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SAMMANFATTNING 
 

VAD ÄR DIN PRODUKT  
 

Du är din produkt är ett examensarbete där jag i uppdrag av Annika Löfgren undersöker 

innovationsprocessen i företaget Kreo.  KREO - Idé och konceptutveckling är ett Aktiebolag sprunget ur 

idéer, teori och praktik från Innovationsprogrammet och miljön vid Mälardalens högskola och Idé lab. 

Kreo erbjuder entreprenörer att på olika sätt coacha individer och företag att gå från idé till hållbart 

affärskoncept.  Men det har det visats sig att flertal studenter som vänder sig till kreo förlorar 

motivation och inte når fram till marknaden med sin idé. Denna fråga är huvudfrågan i arbetet och ni 

kommer att få följa med i min innovativa resa där jag försöker hitta en lösning och som sedan utvecklas 

till en workshop i tre delar. Eftersom jag examinerar i innovationsteknik så har jag valt att inte följa den 

traditionella examens arbete modellen men absolut vetenskaplig med en tyngd av empiri. Under 

processen gång har jag och en vän vid Ronak deltagit i Kreos fem veckors start upp utbildning, för att se 

över vart problemet ligget om varför studenterna förlorar sin motivation. Det visades sig under start 

upp processen att studenterna inte vågade presentera sina affärsidéer. Dessa studenter som ingick i 

Kreos innovations process ansåg vi att de behövde träna på sin retorik. Min huvudfokus med detta 

arbete var att utveckla en innovation i Kreos innovationsprocess. Utifrån processens gång så skapade jag 

en workshop tillsammans med Ronak, och workshopen heter som jag kallar mitt arbete du är din 

produkt.  
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1. INLEDNING   

Inledningsvis vill jag berätta om denna uppsats och dess form. Jag har valt att spränga bort alla gränser 

och regler för ett traditionellt examensarbete. Ni kommer att följa min innovationsresa från början till 

slut där jag under processens gång har haft som mål att utveckla fram en innovationsprocess . Jag är en 

entreprenör som har läst Innovationsprogrammet och har kommit till slutfasen att undersöka och se 

vad som händer ut i marknaden. Många entreprenörer och innovatörer bär på drömmen att bli 

framgångsrika.  

1.1 BAKGRUND 

Bakgrunden till att jag valde just detta arbete var lite av en slump. Jag var ute i redan i september och 

letade efter examensarbeten, letade både efter annonser ute på internet och frågade runt bland företag 

i Eskilstuna och Västerås. Från början av examensarbetet så var en student vars namn Ronak delaktig i 

processen men tyvärr av personliga omständigheter så kunde inte han klargöra hela examensarbetet 

men han var med i hela processen. Ronak tog kontakt med Annika Löfgren som då var inhyrd som 

affärscoach på Idélab. Ronak kände henne sen tidigare så vi etablerade en kontakt med henne och bad 

henne fråga runt, om hon kände till något företag som behövde två studenter. Vi fick då kontakt med 

Robot System Products AB (RSP) i Västerås. De sökte i början två studenter som ville hjälpa dem 

utveckla deras innovationsprocess, vi tyckte det lät intressant. Vi fick dock också två andra erbjudande 

genom Annika. Det ena var att genomföra en marknadsundersökning för Hyresgästernas Sparkasse- och 

Byggnadsförening1 Mälardalen (HSB Mälardalen) och det andra var för Kreo (Annikas egna företag). Vi 

var så tagna av RSP erbjudande att vi bortsåg från de andra två. Tiden gick och vi fick vår 

uppdragsbeskrivning av RSP, som var helt annorlunda än vad som hade sagts tidigare. RSP ville nu att vi 

skulle om vi accepterade deras uppdrag, genomföra en marknadsundersökning och analyser fram deras 

nuvarande marknadsposition, vilket för vår del var helt ointressant. Eftersom vi hade ont om tid så 

bestämde vi oss för att vända oss till Annika igen för konsultering. Då erbjöd hon åter uppdraget för 

Kreo och den här gången tackade vi ja till uppdraget direkt och insåg snabbt att det var ett mycket 

intressantare och roligare uppdrag. Vi satte oss och diskuterade igenom hela uppdraget och vi kände att 

detta var något vi ville arbeta på de nästkommande 10 veckorna. Ronak deltog tyvärr bara de första 

veckorna då vi arbetade fram konceptet med du är din produkt men det jag som blir författaren i detta 

arbete.  

 

                                                           
1
 http://www.hsb.se/cvarmland/berget/2_3798/1_8699?select=1,8699 
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1.2BAKGRUND KREO 

KREO startades år 2000 och drivs av grundaren och CEO Annika Löfgren fram till 2005. Kreo låg i vila ca 3 

år och under dessa tre år jobbade Annika som verksamhetsansvarig för Idé lab. Annika kom åter igång 

med företaget sedan mer än ett år tillbaka. Annika har jobbat och utvecklat Kreo med hjälp av sin 

innovations kunskaper och erfarenheter som projektledare hos Ide lab.  

KREO - Idé och konceptutveckling är ett Aktiebolag sprunget ur idéer, teori och praktik från 

Innovationsprogrammet och miljön vid Mälardalens högskola och Idé lab. Här skapades KREO- metoden 

som är grunden i Kreos affärskoncept.  Metoden syftar till att på olika sätt coacha individer och företag 

att gå från idé till hållbart affärskoncept. Kreo jobbar erbjuder i sina tjänste utbud workshopserier, 

affärscoachning och inspirationsföreläsningar. De erbjuder sina tjänster både till inkubationscentrum, 

nystartade företag och etablerade företag. 2 

1.2.2 BAKGRUND IDÉLAB 

Kreo är inhyrt av Idélab för workshop, handledning och affärscoachning. Därför kan vårt uppdrag delas 

upp i två uppdragsgivare, både Kreo och Idélab. Idélab är skolans inkubationscentrum, hit vänder sig 

studenter och anställda på Mälardalenshögskola (MDH) för att utveckla och arbeta på sina idéer. Idélab 

har egna anställda och drivs av Mälardalenshögskola. Idélab verksamhet finns både i MDH - Eskilstuna 

samt Västerås. Som helhet erbjuder Idélab workshops, handledning och stöd av olika former beroende 

på vad man har behov av. Dock fungerar det inte som det ska. Det finns faktorer i processen som leder 

till att många idéer inte når slutfasen pga. att man tappar intresset, motivationen, orken, viljan och 

flow3  för att arbeta vidare. Var i processen det går fel är delvis i mitt uppdrag att gräva fram4 

1.3 SYFTE 

Huvudsyftet med mitt arbete är att finna något nytt och samtidigt lösa problemen med dagens 

innovationsprocess för idéägare.  Jag vill finna lösningar och möjligheter så att personer som kommer 

till Kreo kan känna sig bekväma med innovationsprocessen som Kreo erbjuder. Eftersom det är många 

som förlorar sin motivation och sitt självförtroende leder det till att många ger upp sin dröm om att bli 

framgångsrik. Innovationsrådgivare i Sverige anses ganska ödmjuka och försiktiga att kritisera för att 

pusha idé ägarna. Jag vill bidra med ett sätt för att få entreprenörerna ska börja våga utsätta sig för att 

komma ut på marknaden med sin idé. Jag hjälpa företag så som Kreo att förbättra sina processer som i 

sin tur kommer hjälpa nyblivande entreprenörer.  

  

                                                           
2
 http://www.kreo.org - Annika Löfgren 

 
4
 http://www.mdh.se/idelab/ 

http://www.kreo.org/
http://www.mdh.se/idelab/
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1.4 PROBLEMET MED KREOS INNOVATIONSMODELL  

PROBLEMDISKUSSION  

Det finns mängder med idéer bland människor. Det ligger i människans natur att ständigt vilja skapa nytt 

och utvecklas. Det finns också mängder av organisationer som är till för att hjälpa människor och företag 

som har idéer. Dessa organisationer bildar tillsammans det så kallade innovationssystemet.  

Det är bara ett fåtal företag som känner till att denna hjälp finns. De som hittar in i systemet och söker 

hjälp har oftast ”otur” och hamnar fel . Tecken på att du hamnat fel kan vara att när du vill bolla din 

tanke eller idé med någon som ett första steg, får frågor som:   

 

- Var är din affärsplan? Om du skriver den först så kan vi hjälpa dig sen 

- Hur har du tänkt ta betalt och var är din lönsamhetskalkyl?  

- Vilka är dina kunder? 

 

Frågor som dessa kan skrämma iväg människor med idéer, det känns som man inte hör hemma och är 

på rätt spår. Samtidigt så är det så att många inom denna bransch fokuserar på att hjälpa 

entreprenörens process att få ut idén på marknaden så att man inte glömmer bort att 

personen/personerna bakom idén är viktig för att utvecklas5. 

 

1.4.1 PROBLEMEM I DAGENS INNOVATIONSMODELL 

 Det är svårt att hitta in i det stödsystem som finns idag 

 I befintligt stödsystem saknas kunskap om varandra/aktörerna 

 Saknar samordning av resurser 

 Saknas idéfångare – en del i systemet som fångar upp idéerna på ett effektivt sätt 

 Metoder och utvecklingsprogram och coacher för att effektivt hantera idéer och idé ägare i 

tidiga idéskeden 

 För få metoder används/ finns för att bidra/snabba på utvecklingen 

  

                                                           
5
 Erik Lindhult ouch Jenny Höglund -  Does advice to innovators contribute to innovation?, Sid 8, 2009 
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1.4.2 PROBLEMLÖSNING 

VAD VILL KREO UPPNÅ? 

- Kreo vill bidra med en ny innovationsmodell som innebär ett enklare, mer tidseffektivt och 

roligare sätt att utveckla idéer och innovationer.  

 

VAD VILL JAG UPPNÅ? 

Dessa frågor är mina mål som jag vill uppnå för kreos deltagare. 

- Jag vill hitta en ny lösning på ett problem som speglar Sveriges entreprenörer för att lyckas på 

marknaden. Jag vill veta vad som är den stora orsaken till varför det inte finns en drivkraft 

bakom idéerna och hur lyckas och vad krävs det för entreprenör för att ett ide ska bli 

framgångsrik 

 

1.5 HUVUDFRÅGA 

Varför tappar idéägaren motivation och sin flow under kreos innovationsprocess? kan det bero på 

idéerna? rådgivaren eller ligger det kanske på entreprenören? Dessa är mina huvudfrågor som jag vill 

undersöka och se om vilka möjligheter det finns till en kreativare innovationsprocess.  

 

1.5.1 DELFRÅGOR 

 Varför fastnar man de och ger upp på sin idé?  

 Vad hindrar dem från framgång? 

 Hur kan man förbättra innovationsprocessen? 

 

 

1.5.1 AVGRÄNSNING 

Under arbetets gång så bestämde jag mig för att fokusera på huvudfrågan om varför Kreos ideägare 

förlorar motivationen under innovationsprocessen. Huvudfrågan är en bred fråga som innefattar flera 

faktorer. Därför jag ville fördjupa mig i det som kändes lämpligast för att finna en lösning till 

innovationsprocessens problem och finna en innovation. 
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1.5.2 MÅLGRUPP  

Min målgrupp är framför allt entreprenörer som vi vill inrikta oss på att inspirera, effektvisera och 

underlätta innovationsprocessen med Kreo.  Vi inriktar oss på högskolestudenter som har en idé och vi 

vill få ut den på marknaden.  

 

2.0 METODER  

AKTIONSFORSKNING  

Jag har valt att arbeta genom aktionsforskning. Aktionsforskning innebär att man jobbar mer praktiskt 

på forskningen för att åstadkomma en praktisk handling6. Istället för att göra en forskning som är 

baserad på teorier, så sätter man sig in i forskningsområdet praktiskt. Man involverar sig I en 

aktionsforskning så har man som mål att kunna bidra med lösning till människors praktiska problem som 

uppstår i en verklig situation7. Faktorer som bidrar till en lyckad aktionsforskning är samarbetet mellan 

forskarna som forskning sker tillsammans för att få en överblick över hur man ska finna en bättre 

lösning8. Jag valde aktionsforskningen eftersom jag var nyfiken och ville se hur problemet uppstår i 

praktiken. Jag kände att aktionsforskningen kan vara en bra arbetsätt att utifrån handling och idéer lösa 

innovationsprocessens problem som t.ex. varför studenterna förlorar motivationen under processens 

gång. Nackdelen med aktionsforskningen kan vara att man stöter på begränsningar i form av praktiska 

och etiska i området då man är involverad processen. 

I min forskning så valde jag och Ronak att gå igenom Kreos Workshop, för få en uppfattning av hur 

workshopen upplevs bland deltagare. Vi arbetade dock med två aspekter för att sedan kunna analysera 

workshopen och få bredare vy i aktionsforskningen. Där den ena personen är med i processen som en 

deltagare och att den andra har en observerande synpunkt. Med dessa två aspekter så kommer jag och 

Ronak att göra en analys av workshopen från båda perspektiven. Karin Rönnerman skriver i sin bok 

Aktionsforskning I Praktiken att "Aktionsforskning som metod utgår ifrån att någon i verksamheten är 

nyfiken, drivande och vill åstadkomma någon typ av förändring9."Även att vi inte är en del av 

verksamheten så är ju ändå vårt uppdrag att granska verksamhetens metoder och sedan analysera 

innovationsprocessen för att komma fram till en bättre förändring. Jag anser att K. Rönnermans 

beskrivning av vad aktionsforskning står för är beskrivande av vad vi genomförde.  

  

                                                           

 
6
 http://www.ne.se/lang/aktionsforskning 

7
 http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Aktionsforskning.htm 

8
 http://www.ne.se/lang/aktionsforskning 

9
 Karin Rönnerman - Aktionsforskning i praktiken– sid 78/2004 

http://www.ne.se/lang/aktionsforskning
http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Aktionsforskning.htm
http://www.ne.se/lang/aktionsforskning
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2.1 TILLVÄGAGÅNGSÄTT  

DEN KVANTIVATIVA FORSKNINGS PROCSESSEN 

Detta är min  emperiska kvantitavia arbetsgång som jag arbetede med Ronak. Denna metod beskrivsi 

boken kvalitativa forskningsmetoder10 Jag  valde att inte ta med en teori avsnitt i arbetet, jag vill att du 

som läsare skall kunna följa  vår innovations resa för att se vilka problem som uppstår under processens 

gång och hur vi löser löser kreos innovations process.  

Vi befann oss i mesta dels i Mälardalens Högskola där vi diskuterade och jobbade med de ideerna vi 

hade.Vi intervjuade Mikael Johansson i Muntel Sience park och Eddy Oord i Ide Lab. 

Workshoppsproccecen jobbade vi i Mälardalens Högskola sampt även workshopen som genomfördes i 

en teaterlokal.  

 

 11 

                                                           
10

 Kvalitativa forskningsmetoder – Bertil Carlsson s 21/1991 
11

 Kvalitativa forskningsmetoder – Bertil Carlsson s 21/1991 

Steg1 

 

•Problem analys 

•Problem invetering 

Steg 2 
•Litteraturgenomgång 

Steg 3 

•Problemformulering 

•Datainsamling 

•Tolkning 

Steg4 

•Intervjuer 

•Innovations processen 

Steg 5 

•Processen 

•Workshop 

Steg 6 

•Resultat 

•Analys 

•Diskussion 
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2.3 DATAINSAMLING  

För ytterligare information och djupare forskning använde vi av oss artiklar bl.a. The innovating self och 

Does advice to innovators contribute to innovation och internet för att se över hur dagens 

innovationsprocess ser ut. Vi ville ha en bredare överblick för ytterligare inspiration samt teorier som 

kunde hjälpa vårt mål som t.ex. intervjuer och flertals böcker som konsten att övertyga och leda 

kreatörer . I uppsatsen kommer vi använda både primär och sekundärkällor. Primärkällor är information 

som används till uppsatsens syfte genom till exempel intervjuer, observationer och samtal. 12 

Sekundärkällor är informationen som är insamlad och utarbetad form inom organisationen eller av 

information som finns i offentliga databaser.13 Informationen av utav extern data av böcker, internet, 

personliga nätverk, artiklar och interndata för ett annat sammanhang än den aktuella undersökningen.14 

För ytterliga information och djupare forskning så sökte jag efter artiklar och internet för att se över hur 

dagens innovationsprocess ser ut. Dock så fann jag inte den mängden som jag önskade men 

2.4 KÄLLKRITIK  

I berättarens handbok och konsten att övertyga så är bägge författarna kvinnor som har en lång rad av 

erfarenheter av misslyckande och hur man blir en duktig talare för att marknadsföra sig själv. Böckerna 

har känt mycket trovärdiga på grund av de frågor som de ställer, och även frågor som kommer från 

anonyma personer som har ett problem som t.ex. jag är så nervös inför ett tal att jag plötsligt 

inte minns vad jag ska berätta när jag träder fram.15 Christina Claesson som är bokens författare 

ger svar på tal och berättar från sina egna erfarenheter och sin egen forskning om hur man underlättar 

de vanliga problemen som finns när man talar inför en publik.  I boken kritiskt tänkande så beskrivs det 

att om en teori fortfarande är relevant? 16 Eller finns det nytt forskningsresultat?  Författarna menar att 

samhället förändras och med ett nytt förändrat samhälle där det skapas en ny empiri vilket man kan 

anse är ett intressant perspektiv eftersom det är det vi strävar efter. Finns det nya sätt att utveckla 

gårdagens teorier i ett nytt förändrat samhälle dvs. funkar dessa teorier fortfarande eller behöver vi 

anpassas oss till de nya trenderna som t.ex. till det nya sociala nätverken och sociala medier som 

Facebook och blogg där ens personliga varumärke har fått ett nytt ansikte där man är lätt att hitta och 

kan marknadsföra sig själv.  

  

                                                           
12

 Christensen L, 2001, s.102 
13

 Christensen L, 2001, s.69 
14

 Christensen L, 2001, s.88 
15

  Kritiskt tänkande – Pernilla Hulten, Jens Hultman, Lars Torsten Eriksson sid 17 
16

 Kritiskt tänkande - Pernilla Hulten, Jens Hultman, Lars Torsten Eriksson sid 17 
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2.5 KVALITATIVT METOD  

Jag och Ronak ville uppnå kvalité i arbetet och innovations process. Den kan finnas flera faktorer som 

gör att en produkt eller en tjänst misslyckas. Därför valde jag att avgränsa mig och gå in på djupet och 

försöka hitta den absoluta orsaken till varför en person med ett lysande ide inte lyckas. Dock kan det 

kännas svårt att arbete blir så kvalitativt som möjligt när mitt ämne och problem är så bredd. Men de 

källorna vi använde oss av kändes relativt för att experimentera . Jag planerade flertal intervjuer med 

entreprenörer men det slutade med att tre intervjuades, entreprenörerna har varit till en stor hjälp till 

processen.  Under våra intervjuer som jag gjorde så kunde vi se vilka problem som uppstår när en 

entreprenör vill få fram sina idéer. Vi märkte under våra intervjuer att vi delade på likadana hypoteser 

t.ex. när vi frågade om vad den stora orsaken till varför entreprenörer inte får ut sina produkter på 

marknaden, så svarade de att entreprenörerna förlorar oftast motivationen och inte vågar riktigt 

komma ut med sin produkt/tjänst till marknaden. Vi hade till början inplanerat att intervjua ett flertal 

entreprenörer men vi bestämde oss att endast intervjua tre personer för att få en djupare inblick och 

mer kvalitativt information17. Den nuvarande modellen Kreo arbetade med, framför allt frågade vi oss 

själva, vad kan vara lösningen. Jag valde att intervjua dessa entreprenörer utifrån deras erfarenheter, 

Annika tipsade mig och det lät intressant när hon beskrev om vilka de var.  

                                                           
17

 http://kvalitativmetod.webs.com/metodjmfrelse.htm 
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2.6 KREO MODELLEN  

DAGENS INNOVATIONS PROCESS 

1. WORKSHOP 

 Första steget i modellen är att idéägaren får påbörja en workshops process som hålls av Kreos 

rådgivare. Workshopen hålls i Idélab på Mälardalenshögskola  

2. GRUPPÖVNING 

Under workshopens gång så delas man in i grupper och man får lära känna andra idé ägare. I 

workshopen så får man lära sig ge och ta kritik för sig och sin idé, man får se och höra på andras 

perspektiv och få feedback för sin egen idé. 

 

3. F.I. A MODELLEN 

 F.I.A. modellen är den modellen som Kreo erbjuder sina kunder exempelvis. Idé lab. F.I.A. står 

för Från Idé till Affärsplan. 

 F.I.A. Modellen omfattar hela workshopen och gruppövningarna samt det är just den modellen 

som är innovationsprocessen. ·Modellen består av sex delar: 

 

 Vässa din affärsidé 

 Utan spaning ingen aning 

 Visionsövning 

 Att hitta rätt målgrupp 

 Betalnings modeller 

 Säljpresentation 

 

4. PRESENTATION 

 Därefter man har följt ett F.I. A. modell så kommer man presentera sin ide till en större publik.  
Presentation är som en test där man visar vad man har lärt sig och hur mycket man har 
utvecklat sig själv och sin affärsidé.  

 

5. HANDLEDNING 

 Efter handledning så börjar allvaret. Där diskuteras det och utvärderas vad du har för tankar och 
frågor svar till rådgivaren.  Det blir alltmer personligare och det är den sista fasen innan iden 
hamnar på marknaden.  
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3.0 KREOS INNOVATIONSPROCESS  

START UP KREO 

INLEDNING 

Under arbetes gång så behövde jag granska Kreos innovationsprocess och hitta nya möjligheter och 

försöka förändra Annikas metoder. Då kände jag att det bästa var att gå på deras start up för att se hur 

deras process ser ut. I denna process var Ronak med om hjälpte att genomföra granskningen. Vi ansåg 

att detta att var den bästa metoden och framförallt den mest effektiva för att se var problemet ligger i 

innovationsprocessen. Jag och Ronak föreslog för Annika att vi kunde delta i Kreos workshop för att 

genomföra en granskring, där Ronak skulle vara observerande medan jag skulle delta i workshopen. 

Annika tyckte det var en lysande idé för då kunde vi enklare diskutera möjligheter och hinder som 

uppstår på vägen med olika perspektiv. Vi fann inga begränsningar och nackdelar med denna metod 

eftersom att vara där plats kan vara ett bra sätt att förstå problemet när vi hade som mål att lösa 

problemet. Kreos workshop varade i fem veckor och pågick varje måndag mellan kl 16:00 – 19:00 

 

KREOS WORKSHOPSDAGAR – FRÅN AFFÄRSIDE TILL PRESENATION 

 

18  
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  Kreo – Innovationsprocessen  

AFFÄRSIDE TRENDSPANING 

HINDER/VISION MÅLGRUPPER 

PRESENTATION 
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3.1 START UPP 1/5 – AFFÄRSIDE  

INTRO 

Måndagen den 16e november började Kreos workshop för Idé lab. Vi samlades i Idélab för en 

introduktion av Kreo och Annika som genomför (förgrodds)processen. Alla var lite nervösa och visste 

inte vad som skulle ske. Det verkade som om deltagarna inte varit fullt medvetna av vad själva 

processen går ut på. 

ÖVNING 1 

Den första övningen i workshopen var en introduktion av alla deltagare i processen. Det var en enkel 

men annorlunda övning. Alla tog upp sin nyckelknippa och beskrev lite om sig själva och litegrann vad 

som fanns på nyckeln och varför de fanns med. Denna övning gav en liten bild av vem person är. 

ÖVNING 2 

Andra övningen av workshoppen kallas min utgångspunkt. Där fick man ett papper med tre rutor och 

där varje ruta hade sin rubrik: 

 Min erfarenhet och kompetens 

 Mina mål med workshopserien 

 Mina mål om 3 år 

 . Det var bra övning för att känna en liten början av Flow. När man börja blicka framåt så triggar 

detta en känsla av att saker och ting börjar hända och därmed också att en känsla av flow börja 

grunda sig. 

 

ÖVNING 3 

Den tredje övningen var att fylla en så kallad affärskarta. Ett papper med 5 rutor som bestod av följande 

rubriker 

 I mitten Affärsidé. Beskriv med ”en mening” vad är din affärsidé.  

 Idébeskrivning. Kort beskrivning av idén och hur den funkar.  

 Målgrupp. Vilka kunder idén vänder sig till  

 Kundnytta. Löser iden något problem? 

 Unicitet. Är idéerna unika i marknaden 

 

Efter man fyllt de fyra sista punkterna dvs. idé beskrivning, målgrupp, kundnytta och unicitet fick alla 

skriva kommentarer och frågor under/efter en kort presentation. Alla skrev idéer, tankar, frågor, 

kommentarer och tips. Övningen fick en att tänka över sin idé och se det från andra perspektiv. 
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ÖVNING 4 

Den fjärde övningen var att övertyga kunden om sin affärside, alla grupper får stå upp och ställa sig i två 

parallella rader mot varandra. Varje person hade endast 30 sekunder att beskriva sin affärside. När båda 

partarna har sagt sitt så skulle personen flytta ett steg till vänster och börja om igen.  Denna övning 

gjorde vi fyra gånger och för varje gång man presenterade sin affärside så kände deltagarna lite olika. 

Vissa kände att det blev jobbigare för varje gång de berättade, och vissa tyckte att beskrivningen blev 

bättre eftersom de lärde sig av sina misstag de gjorde innan.  

3.1.2 REFLEKTION – AFFÄRSIDE  

Övningarna plus öppna dialoger/diskussioner i gruppen gav möjligheten till att börja tänka om och man 

fick en respons från alla deltagare. Det blev intressanta diskussioner och studenterna fick konstruktiv 

feedback. Från handledaren fick de god enkel feedback som kommer nog att vara nyttigt framöver. J. 

Zolltisch skriver i sin bok ”Att leda kreatörer ” att en kreatör måste känna sig respekterad och nödvändig 

för att kunna göra så bra ifrån sig som är möjligt. Anledningen till detta är när de väl känner att de 

behövs vill de också visa att de kan göra bra ifrån sig och visar gärna upp sina starka sidor.  Vilket leder 

till att de döljer idéns svagheter vilket även ger en dålig effekt för att utveckla sin affärside.19  

”Viktigt att uppmuntra intuition hos en kreatör för att uppmuntra till kreativa idéer/lösningar”20. 

 

3.2 START UP 2/5 – TRENDSPANING  

Steg två i processen handlade om trendspaning. Kvällen började med en kreativ övning. Man fick ta ett 

en spegel och skriva sitt namn så att det blir rättvänt i spegeln genom att endast kolla i spegeln. Tanken 

var att bryta lite av isen samt att komma igång med lite kreativitet.   

PEST modellen (Politiska, Ekonomiska, Sociala och tekniska faktorer) 

Efter förra övningen gick de igenom om vad trendspaning är. De började med en liten introduktion till 

trendspaning och man gick varvet runt för att se vilken uppfattning det fanns bland deltagarna 

angående trendspaning. Vad är en trend gick ut på att göra en stor scrapbook av post-it lappar. Alla fick 

några minuter på att beskriva trender på post-it lappar som man sedan fick sätta up på väggen under 

följande kategorier. 

 Politik 

 Social 

 Teknik  

 Miljö 

                                                           
19

 Johann Zollitsch - Att leda kreatörer, sid 19- 20, 2005 
20

 Johann Zollitsch - Att leda kreatörer, sid 19- 20, 2005 
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Varje person fick gå fram och presentera sina idéer gällande trender. Vilka trender är det finns idag 

exempelvis, miljötänkandet. Efter den övningen så gick deltagarna över till att fylla i en karta. Den 

handlade om trendanalys. Alla deltagare fick enskilt sitta o fylla i ”kartan”. Därefter fick de ta 3 av 

lapparna av scrapbook som inte direkt gick att relatera till sin idé. Denna övning skapar 

skärningspunkter21 där Frans Johannson förklarar kreativiteten av att blanda två olika idéer till en ny idé. 

3.2 1 REFLEKTION – TRENDSPANING  

Föreläsningen hjälpte de att vidga vyer i omvärlden samt att finna möjligheter och kunna finna vägar för 

att skapa möjligheter. Hur man kan ta hjälp av trender för att kunna ta sig in i olika marknader. 

Trendspaning kan vara en bra inspirationskälla.  

 

3.3 START UP 3/5 - HINDER & VISION   

Nu är vi inne på det tredje steget av (förgrodds)processen. Dagens workshop handlar om att finna en 

vision. Med övningar och idégenerering.  

ÖVNING 1 

En återblick av förgående workshop för att komma in i processen igen. Studenterna fick leta efter en ny 

grupp med olika idéer så att man inte satt med sin egen grupp och folk man känner väl. Detta 

underlättar vid övningar då man inte kan förvänta sig vilken feedback man får. 

ÖVNING 2 

Det börjades med en enkel gruppövning med domino brickor som man fick lägga upp i en bana. 

Studenterna fick inga gränser förutom en tidsgräns på 2 minuter för att snacka ihop sig och 5 minuters 

för att utföra den. Det var en liten tävling och var övningens huvudpunkt var återigen att finna sig själv. 

Man fick själv observera och fick också kommentar på sin roll under övningen, dvs. vilken position intog 

man? Den som ledde diskussionen och kom fram med idéer eller den som satt och observerade vad de 

andra sa och sedan utförde.   

 

 

 

  

                                                           
21

 Medici effekten – Frans Johansson – Sid 27 
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ÖVNING 3 

- Nästa övning var att fylla i en karta med sex rutor ”Hinder”. Man fick med post-it lappar fylla i 

med så många hinder man såg för sin idé. Alla fick sedan presentera sina hinder. Efter det fick 

de fylla upp med gensvar till sina hinder. Hur kan man vända detta hinder till en möjlighet? 

 

ÖVNING 4 

- Sista övningen för kvällen var att fylla i en visionskarta. Utgångsläget var följande ” Tänk dig att 

vi möts här om 5 år”  

 

MED FÖLJANDE RUBRIKER: 

 Företaget har nu nått följande målsättningar 

 Kunderna säger följande om företaget 

 Jag bidrog med/min roll var 

 Detta gjorde att jag/vi lyckades 

3.3.1 REFLEKTION – HINDER & VISION  

 

Det var ett intressant upplägg på workshopen. Väldigt givande och hjälpte en att bilda en vision om man 

inte hade en tidigare hade en. Man fick finna vilka hinder man kunde stöta på, hade domino övningen 

vilket jag tyckte gav laganda och gruppen gick samman och agerade bra tillsammans. Visioner är bra att 

ha det tycker jag så det är bra att man lära sig se framåt. Många tänker nu, nu, nu men det gäller också 

att kunna planera framåt samtidigt. Jag kunde känna av vad folk hade för visioner i workshopen.  

3.4 START UP 4/5 MÅLGRUPPER 

Idag är det sista steget i workshopen som kommer vara som en övning. Det handlade om Målgrupper. 

Vilka är deras målgrupper?  

- Det började med en liten tillbaka blick av förra workshopen och alla hade fått en läxa till denna 

workshop. Det började med att alla fick stå upp och presentera sin utvärdering av sin egen 

visionskarta. De andra deltagarna i gruppen fick avbryta presentation för eventuella frågor och 

ge feedback för att skapa en diskussion.  
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En kort introduktion och genomgång av vem och vad som kan vara ens målgrupp. Hur man kan finna sin 

målgrupp eller sina målgrupper. Hur man ska hitta sina egna nischer. 

 

ÖVNING  

- Första övningen var i dagens workshop var idéer till målgrupp. Ett blad som var ganska  

tomt förutom två rubriker. D.v.s. Målgrupp och målgruppsdefinition. Man skulle fylla i vilka man 

trodde var ens målgrupper och i rubriken bredvid så skulle man definiera varför man trodde så.  

 

3.5 START UP 5/5 PRESENTATION  

Studenterna fick presentera sina idéer 

 Övning presentation 

 Feedback från publik  

 Presentation av alla för alla. 

 

 

3.5.1 REFLEKTION – PRESENTAION  

Vi blev besvikna på antal deltagare på presentationen. Denna gång var de frivilligt vilket gjorde 

att många hoppade ur och bara två som gjorde en slutpresentation. Kritiksökande är viktigt. J. 

Zolltisch skriver att kritik är viktigt att oftast vill man ha positiv feedback men det är inte alltid 

man kan få det. Det är viktigt att kunna hantera, både negativ och positiv kritik.22  Vi tycker att 

presentationen skall vara ett obligatirskt delmoment, där deltagarna blir inspirerade och 

motiverade att tro på sig själva och sina idéer för att kunna presentera det till en publik.  

                                                           

22
 Johann Zollitsch - Att leda kreatörer, sid 30-31, 2005 
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3. 6 RAFT MODELLEN – FRÅN IDE TILL MARKNAD  

Såhär beskriver Mikael Johnsson innovations/ide processen från ide till marknad 

23 
 
A: ANVÄNDARE – KONSUMENTERNA  

Är slut konsumenterna och de som använder sig av din produkt i sitt arbete eller fritiden. Användare och 

konsumenter kan tolkas som samma person men ofta så köps en produkt för att överlåtas till 

Användaren. 

 

L: LEVERANTÖRARNA  

Är företaget som tillhandhåller komponenter producerar produkten eller tjänster så att produkten kan 

produceras 

 

I: IDÉ ÄGARE  

Ide ägaren har en mycket centralt roll i Mikaels raft moddel. Idé ägaren behöver skaffa sig en total 

förståelse för hur de olika personerna eller företagen fungerar inom respektive fält.  

 
D: DISTRUBITÖREN  

Är säljsystemet med alla aktörer som finns där, t.ex. grossister, återförsäljare, detaljister, butiker osv.24.  

Denna illustration ska fungera som en tankekarta, där marknaden utgörs av alla fälten tillsammans. Den 

visar en helhet för hur en ide ägare kan gå till väga för att produkten/tjänsten kan komma ut till 

marknaden. Mikael beskriver att om det fattas företag och personer någonstans i fältet så kommer iden 

inte att nå marknaden.25  Att misslyckas kan bero på många olika orsaker, en vanlig orsak är att en ide 

ägare kan helt enkelt förlora intresset när personen känner att det inte går så fort som man tänkt sig i 

början.  Pågrund av detta så är det många idéer som läggs ner i förtid utan en ide har fått en ärlig chans. 

För att kunna förverkliga sina idéer så krävs det att ide ägaren är aktiv och verkligen vill skapa en 

fungerande lösning .26 För att lyckas krävs det att man gör ordentliga undersökningar så att man är 

bered på alla möjliga frågor som dyker upp, okunnighet straffar sig. Att vara förbered och däremot gjort 

sin finns det stora möjligheter att lyckas27 

                                                           
23

 Sälj skinnet innan björnen är skjuten - Mikael Johnsson sid 32 
24

 Sälj skinnet innan björnen är skjuten - Mikael Johnsson sid 32 
25

 Sälj skinnet innan björnen är skjuten - Mikael Johnsson sid 34      
26

Sälj skinnet innan björnen är skjuten - Mikael Johnsson sid 34 
27

 Sälj skinnet innan björnen är skjuten - Mikael Johnsson sid 35 
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3.7 INSPIRATÖREN - EDYY OORD 

Eddy Odd är en otrolig stor inspiratör och en väldigt öppen person. Han anpassade sig och sitt beteende 

efter omgivning och personer. Han var person som inte var rädd för att vara frispråkig och i stort sätt allt 

han sa även fast det kanske lät grovt var för det mesta dels sant. Han påpekade exempelvis att vi i 

Sverige har ett socialt handikapp. Vi är så instängda i vår egna egotrippade värld att vi inte ser folk 

runtomkring oss. Vi har en hel del att hämta från omvärlden men framför allt ifrån vårt eget samhälle. Vi 

lever i ett starkt multikulturellt samhälle att vi borde kunna ta nytta av vad som finns att hämta ur det. 

Vi har människor från hela världen i Sverige och behöver inte ens nå ut till omvärlden för att hämta ny 

kunskap och nya sätt att arbeta på. Vi är för bekväma av oss med våra sociala system och vi borde börja 

våga mera. Åsikterna Eddy framförde var som tidigare sagt starka men sanna. Under vårt första möte så 

inspirerades vi av Eddy och hans tankar. Han är en kreativ person som fick oss att vakna upp med nya 

perspektiv för vårt arbete.  

4.0 EMPERI   

INSPIRATION – TILL WORKSHOP  

Eddy Odd var en av de stora inspirationskällorna i vår process. Efter vår intervju och kontakt 

inspirerades vi enormt om hur vi skulle gå till väga. Eddys energi och kompetens gav oss kraft att tänka 

utanför vår hjärna som vi gillar att utrycka det. Innovation in real life var något som han ofta citerade 

och med det menade han, innovationer i verkliga livet. Hur fungerar vi människor och vilka behov har 

vi? Fokuset var i Sverige och vi jämförde ofta hur entreprenörer och vanligt folk fungerar i andra länder 

som t.ex. i USA.  Finns jantelagen där? Vågar människor att sticka ut och marknadsföra sig där. Det var 

dessa frågor som vi ställde oss själva som gjorde att vår process blev mer verklig och innovativ.  Hur får 

vi svenska innovatörer att börja tro på sig själva, att sluta skämmas att man sticker ut, att våga utrycka 

sig och visa känslor och framförallt att man brinner för sin ide .Och det måste vi bli bättre på att visa. 

 

4.1 DU ÄR DIN PRODUKT SKAPAS 

Efter en månads tid av forskning så föddes vår idé. Vi kände att det var dags att testa våra idéer om 

retorik och motivation, är det viktig att kunna presentera sin ide som entreprenör? Det syntes tydligt 

under workshopen med Kreo hur många av de nya entreprenörerna var osäkra, obekväma, hade otydlig 

affärside, svårt med retoriken och ingen motivation det syntes inte att studenterna brann för sin idé. 

Kreos workshop var nyttigt men när vi kom till den sista fasen, så skulle alla presenterna sin affärsidé 

och beskriva sin vision. Presentationen var som en övning och ingen av deltagarna kunde sin affärsidé 

solklart och de flesta var väldigt osäkra när de presenterade. Frans Johansson skriver i sin bok 

Medicieffekten.  
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”Det räcker inte att tänka sig världens mest fantastiska uppfinning för att kallas innovativ.”28                      

”Det räcker inte att en idé finns i någons huvud för att den ska kunna kallas en innovativ idé.  

 

Den måste säljas till andra, oavsett om dessa är kollegor som söker vetenskapliga belägg, 

 kunder som köper nya produkter eller läsare av artiklar eller böcker.”29 

 Vi insåg och att vi måste bli bättre på att presentera våra idéer inför en publik. En Affärside är inte lätt 

pitcha därför krävs det övning och förberedelse, men allra viktigaste att vi tror på det vi säljer. 

Budskapet måste vara tydlig och konkret 30, där entreprenören framhäver sin idé med en naturlig 

personlig retorik. Vi frågade oss själva, varför ska kunden köpa vår tjänst/produkt om inte övertygar det 

vi säljer? Det var våra hypoteser och därifrån frågade gruppen och Annika om vi kunde hålla en 

workshop om just bara retorik, inspiration workshop där vi ska se till att entreprenörer kommer våga stå 

på scen och utrycka sin affärside.  I en artikel skriven Erik (vår handledare) och hans kollega Jenny 

Höglund skriver de att både idén och personen bakom idén är minst lika viktiga31. Detta var en av 

anledningarna som låg till grund för vår workshop.  

Under våra intervjuer med Mikael Johson, Eddy Oord och Christian Runieus kom vi fram till att 

entreprenörer är ganska dåliga på att presentera sig själva, och detta beror på att det läggs ner så 

mycket tid och energi på själva utvecklingen av idén och kring idén att man helt enkelt glömmer bort 

hur man presenterar sig själv och sin ide. Eddy Oord citerade att ”business is social ” 32med det menade 

han att alla våra förhandlingar och överenskommelser är sociala och därför behöver vi människor bli 

bättre på retorik . Vad är retorik? Retorik är en vetenskap som av Aristoteles beskrev som konsten att 

finna det som i varje situation är ämnat att övertyga33.  Vilket förbli att retorik är ett viktig faktum att 

när en entreprenör presenterar sin affärside.  ”handlingar säger mer än ord ”34 handlingar involverar 

beteende, utseende, gester och uttalad empati. 

 Juliet Erickson beskriver att människor påverkas mer av den man är och hur man uppträder än vad man 

faktiskt säger. Utifrån Eddys intervju och våra erfarenheter så tyckte vi att det var dags att påbörja vår 

process och skapa en workshop där vi kan vara en del av en förändring och tillämpa ett behov som 

behövs i Kreos innovations process. Tanken är att skapa en situation som man som entreprenör 

kommer med all säkerhet stöta på någon gång (om man väljer att ta sig ut på marknaden). Vi ville införa 

en ny innovativ workshop som till tillägg till det som redan fanns.  

                                                           
28

 Frans Johansson – Medicieffekten, sid 29, 2005 
29

 Frans Johansson – Medicieffekten, sid 29, 2005 
30

 Juliet Erickson – Konsten att övertyga och få det som du vill - sid 16 2009 
31

 Erik Lindhult &  Jenny Höglund -  Does advice to innovators contribute to innovation?, Sid 3, 2009 
32

 Eddy Oord – Mentor Sörmland, Eddy Oords Konsultbyrå, 2009 
33

  Anders Eriksson - Retoriska övningar sid 6 2002 
34

 Juliet Erickson – Konsten att övertyga och få det som du vill, sid 30, 2005 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
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Det finns det två sorters innovation av som Frans Johansson beskriver i Medicieffekten ena kallar han 

riktad innovation35 som är man kan förutse resultaten på stegvis. Den andra kallar han mönsterbrytande 

innovation 36  som är ganska oförutsägbar från början ända fram till resultatet. Vi utvecklade 

innovationsprocessen med kombination av en mönsterbrytande och riktad innovation. Vår idé skulle 

göra innovatörer mer säkra på sig själva och sitt entreprenörskapande. 

The 3P framwork37  beskrivs av E. Lindhult och J. Höglund, där de säger också att det finns tre 

dimensioner till idé och innovations utveckling.  

 

 The product dimension – där fokuset ligger på förverkligande ens idé och av ett företag. 

 The process dimension – här fokuserar man på vägen till ett förverkligande av ens idé. 

 The person dimension – i denna dimension som är vår fokus ligger i är det om effekterna på 

personens/personerna bakom idén.   

 

Vi anser att det är viktigt att visa att man brinner för sin idé och kan visa det bästa möjliga sätt dvs. att 

retorik är nyckeln till att en idé säljs, igenom retorik så kan kunde känna och höra hur entreprenören 

förhåller sig till sin ide ex när visar med sitt kropps språk, ansiktsutryck och känslor om Hur mycket idén 

betyder för personen. En idé säljer inte av sig självt trots att idén kan vara väldigt bra. Man måste då 

kunna representera och vara tydlig med sin affärsidé. Men det räcker inte bara att prata om sina 

visioner. Personen bör vara motiverad med en positiv inställning och våga bryta isen. Det är också viktigt 

för att bryta associationshinder38 Som individ blir man oftast dömd efter sitt utseende, kläder och 

personlighet och detta leder till man associerar personligheten till andra med likartade karaktärer. 
39Sedan är det viktigt att våga improvisera och visa att ens ide är unik och som kunde behöver.  För att 

lära sig alla dessa faktorer så behövs det så träning och metoder som gör att vi vet vad vi är bra och 

mindre bra på. Det finns vissa som redan kan och har den erfarenheten, men det finns även väldigt 

många som inte har den talangen att våga vara sig själv direkt.  Att stå på en scen och utrycka sig med 

sin röst kan kännas för många obekvämt och personligt, framför allt få feedback för sin prestation. Det 

är därför vi vill utveckla innovationsprocessen. Där vi Svenskar kan bli bättre på att sälja våra idéer när vi 

möter viktiga affärskontakter som gör ger dig möjligheten att bli framgångsrik i marknaden.  

  

                                                           
35

 Frans Johansson – Medicieffteken, sid 32, 2005 
36

 Frans Johansson – Medicieffteken, sid 33, 2005 
37

 Erik Lindhult & Jenny Höglund -  Does advice to innovators contribute to innovation?, Sid 4, 2009 
38

 Frans Johansson – Medicieffteken, sid 33, 2005 
39

Juliet Erickson – Konsten att övertyga och få det som du vill - sid 2009 
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Vi anser att improvisera en teater med en grupp kan skapa ett gott resultat för Kreos kunder, eftersom 

konsten att lära känna sig själv har inte varit med så mycket i Kreos process och det vill vi ändra på inför 

framtiden.  Huvudsaken med vår ide är också att vi med teatern, gör det med de och för dem, inte till 

dem. Gruppen kommer då att känna att vi är samma nivåer och vill vara med i lärningsprocessen och 

kan ta till sig mera. Först och främst delar ut vi roller ut till deltagarna, alla deltagare kommer få spela 

som idéägare som ska presentera sin idé till intressenter. Intressenterna spelas av olika antal baserat på 

hur det kan vara i verkligheten. Exempelvis om man går till större företag/organisation så får man ofta 

presentera för fler än en.  

Namnet ”Du är din produkt” kommer framför allt från vad vi försöker lära ut men också indirekt uttaget 

från olika teorier. Exempelvis i artikeln The innovating self skriven av Tomas Hellström, Christina 

Hellström och Henrik Berglund skriver de om att det är svårt att skilja på företagets personlighet och ens 

egen.”[Name of the company] is your personality.” Alltså ens företag anses vara en reflektion av sin 

egen personalitet. Detta kommer de fram till efter att ha intervjuat ett flertal personer. De nämner 

också att många anser att det är svårt att skilja sig på företag som en individuell.  

4.2 PROCESSEN – DU ÄR DIN PRODUKT 

BRAINSTORMING 

 

Mind mapp är något som vi har använt oss av mycket under processens gång och varför vi just använde 

av den metoden var att det kändes bäst och mest kreativt att se med våra egna ögon hur vi tänker och 

vilka brister det finns.  Vi skrev ner alla våra idéer och planering på whiteboard40 vilket var roligt. Det gav 

en annan känsla och man hamnade i en kreativ miljö med att skriva och diskutera sina idéer. Det kunde 

bli långa dagar och tröttsamma timmar med att titta på tavlan och se vad som behövdes göra för att 

vårt resultat skulle bli som förväntat. Men det stoppade inte oss att slutföra vår uppgift. Vi kände för 

varje dag att detta tror vi på och det är något som entreprenörerna behöver och kommer att tycka det 

är kul, eftersom vi hade kul. Alla idéer jobbade vi tillsammans men vi tyckte att den metoden vi använde 

oss av var bäst eftersom Ronak och Mergim är väldigt olika men ändå fungerade processen ihop. Hade 

vi inte haft mindmap metoden och skrivit ner saker på whiteboard så tror jag inte resultat skulle ha blivit 

desamma, eftersom friheten att röra på sig och diskutera praktiskt i ett rum kände mycket mer givande 

och kreativt. Det var energikrävande att skriva ner och diskutera vår planering, så därför kunde vi totalt 

ibland jobba tre timmar under dagarna. Vi kände att all motivation energi och tog slut efter ett intensivt 

arbete som krävde 100 % kreativitet från oss båda.  

DU ÄR DIN PRODUK? = Namnet du är din produkt är menat att vara en metafor, där entreprenören är 

själva affärsiden. Utifrån entreprenörens personlighet sin naturliga retorik så menar jag att personen 

bakom Idén är lika viktig för att idén ska genomföras i innovationsprocessen. Du är din produkt räknar 

inte bort tjänster.   

                                                           
40

 http://www.byggai.se/pl/ac4da887-8998-42cd-b4bc-fa4917e95e13-29.html 



 

 

 

 

 24 

4.3 METODER TILL KREATIVA IMPROVISATION ÖVNINGAR 

 Under vår process med att komma på kreativa övningar så kom vi spontat på en improvisation övning 

som vi tyckte skulle vara värt att prova. Om den skulle fungera eller inte visste vi egentligen inte men vi 

frågade runt om vad våra vänner tyckte och dem feedbacken var positiv. Att improvisera utan planering 

så pressas en gör att personen till en omedveten kreativ. Vi ville åt fantasin och hur man utrycker sig, 

vilka metoder personen använder sig av och kan personen övertyga med en produkt som inte finns sälja 

till sin publik. Tanken var att eleverna skulle göra bort sig41, eller våga göra bort sig. Eftersom den 

situationen kommer hända i framtiden och därför är det viktigt att vi tränar på att våga göra bort sig 

framför publiken med en glimt av humor. Därför är det viktigt med att studenterna lär sig att 

improvisera. Det ska kännas roligt och inspirerande och det var syftet i våra övningar.  Framförallt ville vi 

inspirera gruppen så att andra får se hur vi människor fungerar, det var viktigt att gruppen ställer sig 

den frågan. Kan man göra så? Får man säga så? Vi satte inga gränser för fantasin och säljteknik för att 

publiken skulle köpa det fick dessutom en minut på sig att improvisera. J. Zolltisch skriver om en 

inlärningsprocess på tre steg som vi applicerar i våra övningar. Han skriver om inlärning av kreativa 

mönster vilket kan appliceras på inlärning av improvisation. 

 

VI LÄR OSS I TRE STEG ENGLIGT - J. Zolltisch:  

 

 

 

Med dessa tre steg i våra övningar vill vi uppnå ett mönsterskapande hos idéägare. Vårt mål är att efter 

dem har genomgott vår workshop så ska de kunna känna och uppveckla sig själva där de tycker att de 

behöver.42
 I boken, Att leda kreatörer tar Johann Zolltisch upp att ett sätt att kommunicera med 

kreatörer som faktiskt kan relateras till idéägare, J. Zolltisch skriver: 

”Det är en vanlig missuppfattning i västerländskt tänkande att den vänstra hjärnhalvan är den som 

utföra stordåd, särskilt när den får förtrycka den intuitiva hjärnan. Men i den kreativa processen är det 

den intuitiva hjärnans frihet central, eftersom där finns Det Lilla Geniet.”43 

Han menar att uppmuntra kreatörer så måste kreatören känna att hans idéer, tankar och spekulationer 

räknas. I vårt fall så är det idé ägare som måste uppmuntras. Och känna att hans idéer och lösningar till 

problem kan vara relaterade till hans idé. Då känner sig välkomnade av handledaren.  

                                                           
41

 Keith Johnstoe - Impro sid 77, 1985 
42

 Johann Zollitsch - Att leda kreatörer, sid 19, 2003 
43

 Johann Zollitsch - Att leda kreatörer, sid 19-20, 2003 
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4.4 TEATER FÖR EN KREATIVT RETORIKMETOD 

Jag har en rad långa meriter inom scenkonst och har bland annat jobbat med estradpoesi, teater och 
framför allt rappat på scenen tio år. Men den erfarenheten så har jag försökt få in de bitarna i 
workshopen eftersom det har hjälpt honom att bli bra på retorik. De två första övningarna var något 
som jag behövde få hjälp av andra erfarna personer som har mesta dels jobbat med teater som 
skådespelaren och trollkonstnären Markus Yngvesson. Markus hjälpte oss med inspirationsövningar 
som han själv har jobbat med och som fungerar och är väldigt givande och framförallt roliga. Markus 
gav oss fem idéer som vi provade på plats men endast två av idéerna tyckte vi var de bästa och roligast 
att utföra.  
 
Min vän Ronak som tidigare hjälpte mig med start upp processen hjälpte mig även i denna process och 
skulle vara en del workshopen. Jag och Ronak hade goda idéer under processens gång men trots det så 
var detta arbete min första preliminära prövning med en begränsad grupp. Naturligtvis så kände jag en 
viss nervositet inför övningarna och en viss oro om min workshop kommer att gå bra och att 
studenterna kommer att känna att min workshop var lärorikt. Men jag var redo för att stå för min 
affärside dvs. att våga göra det som behövs för att uppnå mitt mål och  att resultatet blir bra som 
möjligt. Vi måsta vara våra egna produkter om vi vill att studenterna skall vara det.  

4.5 PROCESSEN – DU ÄR DIN PRODUKT  

BILDDAGEBOKEN INFÖR WORKSHOP 18/1                  

PLANERING  

Efter en veckas planerande och förberedande av hur vi skulle göra 

så började vi måndagen den 18: onde januari spåna fram idéer på 

hur vår workshop skulle se ut. Vi planerade och föreberedde 

mestadels på tid att läsa och finna litteraturer för att hitta 

inspiration. Vi fann ett grupprum som vi kände vi kunde finna 

inspiration och kreativitet. Väl där fann vi att bästa sättet att 

komma igång var med hjälp av enkel mindmapping genom att bara 

visualisera framför oss hur vi skulle vilja utforma workshopen. Vi satt flera timmar under 

dagen och spånade på idéer och framför allt vad vi ville uppnå för varje del. Vi hade 

argumentationer om vad som är bra och mindre bra för att till slut komma fram till mål 

för vårt koncept. Vi kom fram till att vi ville ha 3 delar i workshoppen. För att underlätta 

för oss och för deltagarna i vår workshop. Vi satt upp mål och delmål för varje del vi 

tittade närmare på. 
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19/1 

Vi hade i gårdagen kommit överens om att bryta ner konceptet i mål 

och delmål. Vi satt i grupprum med whiteboard så vi kunde göra en 

enkel mindmap över våra tankar och idéer. Del ett var en viktig del i 

workshopen för att kunna bryta isen och att gruppen skulle lära känna 

varandra. Vi kom på iden att vi ska försöka få deltagarna att komma 

bort från sin vardag och sig själva för en stund för att inspireras av 

varandra. Det skulle inte finnas några begränsningar, fantasin och 

kreativiteten skulle få flöda i form av improvisation.  Del 1 övningen 

kallade vi för skrot till guld. Den iden kom vi på spontant när vi pratade 

om improvisation, och det skulle vara kul att se om deltagarna kan sälja 

en omvandla en produkt till något annat på en minut genom 

improvisation och kroppsspråk  

 

20/1 

Trots våra mål och koncept så kände vi att delmoment ett inte var 

tillräckt omfattande. Det fanns inga roliga eller några speciell kreativa 

teaterövningar som övertygade oss att genomföra i workshopen.  

Därför försökte vi kontakta Kerstin Gauffin som är ansvarig för teater 

kurserna, men tyvärr så var hon upptagen och därför övergick 

kontakten till en vän som heter Markus Yngvesson för inspiration och 

idéer. Markus introducerade fram fem roliga och effektiva 

improvisationer/teater övningar som vi blev tvungna att skriva upp på 

tavlan. Vi placerade hans idéer om vilka som var bäst och mest lämpliga 

för Workshopen. Vi demonstrerade Markus idéer, så att vi kunde förstå 

och komma överens vilka som var bäst.  Vi skrev syftet med övningarna 

och målen som deltagarna och vi skulle nå.  
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   21/1 

Efter att byggt klart delmoment 1 började vi skissa upp huvudmålen 

med del 2. Vi gjorde en mindmap med gubbe i fokus. Gubben 

representerade en idé ägare och vilka egenskaper och vilken 

inställning den bör ha för att sälja sin idé. Vi skrev upp diskuterade 

med om vilka faktorer som krävs för att övertyga och vilka som var 

relevanta.  Allt som skrevs upp kom från erfarenheter och från böcker 

som konsten att övertyga andra och få som du vill som är skriven av 

kommunikationskonsulten Juliet Erickson. Det var allt från 

kroppsspråk, föreberedelse, attityd, Positiv inställning, inspiration och improvisation. Detta var för vårt 

förläsningsmoment där vi skulle beskriva och inspirera deltagarna med.  Vi sammanfattade sedan 

”gubben” till fem huvudrubriker och hade med i vår PowerPoint.   

 

  22/1  

Vi skissade upp delmoment 3. Ritade upp tankar kring momentet. 

Del 3 var ganska klar om hur man kunde gå tillväga dock fanns 

diskussioner om vilka av de vägarna som var de rätta. Vi försökte se 

det ur olika perspektiv för att få en så bra verklighetsuppfattning 

som möjligt. Vi valde ut en lämplig miljö för att deltagarna skulle 

känna nervositet.  

 

 

     23/1 

Vi hade all planering klar men var lite osäkra på delmoment 3 och 2. 

Så istället för att älta så bestämde vi oss för att gå igenom dem del 

för del så att vi allt var täckt och inga misstag eller missförstånd 

skulle ske. Vi började kort med del 1 men kände ganska snabbt att 

det kändes sedan gick över till del 2 där vi gjorde en kort genomgång 

över vad och vi skulle gå genom punkterna. Vem som skulle säga 

vad. Del 3 gick vi igenom grundligt för att vi kände att det fanns delar 

som kunde upplevas diffusa. Detta var vår sista planerings dag och vi 

var nervösa inför vår workshop som var inplanerat med Annika den 

26 januari. Men kändes bra eftersom vi hade en  rolig utmaning framför oss.                   
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4.6 AFFÄRSIDEN – DU ÄR DIN PRODUKT 

RESULTAT FRÅN PROCESSEN 

Såhär resulterade processen av hårt arbete. Detta förblev vårt koncept och affärside 

Du är din produkt är en Workshop som väcker liv i dina tankar och lämnar dig inspirerad med en 

personlig framgång. Workshopen vi erbjuder går ut på att, lära sig vara sin produkt samt inspirera och 

motivera andra som har en lysande idé. Men känner att de behöver träna på att representera och 

presentera sig och sin produkt genom ett bättre framförande sätt, samt att finna faktorer som kan göra 

att de lyckas! 

Vi erbjuder en tre timmars Workshop där en grupp andra idé ägare får pröva på att yttra sin 

personlighet med övningar som kan öka både självförtroende och självkänsla. Våra metoder består av 

kreativa övningar i teaterform och tillsammans inspirerar vi varandra till den nivån där de kommer att 

känna sig mer bekväma med sig själva och där de kommer få uppleva något de inte tidigare har. 

Workshopen Du är din produkt är uppdelat i tre delar.  

Den första delen handlar om inspiration, motivation och framförallt konsten att övertyga. Där får 

deltagarna får en chans att lära känna varandra och ge varandra en bättre bild av varandra. Del ett 

innehåller teaterövningar där man kommer lära sig att använda sig av att improvisera och använda sin 

kreativitet och fantasi till det yttersta.  

I del två av workshopen föreläser Mergim om hur man använder sitt kroppsspråk, röst, rörelse och vad 

man kan tänka på och hur man kan träna och använda sin nervositet för att överraska under en 

presentation. 

Del tre som är sista delen i vår workshop går ut på att använda sig av det man har lärt sig under de 

föregående övningarna samt att få känna den verkliga pressen man kan känna vid ett 

presentationsmöte. Vi skapar med hjälp av teater och improvisation en verklighetstrogen miljö och 

atmosfär. Man får presentera sin affärsidé framför en domare i form av chefroller som kommer 

ifrågasätta din idé på ett realistiskt sätt. Man får chansen att träna på sin improvisationsteknik då man 

tvingas att snabbt svara, och tänka till. Resterande deltagare blir publik som kommer att genom våra 

givna kriterier och ge en konstruktiv feedback på själva presentationstekniken. Det är en rolig och en 

effektiv och teater/verklighetsbaserad övning, som får en att se sin affärsidé med andra perspektiv, 

Dessutom bedöms man efter givna kriterier som man ska tänka på innan och under man presenterar.  

Känns det obekvämt fast du är nyfiken? Bra! Då kommer vi att se till att det obekväma blir bekvämt och 

att du blir din produkt i framtiden. 

  



 

 

 

 

 29 

VAD ÄR VÅRT MÅL? 

- En personlig utveckling 

- Visa hur man övertygar sin idé 

- Hur man kan använda sitt kroppsspråk 

- Improvisationsteknik 

- Anpassa sin presentation 

- Hur man kan förbereda sig inför presentation. 

- Deltagarna blir inspirerade att de tror på sig själva 

- Överraska sig själv och andra 

- Hantera sin nervositet 

VILKA ÄR DELTAGARNA?  

- Ideägare lärare, Elever och administrativ personal på Mälardalens högskola 

- Civilpersoner med idéer eller de som bara vill utveckla sin personliga kompetens 

- Chefer och personal från/på företag 

 

WORKSHOPS ÖVNINGARNA 

Här nedan beskrivs vår allmänna uppsättning av övningar och vilka roller vi spelar. 

DEL 1 

Alla samlas i en teater/danslokal där vi lär känna deltagarna och känner sig bekväma i en rund ring  

- Berätta vem som inspirerar dig 

- Varför inspirerar dem/den/han/hon dig? 

4.6.1 IMPROVISATIONS ÖVNINGAR 

STATUS 

En övning där två deltagare ska kommunicera framför andra. Båda ska försöka ge varandra 

komplimanger och ska försöka vara under personens status under 30 sekunder t.ex. Jag har ingen bil, 

den andra säger jag har ingen cykel och fortsätter s44 

                                                           
44

 Markus Yngvesson (2011) Entreprenör Mälardalens Högskola 



 

 

 

 

 30 

FRYS 

Våra deltagare spelar upp en påhittad dialog under 30 sekunder, när vi ropar frys så byts en av del 

tagarna ut en ny som kommer in byter och bryter ämnet till något helt annat och forstätter dialogen 

därifrån.45  

SKROT TILL GULD 

Här får alla deltagaren en stor utmaning! Alla får en produkt som kan vara vad som helst som vi ger på 

plats när personen kommer fram. Därifrån har man endast 30 sekunder på sig att sälja produkten, man 

ska omvandla produkten till något för att övertyga att just din produkt är något de skall köpa.    

DEL 2 

Består av en föreläsning med en PowerPoint bildspel i kombination med en underhållande presentation 

där vi diskuterar och inspirerar. Vi gestaltar och förklarar om vad som krävs för att genomföra en bra 

presentation och lyckas sälja in en idé samt hur vi människor fungerar under dessa 

förhållanden/omständigheter. Det handlar om en personlig utvecklig där man lär sig vara att våga vara 

sig själv samt hur man kan använda av sig av kroppsspråket för att bilda en positiv atmosfär. Huvudfokus 

av föreläsningen ligger på att visa hur mycket man brinner för din idé för att övertyga andra att just ens 

idé är vad de behöver.  

DEL 3 

4.6.2 PRESENTATIONEN  

 Deltagarna får presentera sin riktiga idé 

 Presentera under 3 min och få feedback i 2 min 

 Tre chefer ger feedback och diskuterar presenterande deltagaren  

 Publiken ger en personlig feedback på vad presentatören kan tänka på och vad den gjorde 

bra. 

 Mergim och Ronak ger en sammanfattande feedback och inspirerar deltagaren med vad 

den gjorde och vad den kan tänka på utifrån sin egen erfarenhet. 

 Presentation av sin produkt (3 min) 

 Feedback (2 min) 
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 Markus – Yngvesson (2011) Entreprenör Mälardalens Högskola 
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4.7  WORKSHOPEN 

Tisdagen den 26e januari var den dagen som vi skulle utföra vår planerade kreativa Workshop du är din 

produkt.  Vi kände hur nervositet tog plats och vi var peppade att överska oss själva till en intressant och 

innovativ workshop. Dagen började med stress och vi dubbelkollade med alla deltagare skulle vara plats 

och att alla våra produkter, kameror, Lokaler och fika inte glömdes bort. 

 

4.7.1 URVAL  

 

De studenter som deltog workshopen du är din produkt var studenter som ingick i Kreos fem veckors 

innovationsprocess. Jag hade även andra deltagare som var nyfika att vara med, eftersom flera av start 

upp deltagarna kunde inte vara med. En av dessa ickemedlemmar var Eddy Oord som jag tidigare hade 

intervjuat. 

DEL 1 

4.7.2INSPIRATION, MOTIVATION, IMPROVISATION  

 

Vi började del 1 i en teater lokal som kändes lämpligast och 

bekvämt att utföra våra improvisationsövningar samt lära 

känna gruppen i en kreativ harmoni.  Vi hade 12 deltagare 

vilket var lagom och tre av de som deltog hade en 

affärside. Men det spelade ingen roll eftersom vi kände att 

det kunde fungera trots att samtliga inte hade en affärside  

i takt med att teaterövningarna var en uppvärmning. Vi var 

en blandad grupp med olika nationaliteter och kulturer 

samt ålder och kön.  Vilket gjorde workshopen mycket mer 

intressant.  Vi började med att alla fick sitta ner i en rund 

ring och Mergim började introducera och berättade varför vi var där. Vi kände att förväntningarna var 

höga både från båda parterna och skapade en nervös atmosfär som vi bröt direkt med hjälp av att de 

fick stå upp var och en och presentera sig själv men framför allt berätta vem de inspireras av i livet. Det 

kunde exempelvis vara en person.   
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Tanken var att deltagarna skulle inspirera varandra och lära känna varandra på ett annorlunda sätt. Vi 

ville börja tråden med huvudfokus inspiration som leder till motivation. Därefter genomförde vi övning 

1 vilket var statusövningen.  

 

Vi började med att förklara övningen och demonstrerade hur den 

skulle gå till väga. Statusövningen skapade en oro och nervositet 

bland deltagarna men samtidigt bröt isen då de fick ställa sig framför 

en publik och improvisera.  Övningen skapade en god harmoni och 

alla skrattade och hade väldigt kul eftersom det var så obekvämt samt 

roligt att utföra. Många av deltagarna upplevde att övningen var svår 

men givande.  Vi blev imponerade och överraskade av deras mod och 

fantasi som övningen medförde. Därefter diskuterade vi kort om hur 

de upplevde övningen och vi berättade varför vi genomförde 

statusövningen.  Därefter kände vi hur atmosfären förändrades till 

något kreativare miljö och alla blev bekvämare. Vi fortsatte direkt till 

övning 2 vilket var frysövningen.  Vi började återigen med att förklara 

övningen och körde igång den med en demonstration. Övningen 

skapade en större utmaning och en positiv spänning. Vi kunde se hur de blev överskadade och peppade 

att prova på. Även denna gång imponerades vi stort av allas prestationer och kreativitet. Alla fick prova 

på frys övningen två gånger med två olika inriktningar samt se hur deltagarna agerar på olika 

improvisations situationer. 

Efter vår frysövning så kände vi att glädjen och 

workshopen verkligen hade börjat rulla igång 

och vi frågade alla om de vill ta en rast men de 

ville fortsätta.  Så vi startade upp en diskussion 

kring presentationer och ställde frågan vad 

övertygs du av en presentatör som presenterar? 

Alla fick säga en bra egenskap hos en 

presentatör som vi skrev upp på tavlan. Utifrån 

deras egna uppfattningar och ord så frågade 

Mergim om de var överens om dessa 

egenskaper övertygade dem, och alla nickade ja 

och jag frågade en gång till och de svarade ännu 

en gång till ja. Därefter överraskade vi de med att allt som stod på tavlan skulle de använda sig av till 

nästa övning (Övning 3, produkt övningen).  
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Självklart är det inte så lätt att plötsligt göra något man inte är van vid men måste våga improvisera och 

våga göra fel46 samt förberedelse behöver man öva på. Men direktiven var att försöka ta till sig av de 

egenskaperna som de själva övertygas av, t.ex. varför vara blyg när man själv tycker att andra ska vara 

på ett visst sätt borde man kunna själv ta till sig det och kunna använda sig av det. Produktövningen var 

den roligaste övningen och den stora utmaningen att använda sin kreativitet, fantasi och framförallt 

våga improvisera och övertyga publiken. Vi tog med oss tio olika produkter vi delade ut till var och en. 

Var och en person gick upp för att presentera och eftersom de fick produkterna precis innan så de inte 

hann presentationen så han de inte förbereda sig utan fick helt enkelt använda sig av improvisation 

vilket ledde till en stor utmaning hos deltagarna. De fick endast en minut på sig att övertyga publiken att 

köpa deras affärsidé. Det fanns inga begränsningar av vilka metoder de skulle använda sig av och de fick 

göra precis hur de ville så länge de övertygade publiken. Vilket alla lyckades med och vissa till och med 

imponerade stort med metoderna och säljtekniken de improviserade fram. Produktövningen kändes 

riktigt bra med tanke på att det var ett experiment som vi aldrig prövat och vi kunde se hur deltagarna 

upplevde något nytt och givande.   

 

Efter delmoment gick vi ner till Idélab för en härlig fikapaus på 15 för att mingla lite samtidigt som vi 

förberedde oss till delmoment två. 
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  Keith Johnstoe, Impro – 1985 sid 33 
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DEL 2 

4.8 FÖRELÄSNINGEN 

 

Delmoment två var en förläsning som handlade om att du är din produkt. Vi hade en PowerPoint 

presentation och vi gestaltade vårt budskap så att det blev lättare att förstå vad vi vill säga. Mergim 

förklarade hur viktigt det är att våga brinna för sin produkt och vilken inställning man bör ha innan man 

presentar sitt ide.  Eftersom det är för många i Sverige som inte vågar visa sin personlighet och därför är 

retorik ett viktigt verktyg att kommunicera och övertyga med våra känslor och framföra ett budskap. 

Det förekom många intressanta diskussioner som skapade en harmoni att ordet var fritt att tycka till hur 

vi kan förändra och få ett bättre självförtroende. Vi hade fem huvudpunkter som vi behandlade och 

tyckte var viktiga att tänka på.  

 

Vi pratade även om hur socialpsykologin 

påverkar våra fördomar och uppfattningar när vi 

träffar nya människor innan en entreprenör ens 

har öppnat sin mun och presenterat sig själv. Till 

exempel om hur en person med utländsk 

bakgrund kan bli bemött och plötsligt lyckas 

bryta eventuella fördomar, genom att personen 

förvandlar det negativa till något positivt. Vi 

människor har en tendens att analysera 

personer väldigt snabbt och vi får en bild 

framför oss hur personen är. Därför beskrev vi 

att det är väldigt viktigt att framhäva vår 

personlighet med en positiv inställning som överaskar och bryter bilden de skapade. För att bli en bra 

presentatör och lyckas sälja sin affärside så krävs det mycket mer än att bara ha en bra ide.  Vi 

förklarade hur man kan träna sina brister och vi rekommenderade övningar för att utveckla sig själv och 

sin presentationsförmåga. Under förläsningar så delade vi med oss av våra erfarenheter och upplevelser 

samt vilka resultat vi har nått. Vi frågade även deltagarna om deras erfarenheter och situationer . 

Förläsningen pågick i ungefär en timme och det kändes betydligt kortare pågrund av att alla var så 

engagerade och vi förde en aktiv dialog under förläsningens gång.   

  



 

 

 

 

 35 

DEL 3 

4. 9 DET RIKTIGA TESTET 

Efter vår föreläsning så övergick workshopen till delmoment tre vilket var det sista och det vi kallade det 

riktiga testet. Deltagarna som hade en affärside skulle presentera sin ide, vi placerade tre huvuddomare 

i form av olika chefer och resten av deltagarna var publiken som sedan skulle ge feedback på 

presentatören och cheferna ställde frågorna hur och varför. Dock var det bara två personer som skulle 

presentera sin affärsidé. För att göra det tidseffektivt och enklare för publiken hade vi klara kriterier 

som publiken skulle döma efter på vår PowerPoint. Presentatören fick endast fem minuter på sig att 

sälja sin affärsidé och därefter fick domarna ställa sina frågor under två minuter. 

För att göra det roligare och ställa mer press på idéägare så omvandlade vi mötet till ett program där 

presentatören kunde vinna en viss summa pengar och fördelaktiga kontrakt som var anpassad efter 

idén. Tanken var att vi ville se om deltagarna vågade överraska publiken och visa att de var produkten 

som vi hade övat på. Överraskande nog så lyckades de imponera oss alla, vilket ledde till stora 

diskussioner och positiv feedback. Domarna levde sig in i sin roll som gav övningen en  

realistisk känsla, de ställde frågor som fick presentatören att tänka till och improvisera fram ett bra svar. 

Delmoment tre var något som vi var nervösa inför eftersom vi visste om att övningen skulle skildra 

verkligheten tillräckligt men resultatet blev över förväntan och diskussionerna var lärorika med tanker 

på att vi hade Eddy Oord och Annika Löfgren som domare. Du är din produkt övningen tog ungefär 45 

min och vi hade tid över på grund av att få presenterade vilket var en fördel till presentatörerna, 

eftersom, de fick mer feedback. 

4.9.1 UTVÄRDERING 

Efter en intensiv och inspirerande workshop så fick alla deltagare 10 minuter på sig att sätta sig ner och 

skriva ner vad de hade lärt sig och saker vi kan tänka på till nästa gång.  Vi förklarade att deras feedback 

var viktigt för oss att veta och även för de att se om workshopen gav de något nytta. Vi ville avsluta 

workshopen med en bra stämning samt att de berätta sina tankar till varandra så att det blir en 

inspirerad och kommunicerad workshop. Vi tog bort alla bord och alla fick ta med sig sina stolar till en 

rund ring mitt i lokalen så att alla kunde se varandra som de precis hade lärt känna. Alla deltagare fick 

återberätta det de hade skrivit och pratade högt om de har lärt sig något nytt samt vad vi kunde tänka 

på.  Den runda ringen skapade en avslappnad harmoni och en skön stämning bland oss och vi kunde se 

hur inspirerande och glada de blev när de beskrev vad de hade skrivit. Det som gladde oss mest var att 

de hade lärt sig något nytt som t.ex. hur viktigt det är att brinna för sin ide och att förberedelse för en 

presentation kan avgöra  hur bra du presterar. De delade även med sig av konstruktiv feedback t.ex. vad 

vi kunde tänka som var väldigt nyttigt för oss att höra. Vi avslutade workshopen med att tacka alla 

deltagare och gav dem beröm om hur duktiga de var och att de kom.  
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4.9.2 FEEDBACK FRÅN STUDENTERNA  

- Ger motivation till att ”face the fear ” Motivation och mod är viktigaste faktorerna vid utveckling  

- Lärt mig att jag behöver träna på att improvisera – Annika löfgren 

- Insåg att inlevelse är jätteviktigt! 

- Intensiv Workshop! Fick lära mig väldigt mycket om mig själv! Bra upplägg 

- Ni Inspirerar! Fantastisk upplevelse! 

- Att brinna för sin ide är jätteviktigt 

- Informationsrik samt väldigt hängiven session där man lär sig att uppleva de ”oförväntade” 

situationerna/dialogerna undervardagen.  

4.9.3 SAKER ATT TÄNKA PÅ 

- Boktips – Bra 

- Lägg in fakta föreläsningen . Ex hur mycket tar vi in via kroppsspråk. 

- Avsluta förläsningen med en sammanfattning. 

- Vara mer överens, vem som säger vad. 

 

5.0 RESULTAT  

Med en positiv inställning så blev resultatet bättre än förväntat.  Under hela vår process så hade vi 

magkänslan att vi skulle lyckas inspirera dagens ideägare och vi såg vilken potential vårt koncept har för 

framtiden.  Du är din produkt kom som en överraskning för alla deltagare och Annika Löfgren som blev 

så imponerad och glad av att se hur två elever lyckas förändra hennes innovationsprocess på kort tid. 

Mergim har länge tyckt att studenter behöver träning inom retorik och därför tog vi den möjligheten att 

göra något nytt och hjälpa idéägare att tro på sina produkter och förhoppningsvis att deras idéer finns 

på marknaden.  Vi har endast fått positiv feedback för vårt koncept och idéer som vi har haft under hela 

arbetet, vår omgivning blir genast intresserade och nyfikna så fort vi nämner vad vi har kommit på och 

de håller genast med att Sverige måste bli av med Jantelagen. Den oskrivna lagen begränsar 

kreativiteten och fantasin att våga vara sig själv samt att man får sticka ut i mängden.  

Det är inte självklart att vi är duktigare retoriker och att vi inte behöver lära oss bli bättre.  Det var 

väldigt tydligt att nästan 80 % inte kunde visa att de trodde på sina idéer och inte visste riktigt hur man 

presenterar sig själv. Vi minns att vi var väldigt nervös om vi skulle lyckas med våra koncept och om 

deltagarna skulle lära sig något, och därför jobbade vi verkligen hårt och försökte analysera och hitta 

teorier för att få en bra start. Självklart finns det andra faktorer som gör att idé ägare inte lyckas och att 

bli framgångsrika men med vår korta tid så var vi tvungna att avgränsa oss och fokusera på något som vi 

tyckte var tydligt att utveckla och som vi hoppades att lyckas med vilket vi gjorde. 
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 Det är ingen lätt uppgift att inspirera en mängd människor att känna sig bekväm. Vi märkte att 

upplägget av vår workshop låg rätt till, i början var det lite nervöst. Men med våra övningar så började 

deltagarna finna bekvämlighet och samhörighet och de blev allt mer var mer mottagliga för att finna 

inspiration som även leder till motivation att våga vara sig själv.  Utifrån de två första improvisation 

övningarna så kunde vi känna hur atmosfären plötsligt förändrades och gränserna vidgades vilket var 

också vårt mål.  

Inspiration och motivation är två faktorer som vi finner är viktiga och det märktes tydligt i efterhand att 

blev inspirerande och motiverade och visade stor uppskattning för vår ambitiösa och intensiva 

workshop. Vissa upplevde att denna erfarenhet var mer givande än en hel kurs inom 

innovationsprogrammet. När vi frågade varför så beskrev dem att det räcker inte bara läsa teorier för 

att finna kunskap och utveckling, det måste testas i det verkliga livet så att individen får en bekräftelse 

och en utmaning för sina teorier. Som Lennart Hellspong skriver i sin bok “Konsten att tala, Hanbok i 

praktisk retorik”, om tonåringen som resonerar med föräldrarna om att åka på tågluff47.  

”När man är ute och tågluffar så måste man helt enkelt prata med folk – för att hitta vägen, för att 

ordna mat, för att finna ett övernattningsställe. Och då tränar man språk på riktigt. Det lär man 

sig minst lika mycket av som att gå på en kurs och plugga i böcker.”   

Många kände också att detta är något som måste arbetas in i skolan mer och mer för att vi inte ska 

förlora det sociala i business. Business is social”48 som vår mentor Eddy Oord säger, det sociala i 

entreprenörskapen är en livsviktig faktor och är ett av begreppen och som leder till en personlig och 

utveckling och en vilja som får en individ att lyckas med sin affärside49. Feedbacken vi fick av vår 

workshops var väldigt positiva och inspirerande, då de gav oss mer insikt av vad folk tyckte om oss och 

vårt koncept. Vi lyckades överaska dem och oss själva, genom att överträffa allas förväntan. 

  

                                                           
47

 Lennart Hellspong – Konsten att tala, Handbok i praktisk retorik  
 
49

 Eddy Oord – Mentor  
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5.1 KREOS NYA INNOVATIONSPROCESS - KONCEPT 

Detta är det nya innovationsprocess modellen som vi skapade för kreo. Innovationsprocessen har 

förändrats med ett nytt delmoment som är döpt efter vår affärsidé som heter ”Du är din produkt”.Du är 

din produkt innefattar inspiration, motivation, mod, retorik och teater övningar. Vi har valt att placera 

workshopen i kreos första start upp delmoment, så att studenterna kan lära känna varandra redan från 

början. De får möjligheten att presentera sin idé inför en publik och sedan få en konstruktiv feedback av 

de andra deltagarna. Att placera workshopen som första delmoment kan vara ett bra sätt att stärka sitt 

självförtroende eftersom det kan påverka motivationen hos studenterna för att fullfölja hela processen 

och där de kan känna sig bekväma vid att presentera sin ide. Vi vill att studenterna ska veta att detta är 

en seriös utbildning samt att det ska vara roligt att presentera sin idé. Vi har bestämt att alla deltagare 

skall vara tvungna att genomföra hela innovationsprocessen. Vilket innebär att alla ska presentera sin 

affärside när andra företag kommer för att lyssna. När inbjudna företag är på besök så får deltagarna se 

om de har lärt sig något och om de är redo för att sälja sin affärside till marknaden.  Inför 

presentationen så ska det vara ett krav att studenterna är  förbereda, vilket vi också anser är en viktig 

faktor som beskrivs i du är din produkt. Det syns tydligt när entreprenör inte har föreberett sig, som 

t.ex. när de inte vet hur de ska presentera med sitt kroppsspråk, tal, svara på frågor och att affärsiden är 

otydlig att ingen förstår det man säljer. Därför är det är oacceptabelt att inte förebereda sig  när man 

har som mål att lyckas med sin produkt och tjänst.    

Detta ide går absolut att utveckla. Det går att berika workshopen med gästföreläsare som kanske har 

andra erfarenheter och andra perspektiv på hur de ser på retorik och motivation. Vårt huvudmål var att 

innovationsprocessen skulle utvecklas och att studenterna ska vara motiverade och våga komma med 

sin ide ut till marknaden.  

WORKSHOP DU ÄR DIN PRODUKT 

  

DU ÄR DIN PRODUKT 

AFFÄRSIDE 

TRENDSPANING 

HINDER/VISION 

MÅLGRUPPER 

PRESENTATION 
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5.2 DU ÄR DIN PRODUKT - SÖDERTÖRN HÖGSKOLA 

Den nya kunskapen bekräftades ytterligare när vi höll vår andra workshop i södertörns högskola. Vi blev 

erbjudna av Annika att testa vår idé med tio andra studenter. Denna gång kände vi att vi var lite 

bekvämare eftersom detta skulle förbli andra gången vi föreläser och feedbacken vi fick från förgångna 

workshopen förstärkte vårt självförtroende. Det var en fantastisk upplevelse att få träffa nya studenter, 

det kändes nervöst men samtidigt spännande att prova på vår workshop ytterligare. Vi började med de 

teaterövningarna som vi i hade i förra workshopen och det flöt på flitigt, ingen såg sig att vara särskilt 

obekväm vid delmomenten vilket var roligt att se. Förläsningen blev ett spännande delmoment där 

studenterna ställde flera frågor och var nyfikna på retorik och vi tipsade de om vad man bör tänka på 

när man står och presenterar en idé. Vi hade intressanta diskussioner och det kändes som att 

föreläsningen kunde hålla på i flera timmar, men tyvärr blev vi tvungna att ta en paus och sedan gå över 

till delmoment tre vilket var presentationen. Studenterna hade intressanta affärsidéer och var modiga 

när de presenterade. De andra deltagarna gav bra konstruktiv feedback och atmosfären kändes 

energiskt och intensivt.  Vi upplevde att det gick bättre på Södertörns Högskola och att studenterna 

vågade bjuda på lite extra av sig själv vid diskussionerna och teaterövningarna, vilket gav en positiv flow 

effekt. Vi avslutade workshopen med att samlas i en rund ring och berätta vad de hade lärt sig och vad 

vi som föreläsare kunde tänka på till nästa gång. Workshopen går säkerligen ständigt att utveckla och 

det hoppas vi att den gör. Det vi lärde oss kanske mest från denna workshop, var om en student vågar 

bjuda på lite mer av sig själv i workshopen så kan det inspireras till de samtliga. Vilket även innebär att 

vi alla är olika och därför kommer ingen workshop vara sig lik den andra.   

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA  
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6.0 ANALYS  

Att hitta ett examensarbete som känns bekvämt och som känns bra att lägga ner tid och själ på är inte 

en lätt uppgift men vi lyckades finna ett perfekt företag med en vänlig bemötelse som har gjort att hela 

vår process har varit en fantastisk resa.  Vi hade som mål att hitta en innovation i Kreos innovations 

process och att överaska Annika och oss själva genom att finna ett sätt som ingen av oss kunde förutse. 

Vi hade stora mål och höga ambitioner vilket ledde till att vi aldrig tappade hoppet att finna lösningar, 

som förhoppningsvis kommer gynna dagens idé ägare att få ut sina produkter på marknaden. I början av 

vårt arbete var vi väldigt fokuserade på att göra ett traditionellt arbete med fokus på workshopen som 

vi analyserade. Vi hade tänkt att enkelt att gå igenom workshop processen och analysera den samt att 

förbättra den som ett resultat i examensarbetet. Men i mellanskedet av arbetet så insåg vi att det fanns 

flera möjligheter att utveckla en innovationsprocess. Vi fann inte bara en förbättring av den färdiga 

processen utan vi fann en annan inriktning till processen. Vilket var den personliga utvecklingen ” Att 

vara sin produkt ” Genom att lägga till vår workshop som vi hade utvecklat till det redan befintliga 

upplägget. Under utvecklingen av workshopen så märkte vi när vi frågade om vad som inspirerar dig i 

livet? så fick vi olika svar från personer med intressanta perspektiv och man kände sig inspirerad av att 

bara hör om vad andra personen inspireras av. För varje dag som pågick under utvecklingsprocessen så 

blev det mer och mer uppenbart att de teorierna och idéerna vi hade steg fram. Teorierna kunde hjälpa 

oss att nå vårt mål och var till en stor hjälp att finna en lösning på problemet.  

Vi hade behov av mer teorier för att förstärka våra idéer samt att vi prövade på teorierna i praktiken och 

i workshopen t.ex. i berättarens handbok och konsten att övertyga så beskrivs det väldigt tydligt vilka 

punkter man bör tänka på när man talar inför en publik samt om hur du övertygar ett budskap. 

Kroppsråket är ett viktigt verktyg att tänka på för att framföra sitt budskap med känslor och passion50 

Iden skall vara så tydlig som möjligt för att kunderna kan förstå vad personen presenterar51. Theo Harén 

som har skrivit Idé boken var till en stor hjälp i innovationsprocessen. Han beskriver om hur man tänker 

annorlunda och kreativt, boken hade flera kreativa övningar och historier som inspirerade oss som t.ex. 

prova att tänka tvärtom när man inte löser ett problem52. Det är lätt att man låser sig i ett problem och 

begränsar sig när man inte öppnar de mentala vyerna och tänka utanför boxen53.  Theo Harén är en 

välkänd föreläsare och författare från Sverige som har skrivit böckerna Ide boken 1 och 2.  

  

                                                           
50

 Anders Eriksson - Retoriska övningar sid 40 2002 
51

 Anders Eriksson - Retoriska övningar sid 34 2002 
52

 Ide boken – Theo haren sid 72 2006 
53

 Ide boken – Theo haren sid 34 2006 
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Inom retorik och säljteknik så var teorierna i konsten att övertyga ditt budskap och få det som du vill 

samt berättarens handbok bra böcker som hjälpte vårt arbete pågrund av författarnas erfarenheter.  

Bägge var tydliga i sitt budskap och det fanns många bra tips för att bli en bra talare. Man kunde igen sig 

i sina brister som de beskriver går att träna på som t.ex. vad gör man när kommer av sig i en 

presentation54? Det finns flera bra som beskrivs i berättarens handbok och det sker en personlig 

utveckling mär man läser och gestaltar den. I artikeln The motivation for innovation ”Utan strategi finns 

det ingen motivation att innovera”55 Citatet kan ses som en intressant aspekt eftersom vi anser det är 

lika viktigt att bära på en mental strategi som en skriftlig affärsplan för att produkten/tjänsten kommer 

ut till marknaden. Den mentala strategin är viljan, motivation och den positiva inställningen för att 

lyckas.  I boken flow så beskriver författaren om vad flow är, vilket vi inte tidigare visste vad det var men 

att vi faktiskt praktiserar det vardagligt. Flow betyder flyt på svenska, och för att uppnå flyt så krävs det 

som jag tidigare beskriv om den mentala strategin men även en skarp fokus på ett mål. Vi upplevde 

känslan av flow när vi arbetade och med det fick vi en bekräftelse att det går att slutföra en uppgift så 

länge man är villig och fokuserad att göra. Vi blev allt mer motiverade och bekväma vid processen, 

eftersom vi inte riktigt visste om vi skulle lyckas med vårt koncept blev arbetet mer spännande och 

nervöst. Trots teorierna och handlingarna så vi visste vi ändå inte hur resultatet skulle bli. Därför var 

processen och målet en stor utmaning att uppfylla. Utifrån den artistiska erfarenhet så hade vi ändå en 

bild om hur viktig retorik och självförtroendet är för att utmärka sig på marknaden och det spelar 

faktiskt ingen roll vilken marknad vi pratar om. I nästan alla branscher så krävs det kreativitet, 

inspiration, motivation och en personlig utveckling för att trivas med sig själv och andra övertygas av 

dina idéer.   

Men tyvärr så förhindrar vi varandra att våga lyckas och tro på sig själva. Där är Jantelagen ett utmärkt 

exempel, du skall inte tro att det är bara du som är någon56 Utifrån den svenska kulturen och historia så 

finner man att det finns en oskriven lag som heter ”Jantelagen” Jantelagen är en uppdiktad lag 

formulerad av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår57 . Detta arbete är ett bevis att vi två 

unga entreprenörer som andra generations invandrare vill krossa jantelagen. Den ska utplånas och 

glömmas bort i Pandoras ask. Sverige har väldigt många talanger med fantastiska idéer och vi kan 

förändra vårt samhälle med goda innovationer, därför skall vi inte vara rädda för att komma ut med de 

och vi måste börja pusha varandra. Skapa en kreativ harmoni och en positiv inställning så att de unga 

och de gamla vågar misslyckas för att en dag uppnå sina drömmar. Hela denna process ledde till vårt 

nuvarande koncept ”Du är din produkt” som utvecklar innovationsprocessen.  

  

                                                           
54

 Christina Claesson (2005) Berättarens Handbok sid 56 
55

 Ian Stewart & Peter Fenn– The motivation for innovation 2006 
56

 Idé boken – Theo haren sid 43/ 2006 
57

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aksel_Sandemose
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Efter att gått genom Kreos workshop för förgrodds företag. Så kände vi att retorik och motivation var 

något som behövdes, och hela denna process ledde till en ny personlig utveckling ”Du är din produkt” 

som utvecklar en stor del av Kreo innovationsprocess. Tidigare så inriktade inte kreo på hur mycket vilja 

själva personen bakom produkten hade, det fanns ingen särskild utbildning om ett personligt varumärke 

och retorik fanns tyvärr inte med . Workshopen du är din produkt hoppas vi blir en del av 

innovationsprocessen framöver där kreo tar upp punkterna som säljteknik, motivation och retorik.  

 Nu i efterhand så har vi känt att våra idéer fungerade bättre än vi hade förväntat oss, den positiva 

feedbacken och responsen vi fick gjorde oss belåtna. Dessa är nyckelorden som resulterar att en 

entreprenör kan lyckas - våga misslyckas, Bemöt din rädsla, självförtroende, Mod, Inspiration, Retorik 

och Passion . Det är dessa ord som i teorin och praktiken driver en entreprenör och en invid att uppnå 

ett mål. Det krävs mycket tid och energi och för att lyckas med sin affärside58 en ide ägare bör vara 

passionerad för att ständigt utvecklas för att bli framgångsrik. Det beskrivs i en artikel att Motivation 

hänvisar till den process som orsakar människor att agera som de gör, när ett behov är upphetsad och 

den som vill tillfredsställa den59.  

Varför vår huvudfokus blev motivation och retorik är av den anledningen att dessa ord innefattar de 

begrepp för att vara sin egen produkt. Det är passionen och viljan som driver en entreprenör att våga 

misslyckas och lyckas. För somliga så är det kanske en självklarhet att retorik behövs i 

innovationsprocessen och att alla entreprenörer är inspirerade och tror på sina produkter. Men så ser 

det inte ut tyvärr, under arbetets gång så var det tydligt att det är färre som inte tror på sig själva och 

sina produkter än de som gör det.  Draknästet är ett gott exempel som är ett populärt tv program på 

tv4, där entreprenörer får framföra sina idéer till fyra erfarna riskkapitalister som är redo att investera 

sina egna pengar på eldsjälar som de tror kan lyckas. Av alla deltagare som söker till programmet så är 

det ca 10 % 60 som övertygar sitt budskap till domarna. 
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 Trots att idéerna kan vara briljanta så räcker det inte till. Varför? Jo de brinner inte tillräckligt, flera har 

föreberett sig dåligt och inte klarar av att svara på svåra frågor. Men andra ord så är de inte sina 

produkter, 61Richard Båge som är en av drakarna har själv beskrivit att, ”Jag vill se personer som brinner 

för sin idé och kan övertyga och överträffa förväntningarna”. 62 Vi tror absolut på att det krävs mer 

träning och mer tid för att utvecklas, vi kunde känna att de blev inspirerande och det gav de en inblick 

på vad de behöver tränas på. Med det så är ”du är din produkt ” kanske bara en ” Wake upp call ” där 

man får lära se sig själv och känna av hur mycket man egentligen vill lyckas med sin produkt/tjänst. Men 

det kan även ge nya aspekter att tänka som t.ex. hur viktigt det att förbereda sig inför en presentation, 

hur man övervinner sin nervositet och att det är viktigt att man vågar improvisera när saker inte går som 

man tänkt sig. De punkterna kan vara något som studenterna kan ta med sig framöver när det är dags 

att presentera. Vi kunde se de personliga resultaten på det sista del momenten, alla var lite nervösa till 

en början och vågade inte riktigt bjuda på sig själva. Men efter den intensiva teater övningarna och 

inspirationen vi delade med oss så växte deras självförtroende och det märktes tydligt när de fick 

presentera sina idéer.   

Så hur långt kommer man med en workshop som du är din produkt? och vilken utsträckning kan det 

innebära för en student som vill utvecklas inom dessa områden? Eftersom innovationsprocessen har 

fem olika delar så anser vi att detta är en bra start för processen. Vi tror att man bör öva en hel del på 

sin affärside samt testa sin presentation ett par gånger innan studenten går upp på en scen och 

presenterar.  Du är din produkt skulle kunna utökas till en fortsättnings process där man fördjupar sig i 

tal och kroppsråk, även får möjligheten att finslipa sin affärside ytterligare med detaljerad feedback från 

erfarna entreprenörer . Vi ser inga begränsningar om hur långt utvecklingen kan ske, men vi tror att det 

handlar främst om hur mycket individen själv vill uppnå sina mål och lyckas.  Vi anser inte att 

workshopen var perfekt och att inga misstag tillkom. Men eftersom vi själva är oerfarna föreläsare och 

att detta var vår första workshop som vi utfört så är vi rätt nöjda med vår prestation. Vid 

teaterövningarna som vi hade så blev studenterna mer bekväma än vi hade förväntad oss, det börjades 

lite nervöst med nervositet släppte under tidens gång. Föreläsningen fungerade helt okej eftersom vi 

kände att vi ville säga så mycket på en såns kort tid och diskussionerna tog mer plats vilket dock även 

var intressant eftersom det gjorde studenterna mer involverade och att vi hade en dialog.   

Dessa frågor är bra att svara på när man jobbar med en Idé och vill lyckas 

- VAD VILL DU?
63

 

- VARFÖR VILL DU DET? 

- VEM ÄR DU?
64

 

- VART ÄR DU PÅ VÄG? 

- DIN VISION 
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6.1 ROCESS ANALYS 

Denna process är en analys om hur vi gick till väga med arbetet. Innan vi gick in handlig i processen så 

samlade vi in teorier och datainsamling. Vi ville fördjupa oss om hur det ser ut i både kreos 

innovationsprocessen och även vad teorierna säger om att skapa en produkt till marknaden. 

Intervjuerna gav oss en inblick om hur entreprenörerna har gått till väga för att fullfölja sin dröm och 

även höra om vilka problem som uppstår i innovationsprocessen Vi samlade på oss tillräcklig med 

information för att övergå till handling då den empiriska delen tog plats och vi ville uppleva vart 

problemet ligger i kreos innovationsprocess. Från att lyssna på entreprenörernas erfarenheter och de 

teorierna vi bar med oss, så ville vi se om de stämde och därifrån utveckla innovationsprocessen med 

nya idéer. När vi experimenterade så lärde vi oss något nytt om hur innovationsprocessen ser ut, och vi 

hittade lösningar hos kreos problem.  

 

           65 
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6.2 TEORIRNA 

Teorierna vi använde oss av från böcker, andras erfarenheter, egna idéer samt våra egna erfarenheter, 

de gamla grekerna, Internet, Artiklar osv. Det finns väldigt mycket teorier inom retorik och 

innovationsprocessen. Därför har det inte varit lätt att veta om vilket teori som passar oss bäst eftersom 

det finns så mycket, utifrån den aspekten så har vi försökt hitta så många perspektiv och infallsvinklar 

till problemet och möjligheterna. Teorierna som vi har använt oss av har varit en grund som fick vårt 

arbete att växa och utvecklade nya idéer. Vår inställning var att veta hur dagens innovationsprocess ser 

ut och utveckla den mer kreativt. Vi fokuserade på att hitta nya möjligheter till en utveckling.  

 

6.3 INTERVJU 

 Våra intervjuer har hjälpt till i vår innovationsmodell väldigt mycket för att lyssna på vad 

entreprenörerna säger om dagens innovationsprocess. Våra diskussioner har lett till nya perspektiv och 

vi blev väldigt överraskade när vi fick veta att våra idéer bemöttes positivt eftersom de tyckte att 

svenska folket behöver se över sin retorik samt säljteknik, framförallt att ha drivkraften att våga lyckas 

är den viktigaste faktorn för få ut sin tjänst/produkt på marknaden. Varför är drivkraften så viktig? 

Drivkraft desamma som motivation som skapar rörelse eller förändring66. En kraft som gör att du orkar, 

vill, tror, på det du vill utföra som gör att du vågar gå till handling med det du vill förändra eller skapa. 

Entreprenörernas farenheter var lärorika och gav oss en verklighets bild om hur det går till att 

distribuera en produkt och vad som krävs för att nå fram till sitt mål. Mergims erfarenheter och 

teorierna vi har läst kopplades bra och bekräftelsen till att försöka göra ett koncept och en workshop 

blev bara mer tydligt och intressant. Mikael Johnsson beskrivning om raft modellen var ett bra överskikt 

om vilka möjligheter och vilka vägar det finns för de med idéer ska lyckas med sin egen produkt i 

marknaden, det är många pussel bitar från leverantörer till distributörer för att produkten ska hamna 

oss konsumenterna67. Tyvärr så beskriver inte Mikael hur mycket det ligger på sin egen vilja och 

motivation för att verkligen orka med att vända sig till de personerna som kan hjälpa dig för att lyckas. 

Kanske är det uppenbart att det är en självklarhet men tyvärr så är det många inte som vågar ringa och 

kommunicera för att nå dit man vill.  
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6.4 HANDLING 

Att våga ta initiativ och vara motiverad är motorn till att finna resultat68, från erfarenhet och teorierna 

som man läser så måste man handla. Det ska vara händelserikt så att man vet vad som sker och finna 

kreativheten till det yttersta och det har vi gjort. Vi har absolut inte haft några begränsningar under 

processens gång trots vad teorierna har beskrivits så har vi försökt att anpassat oss till målgruppen, men 

för att hitta de hålen så behövde vi tänka öppet för att våga hitta de detaljerna som gör vårt arbete lite 

speciellt och unikt dvs. nya idéer till innovationsprocessen och helt nytt sätt att tänka och införa. Vi 

agerade väldigt mycket av vilja och spontanitet, vi hade den starka viljan att hitta de hålen som vi ville 

finna, För det mesta dels så har empirin varit den stora delen av vårt arbete, eftersom tiden räckte inte 

riktigt till när vi arbetade med vår workshop, vi fick utgå från de teorierna och idéerna vi hade som 

förblev vårt experiment ” Du är din produkt ”  

 

6.5 ERFARENHET 

Erfarenhet är ett allmänt begrepp som innefattar kunskap om, färdighet i eller observation av någon 

händelse som tjänats genom deltagande eller utsatthet69 Det är den empiriska erfarenheten som vi har 

använt oss av. Mergim är en artist som har jobbat med estradpoesi, teatermusikal, Rap, Hip hop, 

konferencier och har en stor erfarenhet inom retorik. Att jobba med scenframträdande och stå framför 

en publik dagligen så blir man väldigt erfaren att underhålla en publik. Förmågan att beröra och 

överaska är något som Mergim har blivit duktig på och med det har vi känt av det behövs även när man 

presenterar en produkt eller en tjänst som entreprenör. Därför har den erfarenheten berikat arbetet då 

vi fick se hur svårt studenterna hade att leverera och presentera sig själva. Utifrån vår process och våra 

metoder så har det skett en kunskapsutvecklig, erfarenheten har hjälpt oss att agera till handlig och 

fortsätta till teorierna eftersom de har kopplats bra. Mergim har tidigare inte lärt sig de teoretiska 

bitarna om hur man framför sitt budskap och hur man övertygar sina idéer till en publik. Efter hela 

modellens gång så skapade vi nya erfarenheter som ledde till att vi var på rätt väg. 
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7.0 SLUTSATS 

HUVUDFRÅGA 

Varför tappar idéägaren motivation och sin flow under kreos innovationsprocess? kan det bero på 

idéerna? rådgivaren eller ligger det kanske på entreprenören? Dessa är våra huvudfrågor som vi vill 

undersöka och se om vilka möjligheter det finns till en kreativare innovationsprocess.  

SLUTSATS 

Utifrån processens gång och mitt innovationsbidrag så anser jag att alla roller har ett ansvar för att en 

person, ide ska lyckas bli framgångsrik. Alla entreprenörer behöver hjälp och de aktörer som kan hjälpa 

till bör hjälpa studenter och unga entreprenörer för att idéerna kommer till marknaden. Jag tror 

egentligen inte att det finns en rak väg för att lyckas i dagens marknad. Branschen är hård och det är 

många som bär en dröm att lyckas och bli framgångsrik och det jag insåg under min innovativa resa var 

att det krävs en stor vilja och vision. Man får inte ge upp sin dröm så fort man möter en motgång, det 

krävs en tro och ett gott självförtroende att våga stå framför en publik och sälja sin idé. Jag tror absolut 

på att en rådgivare är en viktig faktor i innovationsprocessen. Ibland räcker inte det att bara tro på sin 

egen produkt, någon annan utifrån med erfarenhet kan ge hopp och styrka när idén får en bekräftelse 

att den är bra och har potential att komma ut till marknaden.  

7.1 DELFRÅGOR 

VARFÖR FASTNAR MAN OCH GER UPP PÅ SIN IDÉ?  

En av orsakarna som undersöktes var att de inte kände sig inspirerade och bekväma att presentera sin 

affärside. Brist på mod och att rädslan blir en motgång för de studenterna som ska presentera och inte 

vågar visa att de brinna för sin produkt/tjänst.  

VAD HINDRAR DEM FRÅN FRAMGÅNG? 

Vilja, mod och brist på retorik samt förberedelse inför en presentation.  Det krävs mycket tålamod som 

entreprenör för att lyckas med sin idé.70 Att brinna för sin affärsidé syns tydlig på en student och 

entreprenörer därför personen vara ständigt inspirerar och motiverad för att uppnå sin dröm.  

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA INNOVATIONSPROCESSEN? 

Det går att alltid att utveckla innovationsprocessen och den del momenten som erbjuds på Kreos start 

upp process. Mitt innovationsbidrag är ”du är din produkt” där Annika kan i ett tidigt skede genomför 

en workshop där studenten tränar på retorik och testar att presentera sin affärside för att resulterar et 

en personlig utveckling . 
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8.0 DISKUSSION 

Utifrån ett subjektivt perspektiv om varför det är svårt att komma ut i marknaden med sin ide samt 

varför processen ibland kan kännas hopplöst är en väldigt bred fråga. Man måste undersöka vart 

problemet ligger.  Är det omgivningen, samhället, rådgivarna, produkten/tjänsten eller kreativiteten? I 

de flesta fallen verkar problemet ligga hos individen71. Sverige är ett land som har massvis med 

framgångsrika innovatörer och innovationer som är känt världen över, men frågan hur gjorde de? Hur 

gick de till väga?  I boken mind your own bussiess så intervjuade den unga entreprenören Gustaf 

Oscarsson sina förebilder som har lyckats med sina företag och som är fortfarande framgångsrika. Att 

inspiration, motivation och framförallt retorik blev vår huvudkärna för Kreos innovations process och 

den allmänna bilden om hur marknaden ser ut föreblev inte en slump. Att brinna för sin ide och att 

kunna presentera sin affärside var något som visades vara viktigt när vi under de fem veckorna testade 

och analyserade kreos innovationsprocess . Dock så ligger inte all problem hos Kreo, men vi tror på att 

med en tidig workshop inom retorik och inspiration så är vi övertygade att flera hade vågat presentera 

sin ide i slut processen. Att endast tre personer av tio deltog anser vi inte acceptabelt för Kreo och för 

deltagarna som medverkade. Studenterna ska uppskatta Kreos workshops är gratis, ingen betalade för 

en fem veckors utbildning, och sen dyker bara tre upp när det viktigaste steget är kvar. De flesta kom 

med bortförklaringar om varför de inte kunde osv. Då kan man fråga sig varför? Vart fanns viljan? Det 

finns inga bortförklaringar om man verkligen vill lyckas. Studenterna kände sig rädda föra att presentera 

och Annika accepterade deras respektlösa beteende. Det gick så långt att Mergim gav de en utskällning.  

”Vad är det jag hör? Vadå ni kan inte presentera era idéer? Flera olika företag kommer hit för att lyssna 

på er och ni har chansen att sälja in er dröm och nu ska ni komma med dåliga bortförklaringar att n inte 

är redo?  Ni har en vecka att förebereda er och der är riktigt mycket för att göra en bra presentation! 

Annika kom senare fram till Mergim och tackade för hans initiativ”.  

 

Man kan även fråga sig, vem man egentligen är? Vad har man för egenskaper för att sedan utvecklas. I 

boken konsten att övertyga så finns det flera psykologiska identiteter för att hitta sina personliga drag . 

Mergim hittade ett stycke där Juliet beskriver hur en social och Expressiv person har för egenskaper, och 

hur en sådan person fungerar bland andra människor framförallt hur man upprättar en förtrolig relation 

till någon som expressiv72. Att identifiera sig själv ger en tydligare självbild om vem man är och att samt 

som man förstärker självförtroendet att man kan relatera sig till andra som har de egenskaperna. Det 

spelar ingen roll på hur duktig man är. Vi tror att människan kan utvecklas dagligen. Att övning ger 

färdighet är numera ett faktum och att kunskap är viktigt men dock så anser vi att som Albert Einstein 
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sa73. Kunskap är viktigt men Fantasi är viktigare.  Trots sin goda kunskap om sin produkt så är det din 

kreativitet och din egen fantasiförmåga som avgör om hur mycket du vill och vågar.  

Fredrik Haren beskriver att de flesta idéerna är när hjärnan inte är störd av att försöka tänka, utan att 

det är det undermedvetna som ger oss idéer. Det medvetna klarar sällan av att komma med något nytt 

eftersom den försöker komma med något vi redan vet och försöker presentera det som idéer74.  

Christina Claesson beskriver i sin bok, när du talar och berättar så måste du ha bilder i hjärnan och 

beskriva det du ser, Improvisera och framför känslorna till din publik så att de att ungefär kan se och 

känna det du ser och berättar om75. Att titta på pappret när du ska sälja och berätta är en begränsad 

konst och förmedlar inte det du egentligen kan.  
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10.0 BILAGA  

FRÅGEFORMULÄR BERÖRANDE DAGENS INNOVATIONS MODELL 

 
INTERVJU MED CHRISTIAN RUNIES  

 
  

1. VILKA ERFARENHETER HAR DU INOM INNOVATIONSRÅDGIVNING? 

- Tyvärr inga 

 
2. VILKA METODER AVÄNDER DU DIG AV FRÅ EN IDÉ TILL ATT TA DEN UT PÅ MARKNADEN? 

- Jag gillar att arbeta med produkter. I mina fall har jag fått lära mig pr och marknadsföring och att 
presentera mina produkter och fått representera mig som företaget själv.  

 
 

3. VILKA FAKTORER ANSER DU ÄR VIKTIGA FÖR ATT TILL EN SLUTFAS PROCESSEN  

- Att "kunder" jobbar med sig själva innan de börjar ute i verkligheten. Att de får chansen att lära känna sig 
själva och kanske kan dela resurser med andra i groddprocessen om de är bättre på det retoriska så borde 
man kunna utbyta/samarbeta tjänster. 
 

 

4. I SVERIGE SÅ FINNS DET MÅNGA IDEÉR MEN DET HÄNDER ALLT FÖR ATT IDE ÄGAREN FÖRLORAR INTRESSET OCH 

SLUTAR MED ATT PRODUKTEN INTE HAMNAR I MARKNADEN. VARFÖR TROR DU DETTA HÄNDER? – Trötthet, 
brist på stöd vid slutet.  
 

 
5. VILKA HINDER SER DU 
- Slutet när man har fram produkten. Vid slutfasen så brukar det slaka till. Man börja bli trött. (arbeta med 

försäljnings retorik.)Skulle vilja ha någon som jobbar med att sälja hans produkt Även att han har produkt, 
känner måste lägga ner så mycket tid på annat, runt omkring ex. affärsidé, plan och så vidare. 
 

6. VAR ANSER DU ATT MAN BÖR MAN LÄGGA NER MER RESURSER I PROCESSEN? 

- Framförallt säljteknik, vi behöver bli bättre på att presentera oss, vi har svårt med kommunikationen och 

jag anser att vi bör öva på säljtekniken där vi sedan får det lättare att produkterna kommer ut till 

marknaden.  

7. TROR DU DET FINNS DET NYA SÄTT ATT FÖRÄNDRA EN INNOVATIONSPROCESS? 

- Absolut! Först och främst behöver vi entreprenörer få mer stöd, där vårt självförtroende stärkt och att vi 

stegvis vågar följa våra drömmar. Det är inte en lätt process att följa och därför är behövs det en 

personlig utveckling i innovationsprocessen.    
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NAMN: Mikael Johnsson 

YRKE: Innovations rådgivare och innovatör  

FÖRETEG: Munkcell Science Park 

AKTUELL: Boken -sälj skinnet innan björnen är skjuten 

INTERVJU MED MIKAEL JOHNSSON 

Mikael Johnsson är en kreativ entreprenör som har pluggat Innovation i Mälardalens Högskolan och 

redan som student så var Mikael kreativ med många idéer. Mikaels debut blev en succé som kallas för 

”Smältis” Som är en is smältare, Produkten har räddat liv samhället och den iden fick han från när en 

person omkom utav ett isblock som föll ner från ett tak. Sen dess har han kommit med flertal produkter 

som finns på marknaden, och Mikael arbetar som Innovations rådgivare i Almi samt är aktuell med sin 

bok "Sälj skinnet innan björnen är skjuten" Mikael hjälper även andra företag och privatperson som vill 

komma ut med sina produkter, och vi undrade om vilka vägar han valde med sin första produkt 

”Smältis”. Hans produkt var inte klar innan han marknadsförde den, han hade ett koncept, men det 

räckte för Mikael och kontaktade aftonbladet. Aftonbladet marknadsförde hans affärside, vilket gav 

honom motivation och ett varumärke att därefter presenterna idén till distributören. Mikael berättade 

om när ide´ ägare kommer på idéer, det första de gör är att mecka ihop något i garaget och försöker 

göra den produkten de vill skapa, som sedan blir ett problem på grund av att kunderna inte förstår 

behovet dvs. att ide ägare har inte gjort en research på sina kunder och det där kan det uppstå problem 

som gör att produkten inte passar användarna.  

Mikael berättade att ide ägarna går direkt till leverantörerna och tror att iden säljs. Konsekvens av det 

brukar vanligtvis vara att det är dyrt och det tar långt tid att tillverka sin egen produkt, men det kan vara 

olika till person till person beroende vad ide ägare bygger och vill med sin affärsidé. När vi frågade 

Mikael om det finns några hinder angående innovationsprocessen om t.ex. vägen till att sälja sin 

produkt, så beskrev han direkt att det inte finns några hinder. För de som känner hinder och har varit 

med svårigheter så tyckte Mikael att folk är dåliga på att presentera sig själv. Diskussion förblev 

intressantare eftersom vi själva jobbar på den fasen om varför ide ägare inte vågar presentera sina idéer 
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som de brinner för. Med tanke på att vi försöker inleda en ny process i kreos modell så undrade vi vad 

han tyckte om våra idéer och vi intresserade om vilka synpunkter han hade med att inleda 

teaterövningar i innovationsprocessen för som har svårt med retorik och tycker det är obekvämt att stå 

framför en publik. Han var lite tveksam om hur entreprenörer skulle förhålla sig till teater övningar, 

eftersom han tyckte att det kanske skulle vara obekvämt och för personligt.  Men Mikael hängde med 

på noterna och han beskrev att det är viktigt att man har en bra balans mellan humor och seriositet när 

man sysslar med personliga övningar så att det blir lärorikt.  

 

 

 

 

 

 

 

NAMN: Eddy Oord 

YRKE: Mentor & Innovatör konslut 

FÖRETEG: Munktell Science Park  

 

INTERVJU MED EDDY OORD 

 

Eddy Ood har en lång erfarenhet i arbetslivet, Eddy har bott i flera länder som Finland, Holland, 

Australien och Canada.  Jobbat länge inom restaurangbranschen och som marknadsförare. Nu jobbar 

som mentor och kreativ konsult t för Almi och Kreo i Eskilstuna.  

Eddy Odd är en öppen person och anpassar sitt beteende efter omgivning och personer han samtalar 

med. Han är inte rädd för att vara frispråkig, exempelvis påpekade han att vi människor i Sverige har ett 

socialthandikapp, vi är instängda i vår egna egotrippade värld att vi inte ser folk runtomkring oss. Vi tror 

och tänker allt för sin och sina nära o käras bästa och bryr sig egentligen inte så mycket om samhället 

utan räknar med att exempelvis att endast politikerna tar hand om samhället. Vi är väldigt 

tillbakadragna enligt hans mening. Vi har en hel del att hämta från omvärlden men framför allt ifrån vårt 

eget samhälle. Vi lever så pass starkt i ett multikulturellt samhälle att vi borde kunna ta nytta av vad 

som finns att hämta ur det. Vi har människor från hela världen i Sverige och behöver inte ens nå ut till 

omvärlden för att hämta ny kunskap och nya sätt att arbeta på. Vi är för bekväma av oss med vårt 

sociala system och vi borde börja våga mera. 
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Åsikterna Eddy framförde var starka men kändes sanna. Hans idéer är uthämtade från erfarenheter som 

har gjort honom att han har en annan syn på samhället och ett annorlunda perspektiv än vi oerfarna i 

marknaden. Vi blev inspirerade av Eddy och det var mötet med honom som vår idé växte ”Du är din 

produkt” Han motiverade oss och gav goda råd om vad vi kunde förbättra i innovationsprocessen som 

t.ex. säljteknik. Att införa teater övningar i innovationsprocessen var en lysande idé tyckte han, Eddy 

beskrev att han själv har spelat teater för att förbättra sin retorik och att det är fungerande övning. 

Diskussionerna flöt på och flera nya idéer växte fram, det blev en kreativ atmosfär där vi kunde bolla 

fram idéer som i tur utvecklade vårt arbete. Intervjun pågick i två timmar och vi kan medge att hans 

personlighet och hans kreativitet förändrade vår syn på vår examens arbete och omvärlden. Eddys 

historiska erfarenheter gav en positiv påverkan eftersom hans resa har varit lång och har mött många 

motgångar på vägen. Han betonar att han aldrig gav upp, för att lyckas måste man våga misslyckas och 

lära sig från misslyckandet. Man måste ta hänsyn om vad som gick fel och att aldrig göra om de 

misstagen man gjorde. En entreprenör har i stort sätt som yrke att ständigt ta risker, och därför måste vi 

våga ta de riskerna för att lyckas. Det krävs att något pushar en och motiverar att man är på rätt riktning 

och att man har någon som tror på en. Begreppet jantelagen tyckte Eddy inte om, den oskrivna lagen 

där vi människor skall vara lagom och inte sticka ut är något som han hansåg vara en felaktig inställning 

om man vill vara unik och lyckas i marknaden. Tyvärr så påverkar jantelagen oss negativt och det syns 

tydligt när vi skall presentera oss själva och vår affärside.  Vi måste vara sociala för att synas och höras, ” 

Business is social” beskrev han. Inga affärer genomförs om vi inte ständigt är sociala och skapar ett 

nätverk för att bli en framgångsrik entreprenör.   

 

 


