrågan för studien. Rimligt bör det vara att den frågan skall besvaras och inget mer 
då flera frågor kan få studien att bli oklar. 

1.6.1 Huvudfrågan 
 Effektiv modell för idé- och tjänsteutveckling 

 

1.7 Projektavgränsningar 
Studien kommer att vara specifik för företaget Same same but different by Haloya vilket inte 
kommer inkludera mycket information om andra företag förutom informanternas material. 
Arbetet inriktar sig enbart mot utvecklingen av tjänsten och mission och vision för företaget. 
Arbetet omfattar 10 veckors studier på helfart vilket är 400 timmar. Därför kommer en 
grundläggande utveckling av företagets tjänster skapas och om tid finns så skall dessa 
självfallet utvecklas.  

Studien kommer vid eventuellt förhinder av något företag att sekretessbeläggas då många 
företag inte vill avslöja sina företagsmodeller. Beslut i denna fråga får klargöras i de tidigare 
veckorna av examensarbetet, efter kontakt med de berörda företagen. Fokusen kommer med 
andra ord att innefatta enbart företagets tjänstemodeller och ingenting mer. Dessutom 
kommer varje informant att vara anonym detta för att inte skapa några konflikter eller 
efterföljande effekter. 

1.7.1  Tidsplanering 
Tidplaneringen är väldigt viktig för mig då jag utför den andra delen av projektet parallellt 
med studien. Eftersom examensarbetet innefattar 15 högskolepoäng betyder det att man har 
400 timmars arbete att utgå ifrån vilket ger mig mycket tid att fördela mellan olika delar i 
examensarbetet och rapporten. Eftersom jag är en ingenjör i grund och botten är det lätt att 
jag använder mig utav en så kallad Ganttschema då många ingenjörer använder den.  

                                                        
4 Marttala, A & Karlsson, A. (1999) s.25 
5 Marttala, A & Karlsson, A. (1999) s.23 
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Ganttschema utformas oftast av ett grafiskt diagram och ett stapeldiagram där man 
kategoriserar de olika momenten och fördelar tiden mellan dessa. På så vis skapar man en 
klar tidlinje som man kan utgå ifrån6

Min fördelning av projektet ser ut som följande, 

. Fördelarna med en ganttschema är att 
kommunikationen mellan olika parter blir enklare och då tänker jag först och främst på min 
handledare sedan för övriga läsare av rapporten. 

• Research – 62h 
• Litteratursökning – 66h 
• Intervjuer – 46h 
• Analyser – 56h 
• Processmodeller – 60h 
• Rapport – 82h 
• Opponering – 10h 
• Presentation – 18h 

Tiden är som tidigare skrivet 400 arbetstimmar vilket har fördelats enligt ovanstående 
siffror. För mer information se bifogad ganttschema under rubriken bilagor. 

1.7.2 Flödesschema 
För att få en bra överblick på arbetet i projektet och Ganttschemat gjorde jag ett 
flödesschema som illustrerade aktiviteterna under projektet och vad som bör utföras under 
varje aktivitet. Samtidigt hjälper det mig att hålla planeringen och fokus på vad jag ska göra 
och inom tidsramen för projektet. Detta är alltså en skiss över hur jag har tänkt mig att 
arbeta igenom examensarbetet, förändringar kan självklart ske. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Ganttschema i bilagor 

Projektstart 
 - Ganttschema 

- Research 
 

Mål 
- Inlämning av 

rapport 
- Redovisning 

 

Modeller 
- Litteraturläsning 

- Kontakt med 
informanter 

  

Fas 1 
- Förberedning - Intervjuer  

- Litteraturläsning 
- Analys & Rapport 

 

Sammanställnin
g av rapport 

Modellframtagning 
- Översikt över alla 

modeller 
- Rapport 

- Litteratur 
- Handledare 

Fas 2 
- Intervjuer 
- Litteratur 
 - Modeller 

Feedback 
- Feedback av 

handledare 
- Rapportskrivning 

Feedback 
- Handledare 

- 
Rapportskrivning 

  

Figur 1 –  Grafisk översikt av examensarbetet 
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1.8 Vision 
Min vision med rapporten är att skapa en så bra rapport som möjligt, rapporten ska vara lätt 
förståeligt samt att innehålla all konkret fakta som hjälper läsaren att förstå syftet med hela 
examensarbetet. Därför kommer jag att använda mig av mycket litteratur, många intervjuer 
och många forskningsartiklar.  

1.9 Design av rapporten 
Upplägget av rapporten kommer att se ut som följande.. 
 

♦ Inledning 
♦ Metod 
♦ Teori 
♦ Empiri & Analys 
♦ Diskussion 
♦ Slutsatser 

 

Jag anser att det är viktigt att man har en ”designad kommunikation” som gör arbetet lättare 
att följa. Oftast kan längre texter vara jobbiga att läsa och det blir inte lättare när texterna går 
ihop i varandra. Jag kommer därför att försöka skilja olika rubriker ifrån varandra genom att 
använda färger.  
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2. METOD 
För att nå fram till konkreta slutsatser där man kan redogöra vilka modeller som kan vara 

lämpliga för företaget är det viktigt att använda sig av befintliga teorier. Arbetet kommer att 

försöka utgå ifrån vissa antaganden som är information ifrån informanterna och deras 

material som de delar med sig och andra bolag så som Almi till exempel. Jag kommer även 

använda mig utav många teorier ifrån litteraturen för att sedan kunna dra en slutsats om varje 

anpassad modell. Min tanke är att intervjua tillräckligt många informanter för att få en stabil 

empiri. Helst skall informanterna vara entreprenörer, coacher eller personer som har varit i 

idéutvecklingsprocesser. 

Av respekt för dessa entreprenörer kan viss information behandlas konfidentiell då  

företagshemligheter i form av metoder och rutiner kan avslöjas, i intervjuer eller bilagor. Skulle 

ett sådant läge uppstå gäller det att först och främst göra en förfrågan hos ägaren till 

materialet. I många fall önskas ett sekretessavtal mellan parterna vilket också kommer att bli 

fallet i denna rapport.  

 

2.1 Val av metod 
Jag kommer att välja inrikta mig på en kvalitativ metod där jag använder mig utav 
informanternas kunskap. Jag kommer att intervjua många informanter för att kunna få ett 
helhetsperspektiv av hur informanterna jobbar i sina företag7. Då min tid är väldigt 
begränsad kommer jag att välja att arbeta med informanter som är lätta att nå och som jag 
kan intervjua relativt snabbt. Den kvalitativa metoden anses vara bra då jag i fråga vid 
intervjun får möta informanten och intervjua personen, detta gör att man kan se reaktioner, 
attityd och på så sätt kan man få en bättre bild av personens tänkande8. Genom en kvalitativ 
intervju får informanten är den som påverkar samtalets utveckling. För intervjuaren gäller 
det att bara följa sina ramar gällande frågor som man9 vill ha besvarade, på så sätt kan man 
få ut mycket mer information än en kvantitativ metod10

Jag kommer att utgå ifrån en problemorienterad angreppssätt där jag använder mig utav 
vissa frågeställningar (Se kap 1.6 Forskningsfrågor) som jag ska utgå ifrån. Jag kommer att 
studera tidigare forskning inom området för att sedan utveckla fram mina slutsatser genom 
litteratur, intervjuer och forskningsartiklar

. 

11

                                                        
7 Holme, I. Solvang, B (1997) s.92 

, med andra ord kvalitativ angreppssätt.  

8 Holme, I. Solvang, B (1997) s.93 
9 Holme, I. Solvang, B (1997) s.78 
10 Holme, I. Solvang, B (1997) s.99 
11 Bell, J. (2000) s. 92 
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2.2 Motiv för val av metod 
Jag valde att utgå ifrån en kvalitativ metod eftersom mitt examensarbete är speciell då jag 
jobbar med att ta fram en processmodell. Detta gör att jag måste vända mig till befintliga 
entreprenörer som redan har gått ”den vägen” och upplevt många problematiska situationer. 
I en kvantitativ metod använder vi oss av enkäter, statistik och siffror vilket jag inte 
efterfrågar då projektet måste få en mer verklig bild i form av intervjuer med 
entreprenörer12

2.2.1 Angreppssätt 

. 

 

2.3 Alternativa metoder 
Den Kvantitativa metoden är den andra metoden inom forskningen där man använder sig av 
olika informationskällor som man sedan omvandlar till siffror som man sedan analyserar. I 
en kvantitativ metod utgår man mycket ifrån precision, man vill ha exakta siffror och grafer, 
Man är även intresserad av olika sorters statistiska principer så som ”genomsnitt” 
”gemensamma” och det finns en ”jag-det” relation i varje undersökning. Den verklighet som 
siffrorna bevisar behöver inte vara då den sanna verkligheten utan bygger på statstik.   
 

2.4 Användning av tidigare kunskaper 
I utförandet av examensarbetet kommer jag att använda mig utav tidigare kunskaper inom 
design och innovationsteknik. De senaste åren har jag spenderat på Mälardalens Högskola, 
hur jag hamnade på innovationsprogrammet är egentligen en berättelse i sig. Jag studerade 
först till designingenjör, där jag tog min examen förra året (2008). Dock var innovation och 
entreprenörskap något som jag betraktade som ytterst viktig egenskap i mitt liv där av min 
placering på innovationsprogrammet.  

Det gör att mina tidigare kunskaper är väldigt breda, jag känner att jag behärskar design 
tänket och har jobbat med processer på ingenjörsprogrammet. På senare tid har jag 
kompletterat detta med ytterligare innovationsteknik med fokus på idé och 
konceptutveckling, personlig utveckling, Entreprenörskap och självklart innovationer.  

Jag kommer även att titta mycket på tidigare forskning inom begreppen redesign, reuse 
design, remade design och recycle design13

 

. Förhoppningsvis hittar jag rätt material som jag 
kan utgå ifrån för att skapa en helhetsbild av begreppen. 

2.5 Kritisk granskning av metoden 
Jag kommer att undersöka alla källor som jag kommer i kontakt med, detta för att kunna 
säkerställa det arbetet som jag utför och självfallet för att läsaren skall få en så trovärdig bild 
som möjligt. Jag kommer även att använda mig att media där jag inkluderar, 
dokumentärfilmer, tidningar, musik, andra filmer och annat som finns tillhands. Allt detta för 
läsaren ska kunna förstå helhetsbilden av examensarbetet på bästa möjliga sätt.  

                                                        
12 Holme, I. Solvang, B (1997) s.76 
13 Story of stuff, dokumentärfilm (2009) 
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Litteraturmässigt kommer jag att använda mig av flertalet böcker som på ett eller annat sätt 
påverkar examensarbetets resultat. Studien i fråga skall vara en översiktlig granskning av 
litteraturen där man hittar lämpliga modeller att utgå ifrån14

Gällande mina intervjuer har jag valt att utgå ifrån de informanter som är tillgängliga för 
intervjuer. Mitt mål är att nå mer än 6 informanter, gärna att jag kommer upp i 8-10 
intervjuer. Läsaren bör ta hänsyn till intervjuerna som kommer att utföras och jag är 
medveten om risken att en viss skevhet (bias) kan uppstå då informanterna helt enkelt är 
människor och kan möjligtvis bli påverkade av intervjuaren

. 

15

Vissa begrepp kan vara förkortade eller för vetenskapligt utformade och därför kommer det 
att finnas en sk, ”begreppslista” där man kan gå tillbaka till för att se vad som menas med 
olika begrepp. Detta kan underlätta för läsningen för läsaren, det blir enklare att följa alla 
förkortningar om man har en sådan lista.  

.  

2.6 Datainsamling 
Ett tillvägagångssätt för insamling av data är att hitta rätt litteratur som är anpassad för 
examensarbetet. Lämplig litteratur som har anknytning till studien ska tillämpas i rapporten 
. Även forskningsartiklar kommer att bearbetas, då tanken är att man utgår ifrån en rad olika 
artiklar för att kunna koppla artiklarna samman med teorierna i böckerna. En kritisk 
granskning av litteraturen kommer att ske för att säkerställa arbetsmaterialet ännu mer 16

2.7 Projektdagbok 

. 

För att kunna utveckla sig själv och sitt projekt är det viktigt att man använder sig av 
projektdagbok. En dagbok i form av loggbok kan vara till väldigt stor hjälp för läsare och 
andra att förstå sig på hur personen utfört sitt arbete. En dagbok kan beskriva hur man har 
arbetat sig fram under hela projektets gång. Dessutom kan den enkelt visa vart bristerna 
finns och ge en bild på anledningar till varför dessa brister uppkom. En loggbok måste 
användas aktivt och på så sätt kan man få en förståelse över alla situationer, inte enbart för 
läsarna utan för mig själv, för att kunna reflektera över arbetet och dess resultat17

En dagbok kan skapas på olika sätt, förr i tiden använde man anteckningsböcker och 
liknande, sedan övergick det till olika former av datafiler. Nuförtiden använder sig många 
utav blogg för att kunna dokumentera alla speciella händelser i projektet. Jag personligen har 
tänkt använda mig av tre olika metoder.  

.  

1. Jag kommer att använda mig av en loggbok som jag alltid har med mig, på så sätt missar jag 
ingenting, var det sig är idéer, tankar eller information.  

2. Metod nummer två kommer att vara en intern dagbok som är i form av en datafil där jag 
analyserar dagen kort.  

3. Den tredje metoden är en blogg som kommer att uppdateras konstant. Skillnaden mellan 
bloggen och övriga metoder är att i bloggen kommer det finnas annan information 
tillgänglig, dessutom kommer information som är viktig för arbetet inte helt och hållet 
publiceras på bloggen, creativeenvironmentdesign.wordpress.com 18

                                                        
14 Bell, J. (2000) s.76-77 

. 

15 Bell, J. (2000) s.123 
16 Bell, J. (2000) s.76 
17 Bell, J. (2000) s.131 
18 Bell, J. (2000) s.130 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel ska jag försöka beskriva på bästa möjliga sätt författarnas teorier där jag 

kommer att försöka förklara olika begrepp, innovationstyper, modeller för 

innovationsprocesser och annat som hör till mitt arbete. Genom teorin ska jag försöka 

framställa dessa modeller för företaget CED. Anledningen till att jag gärna beskriver begreppet 

”innovation” och skapar en fördjupning inom det är att mitt företag kommer att jobba med 

innovationer på olika sätt dels genom rådgivning (innovationsrådgivning), 

innovationsföreläsningar oc workshops som behandlar ämnet innovation.  

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Att uppnå kreativitet och innovativa koncept är det många strävar efter.  Forskningen står 
under en stor utveckling där den innovativa och kreativa människan står i centrum 19. Många 
menar att det handlar om att få människan (idéägaren) att utveckla sin idé, detta sker i form 
av rådgivning som även kallas för ”innovationsrådgivning”. Det man använder sig av är 
rådgivningsmodeller som kan ha ett samband med coaching modeller. Genom coaching 
hjälper man individer att uppnå ett mål genom att sätta upp olika punkter som personen ska 
genomgå, oftast agerar en coach genom frågor för att få personen att tänka till. ”specific 
individual knowledge gaps, such as a better understanding of how a widget works or why 
invoicing is done a certain way20

 
” 

Innovationsrådgivning kan variera ganska mycket ifrån ena inkubatorn till en annan. Exemplevis 
har en liten inkubator ett annat system än en stor inkubator så som Innovation Stockholm. Man har 
granskat Innovation Stockholms rådgivningsprocess, Innovation Stockholm en av landets främsta 
på innovationer och granskningen gjordes för att säkerställa olika för- respektive nackdelar med 
deras processer.  
 
I korthet kan det sägas att Innovation Stockholms grundidé är som alla andra inkubatorers 
innovationssystem, dvs. att man får in idéägare i processen och ut kommer innovationer av olika 
slag, produkter, tjänster etc. Innovation Stockholm hjälper då till med finansiering, rådgivning och 
diverse metoder för att idéägaren skall lyckas. Man behandlar alla ärenden objektiv och man vill 
att alla idéägare skall få samma chans som vilken idéägare som helst21

 
. 

I den vetenskapliga granskningen som genererades av författarna (Andersson, R. E, Hallgren, L-E, 
Jansson, B & Lundblad (2008) ) lägger man upp processen i kortfattade punkter där detaljerna har 
stått i skuggan. Den kortfattade processen beskrivs på följande sätt: 
 
1. Idéägaren får träffa en innovationsrådgivare för att diskutera idén, man får då 0.5-
0,75h/uppfinnare och möte. 
 

                                                        
19 Vidal, R.C.V (2009) s 411 
20 Agerwal, R, Angst, C.M & Magni, M( 2007) s. 6 
21  Andersson, R. E, Hallgren, L-E, Jansson, B & Lundblad (2008) s. 5  
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2. Rådgivaren slussar idén vidare till olika aktörer som också är specialister inom ett område som 
idén måste utvecklas inom. Dessa aktörer finns i innovationssystemet och kan påverka idéns 
utformning. Aktörerna jobbar indirekt med utvecklingen av idén men granskar idén genom olika 
översikter, exempelvis designöversikter eller marknadsöversikter. 
 
3. Vid en utveckling av idén och en positiv utgång kan idéägaren och innovationsrådgivaren 
bestämma sig för att ansöka finanisiering. 
 
4. Steg fyra handlar om att licensiera ut produkten/tjänsten och även starta företag runt sin idé22

 
.  

Innovation Stockholm är den centrala punkten i en innovationsprocess, bland annat berättar 
författarna för boken Managin innovation (tidd m fl.) om hur en aktör kan styra i en 
innovationsprocess23. Innovation Stockholm är väldigt starka ute på marknaden då de samarbetar 
med 100-tals aktörer som driver olika uppdrag för idéägarna. Dessutom får idéägarna tillgång till 
ett enormt nätverk som de kan använda sig utav för olika delmål, exempelvis webbyråer, 
produktutvecklare, marknadsförare etc24

 
.  

Innovation Stockholm har ett väl fungerade innovationssystem där processerna ger effekt och 
idéägarna blir tillfredställda. Man anser att Innovation Stockholm har en ständig tillgänglighet och 
en öppenhet som slår många andra inkubatorer, detta gör att deras innovationssystem bekräftas 
som ”vänlig” 25

 

. Men för att kunna förstå sig bättre på deras system gäller det att man får tag på 
deras modeller som beskriver processerna.  

Det blir den största utmaningen för mig då all forskning inom innovationsrådgivning egentligen tar 
slut vid en liknande punkt (alltså att analysera modellerna). De flesta modellerna är konfidentiella 
likaså den vetenskapliga artikeln som författarna Andersson, R. E, Hallgren, L-E, Jansson, B & 
Lundblad har skrivit, dock kunde jag genom kontakter få ut granskningen. Nästa steg gäller 
det att få ut modeller för innovationsrådgivning. För att kunna skapa en effektiv modell för 
mitt företag. Men jag måste också påpeka att Innovation Stockholm är väldigt stora inom 
innovationsprocesser och jag kommer enbart att inrikta mig på några delar av deras 
processer och självfallet inte allt då deras processer är allt för stora för mitt företags 
rådgivning/coaching. 

 

3.2 Innovation 
Begreppet innovation kan förklaras på många olika sätt, ordet innovation kommer ifrån 
latinernas ”innovare” som betyder förnyelse26

”En innovation är något som människor faktiskt använder (något som har tagits i bruk), medan 
en uppfinning bara behöver vara en teoretisk tanke som har dokumenterats för att existera 
eller någonting som har utvecklats för eget bruk. En innovation är resultatet (produkten) av en 
innovationsprocess, men behöver inte vara en vara (ett föremål man kan ta på). En innovation 

. Innovation förklaras exempelvis på detta 
sätt..  

                                                        
22 Andersson, R. E, Hallgren, L-E, Jansson, B & Lundblad (2008) s. 5 
23 Tidd, Joe, Bessant, John & Pavitt, Keith. (2005) s.71 
24 Andersson, R. E, Hallgren, L-E, Jansson, B & Lundblad (2008) s. 5 
25 Andersson, R. E, Hallgren, L-E, Jansson, B & Lundblad (2008) s. 17 
26 Wikipedia.org, 2009-11-11 
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kan lika gärna vara en tjänst, en ny filosofi eller ett nytt sätt att göra någonting27.” 
 
Författaren av boken ”the art of innovation” menar att innovation egentligen handlar om att 
hitta kundens behov, att sätta kunden i fokus och försöka uppfylla behoven (smärtan)28. Han 
påpekar starkt att innovation måste ha en väldigt säker grund för att lyckas, för att se behov 
gäller det att betrakta människorna, att helt enkelt kunna observera människorna för att se 
vart den vardagliga smärtan ligger29. Den viktiga grunden för en innovation är att behärska 
brainstorming, brainstorming är ett sätt att lägga fram idéer/förslag på ett befintligt problem 
som man vill lösa. Ju mer idéer desto bättre innovation, på så sätt framställer man innovativa 
och unika idéer, bland annat genom IDEOs sju steg för en lyckad brainstorming30

Fredrik Härén menar att en innovation är vägen ifrån när man får en idé till att man 
förverkligar den genom att man får en fysiskprodukt eller tjänst och att denna vara hamnar 
på marknaden. Han säger även att en innovation är att ta två befintliga produkter/tjänster 
och kombinera dessa för att skapa en ny innovation. Han har även en egen formel för detta 
som ser ut på följande sätt. Idé = P(k+i), P =  Person, K = Kunskap, + = Inspiration och I = 
Information 

. 

31

Författarna Bessant och Tidd ger sin förklaring av vad egentligen en innovation är.. 
”You dont have to look far before you dump into the innovation imperative. It leaps out at you 
from a thousand mission statements and strategy documments, each stressing how important 
innovation is to "our costumers/our shareholders/our business/our future" and most often, 
"our survival and growth". Innovation shouts at you from advertisements for products ranging 
from hairspray to hospital care. It nestles deep in the heart of our history books, pointing out 
how far long it has shaped our lives. and it is on the lips of every politician, recognizing that our 
lifestyles are constantly shaped and reshaped by the process of innovation”  
 
” Innovation is the motor of the modern economy, turining ideas and knowledge into products 
and services” ” Innovation is consistently found to be the most important characteristic 
associated with success”

. 

32. 
 
De menar att innovation egentligen finns överallt. Det finns ständiga problem som behöver 
lösas och massvis med uppdrag att utföra. Varje sådant problem skapar en smärta och det är 
ytterst viktigt att vi löser problem för människorna, för framtiden och självklart för vår 
överlevnad och tillväxt. Innovationerna kan vara egentligen vad som helst, allt ifrån hårspray 
till sjukvårdsmaterial. Innovation har funnits länge, i våra hjärtan, i våra sinnen, i 
historieböckerna och varje politiker pratar om detta direkt eller indirekt, det handlar bara 
om att inse att vi formas och omformas av innovationsprocessen 33

En Innovation är egentligen en eller flera skärningspunkter som utgör något helt nytt. 
Fredrik Härén har alltid varit inne på samma spår (läs längre upp) om att innovation 
egentligen är att ta två befintliga idéer och skapa något nytt av dessa. Frans Johansson 

.   

                                                        
27 Wikipedia.org, 2009-11-11 
28 Kelley, T & Littman, J. (2001) s.25 
29 Kelley, T & Littman, J. (2001) s.35 
30 Kelley, T & Littman, J. (2001) s.56 
31 Föreläsning med Fredrik Hären 2009-11-11 
32 Bessant, J & Tidd J. (2008) s.5 
33 Bessant, J & Tidd, J. (2008) s.4 
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förklarar innovation på samma sätt.  
”Anledningen till at berättelsen är så fängslande är inte bara det som forskarna kom fram till 
utan också att upptäckten är följden av en medveten satsning på att hitta en skärningspunkt 
mellan discipliner. Gruppen bakom just det här genombrottet bestod av matematiker, läkare, 
neuroforskare och dataloger som samtliga spelar en avgörande roller för förståelsen av hur 
hjärnan fungerar. Teamet befann sig mitt i en skärningspunkt – och tack vare det hittade de 
guld”34

Första generationens ”innovationspolitik” ansåg att man började jobba med innovation på 
forskar nivå och att det hade ett linjärt förlopp. Man trodde att processen började hos 
forskarna som utvecklade idéerna och fick ut dessa i näringslivet

. 

35. Dock insåg man ganska 
snart att denna teori inte riktigt stämde och nu förtiden då vi har en ”tredje generationens 
innovationspolitik” anser man att det behövs en ny våg av förnyelse där man jobbar med 
nationella innovationer men även regionala innovationer där olika organisationer finns 
etablerade36

3.3 Typ av innovation 

. Då är vi tillbaka på inkubator liknande verksamheter. En idéägare är sin egen 
produkt och man behöver inte vara  

Inom innovationsvärlden talas det om fyra typer av innovationer, dessa processer skiljer sig 
ifrån varandra men kan ändå kopplas till varandra. 

♦ Produktinnovation 
Produktinnovation handlar om att skapa nyteknik, att produkten förändras efter exempelvis 
efterfrågan, den kan vara styrd. Processinnovation ligger närmast till produktinnovation och det 
händer väldigt ofta att man kombinerar dessa två sorters innovationer. 

♦ Processinnovation 
Nya sätt att göra något på, det kan exempelvis vara förändringar i tillverkningen. Nytt sätt att jobba 
på, exempelvis genom en ny modell. 

♦ Positioninnovation 
Man ändrar företagets nisch och för att sedan sikta in sig på en ny marknad, produkten anpassas till 
en ny målgrupp. 

♦ Paradigminnovation 
En stor förändring, man förändrar allting ifrån grunden och skapar något helt nytt. Exempelvis 
Ryanair som började med gratis flyg37

 
Dessutom finns det två begrepp som jag gärna vill beskriva för läsaren då jag anser att dessa 
är viktiga för studien. Enligt teorin tillhör inkrementella innovationer de små successiva 
förbättringar som tillhör rutinen inom företag, medan radikala är nyskapanden från grunden. 
Den senare innebär en större förändring och därmed större risk, samtidigt som det öppnar 
för möjligheter

. 

38

                                                        
34 Johansson, F. (2005) s. 26 

. 

35 Gidlund, J & Frankelius, P. (2003) s.47 
36 Gidlund, J & Frankelius, P. (2003) s.49 
37 Tidd, Joe, Bessant, John & Pavitt, Keith. (2005) s.10 
38  Tidd, Joe, Bessant, John & Pavitt, Keith. (2005) s.11 
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modell39

 

.  

 

 

 

 

 
 

3.4 Modeller för innovationsprocesser 
En känd modell för innovationsprocesser är Tidds och Bessants modell där man utgick ifrån 
tre huvudpunkter för att kunna effektivisera olika innovationsstrategier, på den senaste 
tiden har 
denna 
modell 
utvecklats av författarna och numera ingår det fyra huvudpunkter som man utgår ifrån40

 

. 
Varför jag skriver om detta egentligen är för att kunna utveckla en egen modell 
för just innovationer där jag också använder mig av rådgivningsmetoder. 
Författarnas modell är en 

företagsmodell 
som jag egentligen vill 
utnyttja för att skapa en modell för 
individer.  
 

 

 

 

                                                        
39 Tidd, Joe, Bessant, John & Pavitt, Keith. (2005) s.13 
40 Tidd, Joe, Bessant, John & Pavitt, Keith. (2005) s.348 
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Figur 4 – modell över inkrementella & Radikala innovationer 

Figur 2 – Modell över inkrementella och radikala innovationer 
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Under steg 1(search) gäller det att man utgår ifrån flera researches där man samlar 
information om möjligheterna för innovation och för vad som egentligen kan vara relevant 
för ”företaget”. Att göra en research är ytterst viktigt för att få en stabil grund i 
arbetsprocessen. 41

 
Utifrån den research man utför och den informationen man har samlat gäller det då att 
kunna agera utifrån vilka möjligheter som finns för innovationen, exemeplvis kan man ställa 
sig frågor som; Är detta möjligt? Ligger vi rätt i tiden? Vad utgår vi ifrån? Man kan exempelvis 
utföra en sk. SWOT-analys

 

42

                                                        
41 Tidd, Joe, Bessant, John & Pavitt, Keith. (2005) s.347 

. 
 
För att kunna implementera innovationen gäller det att man bestämmer sig för vilken väg 
man vill ta, vägvalet kan vara avgörande i hur innovationens framgångar blir. Många gånger 
behöver man gå tillbaka för att ändra på vissa specifika punkter för att få innovationen att bli 

42 http://www.managing-innovation.com, 2009-11-12, 18.14 

Figur 3 -  Modell över Tidds modell 

Figur 4 – förklarande modell över processen 
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starkare, för att få en stabilare grund kan det exempelvis vara viktigt att göra en 
marknadsanalys, eller göra en benchmarking analys för att se vart man står gentemot andra 
konkurrenter och företag43

Den sista delen av processen behandlar den nyttan innovationen kommer att ha, hur man 
skapar en marknad som drar in mycket pengar? Det är viktigt att man identifierar 
målgrupperna som företaget/produkten riktar in sig på därav, marknadsöversikten, 
benchmarking och SWOT-analysen. 

. 

Ovanstående modell kan vara ganska komplicerad och väldigt luddig eftersom den 
egentligen är skapad för interna modeller i företag och inte för individuella personer i fråga. 
Modellen är byggd utifrån större projekt och kan vara en aningen olämplig, dock finns det 
bra punkter som går att anpassa till CEDs rådgivningsmodell.  
 
I boken Innovation & Entrepreneurship finns det en enklare modell som är mer anpassad för 
mindre företag och som går att anpassa på ett bättre sätt till individuella personers 
rådgivning. Författarna Tidd & Bessant skriver följande om deras modell över 
innovationsprocesser ”We’ve seen throughout the book how innovation doesn’t simply happen 
– it is a process which can be organized and managed. 44

Modellen har fyra steg i innovationsprocessen som påverkar utgången produkten. Det första 
steget som kallas för ”proactive linkage” gör att man tar intryck av det som påverkar oss, 
exempelvis kunder, leverantörer eller konkurrenter, det steget kan jämföras med 
ovanstående modells ”search”. I nästa steg gäller det att ta till sig informationen och utifrån 
den informationen skapa en brainstorming/generering för att få fram idéer och utveckla d, 
detta steg kallas då för ”Generate”. För att komma vidare i processen gäller det att man 
väljer (select) några av de idéer man har genererat för att kunna utveckla fram olika 
koncept, man väljer olika ”vägar” som man tänker utgå ifrån, det är vägval för att kunna 
implementera produkten på marknaden. Nästa steg som är även det sista är att 
implementera produkten/tjänsten på marknaden

” 

45

 

. 

 

                                                        
43 http://www.managing-innovation.com/, 2009-11-12, 18.50 
44 Tidd, Joe & Bessant, John (2007) s. 310 
45 Tidd, Joe & Bessant, John (2007) s. 16 

http://www.managing-innovation.com/�


22(51) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.5 Vetenskapen inom workshop 
 
Inom workshops finns det vetenskapliga studier om hur man kan skapa exempelvis kreativ miljö, 
man försöker även definiera olika personers egenskaper för att kunna skapa helhetsgrupper som får 
ut något bra av övningarna inom den workshopen man utför. Bland annat diskuteras detta flytigt i 
boken teamroller i praktiken skriven av författaren Meredith Belbin där han definierar olika roller i 
en organisation. Dessa roller går självklart att applicera även på en workshop. Man beskriver hur 
viktigt det är att identifiera styrkorna i teamen då flera gömda ”talanger” kan uppmärksammas.  ” 
…Som är särskilt användbart när man har med människor att göra, som ännu inte lärt sig att 
hantera sin egen teamroll effektivt, är att leta efter positiva ledtrådar i det som tycks vara ett 
ovälkommet drag. Med andra ord, svagheten ger antydningar om möjlig stark sida som måste 
upptäckas och utvecklas innan en egentlig relation kan börja”46

 
. 

Vidare diskuteras det i många olika forskningsartiklar om vikten att ha kreativa personer 
inblandade i workshops där brainstorming ingår. Författaren för artikeln förklarar människans 

                                                        
46 Belbin, M (2004) s. 103 

Figur 5 – Tidds 
entreprenörsmodell för 
innovationsprocesser. 
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kreativa förmåga att lösa problem på ett effektivt sätt47. I artikeln berättar författaren vad 
som egentligen kännetecknar en kreativ person48

• Problemlösaren som försöker lösa problem ur ett kreativt perspektiv, det kan vara ingenjörer, 
datavetare eller liknande. 
 

. Bland annat berättar författaren om att 
det finns tre typer av karaktärer när det gäller kreativa personer.  

• Den konstnärlige personen som försöker att skapa något unikt som tänker mycket utanför ramarna, 
det kan vara en produkt, det kan vara design, det kan vara musik.49

• Den kreative personen är den som försöker applicera kreativitet i sitt vardagliga liv där personen 
anpassar sin förmåga till kreativitet i de vardagliga problemen och som lever den kreativa ”stilen” 
det kan vara designers, uppfinnare eller entreprenörer.  

 
 

 

Befintliga inkubatorer använder sig av workshop 
serier där man genererar idéer, designar, och 
utvecklar fram dessa på ett effektivt sätt, man har 
även haft väldigt mycket fokus på att analysera 
idéerna och skapa en slags diskussion med för- 
respektive nackdelar. I en annan forskningsartikel 
menar man att man kanske bör ha med kunden i en 
workshop för att se vad slutanvändarens reaktion 
och delaktighet ger för resultat50.  Man menar 
vidare att en idégenerering kan utföras på många 
olika sätt bland annat genom att förebreda inför 
”problemet”, generera idéer och sedan evaluera 
dessa där man bland annat undersöker hur pass 
genomförbara dessa är51

 

.  

Enligt många forskare och författare handlar det om att 
hitta den rätta gruppen för kreativitet, den gruppen där alla kan bidra till en del av 
kreativitetskärnan där idéer bildas och utvecklas, en sådan grupp är något av ett drömscenario för 
en workshop. Man vill skapa kreativa processer som ger ett utbyte i smarta idéer. Författaren 
Georg Klein skriver följande i sin bok ” Vilka är då de betydelsefullaste elementen för en kreativ 
process?...Det krävs också en associationsförmåga som spänner över språkliga, visuella och 
symboliska centra i hjärnan. För att utnyttja denna kraft maximalt krävs ett mycket intensivt 
samarbete med omvärlden. Bästa grogrunden för kreativa insatser är troligen en kreativ miljö som 
uppmuntrar dialogen mellan medlemmarna”52

 
. 

Bland andra forskare skrivs det att det gäller att hitta rätt ”steg” för att uppnå goda resultat i 
workshops, det handlar om att aktivera sig själv och bli innovativ, idérik och självfallet kreativ. Att 

                                                        
47 Vidal, R.C.V. (2009) Sida 411 
48 Vidal, R.C.V. (2009) Sida 411 
49 Vidal, R.C.V. (2009) Sida 411 
50  Bergvall-Kåreborn,B , Holst, M & Ståhlbröst, A(2009) s. 6 
51 Herring, S.R, Jones, B.R, Baily, B. P. (2009) s. 2-3 
52 Klein, G (1990) s. 121 

Figur 6 - Generic creative 
process model adapted from 
warr and O’Neill, , S.R 
Herring, B.P.Jones, B.P.Bailey, 
2009).  
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kunna definiera kreativitet inom exempelvis produkten/tjänsten eller företaget, en workshop 
kanske kan handla om hur man helt enkelt blir mer kreativ i företaget och inte att utveckla fram 
något nytt53. Kreativitet verkar vara huvudpunkten i varje workshop, alla strävar efter att utföra en 
kreativ workshop för att få ut innovativa tankar som bidrar till utvecklande idéer. Bland annat 
beskriver författaren Sam Harrison att i workshopliknande övningar gäller det att få bort 
”sågningar” och negativa åsikter utan enbart koncentrera sig på att vara en optimist och försöka se 
fördelarna med alla idéer54

 
.  

Enligt författaren Harrison, S (2009) handlar det om att bli barn på nytt eftersom barn är kreativa. 
Han menar att barn inte har gränser och de styrs inte av regler som gör att det sätter spärrar på 
deras kreativa förmåga. Författaren beskriver sitt tankesätt med följande mening; ” Bli alltså barn 
på nytt – och du kommer att bli överraskad över att alla barn är kreativa. Alla barn, var de än är 
födda, är kreativa, men vi tillåter inte deras kreativitet. Vi krossar och dödar deras kreativitet, vi 
sätter oss på dem; vi börjar lära dem det rätta sättet att göra saker”55

 
. 

Dock ska vi inte glömma att kreativitet inte får urarta, det får inte gå över till anarki för att hitta 
det komplexa, kärnan i processen gäller det att kunna kombinera det bästa av den kaotiska 
och den ordnade världen för att hitta bästa möjliga komplexitet samtidigt behöver vi både 
kreativiteten och komplexiteten. Den byråkratiska tiden är i princip förbi, det är nya tider 
och kreativiteten spelar en större roll i samhället, företagen och organisationerna efterfrågar 
kreativa personer, det får inte gå över till anarki, för att hitta det komplexa, kärnan i 
processen gäller det att kunna kombinera det bästa av den kaotiska och den ordnade världen 
för att hitta bästa möjliga komplexitet 56

Den kreativa processen kan dock påverkas av andra element så som miljön man befinner sig 
i. Den lokal man sitter i kan ha ett avgörande roll i hur kreativ workshopen blir, bland annat 
för att inspireras genom olika färger och former, musik och andra element som kan påverka 
klimatet i lokalen

.  

57

Det man måste tänka på är att lokalen inte är allt för tråkig utan att den sprider någon sorts 
glädje och kreativ atmosfär. Det måste vara tilltalande och deltagarna måste trivas ganska 
omgående efter att de har kommit in i lokalen. 

.  

 

 

 

                                                        
53 Austin, C. (2009) s. 22 
54 Harrison, S (2009) s. 18 
55 Osho International Foundation (1999) s. 99 
56 Gellman,M (1997) s. 311 
57 Michanek, J & Breiler, A (2007) , s.45 
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Möbleringen i en workshop är också viktig. Det är väldigt smart att utnyttja hela lokalens 
utrymme för att få plats med så mycket material och möbler som möjligt. Om en workshop 
har mindre än 10 deltagare är det bra att ha en sk. U-sittning, där deltagarna sitter vid bord i 
form av ett U.  Dock finns en annan variant som heter Ö-sittning som är väldigt bra den med. 
Dessa två borde användas då det viktigaste är att fånga deltagarnas uppmärksamhet58

Detta kan förstås vara petitesser för många men kan även vara A och O i många lägen då man vill 
ha full effekt på de anordnade workshopmötena. 

.  

4. EMPIRI  
 

I detta kapitel redovisas resultatet av studien som har gjorts för framtagning av modeller samt 

tagit fram vision och mission för företaget CED. Resultatet baseras delvis på informanternas 

åsikter och information vid intervju tillfällen, men även ifrån befintliga modeller samt 

litteraturen. I detta kapitel presenteras resultatet utifrån informanternas åsikter och enbart 
                                                        
58 Forsberg, K (2009) s.20 

 

Ö-Sittning U-Sittning 

Figur 7: Sittningar - 
(Workshops och 
arbetsmöten, K. 
Forsberg, 2009, 
sida 50) 
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det. 

 

4.1 Informanter 
Informanterna har fått en klar förfrågan om att vara med i studien och ingenting har blivit 
påtvingat gällande detta. All information som de har uppgett har också kontrollerats med 
informanterna så att allting bekräftas av informanterna. Totalt har sjuk personer 
intervjuats, alla dessa personer har varit entreprenörer och jobbar på sätt och vis med 
idéutveckling. 

 
4.2 Informanternas åsikter 

4.2.1 X1 
X1s uppdrag är att jobba med invandrar företagande där man erbjuder hjälp 
ur många perspektiv då man behöver förstå invandrarnas bakgrund, sättet 
att vara, den kulturen man lever i. Oftast skiljer det sig markant ifrån person 
till person. Vi förmedlar budskapet genom föreningsbesök eller besök på 
olika organisationer. Oftast gör vi en behovsanalys när kunden kommer till 
oss för att konsultera . Detta för att se vart personen i fråga står, vad kunden 
vill och vad målet är. 

Man har ca 4000 besök om året där ca 400 företag skapas. Man har en sk ”djup rådgivning” 
där kunden sätts i fokus, man tittar då på erfarenheten som kunden har och vilken 
kontaktnät som kunden har. Man jobbar väldigt mycket med självkänslan för att skapa ett 
närkontakt, man motiverar personen samtidigt som man tittar på riskerna som finns för 
projektet. Man har gruppinformation i början innan projektet startas och man är väldigt 
försiktig med idéerna, ingen information får läcka. 

 Man har ingen specifik rådgivning som Innovation Stockholm, utan man jobbar med allmän 
rådgivning där man använder sig av coachning metoder. Dock har man samma kritiska sätt 
som innovation Stockholm, att man framför kritik genom motfrågor för att få kunden att 
tänka i flera olika banor. Alla rådgivare är av invandrarbakgrund som också har haft 
”entreprenörsresan” alltså folk som har startat eget företag och drivit den, på så sätt har man 
upplevt mycket och har erfarenheten.  

Dessutom är alla deras rådgivare diplomerade. De flesta kunderna har idéer om export och 
import, handel och tjänster. Personen säger vidare att det är viktigt att ha bra med 
rådgivning för att sedan skapa en affärsplan då affärsplan är ett verktyg inom rådgivningen. 
Personen är ansvarig för 30 rådgivare runt om i Sverige och han menar att det är viktigt att 
vara professionell i sitt jobb och få bort både sympati och empati då flera projektet kan 
läggas ner, Det är viktigt att få kunden att agera. 
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4.2.2 X2 
Våra innovationsrådgivare är timanställda vilket gör att de är här på ”beställning” helt enkelt 
då vi behöver de. Eftersom jag inte riktigt har varit ansvarig för denna organisation jätte 
länge så kan jag inte svara på vilka modeller vi utgår ifrån när vi kör våra 
rådgivningstillfällen. Affärsplan är en viktig del i hela processen, oftast behöver man ha en 
affärsplan för att ett projekt skall lyckas dock finns det folk som har lyckats utan.  

Rådgivning får en allt större roll i samhället bland alla innovationssystem och jag tror att det 
kommer att ske en ökning av innovationer eftersom detta börjar bli riktigt stort. Jag kan inte 
svara något gällande brister eller fördelar med modellen då jag inte har studerat modellen.  
Men feedback är väldigt viktig för att idéägaren ska kunna reflektera över hur marknaden 
ser ut exempelvis. 

Alla idéägare får gå igenom en process och självklart strävar vi efter att de ska hitta sin nisch 
och kunna rikta in sig på någon målgrupp som är anpassad till dem. Sen gäller det att få 
idéägarna att hitta sin nisch då de själva ska jobba med sin produkt/företag. 

4.2.3 X3 
För att ha ett mål eller en vision krävs det att man visualiserar målet. Att man skapar en bild, 
likt en dröm scenario. Personen var i grund och botten kemist men valde att avsluta sin 
tjänst pga. Vissa omständigheter. I ett företag har man ett litet kontakt nät berättar 
personen, vilket skiljer sig väldigt sig mycket då man är entreprenör.  

Personen är även innovationsrådgivare, detta efter att ha gått en traine program som har lett 
till jobbet. Personen var även projektledare för innovationsmotorn. Vilket gjorde att man fick 
många kontakter och bredare kontaktnät. personen berättar att man måste jobba hårt, 
ibland för mycket och att man måste kämpa, det är en annan livsstil än att ha en 
fastanställning.  

Personen anser att är man en gång entreprenör så är man alltid entreprenör då 
entreprenörskap utvecklar en väldigt mycket på många olika sätt, därav personens svar om 
detta känns rätt; Helt rätt! Hon berättar att affärer bygger på relationer och därför är det 
ytterst viktigt att ha stort kontaktnät vilket kanske bör vara målet.  

Figur 8- IFS rådgivningsmodell 
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Dessutom är det väldigt bra om man har en person som kompletterar en som också blir 
delaktiv i företaget. För då blir jobbet mycket enklare bara då det är två personer som 
samarbetar. Personen berättar att man bör vara mycket av en socialentreprenör för att 
kunna breda ut sin kontakt nät. Det gäller även att följa sin passion, gillar man det man gör 
så gör man det bättre helt enkelt. Dock finns det även Nackdelar med entreprenörskap, om 
det blir för mycket kan det leda till personliga problem, som skilsmässa, vilket personen fick 
erfara.  

När personen jobbade som konsult för ett annat projekt där man hade en vision av det större 
slaget. Visserligen hjälpte man människor med idéer att komma ut på marknaden. Men detta 
ledde dock till att personliga relationer fick ta stryk, därav konsekvenserna. Det som händer 
också eller snarare kan hända är att man byter umgänge, man kan även tappa kontakt med 
många vilket kan också anses som negativt. Som entreprenör har man många bollar i luften 
och det gäller att tro på sig själv, vilket personen visar på många olika sätt då personen har 
legat bakom många framgångsrika projekt och företag. 

4.2.4 X4 
Personen började sitt entreprenörsliv ganska tidigt, innan personen påbörjade sina studier 
på innovationsprogrammet hade personen ett bokföringsföretag, under sin studietid fick 
personen en idé, personen ville kartlägga företagen för att se vad de hade för syfte ”vad vill 
de”? 99 startades Idélab på Mälardalens Högskola och personen blev då en del av Idélab där 
man inriktade sig på tre nyckelord, vision, kreativitet och utveckling.  

Personen utvecklade sin egen metod för företag- & idéutveckling. Personen hade då 
verktygen klara i slutet av sin utbildningn. Personen startade då sitt andra företag med 
namnet XXXX och utvecklade vidare på sina befintliga modeller. Personen skapade även ett 
businesskoncept där flera företag etablerade sig i samma kontorslandskap.  
Metoden/verktygen för idéutveckling testades på olika företag och bland annat i ett projekt 
kallad ”apotekarprojektet”.  

Genom projektet belönades högskolan med ett pris och metoden fungerade. Samtidigt blev 
personen chef för Idélab. Personens vision har varit att jobba i team vilket också var 
grundidén. Personen berättar att man genom tiden har haft flera visioner, där personen 
förklarar att en annan vision var ytterligare ett projekt som fortfarande finns i personens 
framtida planer.  

Då applicerar man de verktygen personen har skapat på det nya projektet för att få projektet 
att växa. Det handlar om att samla verktyg, inspiration, idéer, aktörer, finansiärer för att 
sedan hjälpa idéägarna på bästa möjliga sätt. Hon menar att hennes dröm har varit att starta 
en inkubator. Visionen för personens företag har varit att få ut verktygen genom att skriva 
böcker, genom workshops och utbildningar.  

Personen vill sprida budskapet med verktygen för idéutveckling genom orden tidseffektiv, 
enkelt och roligt. Personen vill gärna att alla inkubatorer i Sverige samt Almi, 
innovationsbron och andra aktörer använder sig av företagets modell. Personen avslutar 
intervjun med att påpeka att det gäller att testa mycket, få feedback, träffa människor, skapa 
kontakter, inspirera, att helt enkelt göra en upptäcktsresa för att förstå sig på sin idé i helhet. 



29(51) 
 

4.2.5 X5 
Innovationsprocessen bygger egentligen på värderingar, vi har ingen konkret modell där vi 
har allting i detalj, men värderingarna kan spela en stor roll i processen. Men om man skulle 
utgå ifrån vissa faser i helhetsperspektiv så skulle det vara följande steg. 

1. Idégenerering; Brainstorming, idéutveckling, ”vad är problemet”? 
2. Infosamling; Utforska idén, marknadsundersökningar, experter, möjligheter och annan 
övergripligt information. I detta steg jobbar med att undersöka kundens idé, går den att genomföra, 
varför vill man göra detta?  
3. Säkra upp resurser; Finansiering, team – vad behöver man för kompetens? vad vill 
innovatören? Idéägaren behöver oftast ett ekonomiskt behov och det är här man kan göra en 
ansökan om ett ekonomiskt bistånd efter att man har sin grundidé färdig, pengarna kan gå åt 
prototypframtagning eller liknande. Här bestämmer sig även innovatören för hur mycket man vill 
satsa, vad man behöver för kompetens som idéägaren saknar, denna fas är ”this is it”. 

X5 berättar vidare om ”innovationshjulet” där man tar in det kompetens man är i behov utav 
för att få igång hela projektet. Man har alltså ett nätverk av olika kompetenser som bidrar till 
att idéägaren får hjälp på ett lättare sätt. Det man skulle behöva är en process för uppföljning 
av idéägarna / Företagen.  

En del processer är väldigt noggranna och alla kan inte följa det stegvis, oftast behöver man 
jobba med olika steg i processen och variera istället för att gå igenom processen stegvis. Man 
behöver en anpassningsbar modell för varje case. 

Man kan inte heller utvärdera eller påpeka vilken idé som är bra eller dålig då det är kunden 
som är involverad i processen och det är kunden då som avgör om en idé är bra eller dålig 
beroende på engagemang. Alla idéer är bra på sitt sätt och alla branscher är viktiga.  

Coaching är en del av rådgivningen, oftast handlar det om att ställa rätt frågor till idéägaren 
så att personen får sig en tankeställare. Det handlar om att kunna kombinera sin expertis 
inom området och allmän coachning. Man vill alltid att kunden ska ta mer ansvar och förstå 
att det är idéägarens uppgift att göra jobbet medan rådgivarna är endast hjälp för idéägaren.    

4.2.6 X6 
Hon började sin idé med att göra smycken och sålde de till vänner, efter ett tag tog hon 
kontakt med idélab och bokade ett möte. Hon förklarade sin idé och trodde att hon skulle bli 
sågad men det var inte alls så utan hon blev motiverad och de bad henne att börja bygga 
företaget då hon redan hade produkterna. Hon startade då sitt första företag och började 
bygga sitt nätverk. Hon menar att man ska driva sina idéer och verkligen kämpa för dem.  

Man möter många motgångar men det gäller att inte ge upp. Hon påpekar också att det är 
stor skillnad på ”vill och kan”, ”Jag kan men vill inte” och det är just det hon menar då hon 
börjar prata om sitt andra företag FASON. Hon startade sitt andra företag ett halvt år efter 
sitt första företag AnnaBerg design. Hon valde då att koncentrera sig på Fason för att inte bli 
utbränd, 2 företag kan bränna ut en ganska lätt.  

Hon berättar vidare att hennes första uppdrag var i förenade arab emiraten men hon 
tackade nej pga. Vissa omständigheter. Hon berättar vidare att hon inte skulle driva xxxx helt 
själv då hon hade en partner, men ändå blev det så till slut och stod då inför ett stort vägval, 
antigen driva båda företagen och kämpa eller satsa hårt på en, och hon valde att satsa på 
Fason, något hon inte ångrar idag då det går bra för företaget. 
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Hennes mål i framtiden är att skapa en ”drömbok” – Kan och vill, lite utav ”mind your own 
business. När hon startade företaget var målet att jobba med flera saker samtidigt. Visionen 
är att göra flera saker och kunna skapa en variation.  

Hon berättar att vision är inget man kan ”ta på” utan man skapar en dröm scenario i 
huvudet. ”att skapa en kreativ atmosfär” vision skall vara något stort, en ledstjärna. Visionen 
för nya företag bör vara att det speglar personligheten bakom grundaren. Hon berättar att i 
hennes företag fason handlar det om ”frihet att jobba” dvs. att man inte alls behöver vara på 
kontoret för att jobba. Ibland behöver folk en promenad, en fika eller helt enkelt avkoppling 
för att få rätt idéer till jobbet och sitter man på kontoret kan det där försvinna, den kreativa 
förmågan, därför jobbar hennes företag med ”friheten att jobba”, dvs där man känner för det.  

Hon menar vidare att hade hon fått en anställning på en reklambyrå så skulle hon aldrig ha 
lärt sig lika mycket som hon lärt sig nu, erfarenheten att vara egenföretagare, det är en resa i 
sig bara det. Hon avslutar med att berätta att det är viktigt att jobba i team, att kunna knyta 
många kontakter och hitta sitt team för företaget. 

 

4.2.7 X7 
X7 Eva har en lång erfarenhet inom coaching och har varit coach i flera år. Hon använder sig 
av metoden NLP som står för Nevro Lingustisk programming. Metoden har varit kritiserad 
förut då den har använts på ett felaktigt sätt. Hon menar att NLP kan användas på goda sätt 
och det är just då utvecklingen sker. Hon menar att som coach så tittar man på nutid och 
framtid.  

Man lägger upp en plan för varje individ där man inriktar sig på att nå ett mål. En coach 
utgår utifrån frågeställningarna, det är viktigt att ställa frågan på ett rätt sätt för att uppnå 
ett tanke sätt hos individen. Det gäller med andra ord att få individen att tänka till i varje 
beslut och i varje moment för att kunna ta egna beslut som till slut leder till målet.  

NLP handlar mycket om kommunikation, det handlar om att kunna kommunicera med 
individen, att förstå personen för 
att lägga fram rätt verktyg för att 
det just ska ske en utveckling. 
Informanten säger vidare att ”vi 
kan påverka varandra väldigt 
mycket” och det gäller att göra det 
rätt ” det vi gör, gör vi med positiv 
intuition”.  

Hon visar vidare i sin modell hur 
coaching och rådgivning skiljer sig 
ifrån varandra. Hon menar att 
coaching är väldigt maktfri där 
frågorna kan vara avgörande för 
resultatet eller slutmålet. Därför är det viktigt att tänka till och få individen att tänka till 
ordentligt. Medan rådgivning har mindre frågor 
och är mer maktbaserad, med andra ord att man 
använder sig av ”professionell hjälp” där 

Figur 9 - BAMconsults 
beskrivning av en 
rådgivares position 
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rådgivare kan gå in och tycka till i vissa sammanhang, något som coacher aldrig gör.  

Vidare under intervjun förklarar hon att det finns en triangel som man följer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hon menar att det gäller att kunna kombinera mellan dessa tre punkter för att uppnå målet 
på ett bra sätt. Hon menar att ”chef blir man, men en ledarposition förtjänar man”.  

För att få en person att tänka till gäller det att man ger individen en tre vals alternativ, det 
handlar om att få personen att fundera till riktigt mycket. Något som också används inom 
rådgivningen fast på ett annat sätt, där jobbar man med att utveckla idén genom att tänka ut 
flera idéer och gå igenom dessa för att bestämma vilken som är bäst. Det som finns 
gemensamt mellan coaching och rådgivning är att man tänker alltid frihet, att man tänker på 
att man äger idén och man kan göra vad man vill med den, visionen, att jag har min egen 
vision, ”gå var jag vill, att fatta beslut”. 
 
 

 

 

 

 

Figur 10 - BAMconsults 
coaching modell. 
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5. Analys och Diskussion 

5.1 Analys 
 
Efter flertalet intervjuer med informanterna där både rådgivare och coacher var inblandade 
insåg jag att det finns en brist i processerna som dessa individer följer, feedback pratas det 
mycket om men det är få som jobbar med feedback på rätt sätt. Feedback är något som man 
måste ta till sig mer för att kunna utveckla idéerna på ett effektivare sätt samt att utveckla 
sin egen modell i företaget. Idéägaren måste kunna ge och få feedback på ett bättre sätt och i 
större utsträckning.  

Bland annat pratar innovationsprofessorn Kaj Mickos om hur en effektiv innovationsprocess 
skall gå till. Han menar att man måste lägga stor vikt på ”how to do it” och inte lika mycket på 
”how to think about it”. How to do it handlar om att hela arbetssättet (innovationsprocessen) 
den vägen man tar ifrån att man har idén till att man har fått ut den på marknaden. How to 
do it är egentligen en ”never ending story” dvs. att man uppfinner hjulet flera gånger, att man 
konstant går igenom innovationsprocessen gång efter gång efter gång då man har flertalet 
idéer59

Han menar att människor i utvecklingsländer har större vilja än de ”utvecklade länderna” 
vilket vi måste lära oss av, det handlar om att skapa vilja, motivation och en slags flow för 
idéägaren. Det handlar om att få igång innovationsprocesserna ordentligt och inte vänta in 
nya idéer. 

.  

Vi står egentligen inför en förändringsprocess där begreppet innovation kommer att spela en 
större roll än tidigare. Värdet av kunskap sjunker och kommer att göra det ännu mer. Fredrik 
Härén ställde en fråga på en av hans föreläsningar på Mdh, ”Säg mig varför jag ska köpa din 
kunskap och erfarenhet för 150kr i timmen när jag kan få den för 18kr i timmen i Sir 
Lanka?60

”Vi måste bli mer innovativa och kombinera det med den kunskapen vi har, den kreativiteten 
som uppstår där är ovärderlig och det är den som är framtiden. Vi strävar inte längre efter 
duktiga människor, utan duktiga människor som jobbar billigast. Vi måste helt enkelt vara 
gränslösa. ” Fredrik Härén 

 

Rådgivning handlar om att få idéägaren att agera, det handlar om kommunikation för att 
förstå människan som står bakom idén, det handlar om tillit och ansvar. Allt detta måste 
kombineras ihop och tillämpas på bästa möjliga sätt. Då har man kanske uppnått effektivitet 
inom idéutveckling.  

5.2 idéanalys 
Att hitta en effektivprocess är inte alltid det enklaste. I dagsläget finns många olika processer 
för idéutveckling, många av dessa är företagsanpassade men det finns även de som är 
individanpassade, som fungerar för idéägaren och som hjälper individer med mindre medel 
på ett bättre sätt. 

                                                        
59 Föreläsning med Kaj Mickos, 2009-11-25, 10.15 
60 Föreläsning med Fredrik Härén, 2009-10-20, 13.15-15.00 
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Författaren Tidd har flera lysande exempel på hur en innovationsprocess skall gå till61, 
människor strävar efter att få den perfekta innovationsprocessen, detta gäller kanske de 
större företagen som måste ha en effektiv innovationsprocess, men hur är det då med 
individer? Vi har egentligen ingenting konkret som är anpassad för dem. För att lyckas med 
idéerna måste man ha självklänsla, ansvar, motivation, kunskap och självfallet verktyg. Det 
gäller att den helheten finns bland affärsutvecklare för att personer skall lyckas med sina 
idéer. Sverige måste bli mer innovativ och idag måste en utveckling ske omedelbart då 
Sverige satsar enormt mycket pengar men får ut ytterst lite innovationer62

Även de stora inkubatorerna i Sverige har insett att Sveriges framtid finns i de mindre 
företagen, vi behöver flera entreprenörer som jobbar hårt och tänker kreativt, det är de som 
egentligen skapar innovation, som ser skärningspunkter. Därför måste vi värna om 
idéägarna och just därför måste det finnas flera idéutvecklingsprocesser

.  

63

Varje innovationsmodell har brister, varje innovationsmodell behöver en eller flera personer 
som styr processen för jag anser att personerna som agerar processledare/rådgivare är 
ytterst viktiga för att modellerna fungerar och detta gäller även denna modell. Jag anser att 
med rätt personer kan denna modell appliceras i många olika företag men framför allt 
användas på alla idéägare. 

. 

En önskan i detta projekt var att få tillgång till professorn Kaj Mickos innovationsfabrik, en 
modell som används på innovation Stockholm och Almi Nord, i modellen finns det en sk. 
Roadmap som används för en ytterligare effektivisering av processen och hans 
”innovationsrace” består av den roadmapen. Detta fick jag dock inte tillgång till, roadmapen 
finns då jag har fått det bekräftat av honom, men han är försiktig och ville inte dela med sig 
den. Jag skulle förmodligen kunna samla mycket information ifrån den roadmapen, 
uppsatsen skulle förmodligen få ett annat perspektiv.  

Vissa frågor finns besvarade, andra fortfarande obesvarade. Den största frågan av de alla är, går 
det att mäta effektivitet på innovationsprocesser, om ja, hur då? Kan man mäta kreativitet? 
Törsten efter kunskap är stor och den kommer att vara det långt framöver. En sak är dock 
säker, innovation kommer att slå igenom kraftigt, det är framtidens ord som går hand i hand 
med den kreativa världen. 
 

5.3 Diskussion 
Mickos, Tedd, Bessant, Härén, och övriga författare om idéutveckling har en sak gemensamt. Alla 
vill effektivisera processerna, göra de mer verklighetsbaserade, få människor att växa mer och 
utvecklas när de gör sina idéutvecklingsresor. För mig, författaren av denna studie har varit en 
spännande idéutvecklingsresa.  

Modellerna som jag har koncentrerat mig extra på är Tidd, Joe & Bessant modeller där jag har fått 
analysera och reflektera över modellerna. Undertecknad tittade även på olika radikala samt 

                                                        
61 Tidd, Joe & Bessant, John (2007) s. 16 
62 Vinnova – Innovativa små och medelstora företag – Sveriges framtid, 
s. 20, 2009-12-28, 15.37 

63 Vinnova – Innovativa små och medelstora företag – Sveriges framtid, 
s. 39-40, 2009-12-28, 16.53 
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inkrementella innovationer för att förstå sig på modellerna ännu mer och för att modellen som 
skapats ska vara applicerbar på både inkrementella och radikala innovationer.  

För att få en bättre förståelse för olika processer valde undertecknad att använda sig utav en enkel 
modell ifrån teoriböckerna, Managin Innovations författare, Tidd, Joe, Bessants modell där man utgår 
ifrån fyra olika delprocesser. 

• Search – How can we find opportunities for innovation 

• Select – What are we going to do and why? 

• Implement – How are we going to make it happen 

• Capture – How are we going to get the benefits from it? 

För att anpassa rapporten till entreprenörer och idéutveckling valde jag att använda mig av 
författarna till boken Innovation and entrepreneurship och deras entreprenörsmodell för 
innovationsprocesser. Där menar de att man ska först och främst ha någon form av koppling 
eller research innan man börjar generera, göra ett val för att slutligen implementera 
idén/innovationen. Till detta menar de att man behöver strategiskt ledarskap där man får 
direktiv, man måste också ha en innovativ organisation, folk som hela tiden utvecklar 
organisationen med idéer och kreativa lösningar. 

• Proactive linkages 

• Generate 

• Select 

• Implement 

• (Strategic leadership) 

• (Innovative organization) 

För att få dynamik på rapporten och för att förstå 
processerna ännu mer valde undertecknad att 
intervjua flertalet personer, samt att försöka se över 
processer ifrån befintliga aktörer ifrån näringslivet. 
Bla flertalet organisationer som jobbar med idé- & 
affärsutveckling. Viktigast är då att kunna jämföra de 
olika modellerna och se brister och fördelar i dessa, 
vilket undertecknad har försökt att göra under hela 
rapporten. En brist som märks tydligt är open 
innovation tänket, eller mer att ha grupprådgivning 
för att effektivisera innovationsprocessen.  

 

En annan viktig element är enligt mig att ha en 
human centerd design där man jobbar med kunden i 
centrum och inte utifrån vad man tror är bra. Där 
sätter man kunden i fokus för att kunna få fram en bra behovsanalys. Detta jobbar även IFS och 

Figur 12 - Generic creative 
process model adapted from 
warr and O’Neill, , S.R 
Herring, B.P.Jones, B.P.Bailey, 
2009).  
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Almi med, att kunna definiera behovsanalysen, dock jobbar dessa aktörer delvis med 
kundfokuserad idéutveckling, det krävs helt enkelt att man gör det mer för att idéerna lyckas 
mer. Bland annat berättar en av informanterna (X5) följande ” innovationsprocessen bygger 
egentligen på värderingar, vi har ingen konkret modell där vi har allting i detalj, men värderingar 
kan spela en stor roll i processen. Om man ska utgå ifrån vissa specifika faser i vår modell så ser 
det ut som följande. 

1. Idégenerering; Brainstorming ”Definiera problemet”  

2. Info samling; utforska idén, marknadsundersökningar, experter och annan info. 

3. Säkra upp resurser; finansiering, team – vad behöver man för kompetens? Vad vill 
innovatören, mål och visioner? 

Dessutom så använder man sig av det berömda innovationshjulet, berättar personen vidare. 
Innovationshjulet är Kaj Mickos egna verk, något som jag inte har tagit upp helt här pga. 
Sekretess och Mickos har medget att han inte riktigt vill dela med sig av sin 
”innovationmap” som han kallar det. Detta är något jag också saknade och ville gärna ha 
med, tyvärr så gick detta som undertecknad hade räknat med. 

Efter att jag, undertecknad fått erfara både den teoretiska och vetenskapliga världens olika 
processer samt att få testa vissa specifika processer som används i befintliga organisationer för 
idéutveckling har jag dragit vissa specifika slutsatser. 

Human centerd handlar om att sätta kunden och användaren i fokus, HC betraktas som en 
väldigt viktig element i idéutveckling och används av bla. IDEO som är världsledande 
designföretag. Man har förstått att kunden måste alltid sättas i fokus för att idéerna ska 
utvecklas utifrån ett lönsamma tjänster och produkter som kunderna gärna vill köpa. Därför 
anser jag att human centerd design också kallad open innovation är en viktig del i 
idéutvecklingsprocessen. Agerwal, R, Angst, C.M & Magni, M( 2007) s. 6 

Här går det även att återkoppla till idéutveckling i grupp vilket ger idéägaren väldigt mycket 
feedback samt ser till att idéutvecklingen får en dynamisk utveckling utifrån flera olika 
synpunkter. Detta tror jag väldigt mycket på och allt mer organisationer bör följa just den 
metoden vilket jag tror fallet blir.  

Feedback är ännu ett viktigt element och därför anser jag att feedback bör finnas med efter 
varje fas. Det handlar om att låta idéägaren smälta informationen efter varje fas och bearbeta 
den på rätt sätt innan man går vidare till nästa fas. Därför kan man inte påskynda processen allt 
för mycket utan man bör helt enkelt anpassa processen till varje person. Därför är denna 
process som undertecknad tagit fram anpassningsbar vilket ger idéägaren en möjlighet till att 
utforma processen till sin egen process. Vidal, R.C.V (2009) s 411 

Bland informanterna återkommer begreppet affärsplan, något som flera aktörer anser sig 
behöva, men i många processer som används i olika organisationer är det bevisat att affärsplan 
inte nödvändigtvis behövs alla gånger. Man behöver inte alltid utgå utifrån affärsplaner för att 
lyckas, utan undertecknad har koncentrerat sig mer på drivet hos idéägaren och hur väl man 
vill följa sin process. Man har insett att drivet spelar en central roll i idéns utveckling, då en 
affärsplan inte uppfyller det drivet.  

Dock anser undertecknad att affärsplan kan vara ett bra verktyg för framtida idéer. Man bör ha 
en affärsplan i slutändan dock är det inte det första man ska jobba efter. Därför har 
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undertecknads modell över en idéutvecklingsprocess koncentrerat sig på idéägaren och inte på 
affärsplanen. (se intervju med X1) 

Studien kunde ha utvecklats mer om man hade bemöt realiteten på ett bättre sätt och öppnat 
upp för flera aktörer att visa sina processer i denna studie. Idéutveckling är en rolig process att 
följa som ger väldigt spännande perspektiv på den personliga utvecklingen.  
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6. SLUTSATSER  

Kapitlet slutsatser innehåller min egen modell där jag implementerar ett nytt arbetssätt. Jag 

har försökt hitta en kombination mellan de teorier jag har tagit upp och informanternas 

information och bakat in detta i en och samma modell.  

6.1 Resultatredovisning 
Utvecklingen av en idé kan göras på många olika sätt, varje företag har sitt eget sätt att 
utveckla modeller och varje individ gör det på sitt sätt. Men vilken process är egentligen den 
snabbaste?  Kaj Mickos har egentligen den kanske hittills snabbaste modellen och möjligtvis 
effektivaste då hans modell implementeras i 72 hours race64. Men frågan kvarstår, det finns 
många individer därute som har många idéer som behöver utvecklas, innovationskraften 
behövs och kreativiteten måste aktiveras65

I mitt företag kommer vi att implementera en modell som är olik men ändå lik. Modellen som 
jag har kommit fram till baseras på många kontakter så som alla andra modeller men, 
modellen kommer att anpassas till alla 
idéägare så att den gynnar alla. Modellen 
kommer att innehålla mycket feedback just 
för att kunden skall få en sådan effektiv 
idéutveckling som möjlig. Tidd, Joe & 
Bessant, John (2007) s. 310 

. 

 

Modellen fungerar som följande, man har tre 
faser att gå igenom där förstudiefasen är 
grundarbetet till de övriga faserna. I dessa 
två steg som ingår i förstudiefasen ingår det 
att göra en research, definiera målgrupp, 

                                                        
64  72-hours race (se under referenser), 2009-12-16 
65  Se Idéutvecklingsprocess under bilagor 

Figur 11: Idéutvecklingsprocess, finns även under bilagor (bilaga nr 7.5) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Figur 12- Fas 1 
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analysera konkurrenterna och dessutom göra en enkel marknadsöversikt. Här jobbar man 
med att definiera idén och utveckla den, man jobba runt omkring idén för att samla så 
mycket information som möjligt. Arbetssättet är Human Centerd, med det menas att man har 
kunden i fokus hela tiden och att kunden har en stor påverkan i utvecklingsprocessen. 

 

I den andra fasen, genereringsfasen kommer fokuset att vara mer på idégenerering och 
idéutveckling, därav kommer vi att använda oss utav olika metoder för att utveckla fram nya 
idéer ur ursprungsidén. Det handlar bland annat om att hitta skärningspunkter, hitta 
inspiration och självklart att använda 
sig utav brainstorming. Processen är 
fortfarande human centerd och 
koncepten byggs utifrån kunden, här 
gäller det att hitta rätt aktörer och 
leverantörer. Man använder sig även 
utav Open space innovation där 
kunderna är med och påverkar 
resultatet( se intervju X7). Open space 
innovation handlar om att få 
människor att generera idéer kring 
idéägarens grundidé och på så sätt få 
fram ny information. Fortfarande använder vi oss utan 
feedback och learning efter varje avslutad delfas. Detta 
för att kunna vara ännu mer beredd på nästa fas, eller 
att man helt enkelt får feedback om att man inte är redo att kliva in i nästa fas utan att man 
måste börja om i samma fas. 

 

 

Den tredje fasen, implementeringsfasen behandlar den mer viktiga delen, avslutningsdelen. 
Kunderna bearbetas, nätverkskontakter skapas, man har extra koll på konkurrenterna och 
implementerar produkten i marknaden. Man skapar en sk. 0-serie dvs. att man tar fram en 
serieprodukter för att se hur de säljs. Man testar dessa och får feedback, då är det viktigt att 
kunderna får testa på produkterna för att ge en konkret feedback. Justeringar sker, då är det 
enbart små justeringar och inga stora, man konkretiserar projektet/idén och hittar rätt 
aktörer som ska sälja produkten. 

Det är många steg att ta och ännu fler 
som måste bearbetas. Viktigaste är att 
idéägaren och affärsutvecklaren under 
hela fasen håller god kontakt och att 
affärsutvecklaren finns som stöd för 
idéägaren konstant. Därför är ”learn 
och feedback” väldigt viktig efter varje 
avslutad fas. Tidd, Joe & Bessant, John 
(2007) s. 16 

Figur 13: Fas 2 

Figur 14: Fas 3 
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6.1.1 Workshop 
Denna modell går självklart att applicera på en workshop, modellen är byggd för att kunna 
delas in i olika kategorier och beroende på storleken av workshopen så kan modellen 
anpassas efter tiden. Har man exempelvis en heldags aktivitet så kan man använda sig utav 
mer än halva modellen för att få ut något bra utav idéerna och dess utveckling under 
workshopen. Tanken är att kunna utveckla en workshopserie på 2 dagar, 1 dag och en 
halvdag. På så sätt kan man få välja vilken nivå man vill ligga på. Halvdagsworkshopen 
behandlar endast en eller två delar av modellen vilket självklart inte ger lika mycket.  

En idéägare kanske har redan utvecklat sin idé så pass långt att personen inte behöver jobba 
med hela processen utan enbart väljer 2 kategorier och då ska personen kunna få hjälp med 
just dessa delar och implementeringen blir mer konkretiserad. Tanken är att modellen inte 
ska bara gynna idéägaren genom att ha en effektivprocess utan även ekonomiskt sätt ska 
personen kunna gynnas då man får välja delar ur processen. På så sätt kan man skräddarsy 
sin workshop helt enkelt. Forsberg, K (2009) s.20 

I workshopen ska man kunna implementera alla tre faser om man så vill eller enbart en fas. 
Därav uppdelningen av min idéutvecklingsmodell då den skall kunna vara mer anpassad.  

 

6.1.2  Innovationsrådgivning & Affärsutveckling 
Denna modell skall även implementeras i företagets andra tjänst som är 
innovationsrådgivning Modellen går att även anpassa för innovationsrådgivning då 
innovationsrådgivning är en process i sig som handlar om affärscoaching, därför kommer 
coachingmetoder att implementeras i processen. Coachingmetoderna kommer att behandla 
olika sorters frågor gentemot idéägaren och på så sätt aktiveras personen samtidigt som man 
utvecklar idén genom modellen.  

En annan fördel är att modellen kan identifiera om någon idéägarens position i processen, 
dvs om någon idéägare redan har påbörjat en annan process och vill använda denna modell  
så kan man enkelt se hur långt personen har kommit genom att göra en enkel checklista av 
modellen.  

Dock har ingen befintlig utveckling skett i mer än att modellen går att använda inom 
innovationsrådgivning. Eftersom denna del var en delfråga som skulle besvaras så var inte 
det en högprioriterad fråga och därför bör den utvecklas i vidare studier. 

6.2 Vision och Mission 
Det är viktigt att visionen för företaget speglar personen som finns bakom företaget. Jag 
personligen har många visioner men för att nämna någon eller några så är en av mina 
visioner att få upp Sveriges innovationstänk. Vi använder oss av allt för lite kreativit 
tänkande och sätter oftast spärrar. Ungdomarna drabbas av detta och många vet inte ens att 
det finns stöd för alla idéägare. Företagets vision och mission skall då vara att etablera sig i 
Eskilstuna och de närliggande områdena för att sedan komma ut på angränsande län. 
Innovationstänktet skall då vara företagets mission och dess kreativaprocess skall förmedla 
innovativttänkande, genom inspirationsföreläsningar, workshops och andra liknande 
metoder. Detta kommer att gälla 5 år framåt vilket jag anser är en lagom tid för visionen. 
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7. Vidare forskning 
Det finns många Innovationsmodeller att studera, i rapporten har jag valt att studera några 
stycken men jag anser att man bör göra en större studie som ger en bättre bild av hur 
innovationer/idéer kan utvecklas på ett effektivt sätt. 

Kaj Mickos har verkligen lyckats med att hitta en utomordentlig modell som utvecklar idéer 
väldigt effektivt. Hans modeller bör vara en del av innovationsforskningen om någon sådan 
skulle tas upp efter denna rapport66

Idéutveckling och innovationsprocesser är många, det har tagits fram många liknande 
modeller och jag tror att vi fortfarande letar efter den ultimata modellen. Innovation är 
framtidens ord, det är framtidens jobb och vi behöver mer som inriktar sig på ämnet 
innovation. Effektivisering av innovationer i företag finns och det är flera företag som står 
bakom exemplariska innovationssystem. Dock så kvarstår frågan, hur kan individen hjälpas på 
bästa möjliga sätt med minsta bekostnad? Vi måste tänka kundcentrerad, kundanpassad och 
ge så mycket feedback som möjligt.  

. Vid en föreläsning med Kaj Mickos tillfrågades han om sin 
roadmap som han använder för idéutveckling, jag hade då fått tips ifrån mina kontakter ifrån 
Innovation Stockholm om att en sådan roadmap finns tillgänglig och används av Mickos. Dock 
ville Mickos inte dela med sig av Roadmapen. Detta anser jag förhindrade den fullständiga 
utvecklingen av min egen modell. 

Begreppet feedback förekommer ganska ofta men många missar feedbacken just där anser jag 
att det finns ganska mycket att jobba på och då gäller det att kunna kombinera, rådgivning, 
coaching och mentala attityder till hur feedbacken ska gå till. En annan person med en 
ypperlig modell är Annika Löfgren och sin Kreo-modell. Kreo-modellen är också en 
effektivprocess som används för idéutveckling främst genom workshops. Jag anser att hon kan 
ha nyckeln till en annan innovationsvärld som är mycket mer effektiv. 

Idéutveckling är viktig, idéutveckling är enligt mig det viktigaste för vår framtid. Det är vi som 
bygger framtiden och det är vi som skapar allt, Människorna. Viktigt är det att få människor att 
få bort mentala spärrar, att få människorna att jobba mer fritt och kreativt för kreativiteten 
kommer att vara ett av de viktigaste begreppen tillsammans med innovation. Ingen idé är en 
dålig idé och jakten på den perfekta metoden för idéutveckling fortsätter. 

                                                        
66 Innovationsfabrik, Kaj Mickos, 2010-01-03, 18.23 
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7. BILAGOR 
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7.3 Tidplanering 
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7.4 Intervjufrågor 

1. Berätta om hur du startade ditt (första) företag om du har varit entreprenör? 
 
- Vad är isåfall tjänsterna? 
 
2. Vilka modeller utgick du ifrån? Hur framställde du modellerna? 
 
3. Hur kunde dessa anpassas i företagets tjänster, om ja, hur? 
 
4. Berätta om hur du kom på missionen och visionen för ditt företag, är det viktigt att ha mål? 
 
5. Varför valde du just den visionen? 
 
 - Vad är en lämplig vision i företagsstart? 
 
6. Vad skulle du rekommendera för en nyföretagare? 
 
7. Vad har det skett för utveckling i företaget ifrån starten tills nu? 
 
8. Vad är din vision nu? 

9. Vad skulle du rekommendera vid affärsutveckling eller idéutveckling 

10. Har alla inkubatorer sthlm samma rådgivning? 

11. Vad är allmänrådgivning hos er? 

12. Vad är egentligen avgörande? Affärsplan eller rådgivning? 

13. Har ni någon modell för rådgivning? Om ja,  hur väl följer ni den? 
 
14. Hur många rådgivare har ni? 

15. Hur pass viktigt är det med rådgivning? 

16. Vad är skillnaden mellan coaching och rådgivning? 
 
17. Vad är viktigaste inom rådgivningen? Försöker ni pitcha företagen? 

18. Har ni någon statistik över företagen som startas? 

19. Använder ni er utav open innovation och open space innovations? 
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7.5 Modell över idéutveckling/affärsutveckling 
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