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1. Introduktion och bakgrund 
 
Ordet innovation är i dagsläget väl diskuterat. Inte bara inom företagsvärlden utan det har 

numera blivit något av ett modeord i var individs vardag. Däremot är ämnet 

innovationsteknik okänt för många. Innovationsvågen har efterföljts av otaliga 

metodböcker (företrädesvis managementlitteratur) som gärna presenterar enkla recept att 

följa för att kunna forma och skapa sin egen framgång. Genom att undersöka kända 

exempel på fall och individer som lyckats så tror sig olika författare ha löst koden till 

entreprenörskap och därigenom innovation. (Normann, 2001) Faktum är att ämnet 

innefattar så mycket mer än dessa enkla framgångsrecept. Framgång är endast en liten del 

av kakan, tyvärr är det den tydliga och massmedialt gångbara framgången den del som de 

flesta författare väljer att belysa. Jag hävdar att Innovation borde studeras från grunden och 

inte belysas ifrån toppen, det är lätt att missa allt det hårda arbete som står bakom en 

lyckad innovation. Visst handlar processen även om individer och starka viljor men det är 

omöjligt att utföra alla delar av en innovationsprocess helt själv (Nilsson, 2005) (Alvesson & 

Sveningsson, 2007).  

Likt alla framgångsrika företag har även individer ett stort omvärldsberoende. ”Den 

förberedde överlever!” är ett vanligt uttryck inom företagsutveckling. (Tidd & Bessant, 

2007). Detta kan även appliceras på individnivå. En viktig förmåga för både innovatör och 

entreprenör är att kunna hålla samman sin omvärld, och utnyttja denna på bästa sätt för att 

kunna kommersialisera och eller sprida sina idéer på bästa sätt. I vissa fall handlar 

innovationer om rena tillfälligheter. Vem säger att det inte går att skapa sig möjligheter 

likväl som att lära sig att utnyttja dessa tillfälligheter? Entreprenören/Innovatören skulle 

helt teoretiskt, med omvärlden som bas kunna skapa sig själv/eller lära sig att hitta 

tillfälligheter i omvärlden och indirekt finna nya idéer. Ibland är det tillfälligheter som leder 

till att möjligheter som kommer upp till ytan. Möjligheter uppstår inte endast på grund av 

en slump (Andersson & Mårtensson, 2000). Självklart kan det framstå som en enkel och 

okomplicerad process att skapa innovation. I själva verket är det snarare tvärtom. 

Innovation är ett otroligt komplicerat ämne som berör mycket mer än endast själva 

produkten eller tjänsten (Tidd & Bessant, 2007). 

En idéutvecklingsprocess är inte en rak process utan kan vara snirklig och svår. Denna kan ta 

väldigt lång tid då individen inte riktigt vet vad hon söker, det hon känner är en ”Pain” inte 

en direkt precision av problemet (Hamrefors, 2009). Många individer hävdar sig ha en idé, 

stor eller liten. Däremot är det ytterst få som gör verklighet av sin idé. Få personer verkar 

våga ta steget ut och testa. Detta kan bero på en mängd olika faktorer, man kan vara rädd 

att bli trampad på, förolämpad, nedtryckt, allmänt kritiserade av idén kan agera hämmande 

(Basadur, 1995). Så vad behövs för att få den extra lilla knuffen som kan byta gamla idéer 

mot nya? Det som skulle behövas i många fall är en trigger. Ett nytt sätt att se på gamla 

idéer och tankar.  
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Inom medicin syftar trigger på något som utlöser; En benämning på en yttre faktor som 

utlöser mekanismer vilka leder fram till ett sjukdomssymtom. Exempelvis kan buller eller 

stress utlösa och eller trigga ett migränanfall (nationalencyklopedin; trigga). På många sätt 

kan jag relatera den medicinska termen av trigger till ämnet innovation. Om man tänker 

sjukdomen som innovationsprocessen och triggern som en utlösande faktor (Gladwell, 

2000), eller faktorer som på olika sätt påverkar dig till att driva igenom eller påbörja 

innovationsprocessen, det vill säga skapar sjukdomstillståndet, istället för att förhindra 

detta tillstånd kan individen försöka försätta sig i detta. 

För att kunna utnyttja detta krävs engagerade och drivna människor. Människor som kan ta 

tillvara på dessa banbrytande framsteg och implementera dessa i samhället. Överallt kan vi 

se framsteg som resultat av nya och banbrytande idéer och innovation, dessa framsteg som 

drivna entreprenörer kämpat för och utvecklat (Tidd & Bessant,2007). Innovation är på 

många sätt ett konkurrenskraftigt medel i dagens företagsvärld. Något som också skapar 

enorma möjligheter för nya företag att genom ett innovativt tänkande kunna etablera sig 

på marknaden. Om en individ kan lära sig idéutvecklingsprocessens olika delar och ha 

möjligheten att påskynda idéutvecklingen finns det stora pengar för företagen att spara. 

För att implementera ta tillvara och skörda framgång av en innovation krävs 

entreprenörskap. Något som Schumpeter definierar som: Förmågan att kombinera vad som 

redan existerar på ett nytt sätt (Tidd & Bessant, 2007). 

Entreprenörskap handlar likväl som att skapa något nytt (innovation), om att förflytta idéer 

ifrån en plats till en annan ifrån en bransch till en annan. Att finna en process som behövs 

förbättras och på ett eller annat sätt söka och hitta en lösning till ”problemet” som upplevs 

inom processen. Jag ser entreprenören som en problemlösare, dvs. bra nära en innovatör. 

De flesta människor i världen bryr sig inte om processen bakom en produkt (Tidd & Bessant, 

2007) (inkrementell som radikal) eller tanken bakom en produktrealisering såvida detta inte 

skötts på ett välfungerande sätt. Det finns vissa individer som tänker bortom produkten, 

bortom vad som presenteras till konsumenten. Dessa entreprenörer finns i företag så 

kallade intraprenörer eller i övriga företagsvärlden, dessa kan också sträva efter andra 

värden förutom ekonomiska och vara så kallade sociala entreprenörer, oavsett vad 

människan i fråga än strävar efter har de en sak gemensamt de är alla påverkande faktorer 

till världens ständiga förändring och utveckling (Tidd & Bessant, 2007). 

Allmänheten älskar framgångssagor, och många likt Delmar (1996) ser entreprenörskap 

först och främst som ett direkt resultat av en individens handlingar. Frågan är om det är det 

enda sättet att se på saken. Gell-Mann (1997) beskriver sin syn på komplexa system som att 

individen observerar hur det komplexa adaptiva systemet uppfattar regelbundenheter i 

dataflödet, hon sorterar ut dessa ifrån sådant som verkar vara slumpmässigt eller 

godtyckligt och komprimerar till ett schema som utsätts för variationer. På samma sätt 

skulle vi kunna se på innovation och nytänkande, processen finns och vi betraktar det med 

kritiska ögon för att försöka hitta något som inte verkar vara slumpmässigt. Något som helt 
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kan förklara händelsebeloppet av innovationsprocessen. Vi har hittat något som vi uppfattar 

vara nyckelpunkter, vad man “måste” ha eller göra för att skapa innovationer. Faktum 

kvarstår att oavsett hur många som lyckats på detta utstakade sätt så är det endast 

generaliseringar. Många innovatörer lyckas gå sina egna utstakade vägar till framgång, och 

det finns inte en innovationsprocess som är identisk med den första (Adgur, 1996). Alla 

individer måste kunna gå sin egen väg inom denna process, det underlättar nog att känna 

till motorvägen för att kunna hitta avfarterna till de mindre och outforskade vägarna till 

framgång.  

Ämnet eller tanken kring triggers som utlösningspunkter till innovation är med stor 

sannolikhet ett sätt för människan att ytterligare försöka förklara och eller kartlägga dessa 

nyckelpunkter som man hävdar ha hittat inom innovationstekniken. Att kunna spåra en idé 

så nära ursprungskällan som möjligt gör att man kan få en ännu bredare bild av processen 

än tidigare. Hur förhåller sig ämnet kring triggers till innovationstekniken?  

Jag upplever att begreppet triggers på många sätt skulle hjälpa till att fylla ett tomrum inom 

innovationstekniken som ämne. Likväl som att det för astronomer borde finnas någonting 

före The Big Bang så borde det för innovationsvetare finnas någon påverkade faktor innan 

en individ får en idé. För mig finns detta tomrum. Ett ämne som innovationstekniken inte 

fullt ut har berört. Jag har i denna uppsats valt att behandla detta tomrum genom 

begreppet trigger - en tanke om att det finns någonting som initierar och påverkar en 

individens idéflöde. 

 

1.2. Forskningsfråga 
 
Hur triggas vi till nytänkande? 
 
 

1.3. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att utforska och diskutera begreppet triggers i ett 

innovationssammanhang. Med andra ord har en text formats som berör vad som krävs för 

att en individ skall ändra sitt handlingsmönster för att en innovationsprocess skall påbörjas. 

 

1.4. Diskussion kring studiens syfte  
 
Ett problem med innovationsprocessen är att skapa “rätt” förutsättningar för att utveckla 

idéer. Under denna studie kommer begreppet triggers diskuteras som en alternativ 

startpunkt och därigenom en möjlig lösning till denna upplevda problematik. Genom att 
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skapa en text som berör vad som krävs för att en individ skall kunna ändra eller kompletera 

delar av sin handlingsmönster för att kunna främja uppkomsten av en innovationsprocess 

känner jag att det finns möjlighet att besvara studiens frågeställning som lyder: Hur triggas 

vi till nytänkande? Genom att placera begreppet triggers i ett innovationssamanhang och se 

till hur människor som idag berör området idégenerering använder och/eller ser till 

begreppet kan denna studie förhoppningsvis besvara forskningsfrågan.       

Möjligtvis går det att ta detta syfte ännu längre och inefatta frågor som vilka faktorer som 

leder till en trigger. Hur en trigger uppstår för en individ som arbetar med innovation och 

hur individen bör agera för att öka sina chanser för att framkalla dessa triggers.  Genom att 

formulera en text som från mitt perspektiv knyter ihop ämnet triggers med 

innovationsprocessen så känner jag att jag bidragit till ett ganska glest forskat område som 

berör preprocessen, det vill säga tiden innan en idé föds. Om detta ämne utforskas 

ytterligare så tror jag att delar av ämnet innovationsteknik skulle kunna bli lite lättare att 

förstå även om det grundar sig i mänskliga interaktioner.  

 

1.5. Begreppsdefinitioner 
 
Eftersom att alla individer har olika tolkning på ord och begrepp, så har jag som författare 
under denna rubrik sammanställt definitioner till ”ovanliga” begrepp som ofta används i 
studien, inte en direkt tolkning av begreppen utan snarare en definition i relation till texten för 
att hjälpa dig som läsare.  
 
Accession: Nyförvärv, tillskott, ökning en koppling mellan olika ämnesområden.  
 
Hunch: Aning, En intuitiv gissning eller känsla.  
 
Pain: Ett behov en individ själv inte förstår eller kan formulera, ofta en känsla eller 
övertygelse som inte kan bevisas med en logisk förklaring.  
 
Urgency: Vikt, Enträgenhet, iver, Brådskande, En känsla av att individen måste utföra 
något.   

 

1.6. Avgränsningar 
 
Uppsatsen berör de tidigare delarna i innovationsprocessen då främst idégenerering och 

kommer därför inte att beröra processens senare delar.  
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1.7. Målgrupp/Intressenter 
 
Jag hävdar att begreppet kring triggers anpassat till innovation är ett intressant ämne att 
fördjupa sig i, inte bara för studenter inom området utan även för andra intressenter. Nu är 
inte tanken att skriva en metodbok för hur man triggar sig till nya idéer utan snarare en 
intressant och spännande text som kan ge värde inte bara för studenter utan även företag, 
entreprenörer och innovatörer som strävar efter nya innovationsmöjligheter. 
Förhoppningsvis kan studien ge läsaren en insikt och få läsaren att se på begreppet triggers 
på ett nytt sätt eller ge förslag på en nya angrips metoder för idéutveckling.  
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2. Metod 
 
Under detta avsnitt kommer studiens upplägg att presenteras i form av en redogörelse av 

studiens metod och struktur, under detta avsnitt kommer även källor och metodkritik att 

presenteras.   

 

2.1.  Språk och struktur 
 
Vad är metod? Holme och Solvang (1996) hävdar att metod är ett redskap, ett sätt att lösa 

problem och komma fram till en ny kunskap. Jag har genom min valda frågeställning valt en 

metod som enligt teorin passar mitt tillvägagångssätt: metodiken beskriver inte i detalj hur 

man ska göra och inte göra, utan denna är snarare en hjälp till att komma från en 

övergripande målsättning, i lämpliga steg i riktning mot ökad kunskap kring frågan (Höst, 

Regnell, & Runeson, 2006). Valet av metod är baserat på studiens syfte vilket är att utforska 

och diskutera begreppet triggers i ett innovationssammanhang. Studien kommer därför att 

bli både utforskande och explorativ. Det vill säga studien syftar till att på djupet förstå hur 

något fungerar eller utförs (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). 

   

Det är svårt att fånga in samhälliga förhållanden med hjälp av enkla teorier därför finns det 

inom forskningen ett stort behov av att systematiskt ta sig an samhällsförhållanden, det 

talas om två olika angreppssätt till/mot en frågeställning. Dessa brukar delas upp som 

deduktivt förhållningssätt respektive induktivt förhållningssätt, bevisandets respektive 

upptäckarens väg (Holme & Solvang, 1996). I en deduktiv metod utgår forskaren ifrån en 

teori och försöker att logiskt härleda läsaren för att sedan påvisa en slutsats. I en Induktiv 

forskningsmetod utgår forskaren ifrån en empirisk grund för att inte påvisa falska slutsatser 

innan analysen tagit vid . Detta arbete kommer däremot att ha sin utgångspunkt i ett 

abduktivt förhållningssätt, dvs. under uppsatsen kommer jag som utforskare av begreppet 

trigger röra mig i både teori och empiri samtidigt och låta förståelsen kring ämnet växa i 

takt med arbetets gång (Holme & Solvang, 1996).  

Uppsatsen kommer att vara en explorativ text baserat på hermeneutistisk grund med ett 

abduktivt förhållningssätt till själva frågeställningen. För att tillämpa denna metod är 

tanken att börja mitt sökande i teori för att sedan jämföra med empiri och kunna ge läsaren 

en insikt på hur dessa teorier uppfattas av personer som dagligen arbetar entreprenöriellt 

med idéutveckling.  

Teori kan ses som mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 

sammanhang och förhållanden mellan företeelser som vi önskar att pröva mot den 

konkreta samhällssituationen (Holme & Solvang, 1996). De valda teorierna för denna 

uppsats berör olika typer av idéutveckling, idégenerering och möjlighetsökning och 

innefattar författare likt Tidd, Härén, Rabe, Hamrefors, Kottler, Kelley, Gladwell, Carayannis 

& Chanaron Basadur m.m (se källförteckning). Efter teoribildningen följer en presentation 
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av empirin. Svaren baseras på intervjuer och frågeformulär med personer som agerar inom 

företagsvärlden för att förstå och kunna tolka hur verkligheten ser ut. Efter mina empiriska 

studier är tanken att jämföra dessa med teorin och välja eller skapa min egen åsikt en 

slutsats kring triggers eller utlösningsfaktorer till innovation. 

 

2.2. Metodval 
 
Metoden inom denna uppsats kommer att vara kvalitativ med ringa grad av formalisering. 

Det centrala med metoden blir att författaren på olika sätt samlar in information som kan 

bidra till dels en djupare förståelse av ämnet som  studeras och dels försöka förklara det 

sammanhang som detta inryms i (Holme & Solvang, 1996). Då denna undersökning följt ett 

kvalitativt mönster så bör inte resultatet bli exakt desamma om denna undersökning 

genomförs igen. Inte ens om denna innehar samma förutsättningar som denna studie. Min 

datainsamling baseras på en öppen enkätundersökning samt intervjuer, med frågor som är 

öppet ställda till respondenten med mycket eget tolkningsutrymme. Detta för att jag inte 

vill ”styra” respondenten. Då studien bygger och har sin utgångspunkt i hermeneutiken 

kommer materialet att påverkas av forskarens egen tolkningsbredd och förförståelse av 

ämnet därigenom kommer forskaren att vara eller agera som studiens främsta 

forskningsverktyg (Birkler, 2008).   

 

Uppsatsen har främst ett explorativt syfte och studien kommer därför inte att specifikt 

kartlägga omgivningen kring begreppet triggers. En studie som har för avsikt att på djupet 

beskriva ett objekt eller ett fenomen använder sig lämpligast av denna typ av metodik. 

Intervjuer i en studie kan vara strukturerade, halv strukturerade eller öppet riktade, under 

studiens gång så har strukturerade och halvstrukturerade metoder inom intervju 

sammanhanget används. Detta används för att kunna leda in respondenten mot studiens 

berörda ämnesområde (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Dessa metoder har använts just 

för att området är ganska ovanligt och därför krävs en styrning i frågorna då respondenten 

själv inte leder in intervjun till detta område.  Respondenten reflekterar troligtvis inte 

vardagligen över denna del och det är därför inget som skulle tas upp frivilligt (generellt) vid 

en öppen intervjuform.  

 

Under dessa ”utfrågningar” har det reflekterats väldigt mycket med tanke på riktade kontra 

icke riktade intervjufrågor. Holme & Solvang menar att forskaren i den kvalitativa metoden 

inte bör använda sig av standardiserade frågeformulär för att det normalt sätt inte skall 

finnas för mycket styrning från forskarens sida (Holme & Solvang, 1996).  

 

Vidare menar författarna att de svar som skall komma fram under den empiriska 

undersökningen skall vara respondentens egna uppfattningar. Och dessa skall därför i 

möjligaste mån styra intervju/utfrågningarna (Holme & Solvang, 1996). Diskussion finns 
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kring huruvida forskaren skall styra och lägga sig i processen eller inte. Höst, Regnell, & 

Runeson skriver att styrningen inom en interjuv fastställer och säkerställer genom frågor 

och respons att responenten håller sin inom det berörda områdets gränser (Höst, Regnell, & 

Runeson, 2006). 

   

2.3. Urval av responenter 
 
Utifrån studiens förstudie riktades frågeställningar kring/mot begreppet triggers och vad 

detta begrepp skulle kunna inefatta i ett innovationssamanhang. För att kunna besvara 

detta så baserades studiens empiriska grund på halvriktade interjuver för att skapa struktur 

men samtidigt låta responenterna ”tala fritt” kring studiens valda område. Då alla 

responenter inte haft tid att delta i en interjuv så skapades även ett öppet riktat 

frågeformulär för att inte få ett för stort bortfall.  

 

Responenterna är alla entreprenöriellt framgångsrika personer som alla på ett eller annat 

sätt berör ämnet innovation och ofta arbetar med idégenerering/problemlösning. Under 

studiens omfattning så kontaktades cirka elva olika personer varav fem av dessa ville ställa 

upp i studien, tva av dessa utfrågningar utfördes som planerat som intervjuer varav tre av 

dessa utfördes genom öppna frågeformulär. Bortfallet i studien är ganska stort, det är också 

förståligt då de flesta av de kontaktade personerna hävdat att de var väldigt upptagna med 

sitt entreprenöriella arbete eller på olika sätt inte haft tid att besvara studiens frågor.  

 

2.4. Värdering av källor 
 
Holme och Solvang hävdar att det finns gränser på hur nära en teori kan gå en människans 

egentliga åsikter, hur nära upphovsmannen en teori kan komma även vilket material vi kan 

få tag på under studiens tidsram (Holme & Solvang, 1996). Genom att ställa frågor som 

sedan genom en process skall besvaras med hjälp av teori, kan studien närma sig och skapa 

möjlighet till att omtolka upphovsmännens teorier för att skapa en ny insikt i det berörda 

ämnet.     
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Figur 1. Omarbetad figur ifrån (Holme & Solvang, 1996) (sid.125): figur 9.1 Från upphov till konkret användning. 

Sållningen av informationen kommer enligt Holme & Solvang att påverkas av en del 

systematiska faktorer. Denna kommer att påverkas av studiens frågeställning och 

forskarens värdegrund. Likväl som att forskaren har en värdegrund så kommer även 

dokumentens (källornas) upphovsmän ha haft olika värdegrunder när källan skapades 

(Holme & Solvang, 1996). 

I valet av källor skiljer forskaren ofta på normativa samt kognitiva källor det finns inte källor 

som är antingen normativa eller kognitiva dock innehåller en källa delar av de båda. Med 

normativa källor menas källor som innehåller värderingar och målinriktningar på olika sätt. 

Kognitiva källor är källor som snarare är berättande, beskrivande och förutsägbara. 

Uppsatsens primära källor (empiri) innefattar intervjuer och frågeformulär, ifrån mer eller 

mindre kända innovatörer och entreprenörer. De ställda frågorna kan självkart som alla 

sorters frågor både ifrågasättas och misstolkas. Nackdelen med dessa typer av 

faktainsamling är att den kretsar kring interaktion mellan människor alltså kan det 

förekomma missförstånd. Relationen mellan forskare och respondent är i ständig obalans, 

respondenterna har inflytande nog över samtalet för att säga nej eller låta bli att svara på 

•Produktion av 
information Upphovssituation 

•Registrering av 
information  

Källor 

•Bevarande av 
information Tänkbara källor  

•Konkret 
användning av 
information 

Faktiska Källor 

Urval och sållning 
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någon av forskarens frågor. Forskaren är i stort behov av respondentens svar medan 

respondenten inte har något speciellt behov av den information de uppger för forskaren 

(Holme & Solvang, 1996).  

Studiens sekundära källor är i stor uträckning litteratur ifrån ämnet innovation med 

inriktning mot idégenerering eller studier och arbeten ifrån studenter och forskare med 

texter i liknande ämnen. Studien har ganska många litteraturkällor som möjligtvis kan 

tänkas vara något föråldrade för idégenerering och därför obsoleta. Emellertid tycker jag 

personligen och vågar hävda att de flesta fyller en funktion. Att många av dessa författares 

teorier håller än idag, om än med lite anpassning till en föränderlig omvärld (Holme & 

Solvang, 1996). 

 

2.5. Metodkritik 
  
Det finns kritik mot den kvalitativa metoden, denna kritik är eller ligger främst i det 

empiriska resultatet. Då studiens insamlade data egentligen kanske inte är tillräcklig. Det 

vill säga att datamängden inte är tillräckligt omfattande för syftet. Metoden lyfter däremot 

fram respondenternas egna erfarenheter och åsikter (med omtolkning av författaren). Den 

empiriska delen får därför med detta metodval ett enligt mig som författare en mänskligare 

skidring av verkligheten. Enligt Holme och Solvang är fördelen med en kvalitativ metod att 

den ger forskaren ett helhetsintryck över det valda problemområdet. Vidare kan nackdelen 

vara att forskaren bör utföra en intensiv undersökning i alla enheter som ingår i 

forskningsområdet, detta kräver i sin tur väldigt mycket resurser (Holme & Solvang, 1996). 

Det krävs mycket tid från forskaren sida att förbereda, bearbeta och tolka intervjuernas 

innehåll.    Holme & Solvang tar upp krav på relevans i ett examensarbete och fastställer att 

två sorters kriterier bör tas upp vid värderingen av ett forskningsarbete. Dessa två är: 

Kriterier som berör forskarrelevans och kriterier som rör aktörsrelevans (Holme & Solvang, 

1996). Forskarrelevans fokuserar på tre olika faktorer. 

  

1. Bruksvärde för resultatet, kan informationen som genererats under denna studie 

kunna ligga till grund för någon ny kunskap och/eller ny medvetenhet. 

 

2. Förståelsevärde för studien, studien kan ge en bas, en grund för en mer utvecklas 

och total förståelse av det ämnade och fenomen vi undersökt i studien.  

 

3. Nya teoretiska kunskaper, resulterar studien i eller ger upphov till nya begrepp med 

nya delar att bygga vidare på ifrån det berörda ämnet (Holme & Solvang, 1996). 



 

 

11 

 
Aktörsrelevans inom denna typ av forskning kretsar kring fyra olika delar som bör uppnås 

för denna typ av relevans, dessa innefattar: Beskrivning, har vi gett en täckande beskrivning 

av ämnet? Innefattar studien alla delar av det fenomen, begrepp och problemområde som 

vi valt att studera. Känner respondenterna igen sig i texten? Är beskrivningen tillräcklig, så 

pass omfattande av ämnet så att aktörerna (respondenterna) känner igen sig i texten och 

kan relatera till sin egen upplevda verklighet (detta behöver inte betyda att dessa personer 

accepterar den bild som målas upp i texten) (Holme & Solvang, 1996). Provokationskriteriet; 

Utifrån denna punkt är det viktigt att skapa reaktioner och provocera 

undersökningsenheterna för att på så sätt främja en omvärdering av respondenternas egna 

situationer och upplevelse av sig själva (Holme & Solvang, 1996). Egenupplevelsen, Denna 

del är enligt mig den mest centrala punkten inom detta arbete. Fokus ligger här på 

författarens egen förståelse och kunskap inom det berörda området. Inte just för ytterligare 

kunskap inom ämnet utan för att författaren skall kunna utveckla en djupare förståelse och 

medvetenhet om sig själv. 

Den fjärde och sista delen av aktörsrelevansen är praxiskriterium, denna del handlar om 

huruvida informationen och den utveckling som sker inom den, kan ge en bättre förståelse 

och därmed förändra praxis och vara till nytta för undersökningsenheterna. Praxiskriteriet 

kan gälla en lösning av olika problem som enheterna står inför. Eller att studien påvisar 

nödvändiga förändringar när det gäller både enskilda handlingar och strukturella faktorer 

(Holme & Solvang, 1996).      

 

2.6. Studiens disposition  

 

Figur 2. Komponenter av dispositionen. 



 

 

12 

Texten kommer att starta i teori för att sedan övergå till empiri för att jämföra teori kontra 

empiri och testa teoriernas hållbarhet inom begreppet triggers. Detta för att undersöka och 

försöka hitta orsakssamband och förklara vad de olika fenomenen beror på (Höst, Regnell, 

& Runeson, 2006). Författaren kommer under arbetet att försöka med studiens teoretiska 

referensram som bas att utforma en hypotes kring vad begreppet triggers kan innefatta i 

empirin. Denna hypotes kommer under analysdelen att behandlas och anpassas för att 

förhoppningsvis kunna anpassas till innovationsprocessen. 

 

2.7. Fysisk  disposition 
 
Studien börjar med en introduktion samt bakgrund, syfte och studiens avgränsningar  även 

en tanke om en möjlig applicering till verkligheten. Vidare följer studiens metodavsnitt med 

förklaring kring studiens metodval och val av källor. Efter detta avsnitt följer teoriavsnittet 

som går igenom och förklarar vad den möjliga hypotesen bör ha sin grund och vilka möjliga 

teorier som går att använda för detta. Vidare följer empiriavsnittet där studien får tillskott 

av insikter ifrån olika entreprenörers och tänkares åsikter kring idégenerering och 

möjlighetssökning. Avslutningsvis kommer analysavsnittet av studien att definiera en 

hypotes kring var begreppet triggers skulle kunna passa in i en innovation baserat på de 

föregående avsnitten.  
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3. Teori  
 
Under detta avsnitt presenteras olika teorier som bygger på eller på olika sätt förklarar en 

individs idéutvecklingsprocess. Teorierna kommer genom studien att fungera likt byggstenar för 

att utveckla en förståelse för begreppet triggers, dessa teorier kommer senare även användas 

för att analysera och tolka studiens empiriska data.   

 

3.1. Idégenerering 
 
Så hur går det till när man själv får en idé? Enligt Johnsson (2009) finns det mängder av sätt 

att få idéer. Idéutveckling baserat på självupplevt problem en ”Pain” (Hamrefors, 2009), en 

produkt eller lösning som ofta uppstår i och kring en individs vardag. Individen vill förbättra 

sin egen situation och utformar därför en lösning för att underlätta för sig själv. En sådan 

lösning är ofta inkrementell (Tidd & Bessant, 2007) det vill säga det är en mindre lösning 

som ofta eller aldrig överskrider ämnesområden. Denna del börjar ofta med en så kallad 

”Pain” (Hamrefors, 2009). 

En idé kan ha sitt ursprung i ett skådat problem i en individs omvärld, här gäller det att vara 

uppmärksam på vad andra upplever som problem. Vad klagas det på och/eller vad händer 

runt omkring dig, se på nyheter och andra former av information. Vad kan du som individ 

göra för att lösa dessa siktade problem? Har din granne alltid problem att få med sig både 

soppåsen och nycklarna på morgonen? Skulle det kunna finnas en möjlig lösning till detta 

problemområde? En möjlig idé kan även ha sitt ursprung i olika sorters forskning, det vill 

säga genom fördjupning av ett ämne som leder till insikt om problem och därigenom kan 

leda till en lösning (Johnsson, 2009).  

Johnsson (2009) beskriver forskning likt idéutveckling åt en vertikal riktning medan 

innovationsprocessen snarare är ett lateralt arbete där det gäller att hitta samarbete mellan 

olika discipliner. Att bestämma ett speciellt område att vara kreativ kring. Vidare så kan man 

bestämma att rikta sin kreativitet och därigenom problemlösningsförmåga mot ett specifikt 

ämne och eller upplevt problem (Johnsson, 2009). Ofta blandar man här olika discipliner för 

att få en djupare insikt och bredda sitt laterala tänkande (Johansson, 2005).  

Idéutveckling baseras ofta på nya intryck: Genom att ständigt utsätta sig för nya 

upplevelser, miljöer, människor, och/eller arbetssituationer får individen nya insikter och kan 

därigenom se nya problem, och skapa nya lösningar (Johansson, 2005 & Johnsson, 2009). 

Ännu ett dokumenterat sätt att få idéer på är genom en radikal händelse. Då antingen nya 

tankesätt introducerades eller gamla tankesätt stärks (Marton & Wenestam, 1984). 

Imitation och anpassning, då en gammal idé eller process imiteras och anpassas till ett nytt 

sammanhang. En anpassad innovation där gamla erfarenheter appliceras och 

implementeras i ett nytt sammanhang (Tidd & Bessant, 2007). Idén är ofta ny för andra, 

dock gammal eller vedertagen för upphovsmannen (Johansson, 2005). 
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Människan har under hela hennes utveckling haft eller skapat sig ett behov till förändring av 

olika former. För att förändra befintliga strukturer krävs att individen inser och uppfattar 

den värld som hon önskar att förändra och hur denna fungerar idag (Marton & Wenestam, 

1984). Det vill säga för att förändring skall kunna ske så krävs att individen uppfattar den 

omvärld (kontext) han/hon existerar inom. För att sedan påverka denna kontext krävs ofta 

insikt ifrån en annan kontext, samt att individen inte är mentalt ”fastlåst” i den första. 

Kottler & Cohen beskriver i sin bok The heart of Change (2002) att det första steget mot 

förändring ligger i angelägenheten till förändring. Boken beskriver motsättningar som finns 

i omvärlden och hur angelägenheten till att förändras eller skapa en förändring bör vara 

större än motsättningarna för att förändringen skall träda i kraft. Vidare menar författarna 

att en förändring alltid börjar med en utveckling av en vision, en beräknad utkomst av 

lösningen till problemet. Något som individen kan se och sikta som ett mål av en lyckad 

implementering. Visionen målas därför upp för att individen skall kunna skapa tydlighet och 

riktning i processen (Kottler & Cohen, 2002). Även att se till variationerna i flödet av idéer 

och se till individens olika tankemönster och synsätt (Kelly, 2001). Kottler & Cohen (2002) 

sammanfattar tanken kring med en modell i tre steg för att skapa en bestående förändring. 

Se; Identifiera och skåda ett problem eller lösning, försök att få omgivningen att kunna 

framkalla och visualisera presentera idén på ett sätt som lättare skulle kunna få 

omgivningen att uppfatta hela konceptet kring idén. Använd sinnen som hörsel, känsel för 

att försöka framkalla en känsla som är emotionellt anknuten. Hur skulle din lösning kunna 

förändra den berörda kontexten? 

Känna; innefattar saker som dramatik, att fånga personers uppmärksamhet och försöka 

framkalla positiva känslor till/mot förändring (lösningen). Eller negativa känslor till det 

presenterade problemet till den grad att angelägenheten till/mot förändring är större än 

motsättningarna i omvärlden. 

Förändra; Olika känslor ”a change of heart” förändringen genomförs och öppnar upp för 

nya tankebanor (Johansson, 2005) och hjälper individer och/eller organisationer till 

effektivare förändringsprocesser (Kottler & Cohen, 2002), och kan på sin sikt öppna upp för 

större och mer radikala innovationer (gäller inom organisationer och likande).         

Alla individer har olika utgångspunkter när vi skall skapa en lösning till ett problem. Detta 

bör tas i åtanke vid förändringsarbete. De erfarenheter som en person gör och de kunskaper 

hon förvärvar genom att leva i en viss sociokulturell miljö antas sålunda ha stor betydelse 

för karaktären hos de kognitiva scheman som en person har tillgång till och som bestämmer 

hur omvärlden tolkas och ges innebörd (Marton & Wenestam, 1984). Det vi redan vet om ett 

ämne begränsar vår inbillningsförmåga kring det redan kända ämnet (Rabe, 2006).  

För att en människa ständigt skall kunna utvecklas och omvärdera sina färdigheter krävs en 

ständig utmaning av hennes tankesätt. Denna omvärdering och utmaning av individens 

tankesätt kan ske i form av utbildning, omvärldens påverkan, en radikal händelse eller 
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omställning. På många också genom att försätta sig i så kallade skärningspunkter 

(Johansson, 2005). 

På många sätt kretsar idégenerering kring att skapa eller framkalla en situation för 

idéskaparen som har möjlighet att förändras. Innovativa triggers kan komma ifrån alla 

möjliga håll och former, de kan existera i form av en ny teknisk landvinning, de kan vara ett 

resultat av påtryckningar och eller en del i tävlan mellan företag. Det som står klart är att vi 

måste utveckla sätt att scanna av vår omgivning för att kunna lokalisera dessa triggers (Tidd 

& Bessant, 2007). Att se, uppleva, eller skapa en situation som är redo, mogen för 

förändring. En situation som andra individer också upplever som så pass problematisk att de 

lätt kan uppfatta konceptet kring lösningen (Kottler & Cohen, 2002). I grund och botten vill 

idéskaparen förbättra sin egen situation och dämpa sin frustration kring ett 

problemområde/situation och hitta en lösning till sin egen pain genom att framkalla en 

lösning till situationen baserat på sin egen kunskapsbas.  

Vidare kan de valda lösningarna som pressenterats strida mot det existerande paradigmet 

vilket gör att de anomalier som representerar lösningen till situationen kan ligga till grund 

för en permanent förändring av paradigmet och därmed påverka hur individer i stort ser på 

en situation helt och hållet (Tidd & Bessant, 2007). 

 

3.2. Innovationens olika förändringsområden  
 
Under denna del presenteras olika förändringsområden inom kontexten för innovation samt 

förklaras Tidd & Bessant´s (2007) modell av innovationsprocessen både självstående samt 

anpassad till begreppet triggers.  

 

Eftersom ingen individ upplever saker exakt likadant kan man inte kategorisera exakt vad 

som får oss att tänka (Marton & Wenestam, 1984). Vårt handlande styrs oftast av en modell 

av den framtida verklighet vi byggt inom oss. Resultatet av ofullständig insikt om hur 

verkligheten kan komma att gestalta sig uttrycker vi i termer som tur och otur. Visste vi mer, 

skulle vi ha en klarare bild av orsak och verkan (Rosén & Frankelius, 1993). Om vi kände till 

systemet, branschen, marknaden vi utvecklar eller skulle vilja utveckla skulle vi lättare 

kunna inse var luckorna för möjlig implementering av nya innovationer finns eller kan finnas 

inom detta område. Vi skulle då lättare kunna spåra upp de problem som kräver lösningar. 

Enligt författare likt Tidd & Bessent (2007) så kan innovation utvecklas utifrån fyra olika 

områden (både inkrementellt och radikalt):  

Process: Att förbättra eller skapa en ny process, att på ett eller annat sätt skapa en lösning 

för ett utförande. Denna del förbättras genom att som exempel förbättra en arbetsprocess 

och/eller skapa bättre förutsättningar.    
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Produkt: Att förbättra eller skapa en helt ny produkt (tjänst & vara) och/eller service. Denna 

del är den som på många sätt förknippas med innovation, ofta den tekniska innovationen. 

Genom att skapa en ny innovation inom detta område förändras organisationers 

erbjudande och tillhandahavande gentemot företagets kund.  

Position: Att hitta nya marknader för gamla lösningar. Här förändrar en ny innovation 

området i vilket lösningar presenteras och tillhandahålls.  

Paradigm: Att ändra ämnets schemata, det vill säga processens egna handlingsmönster 

(Gell-Mann, 1997) att på något sätt få ämnesområdet att flytta fokus och inkludera tidigare 

uteslutna delar. Ändra hur ett ämnesområde ser på sig självt (Tidd & Bessant, 2007). Inom 

denna typ av innovation ändrar idén på mentala modeller inom en specifik kontext.     

 

 

Figure 2. Ifrån (Tidd & Bessant, 2007)  i studien figur 3 

Tidd & Bessant (2007) beskriver innovationsprocessen baserat på tre olika delar som 

samverkar och skapar en linjär process i vilken en innovation ”leds” för att i den sista delen 

implementeras i ett sammanhang eller situation implementeras i ett sammanhang eller 

situation. Första delen i denna innovationsprocess innefattar att generera och söka efter 

idéer.  
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Figur 4 omarbetad av författaren original: (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005) Figur 2.3 innovation process model (sid 89). 

Inspirationen kan komma ifrån alla håll. Ifrån en annan kontext, ifrån 

marknadsundersökningar, ifrån kundernas önskningar/behov. Ifrån ny forskning, eller en 

kombination med en gammal produkt, tanke, idé, process med denna nya forskning 

(Johnsson, 2009). Genom att måla upp en alternativ framtid, eller en omvänd situation 

(Kelly, 2001).         

 

 

 

 

Figur 5, omarbetad av författaren original: (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005) Figur 2.3 innovation process model (sid89). 

Välja ut de som är bra, detta kan mycket möjligt vara en av de svåraste delarna under en hel 

innovationsprocess. Vem säger att min idé inte kan slå igenom? Vara beredd att slopa sin idé 

om den inte håller måttet (”kill your darlings”) (Johnsson, 2009). Välj ut de enklaste med 

störst möjlighet att lyckas och kunna slå igenom på den valda marknaden. Dessutom måste 

idén eller frukten av idén kunna konkurrera med befintliga eller framtida 

produkter/innovationer ifrån andra konkurrenter om sådana existerar. Denna punkt handlar 

om satsning av resurser, vilka resurser krävs? Hur mycket är vi villiga att satsa? Och hur 

mycket får vi tillbaka om vi lyckas?. Punkten är enligt författarna den mest kritiska i hela 

processen (Tidd & Bessant, 2007). 

 

 

 

 

 

Figur 6, omarbetad av författaren original: (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005) Figur 2.3 innovation process model (sid 89). 

Implement 
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Implementeringen av produkten på marknaden. Denna punkt handlar enkelt förklarat om 

att få båten du byggt att flyta av sig själv. Att testa idén du utvecklat. Om något kommer att 

gå fel, så finns det en stor chans att det gör det. Vem som helst kan lyckas en gång, för att 

kunna leverera en stadig ström av innovationer krävs något mer strukturerat och robust 

(Tidd & Bessant, 2007). För att lyckas igen så krävs kunskapsöverföring en bakgrund av 

erfarenhet. Även in enskild individs process kan vara en lärande process. Att man lär av sina 

misstag är enligt många författare A och O.  

Kan innovationsprocessen beskrivas likt detta? Är det så enkelt som Tidd, Bessant & Pavitt 

framställer det som? Search Select Implement. 

 

 

 

Figur 7, omarbetad av författaren original: (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005) Figur 2.3 innovation process model (sid. 89). 

Författarna hävdar att innovationsprocessen inte är så mycket annorlunda än Darwins 

ökända evolutionsteori (Survival of the fittest). Organismer överlever och växer på grund av 

dess variation vissa väljs ut för att appliceras på ett befintligt system. De organismer som 

gör detta rätt överlever medan de som misslyckas med implementeringen utplånas 

(Gladwell, 2000). Inom innovationen så finns det många likheter, dock också en stor 

skillnad. Till skillnad ifrån organismerna som utvecklas utan mänsklig påverkan, har vi chans 

till att utveckla våra innovationer och styra dessa med kunskap om urval och 

implementering (Tidd & Bessant, 2007). Det som behövs är förkunskap, någon sort av andra 

infallsvinklar, ofta ifrån andra platser (Johansson, 2005), kunskap kring innovation, samt 

kunskap inom ämnet du berör.  

Ett alternativ till detta skulle enligt Normann (2001) kunna vara samproduktion mellan 

företag och innovatör. Tidd & Bessant (2007) beskriver interaktionen med triggers mer likt 

en signal som väljs ut i början av en innovationsprocess och leds sedan genom 

innovationsprocessen för att generera en ny produkt eller service. Att triggersignalen 

beskriver den möjliga förändringen i det valda sammanhanget. Triggern är därigenom inte 

något som startar själva flödet av idéer utan är i detta fall, en del av själva idén. Det vill säga 

att triggersingnalen är mer likt innovationens grundidé, än en knuff för att utveckla denna. 
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Figur 8, omarbetad av författaren original: (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005) Figur 2.3 innovation process model (sid. 89). 

Denna idéutveckling följer enligt författarna hela innovationsprocessen (se modell) för att 

slutligen implementeras i det valda utvecklingsområdet. Istället för att placera en trigger 

som utlösningsfaktor till innovationsprocessen placerar författarna där något som de 

benämner som proaktiva länkar, delar eller samarbeten inom eller mellan företag och 

kunskapsområden (Tidd, Bessant, & Pavitt, 2005). Detta skulle kunna beskrivas likt triggers, 

en utlösande faktor. När ett kunskapsområde möter ett annat och på så sätt triggar igång 

en rörelse som leder till eller har möjlighet att utvecklas till en innovation (Johansson, 2005 

& Johnson, 2010). 

 

3.3. Individen som bas till utveckling  
 
Författare likt Rabe (2006), Kottler & Cohen (2002) och Kelly (2001) syftar på att idégenerering 

och idéutveckling utgår ifrån individen och människan. Att idéer och lösningar har sin grund i 

mänskligt beteende och att individen skapar lösningar till sina upplevda problem. Det finns 

även delar av en individs omvärld som skall vara uppfyllda, för att hon skall kunna skapa bra 

förutsättningar, för att kunna sträva efter denna förändring.    

 

En människa är både en biologisk och social varelse (Nilsson, 2005), detta innebär att en 

människa aldrig kan komma ifrån att hon är en produkt av naturen, att hon som individ har 

en fysik begränsning för vad som är möjligt att göra. Att hon är en fånge av sin egen fysik är 

ett faktum. Detta skapar även en viss förutsägbarhet, för vad som sker och vad som 

kommer att ske, reaktion kontra motreaktion. Människan är en social varelse, vilket bidrar 

med osäkerhet och oförutsägbarhet. Denna oförutsägbarhet bidrar även med enorma 

möjligheter. För att en idé skall kunna utvecklas och med idébäraren kunna utvecklas till 

någonting av värde för andra så krävs det en del av individen. Individen måste ha hälsa, (det 

fysiska stadium individen är tvungen att förhålla sig till för att psyket skall fungera optimalt) 

hon måste ha eller skapa en strävan mot ett mål, delmål eller vision, individen måste veta 

vad hon har för typer av resurser att tillgå för att uppnå detta mål samt att hon måste känna 

att detta mål är möjligt att uppnå (FRN - Forskningsnämnden , 1998). 

Enligt teorin kring känsla av sammanhang (KASAM) pendlar en individ ständigt mellan 

extrempunkter, exempelvis är en individ aldrig helt sjuk eller helt frisk. Hur frisk en individ 
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anses vara enligt modellen beräknas istället på hur mycket känsla av sammanhang eller 

KASAM (känsla av sammanhang) individen innefattar just för stunden (FRN - 

Forskningsnämnden , 1998). Utöver sin befintliga kunskapsbas kräver en individ att 

ytterligare delar av hennes omvärld är uppfyllda innan hon kan koncentrera sig på att finna 

lösningar till ett problem.     

Meningsfullt: Detta innefattar en individs personliga mål, och dess framtidsutsikter, 

individens relationer, både just nu och förväntade, man skulle kunna sammanfatta denna 

punkt med att säga att den innefattar personens intresseområden (Kottler & Cohen, 2002 & 

Nilsson, 2005).  

Hanterbart: en känsla av att man har de resurser man behöver för att klara av sina mål. Att 

man har kontroll på sin egen påverkan och kontroll på sin omgivning. Där innefattas även 

individens egen arbetsbörda som bör ligga på en välbalanserad nivå att individen har, hittar 

eller skapar sig de resurser hon behöver för att uppnå sitt mål (Johansson, 2005 & Dundon, 

2002). 

Begripligt: som innefattar struktur, förståelse, förutsägbarhet, nödvändig information, 

självkännedom samt kompetens för den arbetsuppgift man genomför (Nilsson, 2005).Detta 

kan sammanfattas som att det som händer individen bör vara strukturerat begripligt och 

förutsägbart. Till motsats till teorin kring Antonovsky och hans teori kring KASAM och hälsa 

är eller vad som spelar in när hälsa skall definieras så har vi Maslow, en amerikansk psykolog 

som utvecklat en teori kring något han kom att benämna som behovstrappan eller 

behovshierarkin (Maslow, 1993).  

Detta är svart på vitt en teori som omfattar till motsats till Antonovsky´s teori om KASAM. 

Innefattar en persons nödvändiga behov för att kunna känna motivation. Maslow´s teori har 

fått kritik för att den inte har bevisats empiriskt, till motsats till Antonovsky som utförde 

sina studier i fält. Maslow´s teori består av fem olika nivåer, ifrån de lite mer grundläggande 

behoven upp till de lite mer komplicerade. Han själv definierade dessa nivåer som en 

successiv hierarki inte likt denna modell med tydliga trappsteg. Maslow själv menade att 

man kunde befinna sig på de olika stegen i olika lägen av ”livet”. Uppfylls inte de 

grundläggande behoven kan individen inte avancera till exempelvis den självuppfyllande 

delen av behovstrappan. Likt teorin kring KASAM så slår ingen del av trappan ut varandra 

utan det gäller att behärska alla stegen. Dock hävdar Maslow att beroende på vad individen 

är för typ av person så kommer hon att kunna värdera vissa trappsteg högre och därigenom 

ha lättare att nå vissa delar av trappan (Maslow, 1993). Behov som enligt Maslow måste 

uppfyllas för att motivationen ständigt skall kunna vara på topp är.  

Fysiologiskt, människan måste fysiskt kunna känna att hon uppfyller alla sina levnadskrav. 

Alla sina kroppsliga behov, hon har hälsan i behåll, hon äter, sover, andas m.m. Trygghet, 

behovet av trygghet för en människa är för henne otroligt viktigt. Behovet av gemenskap 

och tillgivenhet är nästa punkt. Denna punkt innefattar din familj, dina vänner och dina 
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sexuella partners, oavsett vilka dessa människor är så har de gemensamt att du får antingen 

gemenskap, tillgivenhet eller bägge av dessa personer.  

Värdesättning/Självuppfattning, individen måste ha klara värderingar för att kunna uppfylla 

denna del av trappan, hon måste känna att hon har självförtroende hon måste få respekt av 

andra människor. Hon måste även lära sig att respektera andra människor. Hon måste 

kunna känna att hon har en känsla av vem hon är och vilken plats hon bör tillhöra i sin 

omgivning. Hon måste också kunna sätta upp klara mål för att nå dit hon vill/strävar 

(Dundon, 2002). Under denna del innefattas omgivningens positiva påverkan (Rabe, 2006 & 

Johansson, 2005).  

Behov av självförverkligande är den sista och viktigaste punkten, denna handlar om saker 

som moral, kreativitet problemlösning och accepterande av fakta, dvs. det går inte att 

ändra på allt. Egentligen många av de aspekter som många entreprenörer lyfter fram som 

egenskaper de hävdar man måste ha för att lyckas. Denna trappa är som tidigare nämnt 

inte en systematisk process utan det är möjligt att befinna sig på olika delar av denna trappa 

samtidigt. Vidare så är det värt att belysa att även innovation och idégenerering är högst 

möjlig på alla nivåer av trappan om än att de handlat kring olika saker (Maslow, 1943).  

Exempelvis kretsar idégenerering på den fysiologiska nivån av trappan kring att hitta mat 

och skydd för dagen. Triggern på denna nivå av behovstrappan är då att försöka överleva. 

Den främsta delen av en individs fokus kommer på detta trappsteg alltid att ligga i att skaffa 

föda samt att på olika sätt försöka överleva (Maslow, 1943). Individens egna urgency 

(Kottler & Cohen, 2002) kretsar här kring benägenheten att försöka trigga sig själv till 

lösningar som tar henne ut ur den situation hon just nu befinner sig i. Det vill säga är en 

individ hungrig så hittar hon en lösning till hennes utsatta situation, hon finner ett sätt att 

finna mat, eller snarare ett sätt att möta hungerkänslan.     

 

3.4. Vad vi redan vet men inte är medvetna om 
 
Många individer upplever eller har ett behov av förändring, ofta en förändring som individen 

inte har kommit till en slutsats krig vad denna berör. Personen vet ännu inte vad förändringen 

består av, eller så kan hon inte riktigt sätta fingret på exakt vad problemet är och kan därför 

inte utforma en lösning (Johnson, 2010).  

Dessa förväntade problemlösningar har enlig teorin flera olika benämningar och behandlas 

av ett flertal författare. Begreppet har bland annat benämnts likt en ”Pain” en längtan efter 

en förändring vi ännu inte vet vad det är (Hamrefors, 2009). En ”urgency” ett behov, en iver 

att förändra (Kottler & Cohen, 2002). Vi kan under tid utveckla vår ”Pain” genom denna 

längtan ”urgency” för att hitta en ”Hunch” något som Johnson (2010) beskriver som en 

siktad förankring till själva idén. Han menar att en ”Hunch” är en del av idén, som ännu inte 
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hittat alla sina beståndsdelar. Delarna har därför inte kunnat utvecklats till en fullvärdig idé. 

En ”hunch” som består av delar av en fullständig idé, behöver enligt Johnson, för att 

utvecklas till en fullständig idé, en annan ”Hunch” som berör samma ämne. Han menar att 

dessa siktade förväntningar med förankringar till större idéer behöver fler beståndsdelar 

som berör samma område för att hitta en möjlig ingång till en vision.  

Det vill säga en Hunch + Hunch = Vision (Johnson, 2010), detta begrepp går att koppla ihop, 

med begreppet skärningspunkter (Johansson, 2005) där två eller fler olika idéer, 

ämnesområden, kulturer eller begrepp möts och skapar en ny insikt till ett problem. Om en 

individ innehar en hunch och kommer i kontakt med en annan hunch som kan associeras 

och berör samma område som den första kommer dessa att kollidera med varandra och 

skapa en insikt och därigenom en vision, starten på en idéutveckling (Kottler & Cohen, 

2002). Ofta kopplas en upplevd ”Pain” (Hamrefors, 2009) ihop med ett irritationsobjekt i 

individens vardag (Johnsson, 2009). Lösningar kretsar kring behov och förmågor 

(Carayannis & Chanaron; 2007). Att skapa en lösning som skall lösa ett problem vi har i 

dagsläget. En lösning som individer och större kollektiv i dagsläget kan uppfatta som en bra 

lösning på problemet. Dessa idéer kan vara byggda på existerande lösningar, lösningar som 

redan finns inom en annan kontext (Kelly, 2001).    

Omvärlden kan för individen ofta skapa en värdefull tillfällighet, genom noggrann analys av 

situation kan individen skapa eller ligga till grund för en idé. Genom att hålla en psykologisk 

distans till ämnesområdet kan individen se sådan som övriga aktörer inom kontexten ofta 

bortser ifrån (Rabe, 2006). För att detta skall vara möjligt krävs att individen kan eller lär sig 

att lokalisera kärnan i ett problem hon skall lösa (Kelly, 2001). Ibland är inte problemet 

något problem i sig självt det är vad som ligger bakom detta som är intressant för 

problemlösningen (Kelly, 2001). All problemlösning kretsar mer eller mindre kring 

iakttagelse (Basadur, 1995). Att sikta in sig på ett moment som många individer upplever 

som ett problem (Johnsson, 2009). För att kunna skapa en ”lösning” är det enligt Basadur 

viktigt att inte ”låsa fast sig” i antaganden kring hur något fungerar (Basadur, 1995). Genom 

att rikta sitt fokus och skapa en bredare frågeställning än den förväntade lösningen kan 

individen skapa en radikal lösning (Kelly, 2001). 

Vidare bör vi skilja på orsak och symtom (Johnsson, 2009). Där symtom skulle vara vad som 

händer (det vi ser), och orsak vara den utlösande faktorn (Gladwell, 2000). Ofta försöker vi 

hitta en lösning till symptomet och inte själva sjukdomen (orsaken) till problemet (Johnsson, 

2009). 
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3.5. Associationer och den plötsliga ”snilleblixten”  
 

 
“No man is an island” - John Donne 

 

 

Många individer har fått eller upplevt en så kallad ”snilleblixt”, att en ide uppstår som en 

häpnadsväckande uppenbarelse för idéägaren är i grunden inte så oförklarligt som det vid 

en första ansyn kan verka. Idén bygger på och har växt fram ur givna psykologiska 

förutsättningar (Grotenfelt, 1916). De olika ”föreställningselementen”, intryck, kunskap 

m.m. som behövs för att få idén finns redan registrerade i individens undermedvetna. Dessa 

”element” eller intryck finns lagrade i samma del, på grund av att de tillhör och associeras till 

varandra (Johansson, 2005). De associeras till samma helhetsbild eller ämne. För att 

individen skall kunna uppfatta hur saker och ting hänger ihop (Grotenfelt, 1916). Dessa 

associationer eller relationer mellan de olika elementen sker helt utan individens vetskap 

hon ser ämnet som en helhet (Grotenfelt, 1916).       

 

Inom människan utformas utan hennes vetskap ständigt nya tanke och fantasi 

kombinationer. Som resultat av denna ständiga tankeutveckling inom ett område sker 

tillslut en övergång ifrån undermedvetandet till medvetandet (Grotenfelt, 1916). Sinnet 

presenterar idén för individen och hon har fått en idé. Vidare menar författaren att den 

tillfälliga ”snilleblixten” inte existerar utan denna plötsliga idé inte kommer ifrån ingenting 

utan den resulterar ifrån ett långvarit inre arbete (Grotenfelt, 1916). Där individen djupt levt 

med denna inre process under en period ofta helt utan vetskap (Johnson, 2010). 

 

Enligt tänkare likt Johansson (2005) bygger ofta nya idéer på korrelationer mellan olika 

ämnen, kunskaper eller områden. Att anpassa en idé ifrån en kontext till en annan eller att 

försöka överskrida lösningens ämnesområde. Förflytta och vidga en befintlig lösning till en 

annan kontext. Denna idé eller idéns korrelation med den nya kontexten/ området är då den 

del i innovationsprocessen som skapar nyhetsvärde. En del som utåt sett verkar vara kreativ 

och ny, trots att den är gammal i sin befintliga kontext (Grotenfelt, 1916).   

 

Vidare så menar han att genom att kombinera olika ämnesområden så skapas 

skärningspunkter/korrelationer där det finns möjlighet att skapa nya idéer och/eller tankar 

kring ett område (Johansson, 2005). Detta kan ske genom att en individ med förkunskap 

inom en kontext agerar i en annan utanför sin egen så kan denna se på den nya kontexten 

utan tidigare förbestämda ramar och skapar därigenom ett eget sätt att lösa ett ”problem” 

på istället för ett förutbestämt och för kontexten ”rätt” sätt, ofta är detta egna sätt byggd 

på andra tidigare kunskaper inhämtat ifrån andra kontexter.       
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För att en person skall kunna utveckla sitt kreativa korrelationstänkande bör denna försätta 

sig fysiska rum som utmanar denna individs tankeprocess i form av ifrågasättande. Detta 

går att koppla ihop med begreppet kaos-teori (Hamrefors, 2009) där en del av processen är 

fast, minnen och fokus och en del är i ständig rörelse och förändring, nyfikenhet och 

variabilitet (Dundon, 2002). 

  

 

 

Perspektivförändring 
 

 
 

 

Figur 9. Omarbetad figur ifrån (Hamrefors, 2009) (sid.113): figur 8 Perspektivförändring under inverkan av minnen och 

erfarenheter. 

Första delen av modellen representerar individens fasta värderingar minnen (som individen 

tolkat dem) samt det fokus hon har för problemlösning som utgångspunkt (Rabe, 2006), 

denna del representerar ordning i modellen. Nästa del innefattar nyfikenhet och variabilitet 

även omvärldens påverkan på individen (Kelly, 2001), denna del representerar kaos i 

processen. Mellan dessa två variabler skapas en perspektivförändring. Genom nya intryck 

och omtolkning av befintlig ”fakta” och värderingar. De flesta lösningar innefattar någon 

sorts av socialt utbyte (Johansson, 2005). Detta utbyte triggar eller skapar förutsättningar 

för vad som är möjligt att åstadkomma. Omgivningen skapar individens resurser till 

idéutveckling (Grotenfelt, 1916 & Rabe, 2006).  

  

Minnen  

fokus 
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Variabilitet 
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3.6. Sammanfattning av tidigare nämnda teorier 
 
Här presenteras en sammanfattning av teorin i flytande text där delar av teorin diskuteras och 

lyfts ut ifrån övriga delar. Dessa utvalda delar kommer senare i studien att diskuteras och 

användas till bas för preliminära slutsatser under analysavsnittet.    

 

Alla individer kan vara kreativa, dock möjliggör inte alla individer sin fulla potential. Alla 

individer har enligt studiens teoretiska referensram möjlighet att utveckla idéer och vara 

kreativa i sig själva. Författare som Rabe (2006) hävdar däremot att denna kreativitet 

begränsas ju mer kunskap vi erhåller inom ett bestämt område, denna kunskap begränsar 

vår imaginära förmåga och skapar ofta ett ”rätt” sätt att göra saker på. Ett rätt sätt att 

agera på inom en kontext begränsar oss till att inte kunna skapa nya tankar inom området. 

Länkat till detta skapar vi automatiskt olika sorters pain (Hamrefors, 2009). En känsla av att 

en situation skulle kunna förbättras och upplevas på ett annat sätt. Dock är det många 

individer som inte vågar gå emot strömmen, och göra något åt denna pain. Individen vågar 

inte gå emot vad som uppfattas som ”rätt” inom kontexten (Kelly, 2001).  

 

Ofta existerar fragment/delar av idén långt innan själva idén öppet kan uttals och passa in i 

ett koncept. Individen har en ”Pain” eller en ”Hunch” om vad hon vill göra eller skapa, en del 

av lösningen är uppenbar. Det gäller att hitta den andra delen. Många individer planerar 

ständigt undermedvetet sätt att lösa olika typer av outtalade problemområden. Många 

författare likt Johnson (2010) menar att vi kan gå och finslipa en idé eller lösning under 

många års tid även fast lösningen är uppenbar. Vi har delarna av lösningen vi behöver bara 

sätta ihop dem på rätt sätt för att lösa pusslet som gör att lösningen blir uppenbar.    

 

Människor strävar ofta efter kategorisering för att lättare förstå sin omvärld, den kontext de 

existerar inom (Rabe, 2006). För att kunna ta in, tolka och uppfatta sin omvärld så väljer 

individen ofta eller alltid att kategorisera sin omvärld för att kunna lagra och återkalla 

minnen och erfarenheter om omvärlden (Solomon, 2010). 

 

Det finns idag fyra stora huvudområden för innovation. Eller möjliga områden för en 

innovation att förbättra, ofta kallas dessa de fyra P:en: Process, Position, Produkt och 

Paradigm (Tidd & Bessant, 2007). 

 

Basen till idéutveckling utgår alltid ifrån Individen. Utvecklingen utgår ifrån människan, som 

i sin tur hämtar resurser för denna utveckling ifrån sin omgivning. Tankar som omvärderar 

eller bryter individens egna tankemönster. Idéutveckling utgår ifrån människan och 

författare likt Johnsson (2009) och Johansson (2005) hävdar att en individ ofta begränsar sig 

själv genom att inte öppna upp sitt sinne mot sådant som känns obekvämt eller på andra 

sätt bryter individens egna tankemönster.  
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Begreppet triggers har genom denna teoribildning möjlighet att passa in i fler kontexter än 

just idéutveckling på individnivå. Bland annat skulle teorin kunna passa in i kontexten kring 

kunskapsutveckling inom ett företag där olika avdelningar representerar olika kompetenser 

eller områden. Även idéutveckling i form av kluster där idékrockar och triggers är något 

eftersträvansvärt. 

 

Många delar under en idéutvecklingsprocess är enligt föregående teoriavsnitt inte heller 

alltid ett medvetet val, många Korrelationer eller associationer sker ständigt och omedvetet 

i en individs ständiga tankeverksamhet (Grotenfelt, 1916). En ny association eller korrelation 

leder inte heller direkt till en idé, denna nyskapade ”länk” mellan två tidigare skilda 

områden måste vårdas och förstärkas av idéskaparen för att skapa förutsättning för nya 

idéer mellan de två områdena. om denna ”länk” vårdas på rätt sätt kan individens egna 

schemata komma att ändras (Gell-Mann, 1997).         
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4. Empiri   
 
Här kommer läsaren att få ta del av studiens empiriska process och undersökningens resultat 

för att under analysen kunna återknyta till studiens presenterade teori. Under denna del 

kommer därför en sammanfattning av respondenternas svar att presenteras. 

 

4.1. Begreppet triggers   
 
Respondenterna har på många olika sätt olika utgångspunkt och uppfattning kring 

begreppet trigger. Therese Albrechtson (2009) menar på att begreppet möjlighet skapar fler 

positiva aspekter och skapar en möjlighet till att kunna associera till att kunna tänka i andra 

banor medan trigger skulle vara något mer fast och hugget. Fyra av respondenterna hävdar 

att negativa och positiva känslor ofta ligger till grund till att trigga igång en 

idéutvecklingsprocess. Att en individ blir arg, rädd, glad, irriterad eller på något annat sätt 

upplever en känsla som inte skall infinna sig i en viss situation och vill därför skapa en 

förändring. Personen har ett behov och en strävan till att förändra sin omvärld, när denna 

strävan väger över skapas grunden till förändring (Jansdotter, 2010). Fyra av 

respondenterna har på många olika sätt en relation till begreppet triggers, många har dock 

inte en relation till begreppet där idégenerering innefattas. Det vill säga att det finns 

möjlighet till en utveckling av begreppet för att kunna förklara något som många av 

respondenterna upplever i sitt dagliga arbete.      

 

4.2. Idégenerering  

Respondenternas egna idéutvecklingsprocesser är även de väldigt varierande, dock bygger 

de flesta på liknande tankar. Många bygger på känslor, iakttagelse, rörelse, och kollisioner 

mellan ämnen och tankar. Ofta skapas idéerna eller grunden till idén i en vardagssituation. 

Ekberg (2010) och Jansdotter (2010) hävdar att de ofta läser eller upplever något som får 

igång positiva eller negativa känslor där personen i fråga känner att han/hon har möjlighet 

att förändra och eller tillföra något för att förändra situationen till det bättre.  

Upplevelsen behöver inte vara kopplad till interaktion då situationen kan på många andra 

sätt analyseras genom iakttagelse, Härén (2009) menar på att han ofta kommer på idéer när 

han är själv bland andra människor, han studerar människor men behöver inte själv vara 

involverad i det som händer runt omkring det vill säga vara delaktig i den inneboende 

problematiken i situationen.  

Vidare så beskrivs även delen av ”tvång” det vill säga att personen i fråga måste få till en 

lösning, att individen sätter sig i det berörda ämnesområdet och skapar därigenom 

förutsättningar för idégenerering (Rehn, 2010). En del av respondenterna beskriver också 

att de arbetar bra med idégenerering i så kallat viloläge där han/hon antingen håller på att 
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somna eller tar det lugnt på olika sätt, beskrivna sätt har bland annat varit att ta det lugnt, 

läsa en bok och eller genom lugnt samtalande och interaktion med andra individer. 

Viktigt för många respondenter har varit att på olika sätt kunna sätta sig in i en kontext för 

att kunna utveckla en ny lösning anpassad till just den kontexten. De viktigaste delarna vid 

idéutveckling enligt Alf Rehn (2010) är självreflektion då våra idéer ofta begränsas av vår 

strävan att verka seriösa, allvarliga och vuxna. Vidare hävdar han att det viktiga vid 

idéutveckling är att förstå sina egna begränsningar och att de första idéerna sällan är de 

bästa (Rehn, 2010). Liknande Rehn (2010) hävdar även Jansdotter att det kan vara bra att 

”pilottesta” projekt eller idéer genom att låta utvalda personer pröva idén och fylla på där 

de tycker något saknas (Jansdotter, 2010).  

 

4.3. Att kombinera ämnesområden  

Sammanhängande för respondenterna är att många anser att idéutveckling handlar om att 

just kombinera ämnesområden och genom att koppla ihop grundläggande kunskap med 

”ytkunskap” att kunna fånga trender och skapa affärsmöjligheter genom idéutveckling 

mellan ämnesområden. Korsningen gäller inte endast mellan ämnesområden såväl som 

kunskapsområden och utbyte av information samt halvfärdiga idéer. (Jansdotter, 2010) 

Stefan Ekberg (2010) förklarar att hans styrka är att han kan sätta sig in i saker snabbt och 

sedan kocka ihop dem till kärnan och berätta dem så att de blir mindre akademiska och mer 

praktiska. Detta betyder att han ofta går in i områden som han inte behärskar och ser det 

som ett krig att förstå dem. Ekberg menar på att ibland hatar han det, men tillslut går det 

bra även om det tar olika lång tid (Ekberg, 2010). Rehn riktar däremot kritik mot detta enkla 

synsätt att se korsningar som grund till idéutveckling då han hävdar att tanken eller tron på 

att det skulle finnas ämnesområden som är så pass klart begränsade och riktade så att 

korsningar skulle vara möjliga skulle vara en begränsad syn på idéutveckling (Rehn, 2010).  

 

4.4. Att generera idéer 

Alla respondenter har bevisat olika sätt att generera idéer på. Det finns som tidigare nämnt 

ingen ”sanning” ingen universell lösning till idégenerering. Genomgående för 

respondenterna är i alla fall att de flesta tar in mycket intryck. Jansdotter menar att hon ofta 

tar in intryck genom text, nyheter internet samt kartlägger trender och är ständigt 

uppkopplad till sociala medier för att kunna testa idéer (Jansdotter, 2010). Härén menar på 

att även iakttagelse är en stor faktor till idéutveckling då han även antecknar små galna 

tankar för att se om han kan låta dessa växa och mogna under tid. Tills någon av dem blir så 

pass påträngande att de bara måste ”plockas” och genomföras. Vidare förklarar han även 

att det är en väldigt ostrukturerad och långsam process, men att den fungerar för honom 
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(Härén, 2009). Även Albrechtson menar på att iakttagelse och irritation är nyckelpunkter i 

hennes egen idéutvecklingsprocess, att kunna ställa sig frågan – Hur skulle man kunna lösa 

detta på ett bra/bättre sätt? (Albrechtson, 2009).  

Härén menar att ibland kan en möjlighet uppenbara sig, han hävdar att man då måste lära 

sig att "ta hissen". Att lära sig att när en möjlighet uppenbarar sig och att lära sig att släppa 

det man har för händerna och hoppa in, att ta möjligheten. Han liknar utvecklingsprocessen 

med trappor och en siktad möjlighet likt en hiss där denna kan ge din idé ett ordentligt lyft. 

Att individen måste våga ta chansen när denna uppenbarar sig (Härén, 2009). Många av 

respondenterna menar även på att förändring och kreativitet bygger på att uppfylla behov. 

Antingen ett behov av att vilja hjälpa till, ett behov att förändra en livssituation, eller ett 

behov att förändra till grund av irritation eller andra känslor i en situation. Ekberg menar att 

rastlöshet och en känsla av att livet oftast är enormt tråkigt driver honom till att försöka 

göra det roligt, och han menar att det finns ingen större kick av att lyckas då och då. 

Kreativitet handlar om att skapa en egen värld utanför den riktiga världen – en mer 

spännande och oförutsägbar värld helt enkelt. En metod för detta menar han är att söka 

efter möjligheter i omvärlden genom att försöka pressa sig själv utanför sin egen 

bekvämlighetszon (Ekberg, 2010). ”Lugn och ro - ekonomisk frihet. Eller ekonomisk press. 

Egentligen jobbar jag bäst om det är lite jävligt. När jag har det för bra blir allt för mysigt 

liksom. Jag fungerar bäst i "krig" fast jag inte gillar att det är så.” – Ekberg (2010). 

Grundläggande behov enligt Ekberg handlar för honom om lugn och ro eller krig, 

ekonomisk frihet eller ekonomisk press (Ekberg, 2010). Min tolkning av detta svar är att han 

menar på att han för en effektiv idéutveckling bör röra sig i ytterligheter för att skapa 

förändring. Genom att agera i ”krig” pressar han sig själv till ständig förändring, detta för att 

i sin tur skapa positivt värde för sina kunder, detta blir hans mål. Vidare menar Albrechtson 

att för att utveckla sina idéer så är det bra att ha sin omgivning i balans och utveckla idéer 

som bygger på egna intressen för att skapa ett driv (Albrechtson, 2009).  

Jansdotter menar att individen först bör ta reda på om det finns en marknad för en möjlig 

lösning. Finns det ingen marknad så finns det ingen möjlighet ingen anledning att lägga ner 

tid på en möjlig lösning (Jansdotter, 2010). Många av respondenterna kopplar även ihop 

själva kommersialiseringen av idén samt implementation av innovationen med nätverkande 

och att det är en klar fördel att ha ett bra nätverk för att kunna sälja idén. Även det privata 

nätverket spelar stor roll för hur motiverad och fokuserad respondenten kan bli och hur väl 

denna kan prestera under en innovationsprocess. Vidare så menar de flesta av 

respondenterna att de upplever en effektiv idéutveckling vid interaktion med andra 

människor.  
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4.5. Sammanfattning av empirin  
 
Begreppet triggers anpassat till verkligheten har genom den empiriska delen visat sig kunna 

inneha ett värde, då många av respondenterna påpekat aspekter som skulle kunna räknas in 

i begreppets omfattning. Bland de aspekter som respondenterna tagit upp som skulle 

kunna passa in i och kring begreppet: En individ kan trigga sig själv eller en situation till 

förändring genom att bygga vidare på en känsla, positiv eller negativ. Genom att låta en 

känsla skapa och få individen att upptäcka och lokalisera sin pain kan denna lära sig att 

lokalisera ”problemområdet” (Kelly, 2001)  och utveckla en Hunch kring hur detta problem 

kan komma att lösas (Johnson, 2010). En möjlig aning kring hur lösningen kan framkallas. 

Idéutveckling bygger nästan alltid på en erfarenhet, inte ifrån ämnet som idén skapades 

för/kring utan denna erfarenhet eller kunskap kan komma ifrån andra områden. Kunskap 

kring ett område skapar förutsättning för” idékrockar” och skärningspunkter. 

 

En idéutvecklande individ bör inte vara rädd för att ta in nya intryck, att läsa av 

omgivningen, att läsa både tidningar och böcker samt nyttjar sociala medier så som forum, 

Facebook och Twitter. Även internet i övrigt brukas i stor utsträckning för att kartlägga 

möjliga områden till idéutveckling. En individ bör vara nyfiken och öppensinnad till nya 

insikter/ämnen. Även att våga pressa och ompröva bestämda åsikter och gå utanför sin 

egen bekvämlighetszon. Detta kan ske genom att en individ utökar sitt kontaktnät. 

Individen intrigerar därigenom med fler människor hon ökar därmed antalet 

egenskaper/erfarenheter och områden och kan på så sätt hitta nya kopplingar och 

”idékrockar” mellan dessa. Detta kan även ske med hjälp av att individen själv utvidgar sin 

kunskap kring olika områden. Att hon vågar pröva på olika områden och inte är rädd att 

ompröva befintlig kunskap. Genom möte och accession mellan fler områden skapas större 

möjlighet till idégenerering. En individ kategoriserar sin omgivning (Solomon, 2010) och kan 

genom detta skapa skärningspunkter mellan olika kategoriserade områden. (Johansson, 

2005) Genom att ta in nya intryck och områden i denna ekvation skapas ett större område 

för möjlig idégenerering och interaktion mellan olika discipliner därigenom skapas 

möjlighet för fler accessioner och ”idékrockar”. 

 

Open innovation eller interaktion mellan olika discipliner nyttjas i stor grad för att skapa nya 

möten och kontakter (hunch + hunch) mellan olika sakkunskaper. Idébäraren bör känna till 

området som den möjliga innovationen/lösningen skall agera inom för att skapa en effektiv 

och icke ifrågasatt implementation. Individen bör känna till den möjliga lösningens 

handlingsområde, detta för att inte skapa något som redan finns (Kelly, 2001). Även för att 

skapa en effektiv och icke ifrågasatt implementation. Samt ha kunskap kring 

handlingsområdet och då ha en insikt kring hur idéns möjliga utveckling kan ske. Vidare 

menar många av respondenterna att en idé inte behöver vara perfekt! Det viktiga är att 

idébäraren våga pröva den. 
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5. Analys  
 
Under denna del kommer studiens resultat att diskuteras med både de empiriska och teoretiska 

avsnitten som bas för att utforma en hypotes kring vad begreppet triggers kan innefatta. 

Denna hypotes kommer under slutsatsen att behandlas och anpassas till innovationsprocessen 

för att sedan återföras till teorin i form av denna text. Detta för att kunna besvara studiens 

syfte och skapa en diskussion kring begreppet triggers i ett innovationssammanhang. Texten 

kommer även att behandla de delar som en individ bör se över och förändra i sitt 

handlingsmönster för att kunna starta en innovationsprocess. 

 

5.1. Faktorer för idéutveckling  
 
Under den empiriska undersökningen så märktes en klar koppling till den tidigare nämnda 

teorin under studien. Denna koppling rörde många delar av respondenternas vardagliga 

idégenerering och deras uppfattning kring vad idéutveckling verkligen är. Bland annat så 

hävdar teorin att en individ ofta begränsar sig själv genom att inte våga ta steget att öppna 

upp sitt sinne till sådant som känns obekvämt (Hamrefors, 2009). Att denna inte vågar bryta 

mönster och våga sig ut i okänd terräng för att hitta eller möta tankar som omvärderar eller 

bryter individens egna tankemönster (Johansson, 2005). Slutsatsen kring detta är att det är 

värdefullt för en idégenererande individ att våga pröva på nya saker och att våga uppleva 

nya sätt att göra saker på. Samt att ha ett öppet sinne till dessa nya intryck. 

 

Intryck skapar möjlighet till nya idéer då de pressar kunskapsbarriären längre och skapar på 

så sätt en större möjlighet att hitta skärningspunkter och möten mellan hunch + hunch 

(Johnson, 2010) inte bara mellan dig och andra individer utan med en för individen större 

”spelplan” kan dessa kunskaper mötas genom nya insikter. Detta kan i empirin beskrivas 

med något så enkelt att när individens egen kunskapsbank möter något nytt som bryter ett 

mönster eller ett schemata så tvingas individen till omvärdering (Gell-Mann, 1997).     

 

Jansdotter (2010) menade på att erfarenhet var eller spelade en stor roll i hennes 

entreprenöriella arbete. Däremot hävdade hon även att hon ständigt letar och söker efter 

nya trender och kunskaper inom olika områden. Hon nöjer sig inte med den befintliga 

kunskapen utan söker ständigt. Hon skapar därigenom eller söker omvärdering för hennes 

existerande kunskap och skapar associationer mellan befintlig och ny kunskap och därför en 

möjlighet till att kunna trigga en förändring att skapa en länk mellan dessa områden som 

med kreativitet som hjälpmedel skulle kunna kombineras och resultera i en idé och senare 

även en innovation (Johansson, 2005).  
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Därigenom tillämpas även tanken på att kunskap bygger på kunskap som bygger på 

kunskap och så vidare. Eller kanske snarare att uttrycket blir kunskap som utkonkurreras 

och omprövas för att skapa insikt och därigenom skapas ett nytt synsätt på samma område.    

 

Till grund av att alla individer inte tänker på samma sätt eller innehar samma schemata 

(Gell-Mann, 1997) så kommer dessa individer inte att känna exakt samma ”pain” 

(Hamrefors, 2009) och därigenom inte skapa sig samma hunch (Johnson, 2010) kring 

lösningen till denna pain. Ett möte mellan två individer med liknande pain kommer att 

kunna resultera i mötet mellan deras respektive hunch (förankringar eller aningar) som 

skulle kunna bli en komplett idé och med tid utvecklas till en komplett vision (Johnson, 

2010). Ny kunskap kring ett område samt interaktion skapar därför förutsättning för 

”idékrockar”. 

 

Respondenterna Albrechtson (2009) & Jansdotter (2010) talade även mycket om hur en 

situation skapade känslor som helst vill undvikas och skapar därför en förutsättning för en 

möjlig lösning till situationen – går det att lösa situationen på ett bättre sätt? Även denna 

del går att koppla ihop med det föregående stycket, dock att interaktionen utom individen 

byts ut till interaktion mellan områden inom individen. Att idéskaparen själv hittar 

kopplingar mellan olika områden, genom intryck ifrån omvärlden skapas nya associationer 

(Johansson, 2005) som från början är en hunch en aning om vad idén skulle kunna vara 

(Johnson, 2010). Denna behöver förstärkas och skapar genom förstärkning en starkare 

koppling mellan dessa olika områden. Om denna får växa skapas en omvärdering, en ny idé, 

och på sikt ett nytt schemata kring områdena (Gell-Mann, 1997).   

 

För individen nytt intryck Denna triggar en association mellan olika områden en ny ”väg” 

skapas ett nytt tankesätt för individen. Denna kan förstärkas och skapa en tanke/idé och 

genom kreativitet även förverkligas och skapa en innovation. återföring sker till individen 

och denna association växer sig stark nog för att omvärdera hennes verklighet och skapa ett 

nytt schemata kring de berörda områdena. För att skapa dessa kopplingar bör individen 

vara nyfiken och öppensinnad till nya insikter och områden. 

 

Ekberg (2010) talade under den empiriska delen om att röra sig i ytterligheter som något 

nödvändigt för idéutveckling. Han hävdade där att han själv agerar bäst i pressade 

situationer, något han inte tycker om, men som verkar nödvändigt för att kunna prestera. 

Han agerar inom en kontext som han själv inte trivs i och pressar sig till/mot förändring, får 

han fram en lösning så släpper en del av den press han upplever. Han triggar därigenom sig 

själv till att prestera så situationen skall kunna undvikas.  

 

Det är viktigt för en idégenererande individ att våga pressa och ompröva sina bestämda 

åsikter och att våga gå utanför sin egen bekvämlighetszon, genom att pröva på eller söka 

sig utanför sin befintliga omvärld. Detta för att hitta nya insikter som kan kopplas ihop 
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(Gladwell, 2000) och leda till nya kopplingar och associationer (Johansson, 2005). Om en 

individ skapar en bredare verklighetsbild, än vad hon har i dagsläget kommer hon 

automatiskt att uppleva och skapa förutsättning för att kunna skapa fler skärningspunkter.  

 

En annan intressant del som uppmärksammats i den empiriska delen var att även om 

sökandet till nya områden var en central del, så var det stort fokus även på djupare kunskap 

inom det berörda området. Det räckte inte med ytlig kunskap utan respondenterna menar 

att idébäraren bör känna till området som den möjliga innovationen/lösningen skall agera 

inom för att skapa en effektiv och icke ifrågasatt implementation. Idéskaparen behöver 

komma nära det riktiga problemet/orsaken till situationen för att kunna skapa en långsiktig 

lösning. Detta för att inte riskera att skapa en lösning som bygger på symptomen av en 

situation (Gladwell, 2000).  

 

Teorin säger att basen till idéutveckling alltid utgår ifrån Individen. Utvecklingen utgår ifrån 

människan, som i sin tur hämtar resurser för denna utveckling ifrån sin omgivning. 

Författare som Grotenfelt (1916) & Johnson (2010) hävdar att fragment och eller delar av 

idén existerar långt innan själva idén öppet kan uttalas och passa in i ett koncept. Individen 

har en Pain (Hamrefors, 2009) en urgency (Kottler & Cohen, 2002) en känsla av att något 

måste göras som kan leda till en Hunch om vad hon vill göra eller skapa, en del av lösningen 

är då uppenbar. Problemet eller sökandet kretsar kring att hitta den andra delen. En individ 

begränsar sig ofta just här genom att inte öppna upp sitt sinne mot sådant som känns 

obekvämt. Tankar som omvärderar eller bryter individens egna tankemönster. 

 

Individen har här en siktad och uttalad pain (Hamrefors, 2009), hon känner att hon har en 

urgency (Kottler & Cohen, 2002) till att vilja förändra sin situation, men hon siktar ingen 

lösning. Hon måste här försöka framkalla en reaktion genom att trigga sig själv mot/till 

förändring, hon vill provocera fram en lösning. Detta kan ske genom att individen utsätter 

sig för nya upplevelser och insikter, hon måste röra sig i ytterligheter, i ett område där 

hennes sinne ständigt pressas till omvärdering och omtolkning. Detta för att försöka ta sig 

ur denna obehagliga situation hon satt sig i. Hon behöver hitta en lösning till det siktade 

problemet. Individen utsätter sig för ”krig” för att förkorta processen ifrån pain till handling.    
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5.2. Hypoteser kring begreppet triggers 
 
Här diskuteras studiens möjliga slutsats i form av möjliga hypoteser till begreppet triggers. Här 

presenteras olika sätt att se på begreppet för att läsaren skall kunna bilda sin egen uppfattning 

och tolkning av begreppets omfattning.     

Studiens resultat har resulterat i några olika hypoteser kring vad begreppet triggers i 

relation till innovationsteknik som ämne kan innefatta. Hypoteserna är baserade på både 

studiens teoretiska likväl som empiriska grund. Dessa hypoteser är självklart långt ifrån 

klara då de ger utrymme för stor egen tolkning och skapar därigenom mycket frågetecken 

för läsaren. Hypoteserna som presenterats är långt ifrån allmänna eller universala, de är 

dock anpassade för att i någon grad kunna förklara studiens resultat och tolkning av 

begreppet triggers i relation till ämnet innovationsteknik.  

För att sammanfatta studien är tanken att försöka se ett sätt att sammanlänka de berörda 

teorierna kring idéutveckling och inse att begreppen kring ”Urgency” (Kottler & Cohen, 

2002), ”Pain”, (Hamrefors, 2009), associationer och skärningspunkter (Johansson, 2005) 

samt begreppet ”hunch” (Johnson, 2010) på många sätt förklarar samma bakgrund eller del 

inom innovationsprocessen. Alla begreppen är delar av processen som existerar innan själva 

idén kommer till idébäraren. Innan idébäraren kommer till insikt och inser vad idén existerar 

av. Alla författare, Kottler & Cohen, Hamrefors, Johansson samt Johnson beskriver olika 

delar av samma bakgrund till en idé. Dessa delar eller teorier går att sammanlänka, genom 

att försöka göra det så kan ett helhetsintryck kring just detta ganska glesa område skapas 

och detta kan i sin tur agera som en grund för att kunna utforma en egen uppfattning kring 

vad begreppet kring triggers bör passa in i detta område.  

Hypotes 1: Så vad vet vi med tanke på föregående avsnitt? Vi vet att intryck tas in genom 

individens omvärld (Johnson, 2010 & Johansson, 2005) respondenterna Ekberg (2010) och 

Jansdotter (2010) förklarar att de ofta tar in nya intryck genom omvärlden genom att läsa 

eller uppleva något som ”får igång” (triggar) positiva eller negativa känslor där individen 

känner att han/hon har möjlighet att förändra eller tillföra något i den upplevda situationen.  

Vi vet att denna situation ofta associeras (Johansson, 2005) med en befintlig kunskap eller 

tidigare upplevd situation, möjligtvis en imaginär upplevelse byggd på associationer mellan 

tidigare upplevda situationer. Detta för att individen skall kunna förstå och tolka 

situationen. En ny ”väg”/koppling (Johansson, 2005) skapas mellan två eller fler olika 

situationer/ämnen/områden. En hunch (aning) (Johnson, 2010) uppstår kring hur det skulle 

kunna gå att lösa situationen och göra sig fri ifrån den obekväma situationen som uppstått 

för individen. Denna tanke kring en möjlig lösning behöver förstärkas, och växa till sig innan 

den är redo att presenteras inför någon. Tanken behöver positiv förstärkning, ytterligare en 

tanke kring att individen har tänkt rätt (Johnson, 2010). Efter denna input kan 
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association/tanken växa sig stark nog för att omvärdera individens verklighet och utvecklas 

till en idé.  

Nya intryck kommer ifrån individens omvärld Denna triggar en association mellan olika 

områden en ny ”väg” skapas ett nytt tankesätt för individen. Denna kan förstärkas och 

skapa en tanke/idé och genom kreativitet även förverkligas och skapa en innovation. 

Återföring sker till individen och denna association växer sig stark nog för att omvärdera 

hennes verklighet och skapa ett nytt schemata kring de berörda områdena. 

Detta är ett sätt att se på begreppet. Det betyder inte att det är rätt utan snarare att det är 

ett sätt att tolka verkligheten på. Nästa hypotes bygger på tanken att triggern skulle vara 

något som agerar stödjande genom hela idéprocessen.   

 

 

Figur 10. Möjlig framväxt av en idé. 

Hypotes 2: Ovan beskrivs en hypotes för att kunna beskriva framväxten av en idé där en 

trigger agerar stödjande genom hela processen och där en idén eller tanken om en idé växer 

sig starkare och starkare under idéns utvecklingsprocess.  

Idéprocessen startar med en Pain (Hamrefors, 2009) en första aning kring vad 

problemområdet skulle kunna vara. Denna kan tas in genom omvärlden i form av nya 

intryck, eller vara ett befintligt område i individens vardag. Det är kanske svårt att öppna en 

konservburk, skulle detta kunna lösas på ett bättre sätt? (Albrechtson, 2009)  

Individen söker svar men vet inte riktigt vad hon söker efter eller vad problemet verkligen 

Idea 

Association 

Hunch 

Urgency 

Pain 

Trigger 
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innefattar (Kelly, 2001). Vidare utvecklas denna känsla till en ”Urgency” (Kottler & Cohen, 

2002) en känsla av att individen måste göra något att behovet finns att förändra sin egen 

situation där denna börjar bli ohållbar. Individen börjar söka efter sätt att pressa sig själv till 

förändring eller insikt. Hon vet vad hon vill förändra men vet ännu inte hur. Den lösa formen 

av tanke pressas ihop till en ”Hunch” (Johnson, 2010), en föraning kring vad individen vill 

göra, men hon har ännu inte alla bitar av idén på plats och kan därför inte utforma denna 

och på så sätt lösa sin upplevda pain.  

Individen pressar sig själv mot ytterligheter för att kunna lösa sin obekväma situation 

(Ekberg, 2010), individen pressar sig själv till att söka svar utanför sin egen 

bekvämlighetszon hon söker ett svar en ny insikt för att kunna lösa sin pain. Individens 

problemområde möter en insikt av något slag som kan skapa en ny koppling till individens 

problem, som kan förstärka individens hunch kring vad problemet faktiskt innebär (Kelly, 

2001). Denna nya insikt kan för individen förstärka idéprocessen och presentera en möjlig 

lösning till problemområdet. Tanken är att under hela denna idéprocess har individen triggat 

sig själv till att fortsätta utveckla idéprocessen och den tanke som existerar just för tillfället, 

tankarna har byggt på varandra. Individen har för att slippa befinna sig i en obekväm 

situation sökt sig utanför sin egna verklighet och prövat alternativa väger för att skapa en 

insikt, en insikt som kan vara nyckeln till individens upplevda problemområde.  

Genom att söka efter nya intryck antingen från omvärlden i form av direkt information 

(individen ser något/upplever något), återkallelse av gammal information (minnen) och eller 

imaginär information, genom att blanda dessa och skapa möjliga scenarion i sin omvärld 

skapar individen ständigt ny information att stå på/utgå ifrån i sin mentala idéutveckling. 

Därigenom omprövar hon sin egen kunskapsbas och testar sin löst konstruerande idé mot 

sin egen upplevda verklighet.         

Hypotes 3: Ett sätt att se på idéutveckling utifrån de valda begreppen är att se 

idéutvecklingsprocessen liksom omvärlden, att se processen som att den aldrig är helt stilla 

utan snarare att den agerar i ständig rörelse. På detta sätt skulle vi kunna se att individens 

pain inte alltid är fast, utan rör sig. Likväl som omgivningen rör sig även individens möjlighet 

till att skapa en lösning till det upplevda problemområdet. I denna hypotes finns tanken om 

att en individen kan inneha en pain, utan att behöva agera för att lösa denna, hon kan ha en 

urgency (iver) att vilja skapa något, utan att göra något för att lösa denna. Hon kan ha och 

uppleva olika typer av aningar som skulle kunna vara lösningen till hennes upplevda pain 

men hon behöver inte agera på någon.   

Det är först om en lyckosam kombination av dessa uppstår, det vill säga om en individs 

upplevda pain, problemområde, och eller upplevda situation, stämmer överens med denna 

individs urgency, hunch och association till lösning. Skapas en trigger som kan länka 

samman ledet och på så sätt skapa en möjlighet till idéutveckling. En trigger i denna 

bemärkelse fungerar snarare som en länk mellan de olika områdena för att överföra en 
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möjlighet till förändring. Triggern agerar här som en ledande kraft mellan de olika 

områdena. Områdena i sin tur är snarare fria och ständigt föränderliga. En individs pain är 

inte ständigt densamma, inte heller hennes hunch eller urgency, alla delar i processen är 

flyktiga och i ständig rörelse.  

Vissa delar av idéprocessen går bra ihop och ”länkar” gärna på varandra och bygger på 

varandras olika delar, vissa delar vill inte alls samarbeta (exempel om en individs hunch inte 

motsvarar hennes pain). Vissa bryter sig loss ifrån varandra och hjälper till att bygga upp 

idéer kring andra områden än de som de från början var tänkta att lösa. De olika områdena 

är aldrig huggna i sten utan agerar likt sin omgivning och förändras ständigt.  

 

5.3. Studiens slutsats 

 

En individs idéutveckling är en fantastisk process, alla individer kan vara kreativa i den 

benämningen att vi kan alla hitta lösningar till våra  egna upplevda problem. Genom att 

associera upplevda och fiktiva situationer med varandra kan vi skapa en enorm 

”verktygslåda” för idéutveckling. Många individer behöver dock lära sig att det är okej att 

söka sig mot ytterligheter och att bryta sitt bekväma tänkande för att lära sig hitta nya 

insikter, insikter som kan förändra inte bara sättet vi ser på vårt valda problemområde utan 

även sättet vi ser på oss själva.  

 

Många delar i en idéutvecklingsprocess är inte medvetna val utan korrelationer mellan 

områden och situationer, dessa korrelationer sker ständigt och omedvetet i en individs 

ständiga tankeverksamhet. Det idéskaparen vill göra under en idéutvecklingsprocess är att 

rikta dessa ”kopplingar” mot problemområdet genom att söka sig utanför sitt bekväma 

tankemönster och tvinga fram en förändring genom en trigger. En ”länk” eller en stödjande 

kraft mellan individens upplevda områden (pain, urgency, huch) i en sådan process. En 

utlösande kraft som skapar en sammanlänkning av individens känsla kring problemet och 

pressar individen mot en möjlig lösning. 

 

Jag har under rubriken Hypoteser kring begreppet triggers försökt sammanfatta några av de 

olika tankar jag som författare haft över under avslutningen av denna studie. De olika 

hypoteserna är som jag tidigare nämnt inte universala eller allmängiltiga. Hypoteserna har 

sin grund i denna studie och bygger därför helt på studiens empiriska och teoretiska 

referensram och har pågrund av detta en del begränsningar. Även en hel del styrkor som vid 

fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna nyttjas för att kunna ge begreppet kring triggers 

större bredd och möjlighet till att hitta sin plats inom ämnet innovationsteknik. Jag tror och 

hävdar att det finns intressanta delar av denna studie att bygga vidare på i fortsatt 

forskning.  
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Exempel på detta skulle kunna vara någon av ovanstående hypoteser som inte bara skulle 

kunna stå själva för vidare forskning, utan genom att sammanföra omtolka och anpassa till 

ett annat sammanhang inom innovationstekniken skulle dessa hypoteser kunna utvecklas 

och växa för att bli något ännu större.  

      

Under arbetet med denna studie har jag som författare försökt arbeta efter studiens 

forskningsfråga vilken lyder: Hur triggas vi till nytänkande? Samt försökt att bibehålla syftet 

med studien vilket var att utforska och diskutera begreppet triggers i ett 

innovationssammanhang. Jag anser att syftet har besvarats och att denna studie lyckats 

med att leverera en lärosam text som berör begreppet triggers innefattat i ett 

innovationssammanhang.  

 

Däremot kan det diskuteras såtillvida mot till vilken grad studien lyckats med att besvara  

den eftersträvansvärda forskningsfrågan. Jag som författare har ännu inte full vetskap kring 

hur en individ triggas till nytänkande, däremot har jag en väldigt bra förståelse för 

begreppet triggers och en stor insikt i möjliga delar av en idéutvecklingsprocess där 

begreppet skulle kunna passa in. En del av studiens forskningsfråga har besvarats, för att 

besvara resterande delar kan denna studie agera som en nyckel för att kunna låsa upp 

tanken kring begreppet. Genom att anpassa dessa tankar till andra områden kan individen 

skapa kopplingar och därigenom hitta sin egen tolkning av begreppet. Min egen tanke kring 

begreppet triggers och dess innebörd har utvecklats under arbetet med denna studie. Olika 

begrepp har ”fastnat” i mitt sinne och genom nya insikter och kopplingar har min kunskap 

stadigt utvecklats. Jag har genom att testa mina olika teser prövat på olika ”vägar” och 

funnit en tolkning som stämmer överens med min syn på innovationsteknik.       

 

Mitt bidrag till ämnet innovationsteknik handlar om begreppet triggers och dess interaktion 

med ämnet innovation. Jag har förhoppningsvis bidragit med en lärorik text kring 

begreppet och därigenom skapat en medvetenhet kring ett begrepp som skulle kunna fylla 

ett upplevt tomrum i en relativt outforskad del inom innovationstekniken som ämne.  
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Bilaga 1: 

Frågeformulär 

1) Namn? 

2) Yrke/Befattning? 

3) Vad är en Trigger enligt dig? 

4) Hur och var brukar du komma på dina idéer? 

a) Vad är för dig de viktigaste punkterna vid idéutveckling? 

b) Anser du att du ofta bygger dina idéer på korsningar av 

kunskapsområden/ämnesområden? 

5) Den numera allmänna uppfattningen av entreprenörskap kommer ifrån Shumpeter som 
definierar entreprenörskap som; förmågan att kombinera vad som redan existerar på ett 
nytt sätt, håller du med om denna definition? Utveckla gärna ditt svar. 

6) Har du själv någon bra metod för att försöka hitta möjliga idéer/möjligheter i omvärlden? 
7) Vad känner du måste uppfyllas (grundläggande behov) för att du skall kunna utveckla dina 

idéer på bästa sätt? 
8) Vad känner du måste finnas med i en innovationsprocess för att denna skall kunna bli 

framgångsrik?  
9) Var placerar du startpunkten till innovation i din process? 
10) Hur känner du att kreativitet spelar in i en entreprenörs ständiga sökande efter möjligheter? 

Utveckla gärna ditt svar.  
 
 
Den brukade intervjumallen bygger på samma frågor som frågeformuläret där frågorna har 
fungerat som utgångspunkter för studiens utförda intervjuer. 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Donne

