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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Organisationen vid namn Innovationsgymmet har som mål att lära och att själva lära sig mer 

om innovativa processer. Satsningen har som fokus att forska inom innovation och samtidigt 

hjälpa företag att träna sin innovationskompetens. Denna studie ska underlätta 

innovationsprocesser hos Innovationsgymmet. 

 

Problemformulering 

Med ökande konkurrens från olika delar av värden så behövs det nya innovativa strategier 

för att bemöta dessa globala utmaningar. Innovationsgymmet ska tillsammans med företag 

skapa en innovationsprocess där målet är att träna företags innovationskompetens. 

Utmaningen är att skapa ett digitalt diagnosverktyg som ska fungera för Innovationsgymmet 

och vara inom ramarna för beställarens intressen. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ge Innovationsgymmet möjligheten att presentera resultat 

utifrån analyser på ett sätt som inspirerar och övertygar de personer eller företag som är 

med och deltar i innovationsprocessen. 

 

Metod 

Studien fick understöd från intervjuer och idégenerering. Vid samtliga användartester och 

datainsamlingar så användes en storyboard. Den insamlade empirin vägdes sedan mot teorin 

för att analyseras. 

 

Slutsatser 

Studiens bidrag är ett innovativt verktyg skapat efter den empiri, teori och de önskemål som 

beställaren givit mig. Verktyget uppfyller kraven att vara interaktivt och inom ramarna för 

den forskning som Innovationsgymmet är intresserade av. 
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Abstract 
 

Background 

The organization known as Innovationsgymmet has as a goal to teach themselves and others 

more about innovative processes. Innovationsgymmets investment will be focused on 

research in innovation while helping companies train their innovation skills. This study will 

facilitate innovation processes of Innovationsgymmet. 

 

Challenge 

With growing competition from other parts of the world, Swedish companies need new 

innovative strategies to face the global challenges. Innovationgymmet, together with 

companies will create an innovation process where the goal is to train innovation capability. 

The challenge of this study is to create a digital diagnostic tool that will work for 

Innovationsgymmet and be within the limits of the client interests. 

 

Purpose 

The purpose of this study is to provide Innovationsgymmet with the possibility to present 

results from analyzes in ways that inspire and convince people or companies involved to 

participate in the innovation process. 

 

Method 

The study received support from interviews and idea generation. All usertests and data collections 

had support from the storyboard tool. The empirical data collected was then weighed against the 

theory to be analyzed. 

 

Conclusion 

The final contribution from the study is an innovative tool created by the empirical evidence, theory, 

and the wishes that the client gave me. The tool meets the requirements to be interactive and within 

the framework of the research and the interests of Innovationsgymmet. 
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Förord 
Jag har ett väldigt stort intresse att skapa saker för människor, det kan vara allt från 

produkter i form av möbler till avancerade applikationer inom den digitala världen. Min 

utbildning har givit mig perspektiv på hur man tänker nytt och hur man utmanar sig själv till 

att ständigt förbättra sina idéer. Min inriktning, IT-Entreprenör, gav mig förmågan att skapa 

saker, likt en snickare som kan bygga hus så kan jag nu utveckla applikationer. Jag fick alltså 

två delar av min utbildning, den ena var innovation och den andra var IT. Något jag saknade 

var förmågan att kombinera innovation och IT för att dessutom skapa en applikation åt en 

beställare.  

I och med att projektet Innovationsgymmet på Mälardalens Högskola tog form så fick jag 

möjligheten att skriva mitt examensarbete. Examensarbetet var att skapa en digital och 

innovativ lösning till projektet. Jag fick chansen att lära mig det jag saknade. 

Jag vill tacka Innovationsgymmet för att jag fick jobba så nära dem och för att mitt 

perspektiv på att skapa en innovativ applikation till en beställare har blivit mycket bättre. Jag 

vill även tacka min handledare Bengt Köping Olsson som varit ytterst ambitiös när det gäller 

att hjälpa mig förstå och att hjälpa mig hitta den teori som behövdes för att göra studien 

möjlig. 
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1 Inledning 
Denna inledning ger en grundläggande förståelse av studien genom en detaljerad bakgrund, 

förklaring av centrala begrepp, problemformulering och syfte samt även de forskningsfrågor 

som jag önskar besvara och hur jag avgränsar mig. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har Asien blivit allt mer konkurrenskraftigt gentemot 

västerländska företag, Europas ekonomi är inte längre lika stabil. Vi i Sverige har dock klarat 

oss bättre än andra länder(Sverige klarat sig, 2012), Sverige har starka företag och är 

ledande inom innovation i EU (Sverige mest innovativt. Persson 2013). Även om Sverige har 

fått denna utmärkelse så kan vi inte riktigt luta oss tillbaka, vi kan bli ännu bättre på 

innovation. Företagen i Sverige har behov av att utvecklas konstant för att fortsätta möta 

den globala konkurrensen. För att uppnå en hållbar utveckling så krävs en medvetenhet av 

vad som kan bli bättre inom företaget. 

Idag ser vi stora etablerade företagsjättar som Google, Apple och Microsoft. Dessa företag 
har blivit framgångsrika då de har ett nytänkande som inspirerar omvärlden. Många företag 
och länder önskar att följa med i denna innovationsutveckling. Sveriges regering har tagit 
fram en innovationsstrategi där syftet är att vi i Sverige ska bli bättre på att möta de globala 
samhällsutmaningar som vi ställs inför(Sveriges innovationsstrategi, 2012).  
 
Mälardalens Högskola är känd för sin innovationsforskning. IPR, Innovation and Product 
Realization är en forskningsavdelning på Mälardalens Högskola. De beskriver 
innovationsledning som ”Innovationsledning handlar om att leda och organisera för 
utveckling och förverkligande av nya produkter, tjänster, affärsmodellers sätt att arbeta och 
produktionssystem” (IPR, 2013). IPR föredrar en mer komplex syn på innovationsledning där 
det handlar mer om att påverka och ge förutsättningar för framväxt av innovationer och 
mindre om att planera och styra en linjär klassisk process (IPR, 2013). Inom den avdelningen 
så har det startats ett projekt vid namn Innovationsgymmet. Projektet består av fem 
personer med olika titlar på Mälardalens högskola. Innovationsgymmet är en organisatorisk 
innovation vars målsättning är att stärka organisationers innovationsförmåga samt 
medarbetares och gruppers innovationskompetens. Innovationsgymmets effektlogik är att 
de personer eller grupper som tränar i innovationsgymmet får ökad innovationskompetens 
och stöd att utveckla gynnsamma organisatoriska strukturer (Samtalsmöte med IG, 2013). 
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1.2 Definition av centrala begrepp 
 

1.2.1 Kreativitet 

Kreativitet är förmågan att tänka eller skapa nytt, fritt från etablerade perspektiv 

(Nationalencyklopedin, 2013a). Jose G. Gomez beskriver i sin artikel att det finns många 

faktorer som påverkar en persons kreativitet. Dessa faktorer kan vara vilken miljö man är i 

och hur självsäker man är. Jose nämner även hur inkubation kan vara en bidragande del till 

att ett problem blir löst på ett bättre och mer kreativt sätt. Med inkubation menas att man 

lämnar sitt problem för en stund för att sedan angripa problemet vid ett senare tillfälle 

(Gomez, J. 2013). 

 

1.2.2 Innovationskompetens 

Innovation är förmågan att tänka nytt, vidare beskriver Nationalencyklopedin att innovation 

betyder ”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett 

samhälle och sedan sprids där” (Nationalencyklopedin, 2013b).  Innovationskompetens är 

ett samlingsord för hur bra förmåga man har att tänka nytt. Hur hög innovationskompetens 

man har styrs genom hur kreativ man är, hur lätt man kan se problem och vad som behövs 

för att lösa dem (Innovation Competency Model, 2011). 

 

1.2.3 Paradox 

”Påstående, ofta i komprimerad form, som innebär en motsägelse mot vanlig uppfattning 

men kan innehålla en djupare sanning” (Nationalencyklopedin, 2013c). En paradox är alltså 

ett påstående som motsäger ett annat påstående.  

 

1.2.4 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign betyder att man som användare blir involverad i funktionerna som finns i 

exempelvis en applikation. En applikation med hög interaktivitet bör innehålla något 

klickbart som ger feedback vid varje klick i form av text eller animation, det kan också vara 

något zoombart för att kunna se saker i applikationen på detaljnivå (Benyon, 2005). 

 

1.2.5 Webbapplikation 

En webbapplikation är något som visas i en webbläsare, den är alltså inte bunden till något 

operativsystem.  En webbapplikation är uppbyggd med standardspråket HTML som står för 

Hypertext-Markup-Language. Det som kännetecknar en webbapplikation är att innehållet 

inte bara är text. Det ska finnas en viss interaktivitet, man ska alltså kunna utföra något och 

sedan få respons (Spaanjaars, I.  2010). 
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1.3 Problemformulering 

Innovationsgymmet är en organisation bestående av fem forskare på Mälardalens Högskola. 

Deras mål är att hjälpa och träna företag som vill utveckla sin kreativitet och förmåga att 

tänka nytt, med andra ord deras innovationsförmåga. Innovationsgymmet kommer vara 

beläget på en fysisk plats dit företag och privatpersoner är välkomna, där bedöms deras 

förmågor och de blir involverade i en längre innovationsprocess. Forskningen som ligger 

bakom innovationsgymmet har som fokus att studera paradoxala aspekter inom innovation. 

Idag pratar man om att människor i företag behöver en större medvetenhet när det gäller de 

olika paradoxerna. En bra innovatör är bra i olika innovationsmiljöer och bör kunna vara lika 

bra på att vara radikal som inkrementell. Innovationsgymmet kallar dessa paradoxer för 

dualiteter då stor del av deras forskning fokuserar på att jämföra paradoxer i par mot 

varandra. För att forskarna ska kunna mäta dessa dualiteter så har jag fått i uppdrag att 

skapa en webbapplikation som mäter dualiteter hos en individ och visualiserar resultatet 

från mätningen. 

Vanligtvis presenteras resultat genom grafer och diagram. Enligt Innovationsgymmet så 

önskas en mer unik metod att presentera sina resultat. Det ska gå att förstå vad 

innovationskompetens och dualitet innebär samt att resultaten presenteras på ett sätt som 

inte skapar besvikelse, otydligheter eller andra negativa tankar. Vidare så önskar 

Innovationsgymmet att detta presentationsverktyg ska vara digitalt. 

 

1.3.1 Kravställning 

Innovationsgymmet har alltså dessa krav: 

 Diagnosverktyget ska vara digitalt vilket innebär att det ska vara en webbapplikation 

 Diagnosverktyget ska visa resultat utifrån mätningar på ett innovativt sätt 

 Ge förståelse för vad innovationskompetens innebär 

 Bidra till träning av innovationskompetens bland Innovationsgymmets användare 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge Innovationsgymmet möjligheten att presentera resultat 

utifrån enkäter. Presentationen av resultaten ska ske på ett sätt som inspirerar och 

övertygar de personer eller företag som är med och deltar i innovationsprocessen hos 

Innovationsgymmet att förbättra sin innovationskompetens. 
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1.5 Forskningsfrågor 

 

Huvudfråga 

 Hur kan man på ett interaktivt och innovativt sätt presentera mätdata digitalt? 

Underfrågor 

 Hur kan man presentera mätdata på ett sätt som inspirerar till träning av 

innovationskompetens? 

 Hur sker denna presentation av mätdata så att användaren förstår dualiteter?  

 

 

1.6 Innovationsbidrag 

Innovationsbidraget för examensprojektet ligger i att ta fram ett interaktivt och innovativt 

diagnosverktyg i form av en webbapplikation till beställaren Innovationsgymmet. Detta 

verktyg ska hjälpa och tydliggöra var en användare av innovationsgymmet befinner sig i sin 

innovationsutveckling. Verktyget ska även hjälpa användaren att få förståelse för 

innovationsprocesser och olika termer inom innovation. Vidare så är detta 

visualiseringsverktyg början på och ett bidrag till en tänkt webbplats i framtiden. 

 

1.7 Avgränsning 

Studien är explorativ, det innebär att varken jag eller beställaren vet exakt vad resultatet 

kommer bli. Anledningen till att studien blir explorativ är för att den baseras och utgår från 

ny forskning inom paradoxer och det som Innovationsgymmet kallar dualiteter. 

Jag vill skilja på avgränsning inom process och avgränsning inom teknik. Avgränsning inom 

teknik kräver en viss förklaring och öppenhet för vidareutveckling samt olika standarder som 

avgränsar verktygets funktioner. Att ta fram ett koncept som går att vidareutveckla är mitt 

största mål med min studie och mitt bidrag.  

 

1.7.1 Processens avgränsning 

Jag har valt att ingå i projektgruppen bakom Innovationsgymmet, det betyder att jag jobbar 

nära min beställare och ingår i deras innovationsprocess. Beställaren ger mig avgränsning då 

studien ska vara inom ramarna för beställarens intressen. Mitt fokus ligger i att kontakta 

personer eller organisationer med bakgrund inom visualisering och informationsdesign. 

Vidare så kommer en mindre konkurrensanalys att göras, syftet kommer enbart att 

identifiera en handfull andra konkurrenter och deras lösningar.   
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1.7.2 Teknisk avgränsning 

Jag och beställaren har kommit överens om att det visuella ska visas på en skärm i en 

webbläsare. Verktyget ska alltså finnas tillgängligt på webben, det bör  fungera i samtliga 

webbläsare. Vidare så ska det visuella inte vara för prestandakrävande för datorn eller 

uppkopplingen då det skulle resultera i en långsam webbsida. Jag tänker även avgränsa mig 

så att verktyget endast är anpassat för en datorskärm men samtidigt konstruera verktyget så 

det går att vidareutveckla mot en handhållen enhet. 

Utvecklingstiden är mycket längre än studiens förlopp, därför ska fokus vara på att skapa ett 

diagnosverktyg som fungerar och som går att spegla mot den teori och empiri jag samlat in. 

Diagnosverktyget kommer skapas så att det i framtiden kommer vara lätt att följa upp och 

vidareutveckla. 
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2 Teori och tidigare forskning 
I Teori och tidigare forskning visas vilka teorier och faktorer som varit av stor betydelse för 

studien och diagnosverktyget.  

2.1 Paradoxer – Dualiteter 

Inom innovation finns det många begrepp, aspekter och metoder för att frambringa nya 

idéer. Dessa metoder  är oftast varandras motsats. Buijs beskriver i sin artikel hur en 

innovationsgrupp borde kontrolleras på ett ”schizofreniskt” vis, det vill säga hur en grupp 

som ingår i en innovationsprocess kan behöva stöd i form av en skiftande arbetsförhållning 

mellan konvergent och divergent tänkande. Dessa två förhållanden är varandras motsatser 

(Buijs, 2007). Jan Buijs hävdar att det behövs en balans för att uppnå bättre resultat. I 

figuren nedan visas en modell som beskriver hur en sådan process skulle gå till. ”Cleaning up 

step” representerar steget mellan dualiteterna konvergens och divergens, det steg som Buijs 

menar är nödvändigt för att en grupprocess ska nå framgångar. En projektledare över ett 

innovationsteam behöver ibland agera olika beroende på teamets status. Har teamet svårt 

att komma på idéer eller lösa problem så kan ledaren behöva introducera andra perspektiv i 

form av divergent tänkande. Har teamet lätt att komma på idéer och lösningar så kan 

ledaren behöva kliva in och leda gruppen till ett konvergent tänkande, detta för att gruppen 

inte ska tappa fokus från det huvudsakliga problemet (Buijs, 2007). På samma sätt så kan vi 

relatera till vilken projektledare som helst. Är projektgruppen ivrig så bör ledaren agera lugnt 

samtidigt som ledaren bör agera optimistiskt om projektgruppen har problem. ”Cleaning up 

step” är alltså steget mellan de olika paradoxerna divergens och konvergens. Det är just 

denna typ av paradoxer som Innovationsgymmet forskar om. Inom Innovationsgymmet så 

kallas dessa paradoxer för dualiteter. Dualiteter representerar alla olikheter hos en individ 

eller organisations innovationskompetens. Innovationsgymmet önskar mäta dessa dualiteter 

hos användarna av gymmet (IG, 2013). Ett exempel på något mätbart är om en individ är 

mer konvergent eller divergent i sitt tänkande. 

 

 

 

 

 

Figur 2.2.1 Divergens, Konvergens och ”cleaning-up step” (Buijs, 2007) Egen översättning 
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2.1.1 Exempel på dualiteter 

Innovationsgymmet har informerat mig och förklarat begreppet dualitet genom att ge dessa 

exempel och teorier nedan. 

 

Explore mot Exploit 

Explorativ betyder att man är utforskande medans Exploit betyder att man redan vet det 

bästa och hur man får reda på saker på bästa sätt, man har alltså inte ett så stort behov av 

att utforska (IG, 2013). 

 

Risktagande mot Säkra lösningar 

Risktagande betyder att det är okej att göra misstag för att lära sig medans säkra lösningar 

betyder att man tar den lösning som inte är bäst men som alltid fungerar (IG, 2013). 

 

Autonomi mot Integration 

Autonomi betyder att man är väldigt oberoende av andra, man bestämmer mycket över sig 

själv. Integration betyder att man är bra på att sammarbeta och delar samma mål med andra 

(IG, 2013). 

 

Divergent tänkande mot Konvergent tänkande 

Divergent tänkande betyder att man letar efter flera möjliga lösningar för ett problem. 

Konvergent tänkande betyder att man inriktar sig mot en specifik lösning till ett problem (IG, 

2013). 

 

Reflektera mot Agera 

Reflektera betyder att man tänker efter innan man agerar medans agera betyder att man 

handlar snabbt när det behövs (IG, 2013). 
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2.2 Mäta Innovationskompetens 

 

Att mäta på företag eller organisation 

Att mäta ett företags innovationskompetens kräver att man känner till företagskulturen och 

hur deras egna processer går till både före och efter lansering av produkt. I en artikel skriven 

av Saunila och Juhani förklaras hur innovation kan mätas utefter denna modell (se figur 

2.2.2). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2.2 Att mäta innovation (Saunila M & Juhani, U, 2012) 

 
För att kunna mäta innovationshöjden på produkten så krävs det att man följer upp och gör 
en undersökning där olika aspekter kring produkten analyseras. Dessa är ”kundlönsamhet, 
Återkommande kunder, kundnöjdhet och marknadsandel”. Denna modell används för att 
mäta och utvärdera ett helt företag (Saunila M & Juhani, U, 2012). 
 
Att mäta på en individ 

På samma sätt som man mäter ett företag kan man mäta en individ. Malinoski och Gail 

menar att man kan mäta innovationskompetens genom dessa fyra faktorer (Malinoski, M & 

Gail, S. P. 2000): 

 Antal nya idéer 

 Förbättrad kvalité på idéer 

 Effektivare implementation av idéer 

 Förbättrat resultat efter att idéerna implementerats 

Innovationsgymmet ska fokusera på att mäta paradoxer eller så kallade dualiteter hos 

individer eller grupper. Dessa dualiteter är en förutsättning för att uppnå och underlätta 

faktorerna ovan. Tränas en person till att bli mer medveten om innovation så kommer 

kvalitén på idéerna att bli bättre (IG, 2013). 
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2.3 Att träna innovationskompetens och kreativ förmåga 

Det finns flera faktorer som påverkar hur kreativ en person kan vara. I Adams artikel beskrivs 

fyra nyckelfaktorer (Adams, K. 2005): 

 Hur bekväm man är att inte hålla med andra och testa lösningar som skiljer sig från 

det normala. 

 Kombination av tidigare åtskilda områden. 

 Förmågan att ta sig igenom svåra problem och perioder . 

 Inkubation, förmågan att lägga ett problem åt sidan för att återvända med ett helt 

nytt perspektiv på problemet. 

En individ kan tränas genom att utsättas för problem där fokus är att lösa problemen med 

ett divergent förhållningssätt. Ett förhållningssätt där det inte finns hinder eller mål mer än 

själva träningen i sig (Gina M. Scott, Lyle E. Leritz & Michael D. Mumford, 2004). 

Problemlösningarna kan vara allt ifrån att spela schack, räkna matematik eller att utföra 

något annat problematiskt eller krävande arbete. På så sätt så stärks Adams fyra 

nyckelfaktorer till att ha en bra kreativ förmåga. Vidare så hävdar Pollitt att arbete med 

händerna i trädgårdsmiljö kan höja en grupp eller individs kreativa kompetens (Pollitt, D, 

2010). Innovationsgymmet kommer ha övningar där man använder händerna för att träna 

upp den kreativa förmågan hos användarna av gymmet (IG, 2013). 

Ett av Innovationsgymmets mål är att träna innovationskompetensen hos en individ och att 

individen ska få förståelse över vad innovationsledning innebär. Innovationsgymmet 

använder den kända Dreyfusskalan (IG, 2013). Skalan är baserad på fem nivåer: nybörjare, 

skicklig, kompetent, professionell och expert (Novice to Expert: the Dreyfus model of skill 

acquisition, 2003). Innovationsgymmet har efterliknat skalan och kommer ha fyra nivåer av 

innovationsträning där varje nivå har olika fokus på delar inom innovation (IG, 2013). 

 

Nivå 1 Kännedom och förståelse för Innovation 

-På denna nivå introduceras innovation och varför det är viktigt. 

Nivå 2 Innovationskompetens 

-På denna nivå får man ingå i en innovationsprocess i ett projekt. 

Nivå 3 Innovationsledning 

-På denna nivå får man lära sig hur man stöttar andra att vara innovativa 

Nivå 4 Innovationsstruktur 

-På denna nivå ska man vara såpass bra inom innovation att man kan träna andra och ha 

egna metoder 
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2.4 Interaktionsdesign  

Raskin menar i sin bok att interaktionsdesign inte bara är att peka och klicka för att sedan få 

en enkel respons. Många projekt idag missar att det finns så mycket mer interaktivitet att 

implementera i en applikation vare sig den är på internet eller inte. En användare vill se en 

applikation som först och främst fungerar men som även är lätt att navigera i. Med andra 

ord så är det önskvärt att applikationen har så lite knappar som möjligt och vidare vara så 

icke-komplex som möjligt (Raskin, 2004). 

Att implementera interaktionsdesign 

Enligt David Benyon finns det fyra aspekter: människa, teknik, kontext och design som en bra 

interaktionsdesigner ska vara medveten om då han eller hon konstruerar en interaktiv digital 

lösning (Benyon, 2010). 

Människa 

För att kunna skapa en önskvärd applikation åt en tänkt användare så måste man först förstå 

sig på hur denna tänker och vad han eller hon värderar. Under en användarstudie eller 

intervju så ska man försöka identifiera den tänkta användarens kognition för att se vad som 

uppskattas och uppmärksammas mest hos användaren (Benyon, 2010). 

Teknik 

Man ska vara väl medveten om vilken hårdvara och mjukvara som krävs för att skapa en 

applikation som innehåller önskad information och interaktion. Ska applikationen kopplas 

samman med en annan applikation utvecklad med annan teknik? Ska applikationen kopplas 

till en databas? Detta är ytterligare aspekter att ha i betänkande när det gäller den digitala 

tekniken (Benyon, 2010). 

Kontext 

Vart kommer applikationen användas och inom vilket område? En interaktiv applikation bör 

ha någon slags målgrupp att identifiera sig mot. David Benyon menar att man som 

utvecklare måste fundera på om applikationen ska vara informationsorienterad eller om den 

ska vara kommunikationsorienterad (Benyon, 2010).  

Design 

Designen till en applikation ska vara inspirerande, allt idag är design och för att en användare 

ska uppleva hög och kvalitativ interaktivitet så krävs det en bra och tydlig design. Idag finns 

det mycket visuell information att hämta på internet, men det handlar inte bara om 

designen på ytan. Alla knappar och kontroller i applikationen bör vara välkonstruerade så att 

navigeringen blir så enkel att förstå som möjligt (Benyon, 2010). 
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2.5 Visualisering av resultat 

Det vanligaste sätten att presentera resultat utifrån en utförd enkätundersökning är genom 

olika grafer och tabeller. Grafer och tabeller är oftast mycket välkända och lätta att förstå 

bland användarna eller av de som är intresserade av att studera resultaten (Tolka diagram, 

2005). 

Att uppfatta ett animerat diagram är mer komplext än att uppfatta ett diagram som är 

statiskt. Detta för att människan har svårare att uppfatta något som är i konstant rörelse. 

Jones och Scaife beskriver vidare olika fördelar och nackdelar mellan de olika sätten att 

presentera diagram. Även om animerade diagram är mer komplexa så ger det en annan 

kognitiv inlärning, att som användare uppfattar man informationsflödet bättre och får en 

bättre överblick över hur diagrammet är uppbyggt (Jones, S & Scaife, M, 2000).  

 

2.6 Innovation i webbapplikationer 

Idag finns det stora företag som Google, Dropbox, Spotify och Facebook, dessa företag är till 

stor del webbaserade. Det intressanta var att de en gång i tiden var ganska enkla 

webbapplikationer. Google jobbar nu mycket med kartläggning och Facebook har 

implementerat spel i sin webbapplikation. Det som kännetecknar en innovativ 

webbapplikation är att den är i konstant förändring för att kunna växa. I Spotifys 

marknadsanalys 2010 beskrivs det hur man bör hitta nya funktioner i framtiden för att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga (Spotify Market analysis, 2010).  

 

2.7 Likertskala 

Likertskalan utvecklades av organisationspsykologen Likert år 1932. Principen med skalan är 

att mäta vad olika personer förhåller sig till genom presentera olika påståenden baserat på 

ett ämne (Likert Scale, 2008). Måttenheten på skalan bestäms genom olika sifferskalor eller 

genom negativa och positiva påståenden för att få fram ett resultat över flera enkelställda 

frågor. Skalan är oftast numrerad 1 till 7 där siffran 1 representerar något negativt och 

siffran 7 något positivt (Surveygizmo, 2012).  
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3 Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs med teoretiskt underlag hur min intervjumetodik har gått till vid 

insamling av data för att ge mig riktlinje i mina forskningsfrågor. Jag lyfter även fram varför 

och hur jag använt mig av omvärldsanalys, storyboards, användartester och hur jag gått till 

väga för att utveckla webbapplikationen diagnosverktyget. 

 

3.1 Explorativ ansats 

Explorativ ansats betyder att studien är i ett utforskande stadie (Explorativ, 2013). Under 

studiens gång så kom hela tiden ny information fram från både respondenter och möten 

med Innovationsgymmet som innebar skiftande fokus i studien. Bortsett från kravställningen 

från Innovationsgymmet så var både den tekniska delen och den teoretiska delen explorativ. 

Det betydde att slutmålet var i konstant utforskning.   

 

3.2 Omvärldsanalys 

Studien krävde viss medvetenhet av hur andra företag mäter innovationskompetens och hur 

resultaten sedan presenteras. Syftet med omvärldsanalysen var att hämta inspiration från 

befintliga webbapplikationer samtidigt som studien kräver att det måste finnas ett 

innovationsbidrag vilket betydde att jag var tvungen att identifiera redan befintliga 

lösningar. Vidare så krävdes en omvärldsanalys för att underlätta de tekniska aspekterna och 

förkorta utvecklingstiden på diagnosverktyget. Utöver mina intervjuer och användartester så 

hade jag internet som en stor källa att hämta data ifrån, dels för att orientera mig i 

omvärlden och dels för att identifiera tidigare forskning som var inom ramarna för min 

studie. Eftersom webapplikationen kommer finnas på internet i framtiden så är det av större 

vikt att orientera mig i vilka andra liknande applikationer som finns på internet. 

 

3.3 Storyboard  

Jag valde att använda storyboard då jag anser att det är ett strukturerat och enkelt sätt att 

visa upp en idé för en annan person. Storyboard är från början ett verktyg taget från 

filmindustrin. Det är ett manus bestående av bilder som beskriver olika händelser 

(Nationalencyklopedin, 2013d). Den storyboard jag utför användartester på har olika sidor 

för varje tänkt del i diagnosverktyget. Diagnosverktyget kommet att utvecklas hand i hand 

parallellt med storyboarden för att hålla sig uppdaterad. Storyboarden jag använde i min 

studie var ett häfte med A4 papper utskrivna i färg. Jag vill förmedla känslan att lämna en 

sida och gå till en annan när man bläddrar samtidigt som färgerna ger ett bättre upplevelse. 
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3.4 Urval 

I början av studien fastslogs att jag skulle ha tre stora områden att hämta data ifrån. Denna 

data skulle samlas från min beställare Innovationsgymmet, samt respondenter och 

användartester. 

 

3.4.1 Innovationsgymmet 

Tomas Backström, Professor i innovationsteknik 

Bengt Köping Olsson, Universitetslektor i innovationsteknik 

Peter E Johansson, Universitetslektor 

Nina Bozic, Doktorand 

Anders Wikström, Universitetsadjunkt i informationsdesign 

 

3.4.2 Respondenter 

Respondenterna valdes av mig under början av studien. Mitt mål var att hitta personer som 

har någon anknytning till mina forskningsfrågor i form av erfarenhet eller utbildning. Dessa 

personer skulle individuellt ha någon bakgrund inom informationsdesign, visualisering, 3d, 

datavetenskap, innovationsteknik eller enkätstatistik. Med den information som jag erhåller 

från dessa personer så kommer jag ha goda förutsättningar för ett bra resultat av studien.  

 

Patrik Johansson, Modellingenjör, 3D och VR 

Joacim Dubois, Innovativ programmerare 

Elisabeth Johansson, Informationsdesign 

Inge Göransson, SCB (Statistiska centralbyrån) 

Johan Forss, Innovationsprogrammet, inriktning företagsekonomi 

 

3.4.3 Användartester 

Jag valde för att främja min studie att utföra användartester under andra halvan av min 

studie på personer utanför Innovationsgymmet samt utanför den akademiska världen. 

Diagnosverktyget ska i framtiden användas av personer med olika bakgrunder och med 

varierande datorkunskap. Testerna skulle utföras i två omgångar med hjälp av antingen en 

dator eller en storyboard. Jag valde att utföra testerna i två omgångar för att 

användartesterna och utvecklingen av diagnosverktyget skulle gå hand i hand. 
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Förutsättningarna för att ett bra användartest var att personen som testet utfördes på skulle 

vara okänd för mig, detta för att motverka att fel kritik ges. För att underlätta för mig och de 

som skulle utföra testerna så frågade jag runt bland mina kamrater om de visste någon 

okänd för mig som skulle kunna tänka sig att göra ett test över Skype med delade skärmar.  

De användartester jag utförde skulle innehålla ett kreativt moment. Användaren får en kort 

presentation av mig och får även en chans att presentera sig själv. Sedan presenteras en 

storyboard för användaren. Storyboardens syfte är att skapa förståelse av vad användaren 

upplever, det är också av stor vikt att storyboarden snabbt ska skapa nya idéer och tankar 

under användarens upplevelser (Wikström, A. Andersson, J. Eriksson, Y. Öberg, Å. 2011). 

Därför erhålls användaren en penna att skriva ned tankar, upplevelser och kritik direkt på 

storyboarden under testets gång. 

 

3.4.4 Källkritik 

Det kan finnas både för och nackdelar att jobba nära beställaren som i mitt fall är 

Innovationsgymmet. Det kan finnas en risk att jag bara sett saker ur Innovationsgymmets 

perspektiv istället för att finna egna perspektiv.  

Litteraturen jag använt för att lösa diagnosverktygets tekniska del kan vara lite gamla, 

eftersom det handlar om teknik så förändras saker och ting väldigt fort. Jag anser ändå att de 

källor jag har är tillförlitliga då det är litteratur som används vid utbildning. 

 

3.5 Procedur 

För att min studie ska få ett bra resultat så bestämdes i samtal med examinator, handledare 

och beställare att jag skulle ingå i Innovationsgymmet. Detta för att underlätta och ingå i en 

innovationsprocess för att få ökad förståelse och kunna ge en återspegling digitalt. 
 

Dessa roller bestämdes: 

Beställare: Peter E Johansson, Universitetslektor 

Examinator: Tomas Backström, Professor i innovationsteknik 

Handledare: Bengt köping Olsson, Universitetslektor Innovationsdesign 

Under studiens gång så deltog jag i samtliga 4 möten. Då det hade bestämts att jag skulle 

ingå och vara med i Innovationsgymmet så var dessa möten ett privilegium som gav mig 

erfarenheten att arbeta närmre en beställare på ett plan där man lättare kan identifiera 

behov hos beställaren 
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Möte 2013-04-09 

Introduktion till Innovationsgymmet, under detta möte fick jag träffa alla som ingick i 

organisationen. Jag fick inblick i hur de jobbade och hur de strukturerade upp sina möten. 

Under mötet fick jag chansen att presentera mina tankar kring studien och bidraget och fick 

mycket god feedback i form av befintlig forskning och även diagnosverktyg. 

Forskningsfrågorna började ta form då jag förstod deras problem bättre. Första 

forskningsfrågorna som definierades var: 

 Hur kan man visualisera olika personers innovationsförmåga och kreativitet? 

 Hur kan man göra en visualisering som alla förstår? 

 

Möte 2013-04-23 

Innovationsgymmet gav mig ytterligare önskemål och jag fick en inblick i hur de hade tänkt 

att diagnosverktygets mätdata skulle se ut. Begreppet ”dualitet” och dess innebörd 

introducerades och syftet med Innovationsgymmet och det digitala diagnosverktyget 

började ta form. 

 

Möte 2013-05-07 

Under detta möte klargjorde jag i samtycke med beställaren hur jag skulle gå vidare och om 

jag var på rätt väg. Detta möte var mycket produktivt då det hade visat sig att jag hade 

kommit ifrån min studie något då utvecklingen av diagnosverktyget tagit längre tid än 

förväntat. Vidare så uppdaterades och spikades mina forskningsfrågor i samtycke med 

handledaren.  

 

Huvudfråga 

 Hur kan man på ett interaktivt och innovativt sätt presentera mätdata digitalt? 

Underfrågor 

 Hur kan man presentera mätdata på ett sätt som inspirerar till träning av 

innovationskompetens? 

 Hur sker denna presentation av mätdata så att användaren förstår dualiteter? 

Möte 2013-05-21 

Mötet öppnade som vanligt med en dagordning. Det som skulle diskuteras var hur 

innovationsgymmet skulle se ut i höst. Jag fick mer förståelse för hur organisationen skulle 

se ut i framtiden samt vad och vilka de önskar använda diagnosverktyget på. 
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Jag planerade att utföra intervjuerna under första halvan av min studie och 

användartesterna under den sista halvan av studien. Syftet att utföra intervjuerna under 

första halvan var för att få bra och relevant data som skulle ge grund för att skapa en 

prototyp av diagnosverktyget som jag sedan skulle göra användartester på (se figur 3.2.1). 

Under denna tid deltog jag på samtliga möten med Innovationsgymmet. 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1 Process Egentillverkad 

 

3.6 Intervjumetodik 

Den stora datainsamlingen var direkta frågor till Innovationsgymmet, då jag ingick i deras 

organisation under tiden jag skrev denna studie så kunde jag aktivt ställa frågor och 

diskutera. Detta för att jag skulle kunna leverera enligt beställarens önskemål. 

Utöver datainsamling från beställaren så samlades data in från personer med bakgrund inom 

informationsdesign, interaktionsdesign, enkätverktyg och digitala verktyg. Dessa intervjuer 

skedde under studiens första halva och var av kvalitativ struktur (Bryman 2011). Jag anser att 

den kvalitativa metodiken passar min studie bäst då jag är ute efter generering av teorier. De 

personer jag inte kunde träffa fysiskt hade jag intervju med via telefon eller Skype. För att 

svar och resultat inte skulle bli förvrängda, missförstådda eller bortglömda så antecknade jag 

under undersökningarna.  

Intervjuerna som utfördes var även semistrukturerade. Det betyder att frågorna kunde 

variera i ordningsföljd och formulering. En viss benägenhet att ställa så kallade 

uppföljningsfrågor fanns (Bryman 2011). Jag delade upp intervjuerna i två stadier. Det första 

stadiet var mer inriktat på att samla data kring den intervjuade medans det andra stadiet var 

för att skapa en idégenerering och mer öppen diskussion.  
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Första stadiet av intervjun 

-Vem är du? 

-Vad har du för bakgrund? 

-Vet du vad innovation är? 

-Vad tror du om Innovationsgymmets syfte? 

-Vet du vad en webbapplikation är? 

-Vilka webbapplikationer använder du mest? 

-Har du erfarenhet i Excel eller andra diagramverktyg? 

 

Andra stadiet av intervjun – Kreativt moment 

Därefter presenterades en skiss med befintliga lösningar hur man presenterar resultat, syftet 

var att bygga vidare på dessa för att skapa något innovativt. För att en diskussion skulle 

öppna och för att den intervjuade inte skulle känna att idégenereringen var påträngande så 

improviserade jag i detta stadie. Jag försökte ställa frågor som är inom den intervjuade 

personens intressen men som ändå är relaterat till skisserna jag presenterade. Jag önskade 

att på så sätt ge personen säkerhet som skulle leda till att han eller hon på ett mer engagerat 

sätt delar sin expertis. Inför varje intervju förväntade jag mig olika diskussioner under detta 

stadie beroende på vilken bakgrund den intervjuade hade. 

 

3.7 Att skapa diagnosverktyget 

Diagnosverktyget ska vara innanför ramarna för kraven som Innovationsgymmet ställer. 

Enligt överenskommelse med beställaren ska diagnosverktyget vara en fungerande 

applikation med potential för vidareutveckling i framtiden.  

3.7.1 Mjukvara 

Den mjukvara som valdes för att skapa diagnosverktyget är Windowsbaserad. Jag erhåller 

stor vana att arbeta i dessa verktyg och är avgränsad till att göra det då jag inte har någon 

annan licens. De verktyg jag använde vid utveckling av diagnosverktyget var: 

Microsoft Visual Studio 2012 

Microsoft SQL Server management studio 2012 

Photoshop CS5 

3.7.2 Programspråk 

Eftersom beställaren önskade att diagnosverktyget skulle vara en webbapplikation så skrevs 

applikationen i språket HTML som står för Hypertext Markup Language. Det är ett standard 

språk som alla webbläsare tolkar för att sedan ge en projektion av information för 

användaren. För att applikationen skulle fungera på ett bra sätt och vara interaktiv så 

krävdes en del serverprogrammering, med hjälp av asp.net (ASP.net 2013) och 

programmeringsspråket C# så skapades en väldigt kraftfull webbapplikation, med andra ord 

diagnosverktyget. Databashanteringen sker med programspråket SQL genom asp.net. 
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4 Empiri 
I avsnittet empiri beskrivs vad mötena med Innovationsgymmet har givit, hur intervjuerna såg 

ut i detalj och hur storyboarden användes. Vidare beskrivs omvärldsanalysen som varit ett 

stort informationsunderlag för mina framgångar i min studie.  

 

4.1 Deltagande i möten med Innovationsgymmet 

Då jag aktivt varit deltagande i de möten som varit under studiens gång så har jag fått ta del 

av hur Innovationsgymmet ska byggas och vad som ska ingå där. På så sätt så har det varit 

ett stöd i min studie där jag fått mycket tips om artiklar och vad jag kan kolla upp för att 

underlätta min studie.  

Varje möte innehöll en dagordning och ofta diskussioner kring olika dualiteter och hur man 

kan analysera dess data. Då Innovationsgymmet är i en uppstartsfas så diskuterades även 

vilka intressenter bland de tänkta användarna av gymmet som kan finnas och hur man når 

dem. Varje möte hade en avsatt tid där jag fick möjligheten att presentera vad jag gjort och 

vad jag ville ha hjälp med. 

 

Vidare så var det till stor fördel då Innovationsgymmet även deltog och vägledde mig i min 

process för att studien skulle hålla sig inom de ramar som beställaren önskade. 

 

4.2 Intervjuer 

Under studien så utfördes fem stora intervjuer med personer som har relevant bakgrund. 

Dessa intervjuer skedde under första halvan av studien, detta för att komma igång så fort 

som möjligt med utveckling av diagnosverktyget som sedan skulle användas vid enklare 

användartester.  

Strukturen på intervjuerna var enligt Brymans kvalitativa metod samt även 

semistrukturerade (Bryman 2011). Jag delade upp intervjuerna i två delar där den första 

delen var relativt strukturerad medans den andra delen var öppen för diskussion och 

idégenerering, vilket var syftet med den andra delen. Det första stadiet handlade mest om 

att man skulle förstå syftet med intervjun, vi presenterade oss för varandra och jag ställde 

frågor som skulle ge mig en klar bild över vem jag intervjuade. Det andra stadiet gick som 

sagt ut på att diskutera idéer. 

 

 

4.2.1 Patrik Johansson - Modellingenjör, 3D och VR 

Denna intervju skedde på en fysisk plats under ett tidigt skede av min studie. Intervjun 
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började med en kort presentation av varandra, jag behövde inte förklara för Patrik vilka mina 

uppdragsgivare var då han redan är insatt i vilka och vad Innovationsgymmet är. 

 

Jag presenterade min idé på papper i form av en enkel skiss, där fick han följa vad som skulle 

ske visuellt och hur information skulle nå användaren. Efter ett antal frågor så uppstod en 

diskussion vilket var önskat då jag vill vara öppen för teorigenerering. Den data jag fick av 

Patrik rörde själva visualiseringen. Han tyckte att jag skulle ”jobba mer med färger där varje 

färg skulle betyda något unikt som användaren skulle kunna läsa av”. Han beskriver hur 

”grön färg skulle kunna betyda något positivt och röd något negativt”. Patrik gav mig tipset 

att kolla upp spektrum RBG-skalan (jisscdigitalmedia, 2013). Både formen och färgskalan 

menade Patrik att man skulle kunna använda sig av. 

 

 

4.2.2 Joacim Dubois - Innovativ programmerare 

Denna intervju skedde över Skype i ett tidigt skede av min studie. Intervjun började med att 

jag förklarade vilka som låg bakom projektet Innovationsgymmet och syftet med gymmet.  

Redan under detta stadie så började en diskussion ta form då Joacim är mycket intresserad 

av innovation.  

 

Vidare så delades skärmarna mellan våra datorer där vi båda hade öppnat ritverktyget Paint 

och vi började som önskat en omfattande idégenerering där Joacim presenterade både 

visuella och tekniska idéer. En idé Joacim presenterade var att ”cirklar eller händelser med 

cirklar skulle vara mer unikt jämfört med siffror i tabeller som representerar något”. Vidare 

så menar Joacim att ”siffror ändå är korrekta och kanske skulle vara med i form av någon 

slags sammanfattning i resultaten”. Intervjun fortsatte från idégenerering och vi började 

diskutera vilken mjukvara och vilket språk webbapplikationen skulle skrivas i, samt 

utmaningar i den kod som skulle behöva skrivas. 

 

Majoriteten av den information jag fick var hur man skulle kunna lösa olika interaktioner 

programtekniskt i diagnosverktyget.  
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4.2.3 Elisabeth Johansson - Informationsdesign 

Intervjun med Elisabeth utfördes i mitten av min studie. Vi träffades på bestämd plats och 

syftet var att få hjälp och råd med teckensnitt och färger, samt vad som skulle ingå i 

diagnosverktyget för att designen inte skulle bli för överdriven.  

 

Denna intervju var väldigt ostrukturerad i början då jag snabbt ville komma åt hennes 

expertis. Av första stadiet så skedde bara en presentation av mig och sedan fick hon 

presentera sig. Jag plockade fram ett antal idéförslag och frågade vad hon tyckte. Jag fick 

inte någon feedback på knappar eller funktioner i den skissade storyboarden men jag fick all 

den information jag ville ha från Elisabeth, hennes åsikter om färger och typsnitt. Hon 

påpekade att ”...webbapplikationen måste ha ett tema att följa” och att ”...verktyget i 

webbapplikationen måste vara tydligt och i fokus, logotyp eller andra bilder får inte vara i 

fokus”. Hon gav mig tips på några typsnitt att använda för att få en mer stilren 

webbapplikation. 

 

I början så kändes denna intervju väldigt svår att genomföra, jag tror att både hon och jag 

ville diskutera det hon var bra på. Detta var även till viss önskning av mig då jag valt ut henne 

på grund av sin bakgrund inom informationsdesign. 

 

4.2.4 Johan Forss - Innovationsprogrammet, inriktning företagsekonomi 

Intervjun med Johan utfördes i mitten av min studie på en fysisk plats. Då Johan har 

bakgrund inom innovation så var mitt mål att få ut mer från idégenereringen jämfört med de 

andra intervjuerna. Johan informerade mig även i början av intervjun att han har sinne för 

design vilket även skulle visa under intervjun. 

 

Intervjun började med första stadiet av min semistrukturerade intervju, en enkel 

presentation av vilka Innovationsgymmet var, deras mål och vad de vill ha hjälp med. Johan 

fick även chans att presentera sig själv. Därefter gick jag vidare till andra stadiet av intervjun 

och frågade om han skrivit några enkäter där han även kunnat se resultaten direkt efteråt, 

svaret var ”-ja, men det är ganska ovanligt att man som enkätdeltagare får följa upp sina 

svar”. Därefter tog jag fram papper där Johan fick bläddra mellan två idéer och sedan dela 

sin uppfattning. 

Det jag fick med mig från Johan var positiv kritik på det jag redan ritat men även var saker 

och ting kan placeras i diagnosverktyget och hur vissa saker skulle kunna röra sig. Johan 

påstod att det skulle ”vara häftigt om man kunde dra runt saker och få dessa i rörelse”. Han 

tyckte även att jag ”borde jobba mer med färger som har olika betydelser”. Johan föreslog 

precis som Patrik i en tidigare intervju att ”grönt skulle representera något positivt medan 

rött skulle representera något negativt”. 
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4.2.5 Inge Göransson - SCB 

Denna intervju skedde över telefon i mitten av min studie. Jag var mycket intresserad över 

hur SCB presenterade sina resultat vid konferenser eller över sin hemsida. Någon önskad 

diskussion eller idégenerering uppstod inte när jag presenterat mina idéförslag. Denna 

intervju blev inte alls vad jag tänkt då svaren på mina frågor visade sig finnas på SCB:s 

hemsida. Jag fick alltså enbart information vart jag kunde hitta olika enkätresultat utförda av 

SCB. Inge menar på att ”det är mestadels tabeller och diagram och finns lätt att hitta på vår 

hemsida”.   

4.3 Användartester 

Användartesterna utfördes på totalt sju personer med olika bakgrunder i två olika omgångar 

under studiens sista halva. Efter första omgången så analyserades och förbättrades 

diagnosverktyget åt det håll som användarna önskade och som fortfarande var inom 

ramarna för Innovationsgymmets intresse. Eftersom användarna inte var insatta i paradoxer 

eller dualiteter så presenterades enkla motsatser och påståenden för att de enklare skulle 

förstå diagnosverktyget och vad den visar. Exempelvis så presenterade jag en dualitet med 

två enkla påståenden där de fick svara värdena 1-7 enligt Likertskalans principer (Likert 

Scale, 2008):  

 

”Är denna applikation bra?”  

”Är denna applikation dålig?” 

 

På så sätt så fick testpersonerna ett större grepp om vad som menas med paradoxer och 

dualiteter. 

 

Första omgången 

Syftet med denna omgång var att ta reda på vilka funktioner i diagnosverktyget som var bra 

och vilka som var mindre bra. Jag såg en risk med denna omgång och det är att testerna 

kunde brista då användarna väljer att fokusera på designen istället för funktionerna. Därför 

förklarades innan varje test att man gärna fick komma med kritik angående design men att 

testets huvudsakliga syfte var att studera diagnosverktygets funktioner. De funktioner som 

fanns var ”inte sensationella” men ”enkla att förstå”. Jag fick ingen negativ kritik, samtidigt 

så var ingen överraskande positiv. 
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Andra omgången 

Denna omgång var mer övergripande då syftet var att användartesterna skulle fokusera på 

diagnosverktygets helhet. På så vis så skulle jag få kritik på diagnosverktygets funktioner 

sammankopplat med den tillhörande informationsdesignen. Under denna omgång fick jag 

kritik som att ”vad ska jag göra?”, ”Hur ska jag göra”, och ”Jag förstår inte”. Denna kritik tog 

jag självklart åt mig för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. 

 

4.4 Omvärldsanalys 

För att fördjupa mig i min studie så har jag även samlat information från befintliga lösningar 

när det gäller att visualisera enkätresultat. Denna analys utfördes på internet på företag med 

bakgrund inom statistik och webbenkäter. 

 

SCB - Statistiska Centralbyrån 

SCB:s hemsida är full med olika undersökningar och statistik som en användare lätt kan 

komma åt. Eftersom SCB har så otroligt mycket data från deras olika undersökningar så 

verkar det som att de valt att visa all data på ett standardiserat sätt. Genom diagram, 

mestadels stapeldiagram så kan användaren läsa av önskad och tydlig data (SCB 2013). 

 

Survey Monkey 

Detta är en webbapplikation som erbjuder användaren att skapa egna enkäter och hantera 

dessa genom deras egna verktyg. Man kan publicera resultat på olika platser och sätt som på 

mail, Facebook eller genom att exportera ett textdokument. Applikationen verkar vara 

mindre komplex och enkel att lära sig. Publiceringen är begränsad till endast diagram och 

statistik och innehåller ingen funktion där användaren kan följa upp sitt resultat direkt efter 

enkätundersökningen. Detta måste göras genom att den som utför undersökningen väljer 

att publicera resultaten (Survey Monkey 2013). 

 

Netigate 

Likt Survey Monkey så är detta en tjänst man köper på internet där man kan skapa en enkät 

och få resultat i realtid. Designen av resultaten är mer interaktiva då det ser ut som att man 

kan klicka runt och få mer perspektiv över diagrammen. De diagram som Netigate använder 

vid visualisering av enkätresultat är stapeldiagram och cirkeldiagram (Netigate 2013). 
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5 Analys och diskussion 
Detta avsnitt beskriver hur studiens empiriska material och tidigare teori jämförs på ett 

analytiskt sätt mot studiens bidragsdel och forskningsfrågor.  

 

5.1 Hur kan man på ett interaktivt och innovativt sätt presentera mätdata 

digitalt? 

All design idag som ska förmedla  information behöver fånga användaren på ett positivt och 

användarvänligt sätt. En användare vill ha all information lättillgänglig, tydlig och ibland 

snabbt. Genom att analysera och förhålla sig till Benyons teori om hur man utvecklar en 

interaktiv applikation med fyra aspekter som människa, teknik, kontext och design så 

formades diagnosverktyget därefter (Benyon, 2010). 

 

5.1.1 Interaktion 

Användaren av diagnosverktyget kommer förhoppningsvis att tränas med hjälp av en 

interaktion med datorn. Inlärning med händerna i kombination med visuella händelser i form 

av interaktionsdesign. Enligt David Pollitt så blir kreativiteten och inlärningsförmågan bättre 

hos en person som får arbeta med händerna (Pollitt, D. 2010). Personen som använder 

diagnosverktyget kommer aktivt få intryck beroende på hur han eller hon använder 

verktyget och hur dennes resultat blir. Samtidigt som beställaren har kravet att 

diagnosverktyget ska vara interaktivt så är jag avgränsad i form av vilken webbläsare, 

uppkoppling och hårdvara användaren av verktyget kan tänkas använda. Detta måste jag ta 

hänsyn till, vilket betyder att jag inte kan utveckla ett allt för prestandakrävande 

diagnosverktyg. Interaktionen i diagnosverktyget ska bestå av att man drar olika objekt till en 

skala som sedan räknar ut resultat utifrån den besvarade enkäten. Objekten kommer även 

byta färg, storlek och position beroende på resultaten. 

 

 

5.1.2 Omvärldsanalysens bidrag 

Omvärldsanalysen visade att de allra flesta resultat presenteras genom grafer eller genom 

stapeldiagram. Diagnosverktyget kommer använda sig av en välkänd skala, vid namn 

Likertskalan, som presenterades i teoridelen. Innovationen i detta fall är inte skalan i sig, det 

är hur den används och hur animationer visar sig på skalan. Genom att se rörelser och olika 

färger som representerar olika dualiteter och resultat så får skalan en helt ny innebörd. 

Innovationen är att skalan används i ett nytt sammanhang som ingen gjort tidigare.  
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5.1.3 Användartestets bidrag  

Användartestet visade att det var för dålig skriftlig information i diagnosverktyget. Även om 

texten som fanns till viss del var förklarande så tyckte många att den även var felplacerad. 

Diagnosverktygets framtid kommer att  anpassas efter vad majoriteten säger under testerna. 

På så sätt så kommer man minimera risken att användare av diagnosverktyget får en sämre 

interaktion på grund av dålig design. 

 

5.2 Hur kan man presentera på ett sätt som inspirerar till träning av 

innovationskompetens? 

Diagnosverktyget ska inte bara vara en presentation av mätdata, man ska också inspireras till 

att träna sig själv och sin organisation.  

 

5.2.1 Följa upp resultat  

Malinoski och Perry menar att man kan mäta innovationskompetens genom dessa fyra 

faktorer (Malinoski, M & Gail, S. P. 2000): 

 Antal nya idéer 

 Förbättrad kvalité på idéer 

 Effektivare implementation av idéer 

 Förbättrat resultat efter att idéerna implementerats 

Diagnosverktyget skulle kunna ha en funktion i framtiden där resultat sparas utifrån enkäten 

och de workshops och projekt som kommer vara inom Innovationsgymmet. Kan man följa 

upp sina resultat så uppstår antingen en tävlan mot andra eller en strävan av användarna att 

vilja utveckla sin innovationskompetens. 

 

5.2.2 Nivåer 

I samtal med Innovationsgymmet så diskuterades möjligheten att ha olika nivåer inom 

Innovationsgymmet. Att man går upp i nivå ju mer man tränar sin innovationskompetens. En 

stegskala som Innovationsgymmet kommer använda är den kända Dreyfusskalan som är 

baserad på fem nivåer: nybörjare, införstådd nybörjare, kompetent, professionell och expert 

(Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition 2003). Likt dessa nivåer så skulle 

man kunna skapa nivåer i diagnosverktyget, detta går att hänvisa till spelmetaforen där man 

i många spel går upp i nivåer. På så sätt kan man bli inspirerad att vilja bli bättre och träna 

sin innovationskompetens. 
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5.3 Hur sker denna presentation av mätdata så att användaren förstår 

dualiteter? 

Diagnosverktyget ska vara uppbyggd så att användaren kan se sitt resultat och enkelt 

uppfatta hur han eller hon ligger till i förhållande till andra. Vidare krävs också att 

användaren får större förståelse av innovationsledning då verktyget till stor del baseras på 

det. Detta innefattar olika dualiteter som ska balanseras. 

5.3.1 Animation 

Den stora nackdelen med att animera ett diagram enligt Jones och Scaife är att det lätt blir 

för överflödigt samtidigt hävdar de att man får en bra uppfattning om diagrammets 

innebörd och struktur när man ser hur det fungerar genom animationer (Jones, S & Scaife, 

M, 2000). Diagnosverktyget kommer innehålla måttlig grad av animation samtidigt som jag 

önskar att det finns en viss interaktivitet med animationer.  

Därför ska fokus för användarna vara på verktyget istället för animationerna. All information 

som användaren behöver för att genomföra och ta sig igenom detta verktyg ska vara tydligt 

men det ska inte ta över fokus från skalan. Därför är det ytterst viktigt att all information 

placeras och animeras rätt. 

 

5.3.2 Att förstå paradoxer - dualiteter 

Många av de jag intervjuade önskade att jag skulle jobba mycket med färger. Exempelvis en 

färg som representerar något negativt och en färg som representerar något positivt. I samtal 

med Patrik Johansson med bakgrund inom visualisering och 3D så föreslog han att jag skulle 

titta närmre på spektrumskalan och försöka använda dess form och färg för att visualisera 

utdata av diagnosverktyget. Spektrum skalan liknar RGB skalan men utformas på ett 

annorlunda sätt. Denna input håller jag kvar till viss del, diagnosverktyget och studiens 

bidrag kommer att innehålla färg men inte enligt spektrum principen. Detta då jag inte 

kommer använda spektrumskalans form, istället kommer enklare cirklar representera olika 

aspekter i verktyget då jag anser att det passar bättre för att besvara forskningsfrågan: 

 Hur sker denna presentation av mätdata så att användaren förstår dualiteter? 

Vidare så kommer Likertskalan bidra till att man ser skillnaden mellan två dualiteter och 

sedan resultatets balans mellan dualiteterna. Den skala jag kommer implementera kommer 

vara numrerad 1-7 åt både vänster och höger med siffran noll i mitten. 
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5.4 Utveckling av webbapplikationen diagnosverktyget 

Mjukvaran som valdes till bidraget i studien var enkel att arbeta med. Programspråket som 

jag även har erfarenhet inom var till stor hjälp för att klara av att utveckla något interaktivt 

och innovativt. Boken som användes för att underlätta min tekniska och praktiska del av 

studien är skriven av Spaanjaars. Även om boken till mestadels är 

programmeringsorienterad så behandlade den även ämnet interaktion och hur servrar 

kunde skapa interaktion för användaren (Spaanjaars, I. 2010). 
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6 Slutsats och diagnosverktyget 
Resultatet från studien och forskningsfrågorna presenteras i denna del genom analysering och 

diskussion utifrån kopplingar till teori och tidigare forskning. Vidare följer en beskrivning av det 

slutgiltiga diagnosverktyg som är ett helhetsresultat och även en bidragsdel av studien. 

 

6.1 Flöde i webbapplikationen diagnosverktyget 

Diagnosverktyget är helt utformat efter den empiri och teori jag samlat in. Jag ser en 

skärningspunkt mellan kreativitet och digital interaktivitet samt människans förmåga att 

uppfatta och lära sig saker. Nedan beskrivs hur flödet i verktyget fungerar utifrån den teori 

och empiri jag analyserat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2.1 Input, Output Egentillverkad 
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Input (1) 

Det finns en interaktion mellan dator och människa. Så fort en användare sätter sig vid en 

dator så uppstår en interaktion, denna interaktion kan nå olika höjder beroende på hur 

diagnosverktyget är konstruerat. Genom att arbeta med händerna som Pollitt (Pollitt, D, 

2010) påstod så tränas människans kreativa förmåga vilket går att koppla mot händelserna 

och övningarna i Innovationsgymmet. Antingen så används händerna i någon övning som 

erbjuds eller som i diagnosverktygets fall genom användandet av en dator. Uppfattas 

verktyget av användaren som krångligt och rörigt så kommer sämre interaktion uppstå, 

därför är det viktigt med ett informativt verktyg och att det man gör med händerna 

återspeglas i diagnosverktyget. 

 

Output (2) 

Är interaktionen med diagnosverktyget bra och användaren upplever en bra interaktion så 

kommer användaren få större uppfattning om hur verktyget är uppbyggt med dualiteter 

genom innovation, samt varför hans eller hennes resultat är som det är. Användaren 

behöver också kunna se hur denne förhåller sig till andra som använder sig av verktyget, för 

vissa kan det innebära en tävling att vilja få bättre innovationskompetens och för andra ett 

stöd att veta var man förhåller sig i sin innovationskompetens. 

 

Mätbarhet 

Utifrån cirkeln (se figur 5.2.1) kommer diagnosverktyget att utformas. Diagnosverktyget 

kommer erbjuda de administrativa bakom innovationsgymmet att ta fram mätdata från 

användarna av Innovationsgymmet. Användarna kan jämföras hur hög innovationsförmåga 

de hade när de anlände första gången till Innovationsgymmet mot hur deras 

innovationsförmåga är i realtid.  

 
 

6.2 Webbapplikationen diagnosverktyget 

Diagnosverktyget är som tidigare nämnt webbaserad och utvecklad i programspråken HTML, 

asp.net C#. Applikationen består idag av flera delar för att kunna vara fullt funktionell. Min 

studie har haft störst fokus på den sida som ska presentera och visualisera resultat - 

feedbacksidan. Diagnosverktyget kommer bestå av totalt 5 sidor.  
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Logginsida (figur 6.2.1) 

Här loggar användaren in genom att ange användarnamn och lösenord för att utföra 

enkäten. Användarnamnet och lösenordet kollas upp mot databasen, finns användaren så 

loggas man in och skickas till Enkätsidan, finns inte angiven användare så hänvisas han eller 

hon till ”Skapa kontosidan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2.1 Logginsida. Egentillverkad 

 

Skapa kontosida (figur 6.2.2) 

Om inte användaren har något användarkonto så skapar han eller hon ett konto som genast 

går att logga in på. Det kommer inte krävas någon email verifiering eller dylikt, så fort kontot 

har blivit skapat så skickas användaren tillbaka till ”Logginsidan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2.2 Kontosida. Egentillverkad 
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Administrationssida (figur 6.2.3) 

De som ingår i organisationen ska kunna hantera och förändra sina frågor, det går att logga 

in som administratör. Vid lyckad inloggning så skickas användaren till ”Administratörssidan” 

där det enkelt går att uppdatera frågorna, när administratören är nöjd så uppdateras 

frågorna gentemot databasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2.3 Administrationssida. Egentillverkad 

Enkätsida (figur 6.2.4) 

Så fort en användare loggar in och kommer till denna sida så hämtas all information från 

databasen och en enkät byggs upp. Användaren besvarar enkäten och skickas vidare till 

”Feedbacksidan” för att följa upp sina resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.2.4 Enkätsida. Egentillverkad 
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Feedbacksida (figur 6.2.5) 

Här får användaren feedback på sin besvarade enkät, denna feedback ska motivera och 

inspirera till att fortsätta träna sin innovationskompetens. Studien har lagt störst vikt på 

denna sida då det är som mest relevant och inom ramen för forskningsfrågorna jag besvarat. 

Användaren drar ut olika objekt med hjälp av muspekaren och släpper på verktygsskalan. 

Diagnosverktyget räknar sedan ut resultatet och ger feedback i form av att objektet man just 

släppt ändrar form eller flyttar sig av sig självt på skalan. Användaren får då se vilken dualitet 

som väger mer än den andra och hur han eller hon förhåller sig gentemot andra som gjort 

enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2.5 Feedbacksida. Egentillverkad 

 

6.2.2 Implementation 

Programkod 

Koden ska vara så enkel som möjlig att följa upp för att gynna vidareutveckling. Varje 

funktion i koden ska ha en förklarande kommentar så att man enkelt kan förstå 

diagnosverktygets dataflöde. 

 

Hårdvara 

Då diagnosverktyget är en webbapplikation så kommer en domän och ett webbhotell att 

krävas. Eftersom verktyget även är kopplat till en databas så kommer även en säker och 

stabil sådan krävas i framtiden. 
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6.2.3 Diagnosverktygets framtid 

Framtiden för diagnosverktyget är att den förhoppningsvis kommer att användas och att 

beställaren finner att den kan hjälpa Innovationsgymmet i framtiden. Diagnosverktyget 

kommer behöva testas betydligt mycket mer. Detta för att skapa bättre säkerhet då det 

kommer finnas känslig information i databasen så som namn, mailadress och lösenord. 

Vidare behövs testning för att förhindra att diagnosverktyget kraschar.   

Presentation utanför diagnosverktyget 

I framtiden så skulle det vara intressant att ge användaren möjlighet att koppla resultaten 

mot ett social nätverk eller om användaren skulle kunna skriva ut sina resultat på ett A4-

papper. 

Logotyp 

Logotypen har inte varit något som min studie fokuserat på mer än att den ska passa 

diagnosverktygets tema och vara enkel. En annan version av logotypen kommer nog att 

träda fram i framtiden. 
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7 Egna reflektioner 
 

Att genomföra studien fann jag mycket svårt då jag skrev och genomförde processen själv. 

Det svåraste var att inte ha någon att diskutera med mer än genom intervjuer eller samtal 

med programkamrater. Som tur var så fick jag möjligheten att jobba nära 

Innovationsgymmet vilket underlättade min studie avsevärt. 

Jag känner att studiens resultat lever upp till sitt syfte: 

”Syftet med denna studie är att ge Innovationsgymmet möjligheten att presentera resultat 

utifrån enkäter. Presentationen av resultaten ska ske på ett sätt som inspirerar och 

övertygar de personer eller företag som är med och deltar i innovationsprocessen hos 

Innovationsgymmet att förbättra sin innovationskompetens.” 

Även om det var svårt att veta vilken forskningsfråga som skulle väga tyngre än den andra så 

anser jag att det gått bra ändå. Med stort stöd från handledaren och min beställare så 

lyckades jag få fokus så att studien gick åt rätt håll. 

Jag har bakgrund inom Innovationsprogrammet och även inom inriktningen IT-entreprenör. 

Jag är van vid att analysera teorier inom innovation men fann det svårt att koppla ihop teori 

inom  innovation och teori inom applikationsutveckling och samtidigt vara innanför ramarna 

för vad som krävdes av studien. Då mitt resultat av min studie är en bidragsdel i form av en 

webbapplikation så känner jag att jag fick jobba extra hårt för att leva upp till beställarens 

krav samtidigt som jag var tvungen att uppfylla kraven för den akademiska delen av studien. 

Jag är nöjd med resultatet och jag har lärt mig mycket under studiens gång. Jag har fått ökad 

kompetens för att animera i HTML samtidigt som min kompetens har stärkts för att utforma 

användarvänliga och innovativa lösningar gentemot innovationsprocesser och forskning. Jag 

vill framförallt belysa att jag har lärt mig mycket om modern forskning inom ämnet 

innovation i form av paradoxal teori. 
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