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Problemformulering 

Idégenerering i grupp används idag av många, ofta som ett verktyg för att kunna skapa nya och 

innovativa sätt för att lösa problem och skapa förändring. Det finns svårigheter för grupper att gå 

från det som författarna kallar inspirationsfasen vidare till idégenereringsfasen, då information och 

tankar fortfarande inte är fastställda.  

Författarna menar att denna process går att underlätta genom att tillföra konkreta verktyg 

anpassade och testade för idéutvecklingsprocessernas olika faser. Anledningen är att främja 

konkretisering av flyktiga och svårtolkade tankar i form av inspiration och information. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur verktyget Storyboard, tidigare använt inom filmindustrin kan 

användas som konkretiseringsverktyg inför en idégenerering i en gruppkonstellation?  

 

Metod 

För att samla in empirisk data har författarna, tillsammans med fyra andra facilitatorer, genomfört 24 

st. DO TANK:s för innovationstävlingen Smart Lunch. Detta empiriska material har sedan analyserats 

med hjälp av teorier kopplade till ämnet. För att få ytterligare empirisk information har författarna 

utfört en öppen dialogintervju med facilitatorerna. 

 

Slutsatser 

Studien visar att det med fördel går att använda verktyget Storyboard för att konkretisera och samla 

en grupps tankar inför en idégenrering. Vidare anser författarna att detta möjliggör en effektivisering 

av idégenrereringsprocessen då denna blir mer fokuserad när gruppen är enig.   



 

 
 

Abstract 

Title: Ideation through visualization  

– The use of Storyboard as a preparing tool for ideation 

Author: Josefin Bengtsson & Hampus Svenblad 

Tutor: Anders Wikström 

Examiner: Erik Lindhult 

Subject: Master thesis, Innovation & Design 

Keywords: Ideation, Creativity, Visualization, Sketching, Innovation, Design, Storyboard 

 

Problem 

Ideation in group is used by many, often as a tool for creating new and innovative ways to solve 

problems and creating change. Groups may have difficulties to move from the phase of inspiration to 

the phase of ideation, if information and ideas aren’t defined in the team. 

The authors claim that this process can be helped by providing practical tools that are adapted and 

tested for the purpose. The reason is to foster concretization of volatile thoughts in form of 

inspiration and information.  

 

Purpose 

The study aims to investigate how Storyboard as a tool can be used to concretize thoughts and 

inspiration in a group before ideation.  

 

Method 

In order to collect empirical data the authors along with four other facilitators, conducted 24 DO 

TANK:s for the innovation contest Smart Lunch. The empirical data where then analyzed using 

theories related to the topic. To obtain further empirical information the authors conducted a open 

dialogue with the other facilitators.    

 

Conclusions 

The study shows that it’s possible to use Storyboard as a tool for specifying and collect a group’s 

thoughts before ideation. Furthermore the authors consider that the use of Storyboard enables a 

more efficient ideation as the groups becomes more focused when they’ve defined their thoughts.  

 

 



 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion..................................................................................................................................... 1 

1.1 Tipping point – världens chans ................................................................................................ 1 

2 Problematisering & syfte ................................................................................................................. 3 

2.1 Problematisering ..................................................................................................................... 3 

2.2 Forskningsfråga ....................................................................................................................... 4 

2.3 Syfte ......................................................................................................................................... 4 

2.4 Innovationsbidrag .................................................................................................................... 4 

2.5 Målgrupp ................................................................................................................................. 5 

2.6 Författarnas förförståelse ....................................................................................................... 5 

2.7 Avgränsning ............................................................................................................................. 5 

2.8 Ordlista: ................................................................................................................................... 6 

3 Metod .............................................................................................................................................. 7 

3.1 Angreppssätt ........................................................................................................................... 7 

3.2 Aktionsforskning ...................................................................................................................... 8 

3.3 Litteraturstudier ...................................................................................................................... 8 

3.4 Praktisk tillämpning ................................................................................................................. 9 

3.4.1 DO TANK:s ....................................................................................................................... 9 

3.4.2 Primärdata ..................................................................................................................... 12 

3.4.3 Intervjukritik .................................................................................................................. 13 

4 Teori ............................................................................................................................................... 14 

4.1 Designprocessen .................................................................................................................... 14 

4.2 Att generera idéer ................................................................................................................. 18 

4.3 Divergent och Konvergent tänkande..................................................................................... 19 

4.4 Skissande och utveckling ....................................................................................................... 21 

4.5 Olika typer av skisser ............................................................................................................. 22 

4.6 Om kommunikation mellan person och skiss........................................................................ 24 

5 Empiri ............................................................................................................................................ 26 

5.1 Intervju .................................................................................................................................. 26 

5.2 Tolkning av DO TANK-material .............................................................................................. 29 

5.2.1 Idé 1, Pant Pack ............................................................................................................. 29 

5.2.2 Idé 2, Till och med blasten ............................................................................................. 31 

5.2.3 Idé 3, Green Roof ........................................................................................................... 33 

6 Analys & Diskussion ....................................................................................................................... 35 



 

 
 

7 Slutsatser ....................................................................................................................................... 39 

8 Avslutande ord .............................................................................................................................. 41 

9 Källförteckning .................................................................................................................................. i 

9.1 Figurförteckning .......................................................................................................................ii 

9.2 Citat från teori ......................................................................................................................... iii 

10 Bilagor .......................................................................................................................................... iv 

 

 

 



  INTRODUKTION  

 

1 
 

1 Introduktion  
I introduktionen får läsaren ta del av författarnas bakgrund till valt ämne, samt hur idén till studien 

uppkom. 

Innovation, kreativitet och idé är tre centrala begrepp som varje varaktig organisation måste ta till sig 

och implementera i sin verksamhet för att kunna vara en aktör att räkna med, för att kunna överleva 

på en ständig föränderlig marknad. Genom att utveckla nya idéer skapas nya insikter och nya sätt att 

ta sig an stundande problem (Michanek & Breiler, 2012).  

Idégenerering i grupp används idag av många, ofta som ett verktyg för att kunna skapa nya och 

innovativa sätt för att lösa problem, skapa förändring och på så sätt även utvidga ett företags 

verksamhetsområde. På många sätt genererar eller leder idégenerering indirekt till stora förtjänster 

för många organisationer. Om ett företag kan ha möjligheten att skaffa sig kunskaper kring att 

snabbare kunna sammanställa och generera nya idéer, skulle detta både spara och generera kapital 

till företaget. Likväl skulle en sådan kunskap inom idétäta branscher underlätta mycket för 

organisationens anställda. 

 

“Firms which don’t recognize the need for change simply disappear” 

J. Tidd & J. Bessant 

 

Under en idégenerering används ofta tekniker och metoder för att kunna få ut så mycket idéer som 

möjligt ur deltagarna, ofta används olika tekniker för att stimulera olika delar av hjärnan genom olika 

tempo, alternativt olika typer av stimuli individuellt eller i grupp (Michanek & Breiler, 2012). Dessa 

olika metoder och förberedelser har författarna till denna studie intresserat sig för. Författarna har 

deltagit och faciliterat ett antal workshops för idéutveckling, kallade DO TANK:s för att ta reda på 

mer om detta ämnesområde. 

 

1.1 Tipping point – världens chans 

I mars 2012 startade utställningen Tipping point – Världens chans, på Kulturhuset i Stockholm. Syftet 

med utställningen var att öppna ögonen för de miljöfaror som hotar planeten och att få människor 

mer medvetna om de konsekvenser som människans handlande har för klimatet. Tipping point är 

tänkt vara en ögonöppnare där deltagarna ska kunna känna, lyssna, leka och upptäcka vetenskapliga 

begrepp, samt få en bild av vad som sker med jorden. Utställningen ger också exempel på naturens 

egna lösningar och hur människor kan samarbeta med ekosystemen. Som en del av utställningen 

anordnas det en innovationstävling, där syftet är att få idéer till en mer klimatsmart lunch. 

För att delta i innovationstävlingen räcker det med att man har en idé om en mer klimatsmart lunch, 

samt att man låter sig filmas under en minut där man presenterar sin idé. För de som inte redan har 

en idé anordnas DO TANK:s på Kulturhuset i Stockholm, men även på flera ställen i Södermanland 
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och Västmanland. En DO TANK är en workshop för idéutveckling, framtagen av Anders Wikström, 

doktorand inom innovation och design på Mälardalens högskola. Workshopen är ca en och en halv 

timme där man idégenererar i grupper om tre till fyra. Inga förkunskaper krävs, facilitatorerna leder 

grupperna genom processen och tillhandahåller verktyg för att få idégenereringen att gå framåt och 

leda till ett koncept som kommer att presenteras när DO TANK:en är slut. Det finns inget tvång att 

delta i tävlingen, trots deltagande i processen. Det är många skolklasser som deltagit i DO TANK:s och 

dessa har inte alltid velat vara med i tävlingen. Det finns då inget tvång om att deltagarna måste 

filma sin idé, det är frivilligt.  

Projektet har flera samarbetspartners (se bilaga 1) som bidrar till innovationstävlingen. Av de idéer 

som samlas in kommer 100 st. att erbjudas professionell hjälp i form av finansiering, designhjälp eller 

innovationsrådgivning. Som avslutning för tävlingen kommer en svensk tv-kock att tillaga en smart 

lunch på kulturhuset i Stockholm, med input av de idéer som samlats in.  

Författarna till denna studie har tillsammans med fyra andra studenter agerat facilitatorer åt de DO 

TANK:s som har ordnats för innovationstävlingen Smart Lunch. Processen som följs i en DO TANK 

bygger på de tre olika faserna Inspiration, Idégenerering och Konceptualisering. Författarna samt 

Wikström (2012) m.fl. anser att det finns en svårighet att gå vidare från inspirationsfasen till 

idégenreringsfasen. Därför vill författarna testa hur ett visuellt verktyg skulle kunna främja denna 

övergång, samt göra gruppen mer enad och sammansvetsad inför kommande idégenering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 1  

Beskrivning av tävlingsprocessen från utställningen Tipping point på Kulturhuset. 
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2 Problematisering & syfte 
I detta kapitel får läsaren ta del av studiens problemområde och syfte, här ges också en beskrivning 

om studiens innovationsbidrag och avgränsning.  

2.1 Problematisering  

Det siktade problemet som är grunden till studien, kretsar kring processen som sker under en 

idégenerering i grupp. Denna börjar ofta med en fas där deltagarna ska bli inspirerade av något, 

detta ter sig annorlunda beroende på övning och verktyg. Efter att deltagarna blivit inspirerande är 

det dags för en idégenerering. (Michanek & Breiler, 2012) Om det inte finns verktyg för att samla och 

konkretisera det som författarna kallar för flyktiga tankar och inspiration anser författarna att 

gruppers idégenerering blir mindre fokuserad och effektiv då det inte finns en samlad bild att 

idégenerera kring. Författarna menar på och ser ett problem då gruppens medlemmar skall försöka 

konkretisera ned och se ett ämne eller sammanhang på ett liknande sätt inför en idégenerering.  

 

Författarnas intresseområde finns emellan de första två faserna, det vill säga mellan 

faserna som kallas Inspiration & Informationsinhämtning och Idégenerering i den 

workshopsmetod som kallas DO TANK. Författarna vill undersöka och identifiera vad 

som sker mellan de två faserna. 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Det finns svårigheter att gå från det författarna i studien kallar för inspiration och 

informationsinhämtningsfasen vidare till idégenreringsfasen, då information och tankar fortfarande 

inte är fastställda i gruppen. Författarna har identifierat att gruppmedlemmarna kan ha olika 

Figur 2 Författarnas egen figur över processen 
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uppfattningar om vad som ska idégenereras kring. Problemet som författarna identifierat är att de 

vill hitta och verifiera verktyg för att kunna främja konkretisering av gruppens flyktiga och 

svårtolkade tankar.  

Författarna till denna studie menar att denna process går att underlätta genom att tillföra konkreta 

verktyg anpassade och testade för idéutvecklingsprocessernas olika faser. Dessa metoder för 

konkretisering och förberedelser inför idégenerering i grupp har författarna intresserat sig för.  

Genom att delta och facilitera ett antal DO TANK-processer hoppas författarna med hjälp av 

verktyget Storyboard kunna påvisa att det existerar verktyg för idégenerering som kan hjälpa grupper 

att bryta ned hinder och skapa en gemensam bild inför en idégenererings-session, och på så sätt 

kunna underlätta förflyttningen mellan inspiration och informationsinhämtning till påbörjad 

idégenerering (se figur 2). 

 

2.2 Forskningsfråga 

Hur kan verktyget Storyboard användas för att konkretisera och samla information kring ett 

problemområde?  

 

2.3 Syfte  

Det primära syftet är att undersöka hur verktyget Storyboard, tidigare använt inom filmindustrin 

(Hart, 1999) och som reflektionsverktyg (Wikström, 2012) kan användas som konkretiseringsverktyg 

inför en idégenerering i en gruppkonstellation?  

Det sekundära syftet är att författarna vill utvecklas inom området idégenerering, genom att 

facilitera och stödja ett antal idégenereringsprocesser.  

 

2.4 Innovationsbidrag 

Författarna anser att denna studie och arbetet bakom har tre separata innovationsbidrag.  

Författarna har testat verktyget Storyboard för att påvisa dess egenskaper under en 

idégenereringsprocess, vilket i sin tur leder till ett bidrag till Wikströms och andra intressenters 

forskning.  

 

Författarna har genom de DO TANK:s de faciliterat lärt ut processen och dess egenskaper till 

flertalet människor i olika åldrar, med olika etniska bakgrunder, olika professioner och kunskap. 

På så vis har ämnet innovation och idégenerering uppmärksammats och en kunskap om ämnena 

och dess olika verktyg har spridits.  

 

Författarnas resultat, denna studie, kan ses som ett innovationsbidrag då de personer som är 

intresserade av att få en djupare förståelse kring idégenerering och framförallt användandet av 

Storyboard kopplat till idégenerering kan ta del av denna studie.  
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2.5 Målgrupp 

Studiens målgrupper innefattar bland annat olika typer av företag, som kan dra nytta av det genom 

studiens presenterade sätt att se på idéutveckling och dra lärdom och kunskap av de presenterade 

verktygen för att kunna implementera dessa i den egna organisationen vid idéutveckling. Även 

personer som är verksamma inom idétäta branscher. Lärare samt studerande vid högskola och 

universitet runt om i landet samt övriga intressenter i ämnet.     

 

2.6 Författarnas förförståelse 

Under sin studietid på Mälardalens Högskola har författarna deltagit i flertalet workshops och 

idégenereringsprocesser. Det har varit en del av utbildningen i innovationsteknik att planera och 

utföra workshops eller idégenererings-sessioner. Således har författarna en förförståelse kring hur 

likande sessioner kan te sig i tidsaspekt och i antal idéer som kommer fram.  

Denna förförståelse tillsammans med den nya kunskap författarna bildat sig under sin tid som 

facilitatorer ligger till grund för studien och de analyser som författarna presenterar under avsnittet 

Analys & Diskussion. Det är författarnas förförståelse tillsammans med den nya kunskap författarna 

tagit till sig under sin roll som forskare under denna studie som gör att författarna kan ge sin bild av 

sina insikter kopplat till det empiriska materialet som presenters under Empiri.  

 

2.7 Avgränsning   

Författarna har valt att rikta studien och dess teoretiska innehåll mot tre kunskapsområden: 

innovation, design samt kreativitet, där visualisering och skissens betydelse faller inom alla tre 

kunskapsområden.  

Vidare kommer studien att begränsa sig till stadiet mellan lösa tankar och idégenerering under en 

utvecklingsprocess, det vill säga perioden ifrån inspiration alternativt flyktiga tankar/idéer till 

konkretisering av dessa tankar visuellt. Detta för att inte utföra en allt för stor studie och skapa 

onödig information för läsaren, då fokus ligger på den tidiga delen av idéutveckling.      
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2.8 Ordlista:  

Facilitator  Det försvenskade engelska ordet för processledare. 

Flyktiga tankar Tänkta tankar som ofta lämnar medvetandet snabbt, trots att de kan  

  vara till stor nytta. 

DO TANK  Workshopbaserad idéutvecklingsprocess utformad av Wikström (2012). 

Konkretisering   Göra något ”flyktigt” begripligt och specificerat. 

Clean up  Att skapa idékluster för att skapa struktur under pendling mellan
  divergent och  konvergent tänkande under idéutveckling. 

Step-By-Step   Steg för steg (hänvisar till bestämda steg inom en utvecklingsprocess). 

Workshop   En arbetsprocess där en grupp individer arbetar koncentrerat på ett 
  projekt under  begränsad tid och plats, genomförs med fördel 
  tillsammans med en eller flera facilitatorer. 

Idétäta branscher Med Idétäta branscher menas under studien branscher som agerar 
inom områden där nya idéer är av största vikt för dess vardagliga 
överlevnad. Exempel på sådana branscher kan bland annat vara: media, 
design, reklam, konstruktion, och modeindustri där idégenerering hör 
till vardag.        
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3 Metod 
I Metodkapitlet får läsaren ta del av studiens utförande och motiveringar till vald metod. Detta ska ge 

läsaren en förståelse för studiens valda metod och tillvägagångssätt.  

Författarna fick i februari 2012 uppdrag att tillsammans med fyra andra agera facilitatorer åt ett 

projekt som genomfördes med hjälp av DO TANK:s. Syftet för projektet var att få fram tusen idéer 

med hjälp av en förutbestämd process. Det väcktes då ett intresse för denna process och en 

nyfikenhet kring de olika faserna i processen som författarna ville studera djupare. Med dessa 

förutsättningar kommer författarna att forma metodiken till denna studie. Resultaten av dessa DO 

TANK:s, tillsammans med intervjuer av facilitatorer, kommer att fungera som författarnas empiriska 

material och kommer att ligga till grund för de resultat som kommer att presenteras nedan i studien. 

Studien baseras på 24 tillfällen av DO TANK:s där 67 olika tävlande team har genomgått processen 

med facilitatorernas stöd. 

 

3.1 Angreppssätt 

Det finns två olika metodiska angreppssätt när det gäller att samla in data till studier, kvalitativa och 

kvantitativa. Vad som skiljer dem åt är främst vilken grad av formalisering de har och hur de 

använder sig av siffror och statistik. (Holme & Solvang, 1996) Kvalitativa studier används enligt 

Björklund & Paulsson (2003) när man som undersökare vill skapa sig en djupare kunskap och 

förståelse i ett specifikt ämne eller situation. I denna kvalitativa data finns det utrymme för 

undersökaren att tolka resultaten. Med hjälp av egna tidigare erfarenheter använder undersökaren 

sig själv och sina insikter som det primära forskningsverktyget. Kvalitativa studier är lämpliga när 

syftet är att belysa samband och få fram konceptuella beskrivningar (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001). Vad som utmärker kvalitativa metoder är att de är flexibla. De går att 

förändra under genomförandets gång, exempelvis genom att det är möjligt att addera information 

eller förändra ordningsföljden allt eftersom att ny information tillkommer. Denna flexibilitet gör att 

resultaten kan vara svåra att jämföra då det tillkommer ny informationen allt eftersom att 

undersökningen fortlöper.  (Holme & Solvang, 1996) 

Den kvantitativa metoden används när undersökaren vill kunna mäta eller värdera informationen 

numeriskt eller via diagram, detta kan exempelvis ske genom enkäter. Det som utmärker den 

kvantitativa metoden är strukturering, strukturen standardiseras tidigt i fasen. Ny kunskap som 

infinner sig hos undersökaren under genomförandets gång får inte påverka eller förändra det 

upplägg som finns. Detta bidrar till en kontinuitet genom hela processen som gör det enklare att 

jämföra de resultat som framkommer. (Holme & Solvang, 1996)  

Författarna har valt att arbeta efter en kvalitativ metod då avsikten är att själva delta genom att 

facilitera de DO TANK:s som utförs, som sedan bildar den empiriska referensramen till studien. Detta 

medför att författarna använder sig av sin tidigare kunskap och förförståelse för att tolka och förstå 

det material som kommer in. Författarna har möjlighet att tillämpa olika övningar för att under 

processens gång ta tillvara den nya kunskap som infunnit sig.  
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3.2 Aktionsforskning 

Genom att författarna analyserar teori och empiri och sedan tillsammans försöka lösa detta praktiska 

problem, anser de att det är aktionsforskning de bedriver. (Holme & Solvang 2008) Efter påbörjat 

uppdrag som facilitator identifierade författarna tillsammans med handledare ett problemområde 

där det saknades verktyg inför idégenerering. När författarna sedan samlar in data i form av både 

empiriska och teoretiska studier kan de stödja sin tes om problemområdet. För att se om det finns 

belägg för författarnas antagande om ett problemområde analyseras författarnas insamlade data, 

därefter kan författarna påvisa att det finns utrymme och behov av ytterligare ett verktyg i 

idéutvecklingens tidiga fas.  Aktionsforskning ses som en process som genom fortsatt utveckling 

löper kontinuerligt, processen blir ett kontinuerligt flöde av kunskap som tillämpas i praktiska 

metoder. (Bell, 2009) Denna tillämping sker genom återkoppling och reflektion om DO TANK-

processen, i samråd med såväl aktörer som under projektet och innovationstävlingen Smart Lunch 

avänts sig av processen, samt till Anders Wikstöm som tagit fram DO TANK-processen som en del av 

sin forskning. Författarna bidrar således till dessa aktörers verksamhetsområden och hjälper till att 

utveckla såväl DO TANK-processen, som att se på verktyget Storyboards möjliga anpassaning till 

andra idégenereringsprocessser.   

Enligt Björklund och Paulsson (2003) vandrar författarna mellan olika abstraktionsnivåer under 

studiens gång. Gränserna mellan nivåerna ligger mellan det generella (teorierna) och det konkreta 

(empirin). När man börjar i empirin och ser till verkligheten för att finna exempel som går att 

sammanfattas till teori, använder man sig av induktion. Induktion går från empiri till teori, och det 

studerade ämnet behöver inte ha haft någon inläsning av tidigare existerande forskning, utan istället 

formuleras teori utifrån den empiri som insamlats. Vid deduktion ser man först till teorin för att 

sedan omtolka den till förutsägelser om empirin. I nästa steg ska dessa förutsägelser bekräftas 

genom insamlande av data. Genom den befintliga teorin ska författarna dra slutsatser kring separat 

fakta. (Björklund & Paulsson, 2003)  

I denna studie pendlar författarna mellan olika abstraktionsnivåer, detta kallad abduktion. (Björklund 

& Paulsson, 2003) Författarna identifierade ett problemområde ifrån empirin (induktion), men det 

var först efter att författarna studerat ämnet djupare genom teorin som de konkret kunde bestämma 

och arbeta vidare med problemområdet (deduktion). När författarna deltagit och observerat DO 

TANK:s, har de samlat ny information och identifierat företeelser som de ställt mot teorin och sedan 

vice versa. 

 

3.3 Litteraturstudier 

För att knyta an till existerande vetande inom problemområdet och skapa en bättre uppfattning om 

de företeelserna som finns inom ämnena, har författarna läst in sig på befintlig teori. Bell (2009) 

beskriver teori som det aktuella kunskapsområdet inom ett ämnesområde (Bell, 2009). Den kritiskt 

granskade teorin presenteras och redovisas i ett avsnitt nedan. Där ger författarna belägg för vala 

teorier, visar jämförelser med andra teorier och påvisar kännedom om ämnet och vald teori. 

Den teori som ligger till grund för studien är litteraturstudier. Allt skrivet material räknas till 

litteraturstudier (Björklund & Paulsson, 2003), författarna till studien har dock valt att enbart 

behandla publicerade skrifter med bakomliggande vetenskapliga eller empiriska studier. Till detta 
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räknar författarna vetenskapliga artiklar och böcker, alltså inte insändare eller traditionella 

tidningsartiklar som saknar vetenskapliga belägg. Dessa artiklar har författarna sökt via databaser 

med sökorden vizualisation, sketching, design, development, generating ideas, ideas, storytelling, 

innovation, Storyboard, creativity, ideation. De teorier som inte lever upp till ovan nämnda har enligt 

författarna annan relevans eller trovärdighet bakom sig för att passa studien. Dessa är bland andra 

kompendium från kulturhuset och beskrivning av DO TANK-processen. 

Då litteraturstudierna är sekundärdata, det vill säga skrivna för ett annat syfte än den aktuella 

studien (Björklund & Paulsson, 2003), kommer författarna att ha ett kritiskt förhållningsätt till denna. 

Att ha ett kritiskt förhållningssätt betyder i detta fall att författarna noggrant ska överväga om teorin 

är relevant för studiens syfte, samt om den är tillförlitlig. Många av de teorier som används i studien 

är generella det vill säga att de kan med modifikation stämma in på flera olika områden och 

därigenom stödja flera olika slutsatser. Författarna vet med sig detta och har noga övervägt dess 

anpassning mot det material som presenteras i studien.  

Vidare kritik mot den valda litteraturen är att trots att ingen eller få av studiens medverkande är 

professionella utövare kring det ämne de utforskat har författarna ändå valt att bruka Schöns (1983) 

teorier då de anser att det finns ett värde i att kunna lyfta upp och skapa en diskussion kring studiens 

resultat kopplat till hur professionella utövare skulle agera i liknande situationer. Vidare vet 

författarna om att såväl kvalité som nivå i en liknande gruppsammansättning som de som skapats 

under de ordnade workshopsen skiftar mellan professionella utövare och personer som inte agerar 

professionellt inom ett område, likväl som att det finns skillnader i såväl ålder som erfarenhet och 

utbildning osv. hos de deltagare som deltagit i DO TANK:s och de utövare som benämns av Schön 

(1983).  

 

3.4 Praktisk tillämpning 

3.4.1 DO TANK:s 

Den workshop-process som författarna arbetar efter under den empiriska insamlingen är från Anders 

Wikströms (2012) utformning som kallas DO TANK. Processen har utformats efter Schön´s (1983) 

teori om hur professionella reflekterar under 

tiden de arbetar, och har utgångspunkt i en 

modell som Wikström (2012) utformat med 

inspiration av Schön (1983). Processen börjar 

således med att namnge (namning) de frågor 

som finns inom ramen för ämnet som ska 

behandlas. Därefter så sker en inramning 

(framing) av ämnet, det vill säga att problemet 

ramas in, för att sedan generera lösningar till 

problemet genom idégenerering (moving). I 

nästa steg reflekterar man över lösningarna, får 

ny input och därmed ny kunskap. 

 Figur 3 Författarnas egen bearbetade modell: (Wikström 2012) 



     METOD 

 

10 
 

Efter att facilitatorerna samt tillika författarna deltagit under en pilot DO TANK på kulturhuset i 

början på mars 2012, uppmärksammades det att verktygen som använts under processen var för 

svåra för processens målgrupp, deltagarna på DO TANK:en uppfattade helt enkelt inte de akademiska 

ord som använts i de olika verktygen. Målgruppen bestod vid detta tillfälle av skolelever i åldern 13-

19 år. Facilatorerna samt tillika författarna har genom såväl diskussion som reflektion med såväl 

Wikström (som satt ihop processen) som aktörer av Smart Lunch tävlingen (se bilaga 1), hjälpt till att 

utveckla och påverka utformningen av DO TANK-processens verktyg.  

Det gjordes bland annat förenklingar i beskrivning och visualisering av de olika verktygen, krångliga 

ord byttes ut och förtydligades. Verktygets visualisering förenklades för att deltagarna lättare skulle 

kunna se var deltagarna skulle fylla i vad i de olika verktygen. Således genom författarnas arbete som 

medverkande facilatorer under projektet Smart Lunch, parallellt med studiens framväxande har 

verktygens utformning förändrats och kan därför skilja sig åt och se lite annorlunda ut under det 

senare avsnittet Tolkning av DO TANK-Material.  

Under de DO TANK som utförts har grupperna varit mellan tre till fem deltagare. Processen stöds 

med hjälp av verktyg och visualiseringar utformade av Wikström (2012) En DO TANK pågår under 1,5 

timme och indelad i tre lika långa faser. Dessa faser är: 

 Inspiration och informationshämtning 

 Idégenerering 

 Konceptualisering  

Inspiration och informationshämtning – Denna fas börjar med en individuell övning där 

deltagarna under fem minuter får fundera över framtiden. De aspekter de ska tänka kring är Vem 

eller vilka påverkar framtiden? Vilken osäkerhet råder? Aktuella trender? Facilitatorerna har tydligt 

informerat under processerna att årtalet 2020 som står på det visualiserade verktyget de får ut 

endast är en fingervisning. Deltagarna får själva välja hur långt in i framtiden de vill tänka. (se bilaga 

2) 

Efter dessa fem minuter diskuterar gruppen tillsammans hur de tänker om framtiden och bestämmer 

sig för ett område som de vill arbeta vidare med. Facilitatorerna finns hela tiden närvarande för att 

besvara frågor eller hjälpa gruppen att komma igång. Facilitatorernas främsta uppgift i denna fas är 

att få alla gruppmedlemmar delaktiga och att alla röster blir hörda.  

 

 

  

 

 

 

 

Vem eller vilka påverkar framtiden? 

 

Vilken osäkerhet råder? 

Aktuella trender? 
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När gruppen har en gemensam bild om valt problemområde ska de konkretisera ner sina tankar via 

ett Storyboard. Genom att rita och berätta om gruppens uttalade framtid så öppnas möjlighet för 

innovation (Wikström 2012). Med hjälp av Storyboard som verktyg skapar gruppen en visuell 

berättelse baserat på gruppens egna deras verbala diskussion kring området och skapar därigenom 

en samlad bild av problemområdet. Facilitatorerna finns under hela processen för att stötta och se 

till att hela gruppen är delaktig i utformandet av berättelsen. (för vidare information om verktyget 

Storyboard se bilaga 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idégenerering – När denna fas påbörjas ska gruppen ha ett gemensamt problemområde och en 

visuell historia med sig från tidigare fas. Gruppen väljer sedan ett ord som de anser speglar deras 

historia och arbetar utifrån det ordet i nästa övning som är Egenskapspussel. Egenskapspusslet går ut 

på att lista egenskaper av det valda ordet. I nästa steg väljs en av egenskaperna ut och på 

egenskapen listas motsvarigheter, alltså likadant som. Utav de listade motsvarigheterna väljs ett ord 

ut och på motsvarigheten listas det egenskaper igen.  

I dessa tre listor finns nu egenskaper, motsvarigheter och egenskaper. Gruppen väljer sedan tre utav 
dessa orden, ett från varje lista, som de ska idégenerera kring. Beroende på de olika gruppernas 
förutsättningar hjälper facilitatorerna dem att komma igång med idégenereringen utifrån de tre 
orden från egenskapspusslet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Storyboard (Wikström 2012) 
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Implementeringsfasen – När grupperna har kommit fram till en idé har de nått till 

implementeringsfasen. De blir då tilldelade det sista hjälpverktyget som är Konkretisering. I detta 
verktyg ska grupperna beskriva sina idéer och svara på frågor om idéernas egenskaper. När gruppen 
har skrivit ner och tydligt beskrivit sin idé är det enklare och mer öppet för så såväl gruppen och 
andra ska kunna förstå den. Frågorna i rutorna är utformade på så sätt att det återigen öppnas upp 
för diskussion i gruppen för att enas om en gemensam beskrivning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Primärdata  

För att skapa sig en uppfattning om hur problemet upplevs i empirin och därigenom finna en lösning 

har författarna deltagit och faciliterat ett flertal DO TANK:s. Författarna kommer att beskriva den 

verklighet som undersökningen avser och i den mån det går ska författarna presentera en objektiv 

bild av verkligheten. Då författarna har en viss förförståelse för problematiken är det av största vikt 

att studera företeelsen objektivt utan antaganden eller önskan om hur den borde vara. (Björklund & 

Paulsson, 2003) För att författarna ska kunna ge läsaren en förståelse för resonemangen som förs 

kring utförda DO TANK:s och för att ge konkreta exempel på vad processen givit för resultat, kommer 

tre idéer att slumpmässigt väljas ut, ett sannolikhetsurval, för att sedan analyseras i det empiriska 

materialet nedan (Holme & Solvang, 1996). Enligt Holme & Solvang (1996) är ett sannolikhetsurval 

något som baseras på slumpmässighet. Författarna kommer då att studera om och hur Storyboard 

har påverkat den slutgiltiga idén och om Storyboard har fungerat som ett verktyg för att samla 

gruppens tankar efter scenarioplaneringen. (Holme & Solvang, 1996) Då idéägarnas namn och e-

postadresser finns med på konkretiseringsverktyget har författarna valt att censurera vissa delar av 

verktyget.  

Författarna har även genomfört öppna dialogintervjuer med tre av de andra facilitatorerna som varit 

med och genomfört DO TANK:s. Det som kännetecknar en riktad öppen intervju är att respondenten 

först får besvara en bred fråga, alltså ospecificerad, och följdfrågan som formuleras av intervjuaren 

baseras på det svaren från den breda frågan. Då syftet med intervjuerna är att fördjupa och få större 

Figur 5 Egenskapspussel (Wikström 2012) 

Figur 6 Konkretisering (Wikström 2012) 
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förståelse för hur de andra facilitatorerna uppfattar Storyboard i en idégenereringsprocess, är en 

öppen intervjuform mer effektiv än en strukturerad intervju. (Lantz, 2007)  

Intervjuerna genomfördes i anslutning till faciliterade DO TANK:s då respondenterna hade sina 

intryck färskt i minnet. Respondenterna intervjuades i grupp om tre. För att skapa en avslappnad 

diskussion och att alla skulle känna sig bekväma valde författarna att inte ha några färdigformulerade 

följdfrågor utan istället att låta samtalet gå dit respondenternas svar förde det. Enligt Arbnor & 

Bjerke (1994) leder denna intervjumetodik till ett ökat samtalsdjup eftersom intervjuarna observerar, 

samtalar, lyssnar och registrerar vad respondenterna säger och sedan svarar tillbaka. (Arbnor & 

Bjerke, 1994) Författarna har spelat in intervjuerna för att kunna lyssna igen, dock har författarna 

valt att inte transkribera materialet då det skulle ge utrymme för misstolkningar, exempelvis 

sinnesstämning, tonläge och eventuell ironi. Författarna anser att detta är tillräckligt och dess tankar 

stöds av Lantz (2007) som menar att beroende på situation kan det räcka med att anteckna och 

lyssna på ljudupptagning. (Lantz, 2007) 

 

3.4.3 Intervjukritik  

Författarna är medvetna om att materialet från den kvalitativa intervjun kan ha påverkats eftersom 

respondenterna intervjuades i grupp om tre. Det kan vara så att respondenterna blivit påverkade av 

varandras svar och därför inte sagt sin egen mening. Detta kan i sin tur påverka författarnas tolkning 

av intervjun och dess resultat.  
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4 Teori 
I detta kapitel får läsaren ta del av den teoretiska referensram som använts för att få en djupare 

förståelse kring problemområdet. Läsaren blir presenterad för design och utvecklingsprocesser, 

idégenerering, olika typer av skisser, dess betydelser och hur de kan användas. 

4.1 Designprocessen  

Att beskriva en designprocess är inte på något sätt en enkel uppgift, det finns inte en designprocess 

likväl som att det inte finns en innovationsprocess eller en idéprocess. Även om en grupp följt en 

förutbestämd process finns det ingenting som säger att processen skulle utforma sig likadant från 

gång till gång, då problemlösning bygger på mänsklig interaktion såväl som omgivningens påverkan. 

(Kelly & Littman, 2001) Författarna kan konstatera att en sådan process är svår att förutbestämma. 

Det författarna kan försöka göra är att beskriva en generellt tillvägagångsätt, att försöka beskriva en 

utvecklingsprocess utifrån vissa kända faktorer.  

Idéprocesser utgår ofta ifrån tre centrala begrepp som finner sig relevanta till ämnet utveckling, 

dessa är idé, kreativitet och innovation (Michanek & Breiler, 2012). Utvecklingsprocesser är ofta 

likvärdiga mot ämnet, det vill säga att den bakomliggande processen är ofta liknande uppbyggd 

oberoende av bransch och ämnesområde, dock kan utkomsten av dessa processer aldrig bli identisk, 

då processen bygger på en ständig mänsklig interaktion (Bruce & Bessant, 2002).   

 

 

 

 

 

 

 

Michanek & Breiler (2012) beskriver en idéutvecklingsprocess som, till en början väldigt bred, men 

under tid ständigt avsmalnade. Genom den över tid avsmalnande processen bildas i gruppen en 

stigande specialisering mot valt ämne. (Michanek & Breiler, 2012) Det Michanek & Breiler (2012) 

beskriver här är en variant av Bessant och Tidd´s (2007) trattmodell där de beskriver att i och med 

utvecklingen av en ny produkt måste en projektgrupp sålla såväl idéer som gruppmedlemmar genom 

så kallade stage gates för att kunna skärma av såväl omvärldens påverkan som marknadsmässiga och 

tekniska valmöjligheter. (Tidd & Bessant, 2007) En enkel utvecklingsprocess kan bland annat enligt 

Michanek & Breiler (2012) beskrivas efter följande faser:  

Figur 7 Författarnas egen bearbetade modell av Development funnel of new product 
development. (Tidd & Bessant 2007: 
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 Behov, under denna fas är tanken att gå till botten med problemet, undersöka 

problemområdet grundligt och lära sig om den miljö som omger problemet. (Kelly & Littman, 

2001) Under denna fas är tanken att utveckla sin egen och gruppens förståelse kring vad det 

är för typ av problem gruppen skall lösa under projektet. Grundramarna och kriterier för 

projektet fastställs och utgör projektets utgångspunkt. (Michanek & Breiler, 2012) Utterback 

mfl. (2006) menar på att genom intruducerandet av internet har fasen för 

informationssökning både förenklats och förkortats då mer infomation kan tas in och 

bearbetas i en allt snabbare takt. (Utterback, o.a., 2006) 

 

Donald Schön (1983) talar i sin bok The Reflective Practitioner om designprocessen och 

speciellt vikten vid att särskilja processen i två olika delar. Dessa delar benämner Schön som 

problem setting och problem solving. Tanken är att inte enbart se designprocessen som en 

problemlösande process utformad för att lösa utsatta problem då problemformulerande är 

en minst lika viktig del av processen. (Schön, 1983) Problematiseringen sätter nivån på 

lösningen (Buxton, 2007). Schön (1983) menar att professionella praktiserande 

problemlösare spenderar minst lika mycket tid och arbete med att identifiera sina problem 

och förstå såväl dess bakgrund som sammanhang för att hitta ”rätt problem” som att faktiskt 

leverera lösningar. (Schön, 1983) 

 

”If you are going to break something, including a tradition, the more you 

understand it, the better job you can do” – Bill Buxton 

 

 Idégenerering, nästa fas beskrivs oftast som en av de mest kreativa under ett 

utvecklingsprojekt där gruppens medlemmar skall leverera lösningar (idéer) till det 

uppmålade problemområdet. Genom olika typer av idégenereringar skaps många olika idéer 

som många kommer att vara, i dagsläget direkt omöjliga för implementering. Tanken är att 

Figur 8, Författarnas egen bearbetade modell, Idéprocess (Michanek & breiler 2012) 
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leverera många olika idéer och stimulera gruppens medlemmar så väl som möjligt (genom 

högt tempo eller långsamt, genom individuellt arbete eller arbete i grupp) för att få fram så 

många möjliga lösningar som möjligt. (Michanek & Breiler, 2012) (Kelly & Littman, 2001) 

 

 Idéutveckling och urval, under denna fas beskriver författarna vikten av att skapa översikt 

och förståelse av ämnesområdet, under denna fas är det av största vikt för projektgruppen 

att börja sålla ut sina framtagna idéer och genom ökad diskussion i gruppen skapa en ökad 

relevans och kvalité i de framtonade (av gruppen utvalda) idéerna.  

 

 Konkretisering, under denna fas ligger vikt på idéutveckling från idé till koncept, genom att 

koppla ihop idéer med koppling till varandra kan projektgruppen skapa en sammanfattande 

bild av deras idé kopplat till ämnes och det siktade problemområdet. Projektgruppen kan på 

detta sätt skapa ett hållbart koncept. Enligt Michanek & Breiler (2012) kommer även 

visualisering in under denna fas i arbetsprocessen.  

 

 Resultat, under resultatfasen samlas allt relevant material som stämmer mot 

projektgruppens uppsatta målbild in. De samlade slutgiltiga koncepten skall vara så pass 

genomarbetade och utvärderade att de genom en enkel presentation för att en person i 

ledande befattning skall kunna ta beslut kring konceptens fortsatta överlevnad samt 

implementering mot problemområde. (Michanek & Breiler, 2012) 

Denna ovan beskrivna struktur av en utvecklingsprocess är som tidigare nämnts enbart en 

generalisering. En utvecklingsprocess är inte en linjär process och är därför en icke konsekvent 

problemlösningsprocess. Något som bland annat lyfts upp av Buijs (2007) genom en modell av 

Couger publicerad 1995, där Buijs (2007) menar på att det traditionella sättet att se till idéutveckling 

som en step-by-step process, med olika typer av stage gates för att säkerställa kvalitén i lösningarna, 

där varje steg följer det föregående i en förutbestämd process är föråldrat. Han menar på att stegen 

eller faserna i en utvecklingsprocess alltid ser olika ut beroende på gruppens tidigare erfarenhet, 

personliga egenskaper, kunskap och dess individuella bedömning av problemet som ligger framför 

dem. (Buijs, 2007)  

Schön pressenterade redan 1983 liknande tankar, där han menar på att professionella utövare inom 

problemlösande yrken tenderar att skapa ett reflekterande synsätt, en reflekterande konversation 

gentemot det problem de ställs inför. En professionell utövare har kunskap nog att kunna läsa av en 

komplex situation och ta till sig den information som anses viktlig för att kunna skapa sig en 

förståelse för såväl ämnesområdet, som att sätta sig in och kunna definiera det bakomliggande 

problem till det problem som identifierats av kunden. (Schön, 1983)  

Schön (1983) menar att en reflekterande praktiserande (som han uttrycker sig) behöver inse att det 

inte räcker med att tolka ett problem framing utan att omtolkande reframing är en stor del av en 

effektiv problemlösningsprocess. (Schön, 1983)  
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Genom att se till Schön´s (1983) sätt att se på idéutveckling/problemlösning som en icke linjär 

process där omtolkning av information är en stor del av processen har Chakravorty, Hales, & Herbert 

(2008) skapat en modell (se ovan) där de bygger på Schön´s (1983) teorier och menar på att 

problemlösande börjar med problemidentifiering och går vidare med informationsinhämtning, vidare 

till att generera alternativa lösningar, utvärdera möjliga lösningar för att sedan kunna implementera 

dessa.  (Schön, 1983) (Chakravorty, Hales, & Herbert, 2008) 

Chakravorty, Hales, & Herbert, (2008) samt Schön (1983) menar på att när problemen är enkla att 

lösa, och enkla att identifiera, fortlöper problemlösning ofta på ett smidigt och strukturerat sätt 

enligt denna struktur. När problemen är komplicerade och svåra att identifiera skapas ett 

reflekterande inom processen vilket innebär att gruppen inte följer samma linjära process vid 

problemlösande utan snarare hoppar mellan olika faser beroende på problemets identifiering och 

omfattning samt gruppens kunskap i ämnesområdet. Det kan därför vara aktuellt för gruppen att 

skapa cykler av processen där omtolkning och loopar är nödvändiga för att exempelvis komplettera 

kunskapen inom ett visst område, vid sådana tillfällen tvingas gruppen att backa och skapa en större 

förståelse innan de kan fortsätta utveckla sina idéer. (Chakravorty, Hales, & Herbert, 2008) (Schön, 

1983)  

Schön (1983) menar att inramning av ett problem inte alltid innebär att problemet fastställs utan att 

även professionella aktörer ständigt omvärderar såväl uttalade problem som lösningar, där en 

lösning till ett problem alltid är unik för just situationen. (Schön, 1983) (Kelly & Littman, 2001)  

Fig. 9 Författarnas egen bearbetade modell av The nonsequential nature of the Creative Process. 
(Chakravorty, Hales, & Herbert, 2008) 
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Både Schön (1983) och Kelly & Littman (2001) föreskriver snarare riktlinjer för en problemlösare att 

arbeta mot än att följa faktiska processer. Genom att anpassa sitt agerande mot situationen menar 

de att designern bör skapa fokus mot vilken fas som är aktuell att arbeta i just för tillfället, snarare än 

att påvisa vilka områden som måste beröras under processen för att säkerställa resultat. Genom att 

se problemlösning som ett förhållningssätt och skapa lärande cykler inom processen utvecklas såväl 

individen som gruppen. (Schön, 1983) (Kelly & Littman, 2001) Att problemet kräver en lösning är ett 

faktum, därför behövs en tidsbegränsning för att inför gruppen skapa ett behov av konkretisering, att 

anpassa sina lösningar skarpt mot gruppens uttalade problem. (Kelly & Littman, 2001)  

Schön´s (1983) paradigm att kunna se designprocessen som reflektion-in-action, att designern själv 

förhåller sig mot problemet med hjälp av sin tidigare erfarenhet, istället för den traditionella step-by-

step synen på problemlösning. Detta påvisar att det är viktigt för den professionella individen att 

tolka sin erfarenhet kring vissa situationer, individen bör inte tro att situationen är på ett visst sätt 

(Knowing-in-action). Utan att individen behöver använda ett reflekterande synsätt över 

problemsituationen och använder något som Schön (1983) beskriver som reflection-in-action. Att 

individen vid mötet med situationen inte går till sin kunskap och färdiga schemata om kring 

situationen bör lösas utan att individen skapar ett reflekterande synsätt mot situationen. (Valkenburg 

& Dorst, 1998) (Schön, 1983)     

 

4.2 Att generera idéer 

Ofta talas det om idégenerering som den kreativa delen under en utvecklingsprocess där gruppens 

deltagare har total frihet i sitt idéarbete och utan någon som helst struktur. Det stämmer att 

idégenereringen är en central del under ett idéarbete, dock är det felaktigt att hävda att denna till 

ytan kaosartade fas saknar struktur. En idégenereringsprocess är en resultatorienterad process med 

syfte att skapa såväl många möjliga lösningar som en förståelse för problemområdet och dess 

omvärld.  (Michanek & Breiler, 2012)  

Enligt Schön (1983) finns som tidigare nämnts två viktiga delar i en designprocess nämligen problem 

setting och problem solving. I fasen för idégenereringen ges gruppen eller teamet möjlighet att ge 

uttryck för båda dessa uttryck. Schön (1983) menar på att formulerandet av problemet och 

utforskandet av dess omgivning är en minst lika stor del av en problemlösningsprocess som att 

faktiskt generera idéer. (Schön, 1983) Gruppen skapar till en start genom ett divergent tänkande en 

kartläggning det problem gruppen tänkt att skapa en lösning anpassat mot, och skapar därigenom en 

förståelse för hur problemet ser verkligen ser ut. (Buxton, 2007) 

Under en väl utformad idégenereringsprocess anpassas ofta såväl metoder, som tekniker för 

idégenerering till gruppen för att få dess deltagare att generera så mycket idéer som möjligt. 

Processledaren använder sig vanligtvis av olika typer av stimuli, och påvisar möjliga sätt att tänka 

inför gruppen såväl som att skifta tempo under processens delar. (Michanek & Breiler, 2012) Detta 

för att kunna påverka gruppens deltagare till att kunna tänka långt utanför sin egen trygghetszon och 

riva de acciationshinder som finns kopplat till det valda ämnet och problemområdet.  (Johansson, 

2005)  
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Michanek & Breiler (2012) samt Kelly & Littman (2001) menar på att det under en 

idégenereringsprocess förekommer vissa generella riktlinjer, dessa kan sammanfattas som:  

Släppa sina mentala begränsingar, att främja gruppen till galna och ouppnåliga idéer, samt att bygga 

på varandras. Då det är sådant som kommer att främja en lösning som ligger flera steg framför den 

gamla.  

Producera många idéer, Genom att producera många idéer rensar gruppen ut de idéer som andra 

”redan tänkt” och skapar möjlighet till att skapa något bättre. Gruppen får dessutom en bra 

genomgång till de möjliga lösningar som existerar eller kan existera kring problemområdet. 

Johansson (2005) menar på att något som kännetecknar framgångsrika innovatörer och team är att 

de utvecklar och genomför många olika idéer  (Johansson, 2005).   

Anteckna och visualicera, uppmuntra gruppen till att visualicera och skriva ned sina tankar och idéer 

kring problemområdet. Detta för att bevara de idéer som kommer upp, genom att få ned dessa idéer 

på prent förhindrar deltagaren att dessa flyktiga tankar inte försvinner samt för att senare kunna 

påvisa och dela med sig till gruppen. 

Tänk bort normer i omvärlden, försök att inte att begränsa ditt tänkande till rådande normer och 

regler i sammhället utan påpeka dina idéer för gruppen i samma stund som de kommer upp. 

Att Inte kritisera och värdera, genom att inte kritiera gruppens idéer främjas ett friande tänaknde 

under den divergenta fasen. Kritiserande och urgallring av idéer kommer att ske senare i processen 

dock inte under den tidiga idégenereringen.  

Det finns ingen hirarki, under en idégenereringsprocess. Att tänka att en expert i ett ämne eller en 

akturitär person vet bäst är fel. Alla har under en idégenerering lika mycket att säga till om, gruppen 

måste våga släppa på dessa band och skapa ett jämnlikt förhållningssätt.  

Att inte analysera sönder idéer, en idé under denna fas är väldigt ömtålig och behöver byggas på av 

gruppen i stort innan denna börjar ifrågasättas. Försök med att inte till en början att tänka på ett 

möjligt genomförande av idén utan utforska istället fler idéer och möjliga lösningar anpassat till 

problemområdet.  (Michanek & Breiler, 2012) (Kelly & Littman, 2001)    

 

4.3 Divergent och Konvergent tänkande 

Under en utvecklingsprocess går oftast en projektgrupp igenom många olika faser. Delar eller faser 

som anpassat till projektet hjälper olika gruppers medlemmar att tänka utanför den satta ”ramen” 

och lyckas att framkalla så bra lösningar som möjligt, anpassade till gruppens utvalda 

problemområde. (Buxton, 2007) Den idégenererande delen av en utvecklingsprocess är en kreativ 

process, en process som leder till nya idéer. (Buijs, 2007)  

En idéutvecklingsprocess är inte en step-by-step (linjär process) och bör därför behandlas därefter 

för att främja ett fritt tänkande, individen måste genom processens ram kunna stimuleras till den 

gräns att han/hon kan öppna upp sitt sinne för att bryta såväl förutbestämda normer som regler i 

gruppens valda ämnesområde. (Buijs, 2007) För att skapa den variation som behövs för såväl grupper 
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som individer för att våga lämna sin trygghetszon och tänka utanför de satta ramarna behövs ett 

divergent tänkande. (Johansson, 2005)  

Divergent tänkande kan beskrivas som ett mentalt förhållningssätt där individer alternativt grupper 

ständigt söker efter lösningar, där flera olika öppna tankesätt kan leda till många olika möjliga 

lösningar till samma problem. (Buxton, 2007) Genom att arbeta med ett divergent tänkande under 

delar av utvecklingsprocessen skapas en kartläggning av såväl de existerande lösningarna till det 

satta problemet likväl som andra möjliga lösningar.  

Olika grupper kan genom detta förhållningssätt skapa sig en större urvalsbredd till möjliga lösningar, 

genom att skapa denna urvalsbredd kan de också få en större kvalité i lösningarna. Att se till fler 

möjliga svar kopplat till det identifierade problemområdet. Viktigt att bemärka för den divergenta 

fasen av en utvecklingsprocess är att det inte finns något rätt eller fel. Då ett sökande efter många 

olika möjliga lösningar skapar en mångfald av idéer. Denna mångfald behövs för att grupper skall 

kunna tänka ännu längre och lyckas bryta normen för lösningar inom ämnesområdet och därigenom 

lyckas skapa en förutsättning för en radikal och banbrytande alternativt normskapande innovation. 

(Buxton, 2007) 

Motsatsen till det divergenta tänkandet nämligen det konvergenta tänkandet kan däremot beskrivas 

som ett mentalt förhållningssätt där individer alternativt grupper söker efter ett sätt att lösa ett 

problem på. Fokus vid konvergent tänkande kretsar kring att komma på det rätta svaret. Konvergent 

tänkande kopplades förr ofta ihop med en typ av intelligent kreativitet, något som då värderades 

högt och som troligtvis ligger till grund för människans numera höga krav på inlärning och 

återkallning av ”rätt” svar. (Buxton, 2007)   

Enligt Buxton, (2007) så behövs såväl det konvergenta (sammanstrålande) som divergenta 

(avvikande) tänkandet under en utvecklingsprocess. Genom att kombinera och pendla mellan dessa 

två olika typer av tänkande kan gruppen hitta en lösning vars ”ram” ligger betydligt längre ifrån såväl 

gruppens som det ursprungliga problemområdets och då också ofta kundens förutsatta norm. 

(Buxton, 2007) 

Enligt Buijs (2007) är det facilitatorn eller processledarens ansvar att få sin grupp att skifta fokus 

mellan det divergenta och konvergenta tänkandet, vilket 

till största delen sker genom introducerande av olika 

typer av idégenereringsverktyg. (Buijs, 2007)  

Buijs (2007) tar upp vikten av att gruppens kreativa 

ledare inte bara skall skifta fokus utan eftertanke, då den 

divergenta fasen kräver ett fördomsfritt klimat från 

gruppens deltagare för att skapa öppenhet. Helt i 

motsats till den konvergenta fasen som nästintill helt 

baseras på dömande och utsållning av gruppens idéer. 

(Buijs, 2007)  

För att gruppen skall kunna ha kontroll över de idéer som 

de kommit upp under de divergenta faserna vidare in i de 

konvergenta faserna bör processledaren hjälpa gruppen 
Figur 10, Författarnas egen bearbetade 

modell (Buijs 2007) 
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att strukturera upp idéerna. Detta bör enligt Buijs (2007) ske genom att skapa metaforiska namn för 

de lösa idéerna och skapa idékluster för gruppens idéer. Denna strukturering benämns av Buijs 

(2007) som att göra en Clean up ett klustrande steg innan gruppen skiftar fokus mot divergent 

alternativt konvergent tänkande(se Fig.10). (Buijs, 2007)  

 

4.4 Skissande och utveckling 

Enligt Buxton (2007) utvecklades både företeelsen med skisser samt design redan på medeltiden, där 

tanken med skissandet var att separera utformningen av ting ifrån själva tillverkningsprocessen. 

Skissandet som företeelse utvecklades för att formgivare/beställare skulle kunna utveckla och 

kommunicera sina idéer i förhand. Skissande som form kan ses som en distinkt form av tecknande. 

(Buxton, 2007)  

Genom vår historia har skisser förklarat, utvecklat, och påvisat problem som människan ställts inför, 

genom att använda skissande som verktyg kan individen skapa en aning om vad det är han/hon skall 

utföra, genom att kommunicera med hjälp av skisser kan individen skapa ett utbyte mellan den 

projekterande ytan av pappret och individens eget sinne. (Buxton, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissande som företeelse passar in i en utvecklingsprocess. Buxtons (2007) beskriver en designtratt 

(se Fig.11). På samma sätt som Bessant & Tidd´s (2007) utvecklingstunnel för produktutveckling 

(Bessant & Tidd, 2007 sid 165) har Buxton (2007) utvecklat en trattmodell där han påvisar vikten av 

skissande under en utvecklingsprocess. Han beskriver utvecklingen i designtratt med att starta med 

idéns möjliga utformning och sluta med ett produkt anpassat användbarhetstest. (Buxton, 2007)  

 

Figur 11, Författarna egen bearbetade modell; Design Funnel (Buxton 2007) 
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Buxton (2007) menar på att starten av processen (från vänster till höger) främst domineras av 

skissande. Skisser skapar enligt Buxton ett både snabbt, billigt och effektivt sätt att utforska gruppens 

olika idéer. Under processens utveckling skapas allt mer förfinade sätt att presentera och utforska de 

olika idéer gruppen väljer att gå vidare med (Wikström, 2010), modellen (fig.11) avslutas med 

framtagning av funktionsprototyper av den/de valda idéerna. (Buxton, 2007)  

Cirkelrörelsen i modellen är tänkt att påvisa användarens medverkan, där vikt ligger vid användarens 

medverkan inte bara vid funktionstesterna i slutet av processen utan genom hela projektet. Vidare 

påvisar de olika axlarna gruppens framväxande investering kontra tid. Där Buxton (2007) påvisar att 

gruppen inte kan vara lika frisläppta varken idémässigt eller tidsmässigt som i skissfasen i 

utformningen av prototyperna. (Buxton, 2007) 

 

4.5 Olika typer av skisser  

Enligt bland andra Wikström (2010) existerar det olika typer av skisser under en konceptuell process, 

dessa skisser skiljer sig beroende på dess syfte. De olika typerna av skissande talar till och inbjuder 

såväl betraktaren som upphovsmannen till olika nivåer av interaktion. De olika typer av skissande 

som Wikström (2010) lyfter upp och särskiljer är: 

Thinking sketch – Den tänkande skissen, denna typ av skiss är en snabb tankeskiss enbart för 

individens egen idéutveckling. Tanken med denna tänkande skiss är för individen att snabbt och 

okomplicerat få ned sina tankar på papper. Skissen används även som en minnesanteckning då 

individen skall kunna återkalla sina flyktiga tankar bundna till skissen. 

Prescriptive sketch – Den föreskrivande skissen, denna typ av skiss används för att föreskriva 

eller förklara tanken som uppkommit i föregående typ av skiss. I denna typ av skiss lägger 

upphovsmannen in sin egen kunskap i skapandet och skapar därför ett värde i skissen. Denna typ 

av skiss är ofta till för upphovsmannen själv, men kan också användas i grupp genom 

idégenerering där gruppens medlemmar fritt kan experimentera, lägga till och tillsammans skapa 

och få kunskap kring idén genom skissen.  

Talking sketch – Den talande skissen, denna typ av skiss är tänkt att förklara såväl idén som idéns 

kontext. Genom att blanda skissande med text skapar upphovsmannen en informativ grafisk bild 

som kan kommunicera upphovsmannens tanke. Tanken bakom idén är att skapa en gemensam 

talande bild för hela projektgruppen, där gruppmedlemmarna själva kan utforska och lägga till 

såväl till skissen som texten. Under denna typ av skiss möts den interna och externa 

kommunikationen i bilden. 

Memory drawing – Minnesteckning, denna typ av teckning eller skiss är den första som verkligen 

illustrerar idén. Genom att skapa en framtoning om hur produkten/idén/tjänsten skulle te sig och 

inbjuda till diskussion i projektgruppen kan en rad av kollaborativa skisser framträda. Denna del i 

skissandet innefattas av en divergent fas, skisserna bör därför inte begränsa gruppen genom att 

överarbetas utan vara öppna och inbjuda till att främja gruppens kreativa idéer.  

Technical drawing - Teknisk ritning, en ritning över gruppens tekniska lösning. Denna skiss är på 

sätt och vis satt i sten, trots att nya idéer kan lyftas upp och implementeras i lösningen. 
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Konkretisering och konvergent tänkande ligger under denna typ av skiss i fokus. Denna typ av 

ritning skall kunna påvisa lösningen i detalj och förmedla och förklara komplexiteten i lösningen.  

Descriptive drawing – Beskrivande skiss, under denna typ av skiss är tanken att gruppen skall 

kunna lyfta fram och påvisa lösningens funktion. Fokus här ligger på att kunna förmedla och 

visuellt leverera lösningen till problemet. Samt att kunna påvisa funktionen kopplat till 

problemområdet.  

Presentation drawing – presentationsteckning, påvisar den färdiga produkten i sin helhet i på ett 

visuellt tilltalande sätt. Teckningen är ofta till för att visas upp för uppdragsgivare och skapar en 

tanke om en levererad helhetslösning. Denna typ av teckning är ofta mer en grafisk illustration 

än en regelrätt teckning. Ofta presenteras ofta även de andra skisserna under en presentation för 

att kunna påvisa den gångna processen och få uppdragsgivaren att verkligen se lösningen. 

(Wikström, 2010)  

Om vi skall kunna definiera attribut som kan tillskrivas en skiss kan vi se till Bill Buxton som i sin bok 

Sketching User Experiences (2007) går igenom kriterier av vad han räknar som relevanta attribut för 

en skiss, dessa attribut kan listas som:  

Snabb – En skiss går snabbt att utföra, eller ger åtminstone det intrycket till betraktaren. 

Påvisande – En skiss anpassas till situation och vad den skall påvisa.  

Billig – En skiss bör vara billig, för att kostnadseffektivt kunna utforska ett koncept.    

Disponibel – en skiss bör kunna kastas efter sin påvisade mening, kan den inte bara kastas är den 

troligtvis överarbetad och inte längre en skiss utan en teckning.  

En del av en helhet – En skiss är inte skapad för att fungera i isolering, en skiss är en del av ett 

koncept, en skiss är en utforskning av ett koncept och fungerar därigenom bäst med en serie 

andra skisser för att påvisa och kommunicera en eller flera idéer till betraktaren. 

Ren – En skiss bör påvisa en speciell typ av känsla hos betraktaren, den bör inbjuda till 

konversation och förändring, i motsats mot andra typer av skisser och teckningar.  

Distinkt genre – En skiss bör vara öppen och fri inte satt i sten, också kunna påvisa detta för 

betraktaren. 

Minimalt med detaljer – En skiss bör inte innehålla detaljer (om det inte är just detaljerna som 

diskuteras), det är hjälpfullt om skissen inte påvisar alla svar, utan är ren och enbart har det som 

påvisar vad det är för något. Detta för att vilja skapa konversation omkring skissen eller idén. 

Föreslå och utforska istället för att berätta – En skiss bör inte berätta, utan snarare föreslå en 

lösning. 

Ambitiösa – Buxton menar också på att en skiss bör vara ambitiös gjord då detta bestämmer 

skissens värde för betraktaren. En ambitiös skiss får en större möjlighet att bli tolkad på olika sätt 

och kunna skapa nya relationer, både mellan skiss och skapare, mellan skiss och betraktare men 

också i själva skissen (mellan olika delar av skissen). (Buxton, 2007)   
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4.6 Om kommunikation mellan person och skiss 

 “They are a kind of external representation, a cognitive tool developed to 

facilitate information processing.” – Barbara Tversky  

Citatet ovan angående skisser kommer ifrån Tversky (1999) som menar att skissande som 

uttryckssätt är en väsentlig del av en designers arbete då denna skapar såväl mentala projektioner 

som dialog mot den framväxande skissen. Hon menar på att även skissandet såväl som 

designprocessen i stort går i cykler där designern utrycker sina idéer externt genom skissandet och 

sedan eliminerar, lägger till, interpreterar (tolkar) ändrar, och återtolkar skissen under dess framväxt 

och utveckling. För designern skapar detta ett utbyte genom att skissen ”talar” till designern, genom 

designerns tankar kopplade till skissens speciella särdrag. (Tversky, 1999)   

Hon menar på att skisser är en sorts extern representation för individens egna tankar. Att skissande 

som företeelse är en av många olika uttryckssätt för att facilitera minne och tankeutveckling. Tversky 

(1999) menar att framgångsrika externa kognitiva verktyg vanligtvis kompenserar för människans 

begränsning i minne och informationshantering samtidigt som de utnyttjar samma begränsning. Det 

vill säga att individen får ett ständigt utbyte av verktyget, samtidigt som det hjälper individen att 

”lasta av” information för återkallning.  Tversky (1999) menar därför att processen runt skissande kan 

räknas in som ett sådant verktyg då individen lagrar information samt skapar sitt eget utbyte under 

skissens framväxt. Skisser kan därför användas som återgivande beskrivningar för att underlätta 

sorteringen av den information som individen behandlar under en idéutvecklingsprocess. En skiss 

skapar dessutom fokus på de mest relevanta bitarna och tar bort ”surret” i omgivningen (det 

irrelevanta som omger idén). (McCloud, 1998) (Tversky, 1999)  

En skiss kan enligt Tversky (1999) tolkas likt ett uttryck för en bild med undantaget att en skiss eller 

teckning, se till serieteckningar, designskisser och kartor innehåller mer information. Information 

som inte är nödvändig i en bild då denna direkt påvisar vad den representerar. (Tversky, 1999) En 

serie som är en förenkling av verkliga ting kan innehålla pilar, extra-sträck och annoteringar för att 

ytterligare förklara och förtydliga. Trots att skisser/teckningar till synes kan vara lik en bild så 

motsäger de sig ständigt mycket av det som gör att en bild byggs upp mot att faktiskt vara en bild. 

Skisser och teckningar likt serier, kartor och designskisser avslöjar grundläggande människans 

konception av verkligheten, i motsats till bilder och foton som påvisar människans perception av 

saker och ting. (Tversky, 1999) 

Att en individ i tidig ålder bygger upp sin egen verklighet kring skisser, väldigt enkelt konstruerade 

bilder kan vi se exempel på om vi ser till hur barn bygger upp sina 

skisser eller teckningar av människor. Barn ritar ofta 

huvudfotingar något som kan beskrivas som en 

förenkling. En huvudfoting består vanligtvis av en rund 

ring, något som kan beskrivas som såväl kropp som 

ansikte, vidare har den två enkelt tecknade ögon och 

en enkel streck-mun. Från den runda ringen utgår 

såväl armar som ben, ibland också fingrar och fötter/tår 

enkelt tecknade med streck (fig.12). Ett sådant tecknande 

Fig. 12  Författarnas egna figur över huvudfoting 



     TEORETISK REFERENSRAM 

 

25 
 

av barn betyder inte att barn tror att en människa ser ut som en huvudfoting, utan snarare att de 

fokuserar på de delar som de anser är mest relevanta för att förstå att det är en människa. Sådana 

och likande enkla skisser försöker inte påvisa och presentera en existerande bild av verkligheten utan 

skall snarare representera individens egen verklighet. (Tversky, 1999)  

 

”cartooning isn’t just a way of drawing, 

 it’s a way of seeing” - Scott McCloud  

 

Fördelarna med att beskriva karaktäristiska drag med hjälp av en enkel skiss i motsvarighet till ett 

fotografi eller en helt realistisk bild är att de skapar en möjlighet för individen själv att fylla i de olika 

luckorna ”artisten” lämnat efter sig i skissen. Detta gör att betraktaren själv kan lägga in en tolkning i 

skissen och på så sätt fylla dessa luckor själv. Genom att skapa och rita enkla och simpla 

visualiseringar av verkligheten alternativt en idé som skall förmedlas, sorteras relevant information 

snabbare för betraktaren än genom exempelvis genom att låta denna se på ett fotografi eller en 

färdig bild som inte på samma sätt är öppen för tolkning. (McCloud, 1998) 
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5 Empiri  
I detta kapitel får läsaren ta del av den empiri som insamlats genom intervjuer och utförda DO 

TANK:s. Det empiriska materialet är baserat på författarnas tolkning av intervjun, samt deltagande 

genom facilitering av DO TANKS:s. Vidare kommer författarna att presentera delar av materialet från 

tre utförda DO TANK:s 

5.1 Intervju 

Intervju med tre av de fyra, utöver författarna, facilitatorer som arbetat med projektet DO TANK:s 

kopplat till innovationstävlingen Smart Lunch. Intervju utförd den 21 Maj 2012. 

Följande intervju kommer att presenteras som en sammanfattning av vad som sagts. En del citat som 

är av relevans kommer att lyftas upp. Respondenterna kommer att namnges som R1, R2 och R3 i 

sammanställningen. Gruppen betyder i detta sammanhang den konstellation om tre till fyra personer 

som deltagit i DO TANK:s. Individer betyder således en enskild ur gruppen. 

Egenskaper av Storyboard 

Intervjun börjar med en diskussion om Storyboards egenskaper i en DO TANK-process. De tre 

respondenterna har en enad bild av vilka dessa egenskaper är. Den främsta egenskapen som 

respondenterna lyfter fram är att den tydliggör de tankar som varje individ i gruppen har. R2 menar 

att det kan vara svårt att få en enad bild när man bara samtalar i en grupp men genom att visualisera 

och skissa öppnar man upp för alla i gruppen att förstå vad som menas. Det bidrar till att alla pratar 

samma språk, alla ser samma bilder och alla har möjlighet att fylla i. R2 beskriver vidare att när 

individerna får börja rita sätts fantasin igång på ett annorlunda sätt än ner gruppen samtalar. 

Respondenterna menar att ord kan betyda olika för olika personer, medan när orden blir ritade 

beskriver de tydligare hur man menar.  

R3 menar att Storyboard kan användas på flera sätt i DO TANK-processen. Antingen genom att 

beskriva den framtid som individen först funderat kring, att beskriva ett händelseförlopp eller ett 

problemområde. Storyboard ger en bra överblick och ger gruppen en chans att förstå och se samma 

saker, oavsett vilket fokus den har eller hur man vinklar den.  

”Fantasin sätts igång bättre när individerna ritar än bara beskriver med ord” 
     -R2 

Respondenterna tror att användandet av Storyboard stärker gruppens sammanhållning och bidrar till 

en mer enad grupp. Dels för att det är ett annorlunda och roligt sätt att arbeta på menar R1. Även för 

att alla i gruppen interagerar med varandra. R3 har uppmärksammat att det ibland kan upplevas som 

att någon individ har hållit sig i bakgrunden och inte riktigt fått sin röst hörd. De andra 

respondenterna håller inte riktigt med utan menar istället att även om de inte är de som samtalar 

mest eller högst, eller är den som fattar pennan så finns deras åsikter oftast representerade ändå. I 

och med att individernas individuella inspiration plockas in i Storyboarden är alla delaktiga. 

Respondenterna enas tillslut om att det mest vanliga är att alla är med i diskussionen, även om alla i 

gruppen inte är lika drivande. Respondenterna dividerar om att de gånger det har blivit så att någon 

har varit i bakgrunden, har det oftast berott på att de är skolklasser som är fast i sina vanliga 
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rollfördelningar. Ett exempel på när en individ har hållit sig i bakgrunden är med skolklasser, det har 

då blivit så att en individ som tar mycket plats hamnar i en grupp tillsammans med en individ som är 

väldigt tyst och blyg. Vid de tillfällen är det ofta den första individen som diskuterar och bestämmer 

mest. Om gruppkonstellationen hade omformats så att den tysta individen hamnat i en mer 

anpassad grupp hade denne säkerligen kommit med mer input. De ansvariga lärarna har delvis ett 

ansvar för det här, då de inför en DO TANK blivit informerade om att de ska dela in klasserna i 

grupper så att hamnar i en grupp där de känner sig bekväma. Vidare diskuteras det mellan 

respondenterna att skolklasserna ibland har varit svåra att hantera eftersom de är vana vid att skolan 

ser ut på ett visst sätt. När facilitatorerna kommer med sina kreativa verktyg och påpekar att det inte 

finns några rätt eller fel uppstår en förvirring bland skoleleverna. Ofta är det väldigt uppskattat och 

går bra, men ibland går det överstyr och klassen blir svår att hantera. Det är en av de svårigheter vi 

ställts inför menar respondenterna.  

En annan svårighet kan vara att förklara var händelseförloppet börjar, berättar respondenterna. Det 

var mest svårt i början, innan man visste hur man skulle presentera det, fyller R3 i. De andra enas om 

att så var fallet. Om temat för DO TANK:en är paketering exempelvis, då skiljer det sig mycket mellan 

grupperna. Vissa börjar redan i fabriken, där förpackningarna tillverkas, medan andra börjar först i 

affären där varor inhandlas. Respondenterna menar att de kan själva inte kan bestämma var 

gruppernas händelseförlopp ska börja, de måste gruppen göra själv.  

”Det viktigaste är inte var de börjar eller slutar, utan att de lyckas få ner sina 

tankar på papper och öppnar upp för samtal. Det är det viktiga!” – R2 

 

Storyboards påverkan av idéutveckling 

Samtalet leder vidare till att diskutera om eller hur Storyboard bidrar till gruppens fortsatta 

idéutveckling. Respondenterna menar att den bidrar väldigt mycket och att det ofta är i 

Storyboarden som idégenereringen börjar. R3 menar att ofta har gruppen en idé när Storyboarden är 

påbörjad, om inte en idé så en tanke om en idé, vad Storyboarden bidrar till då är att tillsammans i 

grupp utveckla och få en klarare och gemensam bild av vad de menar. Respondenterna diskuterar 

vidare och kommer fram till att det är med Storyboarden som eventuella spärrar och nervositet 

släpper hos grupperna. 

”Jag tycker att man brukar se att  

Storyboarden ligger till grund för konkretiseringen” - R1 

”Ja! Man ser nästan alltid i slutet att 

 Storyboarden ligger i grund till konkretiseringen, 

 alltså den färdiga idén” - R2 

”Ofta har grupperna redan bestämt sig för sin idé när de gjort sin Storyboard. 

Storyboarden är den avgörande delen.”  – R3 



    EMPIRISKT MATERIAL DO TANK 

 

28 
 

Storyboard – Divergent eller konvergent 

Respondenterna för ett resonemang kring huruvida de anser att Storyboard är ett verktyg för 

divergent eller konvergent tänkande. Deras spontana svar är att Storyboard är ett verktyg anpassad 

för ett konvergent tänkande, eftersom det är i Storyboard som gruppen smalnar av och försöker 

komma överens om sitt problemområde och samla sina tankar. Verktyget Storyboard hjälper till att 

konkretisera gruppens inspiration och lösa tankar om ämnesområdet.  

Allt eftersom diskussionen fortlöper kommer respondenterna in på ett annat spår. De menar då att 

Storyboard även främjar det divergenta tänkande eftersom att det bildas ny input och man söker 

efter en lösning på ett problem.  De resonerar sig fram till två motiveringar som lyder: 

Efter att ett problemområde fastställts i den konvergenta fasen öppnar man upp igen för ny 

input för att komma på en lösning på problemet, då hamnar man i den divergenta fasen. I 

nästa steg har en idé uppkommit, då hamnar gruppen i den konvergenta fasen igen. 

 

Samtalet börjar leda till sitt slut och respondenterna börjar diskutera om det finns något som känts 

svårt i arbetet med DO TANK-processen och då främst Storyboard. Respondenterna återkommer till 

problematiken med att få alla i gruppen delaktiga. De menar att trots allt är det ju den som håller i 

pennan och ritar som har mest inflytande på hur Storyboarden utformas. R2 har en annan syn och 

menar att valet att själv greppa pennan och rita vad man egentligen menar finns. Snarare menar R2 

att det är ett tillfälle för diskussion och att gruppens medlemmar kan berätta och förklara vad de 

menar för resten av gruppen, genom att rita och förklara själva.  

Fler synpunkter än så har inte respondenterna om Storyboard och författarna tackar för att de tagit 

sig tid att samtala kring verktyget och processen.  
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5.2 Tolkning av DO TANK-material  

Nedan presenteras tre slumpmässigt utvalda idéer som författarna till denna studie fått ta del av 

genom deras arbete knutet till DO TANK-processen. De tre idéerna nedan är slumpmässigt utvalda 

genom ett sannolikhetsurval (Holme & Solvang, 1996). Författarna kommer nedan att presentera de 

väsentligaste delarna som uppkommit under processens gång. För att författarna ska kunna begränsa 

sig i sin tolkning av DO TANK-materialet har de valt att enbart analysera delarna Storyboard och 

Konkretisering (se metod). De utvalda idéerna har alla koppling till mat i olika omfattning. Detta då 

de utförda DO TANK:sen haft koppling till innovationstävlingen Smart Lunch, och därför haft ett 

tilldelat område att idégenerera kring.  

Författarna kommer nedan att först presentera gruppernas idéer i sin helhet för att se till vilka 

kopplingar som kan göras mellan gruppens ifyllda konkretiseringsverktyg och dess Storyboard. 

Genom detta hoppas författarna kunna se om grupperna påbörjat sin idégenerering redan i 

Storyboard:en eller om detta kan räknas som ett fristående idéverktyg.   

5.2.1 Idé 1, Pant Pack  

Idén Pant Pack fortsättningsvis kallad PP uppkom under en DO TANK med inriktning mot paketering. 

PP går ut på att återanvända paketeringsmaterial, såväl plast som papp, glas och metall. Genom att 

tilldela streckkoder på kartongförpackningar, väga plast och plastkärl kan butiken ta ut en pantavgift 

på förpackningar till konsument, likt PET-Flaskor dock anpassat till alla typer av kärl och 

förpackningar.  

 

 

Fig. 13 Konkretisering av idén Pant Pack 

Censurerad 
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Genom att påvisa att fler saker kan pantas och återanvändas hoppas gruppen att idén om PP kan få 

fler att inse att de kan spara både pengar samt på jordens resurser genom att panta och återanvända 

fler typer av förpackningar som går ut till konsument.  

Enligt gruppen kan såväl kunden som miljö här ”tjäna” på att vara miljövänlig och fortsätta använda 

brukade förpackningar. Om vi ser till gruppens Storyboard kan vi se en klar och tydlig koppling från 

Storyboarden till konkretiseringen, då gruppen har fokuserat på matbutiker och problematiken med 

alla olika typer av förpackningar.    

 

 

 

Gruppen har fokuserat på en historia som handlar om en person som går och handlar. PP:s 

Storyboard beskriver en process alternativt en historia som belyser matvarorna och dess 

förpackningar. Om vi ser till rutorna beskriver gruppen hur personen åker till ICA, har med sig en 

inköpslista, vid nästa bild riktas fokus på grönsaker: gurka, sallad, paprika, och avokado, som i 

butiken alla är inslagna i någon typ av plast. Nästa bild påvisar att så är även fallet med såväl tomater 

som majs (metall), och så vidare. Gruppens historia i stort har med några undantag ett ganska högt 

fokus på den plast vi brukar i vardagen. Gruppen har i sin Storyboard lyft upp det förutbestämda 

ämnet och genom diskussion och samtalande kring detta ämne sett ett problemområde.  

Genom att utnyttja Storyboardens visuella egenskaper har de gemensamt i gruppen lyft upp och 

identifierat sitt valda problemområde.  

Gruppen har genom sin Storyboard fått hjälp att identifiera sitt problem. Dockhar inte utnyttjat 

verktygens inneboende egenskap att se till skillnaden mellan rutorna. Utan har själva hittat ett 

angreppssätt att påvisa problemen kring dagens process eller lösningar. Det tolkade problemområdet 

går att koppla direkt mot gruppens lösning och konkretisering (fig. 14). 

Fig. 14 Storyboard av idén Pant Pack 
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5.2.2 Idé 2, Till och med blasten  

Idé nummer två Till och med blasten, 

fortsättningsvis kallad Blasten uppkom under 

en DO TANK med inriktning mot råvaror. Idén 

med Blasten är att dela upp befintliga varor 

och skicka med recept inpräntat i varan till 

exempel i blasten av en purjolök.  

Tanken med idén är att främja annorlunda 

handel och ta vara på helheten av produkten. 

Målgruppen är enligt gruppen miljömedvetna 

kunder som gillar att laga mat.  

 

Genom att utnyttja hela produkten bidrar gruppens lösning till att skapa mindre spill och sparar 

pengar för konsumenten då de kan använda hela råvaran. Vidare får kunden lära sig nya recept 

kopplade till råvarans ”spill”. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Teckning till idén Till och med blasten 

Fig. 16 Konkretisering av idén Till och med blasten 

Censurerad 
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Gruppens konkretisering förklarar att kundens värde ligger i att kunna använda hela den råvara som 

kunden betalat för, att uppmärksamma att det finns sätt att tillaga och använda denna råvara till mat 

och på så sätt minska överproduktion. Om vi ser till gruppens Storyboard (fig.17) kan vi se gruppens 

tankeprocess växa fram samtidigt som den uppmålade historien 

Idén som presenterats i konkretiseringen har vuxit fram redan under Storyboarden. Historien i denna 

Storyboard beskriver först: olika typer av frön som sätts i jorden, andra rutan beskriver en planta som 

får tillsatt C-vitamin, vidare beskrivs nästintill gruppens slutgiltiga idé med en planta som delas upp i 

Huvudingrediens, gryta och sallad. Tanken är här att det skall gå att använda olika delar av en råvara i 

olika rätter och recept där resterna inte bara blir spill. Vidare beskriver gruppen en lastbil med ett 

rött kryss över. Troligtvis för att representera att det inte skall behöva fraktas. Slutligen beskriver 

gruppen en Coopbutik med en självplock avdelning av grönsaker.  

Gruppen har genom sin Storyboard utnyttjat möjligheten att lyfta fram och diskutera olika typer av 

idéer. Genom att samtala och under tiden rita upp sina idéer har gruppen skapat många olika förslag 

för möjliga lösningar kopplat till ett stort problemområde. Under storyborden beskrivs åtminstone 

tre särskilda idéer, en planta som vattnas med C-vitamin, en självplockavdelning för att undvika 

onödig transport samt gruppens slutgiltiga idé.  

 

 

Fig. 17 Storyboard av idén Till och med blasten 
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5.2.3 Idé 3, Green Roof 

Idén Green Roof fortsättningsvis kallad GR uppkom under en DO TANK med inriktning mot transport. 

GR går ut på att istället för att använda stora odlingsutrymmen och frakta mat långa sträckor skall 

individen själv odla sin egen mat på sitt eget hustak. Gruppen menar på att människor skulle slippa 

utsläppen från lastbilar och fabriker. Vattnet som krävs för bevattning kommer ifrån regnvatten som 

samlas ifrån stora vattenbehållare. 

”Om man inte har tid kan man anställa någon, då minskar också 

arbetslösheten” – GR-gruppen 

Gruppen menar på att detta skulle spara pengar för kunden då dessa inte behöver betala för frakten 

av maten som de köper. En annan direkt fördel med idén enligt gruppen är att den närodlade maten 

inte främjar den globala uppvärmningen. Gruppen menar på att det egentligen är regnsamlaren som 

är ny som samlar regnvatten för att kunna vattna växterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppens konkretisering syftar på att genom att använda det individen har i sin närmaste omgivning 

går det att göra skillnad genom att odla nära, genom denna idé direkt på sitt eget tak för att minska 

utsläpp och skapa en hållbarare miljö för framtiden. 

Gruppens Storyboard visar att gruppen börjat med att påvisa hur dagens tillverkning av grödor går till 

och hur råvarorna dels fraktas och avslutas med hur dessa råvaror förädlas i fabrik. Sista rutan på 

översta raden har ett stort kryss över sig (fig.19). Detta är troligtvis för att påvisa ett avslut, att 

gruppen tycker att denna modell eller process är att gå åt fel håll. Gruppen har troligtvis efter ha 

ritat/skissat denna översta rad börjat diskutera om vad eller vilka delar av processen som är hållbara 

och nödvändiga.  

Fig. 18 Konkretisering av idén Green roof 

Cencurerad 
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Efter diskussion har gruppen sedan skapat en bildserie (dock endast två bilder) som beskriver idealet, 

där individen odlar direkt på sitt eget tak. För att lösa det problem gruppen sett med sin idé om tak-

odling, vilket verkar vara frakt av vatten har gruppen skapat en idé om en regnsamlare.  

Gruppen har här tagit de positiva alternativt mest nödvändiga delarna av sin första process (översta 

raden) som beskriver hur gruppen ser på frakt och tillverkning idag baserat på dess egna kunskaper i 

ämnet. Sedan helt enkelt exkluderat de ”onödiga” delarna av processen och insett att individen 

faktiskt kan odla hemma på sitt eget tak.  

Fig. 19 Storyboard av idén Green roof 
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6 Analys & Diskussion 

Under detta kapitel kommer författarna att skapa en diskussion baserat på de empiriska och 

teoretiska avsnitten i studien, läsaren kommer här att få följa ett resonemang mellan de två olika 

avsnitten baserat på den input författarna tagit del av genom intervjuer och DO TANK-material 

kopplat till studiens teoretiska referensram. Även författarnas egna synpunkter kommer således att 

uttryckas under detta avsnitt. 

Enligt Michanek & Breiler (2012) är en idéutvecklingsprocess, till en början väldigt bred, men under 

tid avsmalande mot valt ämne och lösning, om författarna kopplar in DO TANK-processen till denna 

teori kan de se att gruppen under DO TANK processen även här bildar en typ av specialicering mot 

det valda ämnet.  

Även om gruppen i början av DO TANK-processen fått ett område att fukusera mot skapas ofta en 

väldig spretande bild av individernas framtid knutet till problemområdet. Då gruppens tilldelade 

ämnen är väldigt breda och öppna för tolkning har individerna ofta en väldigt skiftande bild av 

problemområdet. De tilldeldade ämnen som funnits inom de DO TANK:s som författarna faciliterat är 

exempelvis råvaror, transport och avfall. Dessa ämnen har olika innebörder kopplade till framtiden 

för individerna, och det är arbetet att nå en enad bild som underlättas vid användandet av 

Storyboard som verktyg under gruppens tidiga fas. Detta lyfts fram även av responenterna som 

menar på att Storyboard som verktyg ger gruppen en chans att förstå och se samma saker inom 

gruppen (se avsnitt; Empiri, interjvu).  

Genom att gruppen i början av processen har en bred syn som sedan smalnas av och blir mer och 

mer specialiserad kan författarna knyta an till divergent och konvergent tänkande. Författarna har 

identifierat att Storyboard stimulerar till användande av såväl det divergenta som det konvergenta 

tänkandet. Storyboard främjar enligt författarna ett växelvis skiftande mellan konvergent och 

divergent tänkande. Det konvergenta, sammanstrålande, tänkandet skapar fokus mot ett område 

och smalnar av. Det konvergenta tänkandet är mer riktat för att lösa en uppgift och komma fram till 

ett rätt svar. (Buxton, 2007). Det kan verka kontroversiellt att hävda att det finns ett rätt svar i en 

process som denna. Vad författarna menar och vill belysa  är att det är rätt utifrån gruppens situation 

och omvärld. Ett rätt svar kan i detta fall betyda att de har enats om ett gemensamt problemområde, 

samt delar som stämmer överens angående gruppmedlemmarnas uppmålade framtidssyn.  

Författarna anser att Storyboarden till en början är konvergent, då gruppen fokuserar på att få en 

samlad bild av problemområdet. När gruppen har nått en enad bild av problemområdet vidgar de sin 

syn och går över till att skapa ett divergent tänkande riktat mot sin historia. Detta för att kunna hitta 

flera möjliga problemområden till den historia gruppen bekrivit, baserat på sitt vid starten av 

processen uppmålade senario, gruppmedlemmarnas gemensamma framtidsyn kopplat till gruppens 

tilldelade ämnesområde. (fig.20) Gruppen uppmuntras även fortsättningsvis, efter det att 

problemområdet faställts av facilitorerna att ha ett öppet förhållningssätt till det problem gruppen 

specificerat. Att det inte finns något rätt eller fel. Författarna kan koppla detta till den studiens 

omarbetade modell av Chakravorty, Hales, & Herbert (2008) (se Teori, Designprocessen figur. 9) från 

teorier av Schön (1983), där de menar på att ett svårt och komplext problem aldrig följer en linjär 

process utan baseras på ett förhållningssätt mot de faser gurppen vanligtvis går igenom under en 

process. Där en ständig reflektion mot det av gruppen identifierade problemområdet ligger i fokus 
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och utvecklas och skapar loopar med hjälp av gruppens ständiga lärande genom processen.  (Schön, 

1983) (Chakravorty, Hales, & Herbert, 2008)   

Genom att gruppen skapat en gemensam bild genom att nyttja ett konvergent tänkande menar 

författarna att gruppen efter att ha gått igenom en clean up  (Buijs, 2007) där gruppen samlar sina 

tankar om historen, klustrar lösa tankar och idéer för att kunna skifta fokus utan onödiga tankar om 

ett möjligt svar och övergår i ett divergent tänkande. Där fokus ligger på att hitta möjliga 

problemområden, möjliga problem i gruppens uppmålade historia byggd på tidigare erfarenhet och 

kunskap.(fig. 20) Buxton (2007) menar att det som kännetecknar ett divergent förhållningssätt är att 

finna flera möjliga lösningar, i motsats till det konvergenta då syftet är att finna ett rätt svar. (Buxton, 

2007) I den divergenta fasen är det extra viktigt att belysa att det inte finns något rätt eller fel, inget 

är för knäppt eller tokigt eller för den delen omöjligt. Detta förhållningssätt har facilitatorerna under 

DO TANK processerna arbetat  hårt för att implementera hos workshopens deltagare. Efter detta steg 

väljer gruppen ett av de problem de identifierat i historien och går vidare till nästa verktyg i DO TANK 

processen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inför utförda DO TANK:s har facilitatorerna även försökt, med hjälp att påvisa för deltagarna att 

processen är öppen och fri, att skapa ett kreativt ”klimat” för att stödja processen. Facilitatorerna har 

belyst det faktum att det inte finns något rätt eller fel i denna process och att det är viktigt att 

uppmuntra varandras idéer. Den teori som författarna lyft upp styrker det förhållningssätt som 

facilitatorerna har haft inför utförda DO TANK:s. Michanek & Breiler (2012) samt Johansson (2005) 

menar på att det är av yttersta vikt att ha ett öppet förhållningssätt till sina gruppmedlemmar och att 

Fig. 20 Författarnas egen figur över divergent & konvergent tänkande kopplade 

till Storyboard 
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främja ett tillåtande klimat. (Michanek & Breiler, 2012) (Johansson, 2005) Under intervjun med 

facilitatorerna framkom det att det har varit svårt vissa gånger att få deltagarna, då framförallt 

skolelever (13-19 år), att förstå detta förhållningssätt eftersom de är vana vid den traditionella 

skolan, där rätt och fel är tydligt framträdande. Författarna har upplevt det som att dessa mentala 

begränsningar, som vissa haft inför en DO TANK, har varit hämmande, men att dessa ofta har 

försvunnit när de får fatta pennan och börja rita i Storyboard. Respondent R2 lyfter under intervjun 

upp att fantasin sätts igång bättre när gruppen fattar pennan och börjar rita (se avsnitt; Empiri, 

intervju). 

Under användandet av Storyboard som verktyg för att främja idéutveckling har författarna sett att 

mycket kan kopplas till enkelheten i användandet av verktyget. Genom att främja ett enkelt och 

okomplicerat skissande i Storyboarden kan gruppen använda skisser och teckningar för att på ett 

enkelt och lekfullt sätt påbörja en sammanställning av gruppens lösa tankar och idéer. Detta kan 

kopplas till Michanek & Breiler (2012) som menar på att en idégenerering blir mindre effektiv då det 

inte finns en samlad bild att idégenerera kring. (Michanek & Breiler, 2012)  

Författarna tillsammans med de andra facilitatorerna anser att det skulle vara svårare och mindre 

effektivt för de grupper som deltagit i de utförda DO TANK:sen att börja idégenerera i grupp direkt 

efter den individuella övningen, framtidsscenario, om det inte fanns utrymme för att skapa en enad 

bild av problemområdet först. Detta stöds bland annat av Michanek & Breiler (2012) som menar att 

det i behovsfasen (se avsnitt Teori, Designprocessen) är viktigt att utveckla sin egen och gruppens 

förståelse kring problemet. Det är under denna fas som gruppen sätter ramarna för det kommande 

arbetet. Schön (1983) påpekar vikten av att sätta ramar (framing) för att kunna identifiera problemet 

(Problem setting) innan gruppen påbörjar sökandet efter en lösning. Detta för att gruppen skall 

kunna bilda en uppfattning kring vad det är för typ av problem som gruppen skall komma att lösa 

samt inom vilken kontext detta problem existerar. 

 
Facilitatorerna lyfter även i studiens empiri upp att de uppfattar det som att användandet 

av Storyboard stärker gruppens sammanhållning då de får en enad bild av området. Om vi 

antar att detta stämmer, att användandet bidrar till en bättre sammanhållning och en god 

stämning, kan vi därmed anta att det leder till ett mer kreativt klimat. Våra personliga 

erfarenheter säger oss att det genereras fler idéer när gruppen har roligt tillsammans.  

 

Då gruppen använder sig utav verktyget Storyboard, där enbart en historia kommer att kunna träda 

fram tvingas de att samtala kring sina tankar om problemområdet. Genom diskussion i gruppen 

skapas en sammafattande bild visuellt utryckt genom vektyget. Gruppens historia av bilder anpassas 

efter gruppens diskussion och är genom dess enkla utforming lätta att påverka och omforma, något 

som Buxton (2007) såväl som Wikström (2010) påpekar då de talar om olika typer av skisser. 

Författarna har genom sina faciliteringstillfällen sett att grupper ofta använder sig utav 

föreskrivande, talande och beskrivande skisser (Wikström, 2010) under skapandet av sin Storyboard, 

genom detta så skapas en omtolkningsbar och föränderlig visuell presentation av gruppens tankar. 

Den visuella presentationen tolkas och anpassas till gruppens ständigt utvecklande resonemang kring 

såväl problemområdet som eventuella lösningar. (Buxton, 2007) (Wikström, 2010) 
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Schön (1983) menar på att professionella inom problemlösande yrken tenderar att skapa en 

reflekterande konversation mot det problem de ställs inför. (Schön, 1983) Författarna kan genom 

sina utförda DO TANK:s se samma sak i grupperna då deltagarna ständigt lutar sig mot den 

visualicering de skapat i sin Storyboard och sin historia över den nuvarande processen för att både se 

till och bestämma problemet, framing samt att omtolka detta reframing (Schön, 1983). Författarna 

vet med sig att Shöns (1983) teorier inte helt går att likställa mot studiens empiriska material då stora 

skillnader finns mellan de slumpvis utvalda DO TANK-materialet och Schöns (1983) undersökning. 

Författarna vill ändå påvisa att det finns ett samband och att dessa går att se i och med brukandet av 

reflektion och stödet grupen fått av verktyget Storyboard under DO TANK-processen.   

Responent R3 menar att Storyboard som verktyg kan användas för att ge gruppen en bra överblick 

och en chans att förstå varandra och se samma saker (se avsnitt Empiri, intervju). Buxton (2007) samt 

Wikström (2010) menar att skissande som företeelse ofta inbjuder till disskussion. (Buxton, 2007) 

(Wikström, 2010)  

Vidare hävdar även Tversky (1999) att skissande skapar såväl mentala projektioner som en ständig 

dialog mot den framväxande skissen. (Tversky, 1999) Något som författarna under sin roll som 

facilitatorer har sett under DO TANK-processen där grupperna förlitat sig på sina skisser, även om de 

både förändrats och omtolkas av gruppen under processens gång. Storyboard som verktyg har därför 

en fördel under denna tidiga idéutvecklingsfas där gruppen har ett verktyg för konkritisering som kan 

uttrycka gruppens uttalade problem, ett problem uttryckt i ett sammanhang anpassat till gruppens 

kunskap och syn på ämnesområdet som kan följa dem under hela idéprocessen, ett verktyg som för 

gruppen även är öppet för omtolkning och förändring i och med lösningens utveckling. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar författarna de identifierade slutsatser som utifrån uppkommit av studiens 

Analys & Diskussion, detta för att se om de mött sitt primära syfte. 

Under denna studie har författarna undersökt hur verktyget Storyboard fungerar som ett 

konkretiseringsverktyg anpassat till en tidig idéutvecklingsprocess. Detta genom att ha följt och 

faciliterat ett flertal workshops eller DO TANK:s sammansatta av Anders Wikström (2012), anpassat 

till innovationstävlingen Smart Lunch. Författarna anser i och med studiens avslutande att de genom 

studien såväl mött som besvarat sin forskningsfråga. Hur kan verktyget Storyboard användas för att 

konkretisera och samla information kring ett problemområde? Under studiens avsnitt Analys & 

Diskussion har författarna identifierat en rad element som kan definieras likt slutsatser till studien. I 

början av studien identifierades en rad olika problem, bland annat problematiken att i grupp samlas 

kring ett ämnesområde inför idégenerering.  

För att återkoppla till studiens syfte kan författarna konstatera att verktyget Storyboard med fördel 

kan användas som ett konkretiseringsverktyg inför en idégenerering i en gruppkonstellation.  

Författarna menar att gruppers idégenerering kan bli mer fokuserad och därigenom effektiv genom 

att inför en idégenerering samla den idégenererande gruppens tankar och föreställningar omkring 

problemområdet och skapa en gemensam bild av detta område. Idégenereringen blir fokuserad och 

därav tar inte onödiga diskussioner upp tid avsatt för idégenereringen, eftersom detta redan är 

avklarat. Verktyget Storyboard kan med fördel användas för att ge gruppen en samlad bild inför 

idégenerering. Författarna menar på att genom att använda Storyboard som verktyg i denna fas 

skapar gruppen förutsättningar för att generera idéer tidigare.  

Författarna har även sett en tendens till att vissa grupper som deltagit påbörjat sin idégenerering 

redan i verktyget Storyboard. Något som under de DO TANK tillfällen som utförts uppmuntrats då 

dessa enbart varit på 1,5 timme. Denna naturliga övergång ifrån konkretisering till idégenerering kan 

under fortsatt användning av verktyget skapa en förvirring för den/de processledare som tänkt 

använda verktyget i en strukturerad process. Övergången och tendensen till vidare idégenerering ses 

dock inte som ett problem av författarna tillika facilatorerna, men bör dock uppmärksammas som en 

möjlig utveckling direkt i verktyget då gruppen lyckats konkretisera sina tankar kring ämnesområdet.      

Författarna har sett till användandet av verktyget knutet till studiens forskningsfråga och kan 

konstatera att verktyget Storyboard kan användas för att samla och konkretisera information kring 

ett problemområde.  

Vidare anser författarna att Storyboard som verktyg kan hjälpa såväl företag som andra intressenter 

att snabbare skapa relevanta idéer kring ett problemområde. Detta för att verktyget hjälper gruppen 

att få en enad bild kring problemområdet och bidrar således till att skapa en mer effektiv och 

samspelt idégenerering. Författarnas uppfattning är att idégenereringen ofta startar redan i 

Storyboarden, då denna ofta påvisar problemet inför gruppen och en koppling till en eventuell 

lösning kan göras. Detta kan med fördel göras med hjälp av en facilitator eller processledare, detta 

om gruppens medlemmar inte tidigare har erfarenhet och träning i att kunna skifta fokus mellan ett 

divergent och konvergent tänkande.    
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Författarna anser att det sker en reflekterande konversation mellan Storyboard och gruppen genom 

gruppens skisser och ”talande” histora. Gruppen skapar på detta sätt ett utbyte och 

kunskapsutveckling deltagarna emellan kring det valda problemområdet, baserat på tidigare kunskap 

knutet till ämnet, genom verktygets visuella kommunikation. Genom en ökad visualisering under en 

idéutvecklingsprocess kan deltagarna genom det öppna skissandet gemensamt lyfta bort och 

förebygga mentala spärrar som annars kan sättas in och begränsa idéutvecklingen under processen.  

 

Studiens slutsatser blir således: 
 

 Verktyget Storyboard kan med fördel användas för att samla och konkretisera information 

kring ett problemområde. 

 

 Gruppers idégenerering blir mer fokuserad och effektiv genom att inför en idégenereing 

samla och konkretisera den idégenrerande gruppens tankar och föreställningar omkring ett 

problemområde. 

 

 Storyboard som verktyg bildar vid användandet en reflekterande konversation mellan 

gruppens skisser och idéutveckling. Detta bidrar till en kunskapsutveckling hos gruppens 

medlemmar.  

 

 Det öppna skissandet som sker i en Storyboard hjälper grupper att lyfta bort och förebygga 

mentala spärrar inför en idégenerering.  

 

 Idégenereringen påbörjas ofta redan i användandet av stoyboard, eftersom att gruppen 

genom användandet tydligt ser ämnesområdets problem. Detta kan ses som både negativt 

och positivt beroende på avsikten med brukandet av verktyget i den specifika processen.   

 

 Om gruppen är oerfaren i att bruka ett skiftande i tänkande (divergent/konvergent) och 

hålla en kreativ struktur i sitt arbete kan en facilitator, en processledare med kunskap kring 

likande processer med fördel hjälpa gruppen att hålla rätt kurs under dess idéutveckling 

och genom brukandet av Storyboard som verktyg.     
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8 Avslutande ord 
I detta kapitel får läsaren ta del av författarnas reflektion kring studien. Författarna diskuterar sitt 

innovationsbidrag och ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Författarna menar att det finns utrymme för fortsatt forskning i ämnet kring visualisering för 

konkretisering av information. Detta dels genom skapandet av nya verktyg för att binda samman 

gruppens inneboende och inhämtade kunskap kring ämnet, detta för att kunna underlätta inför den 

kommande idéutvecklingen, då gruppen lättare kan ”se” såväl problem som lösning genom en 

gemensam utgångspunkt. Författarna har fått kommentarer från intressenter i ämnet att koppla an 

studien till teori kring överföring av mentala bilder, verbal överskuggning och fixation. Detta anser 

författarna kan ske i vidare studier där studiens slutsatser kan mötas mot ny teori.  

Författarna hävdar också att forskning bör ske ifrån det rena innovationshållet där vikt bör läggas på 

ämnen likt design, kreativitet och visualisering kopplat till tidig idéutveckling, då det finns en 

möjlighet för att skapa en effektivare och idérikare idégenerering. Detta kan ske genom att påverka 

gruppdynamiken genom stimuli av ett omtolkande konkretiseringsverktyg som genom 

utvecklingsprocessen kan följa gruppens idéutveckling. 

Då studien berört såväl verklighetsförankrade workshops som teoretiskt förankrade förhållningssätt 

genom studien anser författarna att de bidragit till utveckling av ämnet innovation, genom att ha 

skapat och påvisat kopplingen mellan ämnet innovationsteknik kopplat till visualisering och 

konkretisering för att kunna påvisa en effektivare idégenerering. Författarna har således bidragit till 

såväl Wikströms som andra intressenters forskning på det teoretiska planet.  

Författarna har genom sina faciliterade DO TANK:s kopplade till innovationstävlingen Smart Lunch 

även bidragit till att ha spridit kunskap till människor utanför den akademiska världen, om såväl 

praktiska verktyg kring idéutveckling samt om ämnet innovationsteknik. Slutligen har författarna 

genom studiens resultat skapat ett bidrag till ämnet innovation då de lyft upp och skapat en djupare 

förståelse kring såväl vikten av konkretisering av information som användandet av Storyboard 

kopplat till ämnet idéutveckling. 
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9.1 Figurförteckning 

Fig. 1  Beskrivning av tävlingsprocessen från utställningen Tipping point på Kulturhuset.  

Hämtad från utställningstexter  

http://kulturhuset.stockholm.se/-/Kalender/20111/Utstallningar/Tippingpoint/Tippingpoint/ 

Fig. 2  Författarnas egna figur över processen 

Fig.3 Författarnas egen bearbetade modell: (Wikström 2012) 

Fig. 4 Storyboard, Arbetsmaterial från DO TANK-processen (Wikström 2012) 

Fig. 5 Egenskapspussel, Arbetsmaterial från DO TANK-processen (Wikström 2012) 

Fig. 6 Konkretisering, Arbetsmaterial från DO TANK-processen (Wikström 2012) 

Fig. 7 Författarnas egen bearbetade modell av Development funnel of new product development. 

(Tidd & Bessant 2007:165) 

Fig. 8 Författarnas egen bearbetade modell av Idéprocessen. (Michanek & Breiler 2012:33) 

Fig. 9 Författarnas egen bearbetade modell av The nonsequential nature of the Creative Process. 

(Chakravorty, Hales, & Herbert, 2008) 

Fig.10 Författarnas egen bearbetade modell av (::::)(Buijs 2007) 

Fig. 11 Författarnas egen bearbetade modell av Design Funnel (Buxton 2007:138) 

Fig. 12 Författarnas egna figur över huvudfoting 

Fig. 13 Konkretisering av idén Pant Pack : Slumpvis utvald från DO TANK-material 

Fig. 14 Storyboard av idén Pant Pack : Slumpvis utvald från DO TANK-material  

Fig. 15 Teckning till idén Till och med blasten Slumpvis utvald från DO TANK-material 

Fig. 16 Konkretisering av idén Till och med blasten : Slumpvis utvald från DO TANK-material 

Fig. 17 Storyboard  av idén Till och med blasten : Slumpvis utvald från DO TANK-material 
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Fig. 18 Konkretisering av idén Green roof : Slumpvis utvald från DO TANK-material 

Fig. 19 Storyboard  av idén Green roof : Slumpvis utvald från DO TANK-material 

Fig. 20 Författarnas egen figur över divergent & konvergent tänkande kopplade till Storyboard 

 

9.2 Citat från teori 

”Firms which don´t recognize the need for change simply disappear” -John Bessant &Joe Tidd 

(2007, sid 9 rad 10) 

”If you are going to break something, including a tradition, the more you understand it, the better 

job you can do” – Bill Buxton (2007 sid 413 rad 1-2) 

“They are a kind of external representation, a cognitive tool developed to facilitate information 

processing.” – Barbara Tversky (1999 sid. 2 rad 2) 

”cartooning isn’t just a way of drawing, it’s a way of seeing” Scott McCloud (1998 sid. 67, stycke 4 

rad 27) 
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Hela världen bjuds in att ta fram lösningar kring

för att göra den dagliga lunchen smartare.

TÄVLA & RÖSTA smartlunch.ideascale.com

Hjälp Paul
i jakten på 
innovationer & 
nya lösningar. 
Den 4 juni lagar  
Paul Svensson  
en smart lunch. 

råvaror           paketering              transporter                 

tillagning            avfall och          koncept
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En del av utställningen 
Tipping Point - världens chans 
på Kulturhuset i Stockholm



Massiv innovation för en Smart Lunch

Vår dagliga lunch kräver många fungerande element för 
att den ska kunna serveras. Den mat vi äter står för ca 1/4 
av världens klimatutsläpp. Nya miljösmarta lösningar på 
lunchens alla delmoment eftersöks; råvaror, paketering 
transporter, tillagning, och avfall. Sedan får vi inte glömma 
att den ska vara god!

Allt detta kommer kocken Paul Svensson att ta hänsyn till 
när han lagar en smart lunch i början av juni 2012.

Vilka idéer eftersöks?

Idéerna kan vara miljösmarta eller okonventionella  
råvaror, odling i staden, appar i livsmedelskedjan, bra  
förpackningsmaterial, teknologier för att tillaga mat eller 
något helt annat som bidrar till att göra lunchen smartare. 

Både nya och tidigare framtagna idéer och innovationer är 
välkomna, och det räcker att man lämnar in ett bidrag kring 
en av kategorerierna för att vara med.  

2

Idéer för en smart lunch

Bildidé: Monika Wassén



Olika sätt att delta på

ALLA IDÉER FILMAS
Den som har tagit fram en idé presenterar den på  
60 sekunder framför en kamera. Det går att göra det på 
olika sätt. 

DELTA PÅ NÄTET
Var du än är i världen kan du lämna ditt förslag på  
nätet: http://smartlunch.ideascale.com

KOPPLA UPP DIG MOT SKYPE
Det går att lämna sin idé via Skype, anmäl intresse på 
webbsidan ovan. På Kulturhuset i Stockholm finns också 
roboten Giraff, “Skype on wheels”, som filmar din idé.

Hur deltar man?

Delta i en Do Tank

DELTA PÅ KULTURHUSET I STOCKHOLM 
Tre gånger i vecken erbjuder Kulturhuset Do Tanks* för 
allmänhet och speciellt inbjudna grupper. Delta i en Do 
Tank ledd av processledare för att plocka fram de bästa 
idéerna till innovationstävlingen Smart Lunch. Även dessa 
idéer filmas.

DELTA PÅ ANDRA HÅLL I SVERIGE
Det kommer att anordnas Do Tanks på flera orter runt om i 
Sverige. För att se om det finns en Do Tank nära dig, besök: 
dotanks.eventbrite.com 

3*En Do Tank är ett möte över gränser i små grupper där deltagarna tillsammans i 1–2 timmar 
tar fram lösningar på ett problem med assistens av en processledare.

Robot: Giraff Technologies



100 IDÉER VÄLjS UT
100 idéer väljs ut och får stöd från professionella med  
finansiering, rådgivning och annat.

10 IDÉER VINNER
En jury väljer ut 10 vinnare utifrån kategorierna. Dessa får 
ett paket med insatser skräddarsydda för behov, inklusive 
en miljöuppföljning. Vinnande bidrag erbjuds en resa och 
vistelse på Polarforskningsstationen i Abisko 

Beslut om vinnare sker 15 juni.

Vad händer med idéerna?

TILLAGNING AV EN SMART LUNCH
Den 4 juni 2012 tillagas en smart lunch av kocken  
Paul Svensson på Kulturhuset, inspirerat av bidragen.

ALLA IDÉER OCH INNOVATIONER ÄR öPPET TILLGÄNGLIGA
Samtliga idéer kommer att finnas tillgängliga på stora 
multitouch-skärmar i utställningen Tipping Point - världens 
chans på Kulturhuset. 

Idéerna är även tillgängliga på smartlunch.ideascale.com - 
där man kan rösta på och kommentera bidragen.

4

PROCESS IDÉ FILMAS PÅ EN MINUT LÄGGS UPP PÅ YOUTUBE OCH IDEASCALE VINNARE UTSES LUNCH TILLAGAS



Utställningen Tipping Point - världens chans - på Kulturhuset i Stockholm är innovationstävlingens bas. 
Detta är platsen där vetenskap, miljö, kultur och innovation möts - och det är här den smarta lunchen tillagas.

För att lyckas skapa en smart lunch krävs ett nytt förhållningssätt till naturen. Kom till utställningen på Kulturhuset, 
och inspireras av utställningen Tipping Point. Här blir allt satt i ett sammanhang  - relatera vetenskapliga begrepp 
till innovationstävlingen Smart Lunch. 

Tipping Point är en ögonöppnare. Här ställs du inför fakta om hur vi lever idag och genom att lyssna, känna och 
upptäcka får du kunskap om vetenskapliga begrepp som resiliens, planetary boundaries, ekosystemtjänster, biomi-
mik och förstås begreppet tipping point. Samt insikter om naturens fascinerande smarta lösningar. Och hur vi bättre 
kan samarbeta med ekosystemen.

På utställningens scen kan man delta i Do Tanks och vara med och tävla i innovationstävlingen Smart Lunch. 

Med nya insikter kommer nya idéer.

- världens chans
Tipping Point
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Munktell Science Park
TÄVLINGSARRANGöR OCH PARTNER TIPPING POINT
Munktell Science Park driver ifrån Eskilstuna en neutral 
och kreativ mötes- och krockplats som är öppen för alla 
som är intresserade av idéer, entreprenörskap, innovation 
och utveckling. Här samlas entreprenörer, idébärare och 
företagare för att inspireras, skapa affärer och utveckla 
både sig själv och sin idé/företag. Utöver mötesplatsen 
erbjuder parken även arbetsplatser och kontor med fokus 
på kunskapsbaserade verksamheter. 

Kulturhuset i Stockholm
PARTNER TIPPING POINT
Kulturhuset har något för alla. Här kan man uppleva tuse-
ntals samtida kulturevenemang varje år. De flesta gratis.
Fotoutställningar, sagostunder för barn, konserter, litterära 
samtal, filmer, debatter och så mycket mer att du skulle 
tröttna om vi nämnde allt. Dagtid och kvällstid. Smalt och 
brett. Skratt och gråt. 

Stockholm Resilience Centre
PARTNER TIPPING POINT
Stockholm Resilience Centre (SRC) är ett internationellt 
tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekolo-
giska system, det vill säga system där människa och natur 
studeras som en integrerad helhet. I fokus står systemens 
resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vid-
areutvecklas. SRCs mål är att bidra med nya insikter och 
redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av 
ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.
 

Det är många som tar del av idéerna av idéerna i innovationstävlingen. Detta är några av dem.

Partners

De som hjälper idéerna att växa
Munktell Science Park 
Västerås Science Park
Create Business Incubator
Sörmlandsfonden
Första Västmanlandsfonden
Almi
Polarforskningssekretariatet
Kick Start
Munktell Business School
Innovationsnoderna i Sörmland (Eskilstuna, Strängnäs, 
Nyköping och Katrineholm); Katec, Växthuset, 
Nyföretagarcentrum i Nyköping, Din Idé i Eskilstuna.
Vinnova

juryn
Juryn består av Ulf E Andersson, Naturvårdsverket; Ulf 
Bohman, Nyckelhålet på restaurang; Cecilia Giertta, Sveriges 
Bryggerier; Thomas Karlsson, Munktell Science Park; Peter 
Nõu, Vinnova; Sofia Rickberg, Polarforskningssekretariatet, 
Birgitta Sandström Lagercrantz, Kulturhuset; Paul Svensson, 
Pauls Kök

Finansiärer av tävlingen
Tillväxtverket / EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Västmanland, 
Energimyndigheten, Regionförbundet Sörmland

övriga samarbetspartners
Mälardalens Högskola, MaxMe, Västerås Stad, Rune Kalf-
Hansen, Guringo, Project Tree, Energikontoret i Mälardalen.
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Vilka råvaror ska lunchen ha, och hur ska de produceras? 

Ta gärna hänsyn till nedanstående aspekter.

MILjö, NATUR OCH EKONOMI:
- Minskar eller helt utesluter bekämpningsmedel eller andra gifter?
- Minskar eller helt utesluter övergödning?
- Bidrar till odlad eller annan biologisk mångfald?
- Använder mindre energi?
- Använder råvarans odling eller produktionsprocess mindre vatten?
- Är produktionen en del av kretsloppet genom att exempelvis gödas av rötrester?
- Produceras den med hjälp av förnybara bränslen?
- Använder små landytor?
- Sker produktionen i eller nära staden?
- Har andra miljöfördelar?
- Bidrar råvaran och/eller dess produktion till ekonomisk och social utveckling? 

KOST OCH HÄLSA: 
- Den innehåller väsentliga mängder vitaminer, mineraler och positiva fytokemikalier?
- Innehåller nyttiga mängder av fibrer och näringsämnen?
 
INNOVATION OCH NYTÄNKANDE:
- Den är en oväntad eller okonventionell råvara
- Produktionen sker på ett innovativt sätt

INSPIRERANDE UTMANING:
-Hur kan vi bäst hantera odling och livsmedelsproduktion i en storstad?

Råvaror
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Välj denna, eller någon av de andra kategorierna, för ditt bidrag



Hur ska lunchens råvaror paketeras? 

Ta gärna hänsyn till nedanstående aspekter.

MILjö, NATUR OCH EKONOMI:
- Har paketeringsprocessen och/eller paketeringsmaterialet miljöfördelar eller ekonomiska fördelar?
- Använder framställningsprocessen eller förpackningsprocessen mindre energi?
- Produceras förpackningen av  förnybara material?
- Går paketeringsmaterialet lätt att återvinna?
- Minskar förpackningen spill och minskar matavfallet?
- Har förpackningen andra miljöfördelar?
- Bevarar förpackningen råvarornas kvalitet?

EKONOMI, DESIGN OCH KOMMUNIKATION:
- Är förpackningsmaterialet och/eller paketeringsprocessen billig?
- Bidrar förpackningen till att transporter och annan hantering underlättas eller effektiviseras?
- Ger förpackningen ett bar budskap om miljö, resurseffektivitet, hälsa eller god matkultur?
- Andra positiva funktioner?
 
INNOVATION OCH NYTÄNKANDE:
- Den är oväntad eller okonventionell som produkt eller process
- Produktionen sker på ett innovativt sätt

INSPIRERANDE UTMANING:
- Hur kan en restaurang använda så lite material som möjligt?

Paketering
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Välj denna, eller någon av de andra kategorierna, för ditt bidrag



Hur ska lunchens råvaror transporteras?

Ta gärna hänsyn till nedanstående aspekter.

ENERGI, KLIMAT OCH HÄLSA: 
- Har transportsättet, paketeringsprocessen och/eller paketeringsmaterialet miljöfördelar eller ekonomiska fördelar?
- Använder transporterna mindre energi?
- Används förnybara bränslen?
- Produceras förpackningen av  förnybara material?
- Går paketeringsmaterialet lätt att återvinna?
- Minskar transporttekniken och/eller transportprocessen spill och minskar matavfallet?
- Har transporterna andra miljöfördelar?
- Minskar transportmetodens personalens och andra gruppers arbetsmiljöproblem ?
 
INNOVATION OCH NYTÄNKANDE:
- Den är oväntad eller okonventionell som produkt eller process

INSPIRERANDE UTMANING:
-Hur kan medlemmarna i en bostadsrättsförening få ett gemensamt system för att transportera råvaror?

Transport
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Välj denna, eller någon av de andra kategorierna, för ditt bidrag



Hur kan lunchens råvaror tillagas på ett så resurseffektivt sätt som möjligt?

Ta gärna hänsyn till nedanstående aspekter.

MILjö, NATUR OCH HÄLSA:
- Har tillagningssättet miljöfördelar eller andra fördelar?
- Använder tillagningssättet eller utrustningen för tillagningen mindre energi?
- Används förnybara bränslen eller solenergi för tillagningen?
- Används vatten i mindre mängd och/eller på ett effektivt sätt?
- Minskar tillagningen spill och minskar matavfallet?
- Har tillagningen andra miljöfördelar?
- Bevarar tillagningen råvarornas kvalitet?

INNOVATION OCH NYTÄNKANDE:
- Tillagningen är oväntad eller okonventionell som process eller på grund av de redskap eller den utrustning som 
används?

INSPIRERANDE UTMANING:
- Hur kan man tillaga en lunch så resurseffektivt som möjligt på Polarforskningsstationen på Antarktis?

Tillagning
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Välj denna, eller någon av de andra kategorierna, för ditt bidrag



Hur kan avfallet tas tillvara på bästa sätt?

Ta gärna hänsyn till nedanstående aspekter.

MILjö, NATUR OCH HÄLSA:
- Har avfallshanteringen miljöfördelar eller andra fördelar?
- Använder avfallshanteringen mindre energi?
- Används förnybara bränslen? eller solenergi för tillagningen ?
- Används vatten i mindre mängd och/eller på ett effektivt sätt i avfallshanteringen?
- Minskar tillagningen spill och minskar matavfallet?
- Används avfallet på något positivt sätt
   - För att framställa kompost eller biogas?
   - Förs kompost eller rötrest till någon form av odlingssystem?
   - Används avfall som djurfoder?
   - Annan positiv användning?
- Undviks vanliga problem med avfallshantering som t ex lukt, hygienproblem och lakvattenläckage?
- Minskar avfallshanteringen personalens och andra gruppers arbetsmiljöproblem ?
 
INNOVATION OCH NYTÄNKANDE:
- Den är oväntad eller okonventionell som produkt eller process

INSPIRERANDE UTMANING:
-Hur kan vi hantera avfallet vid skollunchen så smart att inget går till spillo?

Avfall
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Välj denna, eller någon av de andra kategorierna, för ditt bidrag



Konceptualisering av helhet : Hur ser en smart lunch ut?

Ta gärna hänsyn till nedanstående aspekter.

GöR TRE VAL:
Vilken månad på året har råvarorna producerats?
Vilken månad på året tillagas lunchen?
Var ska lunchen ätas - är det hemma, på restaurang, i skolkök eller någon annanstans ?

öVERGRIPANDE ASPEKTER:
- Råvarorna ska vara lämpliga för en lunch. 
- Innehålla minst 1200 kalorier.
- Kostnad maximalt 30 kr i inköp per måltid.
- Använda minst tre färger.
- Använda några av ledande bidrag i kategorierna ”Råvaror”, ”Distribution”, ”Tillredning” och ”Paketering”.
- Maximalt kosta 80 kr för konsument

INNOVATION OCH NYTÄNKANDE:
- Gastronomisk innovativitet
- Annan typ av innovativitet baserad på ”helheten”

Koncept

12

Välj denna, eller någon av de andra kategorierna, för ditt bidrag



För att samtliga tävlingsdeltagare i pristävlingen ska ha samma förutsättningar finns nedanstående tävlingsregler. 
Alla insända bidrag hanteras utifrån samma villkor.

A. Tävlingsbidrag skall vara tävlingsledningen tillhanda senast 2012-05-31 kl 23:59.
 
B. Tävlingsbidrag skall vara presenterat med en video på ca 60 sekunder - som skall finnas öppet tillgänglig på 
YouTube. 

C. Tävlingsdeltagarens namn och kontaktuppgifter (e-post räcker) ska finnas tillgängligt på IdeaScale. 

D. Flera tävlingsdeltagare får lämna in ett tävlingsbidrag tillsammans. Tävlingsdeltagare får lämna in valfritt antal 
tävlingsbidrag. 

E. Tävlingsarrangörens ansvar för tävlingsbidraget börjar när det har kommit dem tillhanda. 

F. De bästa bidragen kommer att publiceras, enligt vad som står i tävlingsformuläret. I den mån bidraget inte får 
presenteras för arbetsgivarna efter tävlingen åligger det tävlingsdeltagaren att meddela tävlingsledningen detta. 

G. Juryn bedömer bidragen utifrån de videor som kommer in. 

H. Juryns val av pristagare kan inte överklagas. 

I. Eventuell vinstskatt betalas av tävlingsdeltagare. 

J. Idéförslagen är alltid tävlingsdeltagarens egendom. Det åligger tävlingsdeltagaren att tillse att ingen annan kan 
göra gällande någon rätt till tävlingsbidraget eller där ingående delar. Tävlingsarrangörerna frånhänder sig allt ansvar 
för eventuella intrång i annans immateriella rätt, som kan hänföras till tävlingsbidraget eller dess användning i 
pristävlingen.

Tävlingsregler
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TÄVLA & RÖSTA smartlunch.ideascale.com

Anmälan till Do Tanks
dotanks.eventbrite.com

Tipsa om andras idéer
suggest.ideascale.com

Frågor:
smartlunch@munktellsciencepark.se

Det finns ingen förväntan på att ett enskilt bidrag kommer med en slutgiltig lösning. 

Tvärtom – förhoppningen är att många ska kunna bidra utifrån den unika kunskap 
just de har; det kan vara webbdesignern har kommit på en smart tjänst för e-handel 
som minskar onödig transport, jordenruntseglaren kan bidra med sin kunskap om 
resurshållning, biologen om naturens smarthet, studenten om morgondagens af-
färsidé, ingenjören kring hur man värmer maten på ett så energieffektivt sätt som 
möjligt.  Och så vidare.

Samtliga svar visas öppet som inspiration för den slutliga konceptualiseringen, då 
det handlar om att få de starkaste av idéerna att spela med varandra – där högte-
knologi gärna får möta uråldrig kunskap. I slutänden ser vi en tallrik mat som vi 
vet är bättre för miljö och människa, men också en mängd innovationer som kan 
utvecklas var och en för sig. 

Ett särskilt fokus är på möjliga innovationer, alltså sådant som kan komma att bli 
produkter och tjänster på en marknad – men även andra typer av idéer som relaterar 
till problemfrågeställningarna är välkomna, för att på så sätt bidra till helheten. För 
den som deltar finns möjlighet att visa upp vad man går för, och att samtidigt få 
starkt stöd för att förverkliga sin idé. 

Välkommen med ditt bidrag!

?

Foto CC: Sriram Bala



DO TANK
En workshop för idéutveckling

Anders Wikström 
Mälardalens högskola 



DO TANK

Genom att lyssna på företag och organisationer så kan man konstatera att utveck-
lingsarbete är svårt, därför behövs dessa processer stödjas för att skapa värde i en or-
ganisation. Genom att se utvecklingsarbete som designarbete så öppnas möjligheter 
att använda sig av metodik och verktyg speciellt framtagna för att stödja kreativt ar-
bete och skapa ett holistiskt synsätt på de problem/utmaningar som man ställs inför. 
Designarbete karakteriseras av icke linjära processer, att genom hela processen ha 
användaren i fokus, designarbete skapar också en helhetsbild över utmaningen och 
att designarbete är visuellt. Genom att använda sig av visuella metoder för att kom-
municera tankar och idéer så öppnas dialogen mellan människor på ett gemensamt 
plan av utvecklingsarbete, genom skisser skapas en kommunikationsplattform som 
är öppen för förhandling och utveckling. Detta arbete är kritiskt i de tidiga faserna 
på idéutveckling. Visualisering bjuder in personer i en påverkbar idévärld och genom 
detta så skapas möjligheter att ta del av den kunskap och kompetens som andra män-
niskor bär på som stöd för fortsatt utveckling av idén.

Inom arbetet med att stödja innovationsprocesser med visuella metoder och verk-
tyg så har denna metodik utvecklats för att stödja utvecklingsarbete på idénivå i små 
grupper under kort tid. Arbetet är uppbyggt på teorier om design, innovation, nar-
rativ och reflektion. Genom denna blandning av teorier så skapas möjligheter att på 
kort tid skapa förutsättningar för ett effektivt idéarbete.



Processbeskrivning:

Med utgångspunkt i ”how professionals think in action” (Schön 1983) så har denna 
process utvecklats för att facilitera en DO TANK som omfattar 1,5 timmar. Vi ser 
denna process som en utvecklingsprocess och tar därför hjälp av designmetodik för 
hur processen skall stödjas. Enligt figur 1 så kan vi se hur processen för professionel-
las arbete är organiserat i en modell inspirerad av Schön (1983). Processen börjar 
genom att man namnger (naming) de relevanta frågor som formar den situation man 
undersöker, därefter så ramar (framing) man in problemet på ett visst sätt, man ska-
par sedan idéer (moving) som förslag på väg mot en lösning, dessa förslag reflekteras 
(reflecting) över vilket leder till ny kunskap kopplat till den situation som man un-
dersöker, denna reflektion gör att det skapas en rörelse i förhållande till den aktuella 
ramen vilket leder till kunskapsutveckling i förhållande till situationen.

Figur 1. E-n förklarande modell för hur reflektion används i professionellt arbete (Schön 1983).

Med utgångspunkt i hur professionella reflekterar under tiden de arbetar, har vi 
byggt vidare på detta ramverk för att stödja de situationer som uppstår när ett utveck-
lingsarbete skall utföras. Vi har delat upp processen i tre lika stora delar för att genom 
dessa skapa ett kommunicerbart koncept, de tre delarna är: 

•	 Inspiration	och	informationsinhämtning	(30	minuter)

•	 Idégenerering	(30	minuter)

•	 Implementering	(30	minuter)

Genom att denna aktivitet är en kreativ workshop på bara 1,5 timmar där målsätt-
ningen är att utveckla kommunicerbara koncept så är aktiviteterna hårt styrda för att 
nå målet. Detta påverkar de olika faserna på följande sätt:



Inspiration och informationsinhämtningen kommer att utgå från de personer som 
finns tillgängliga i teamet, detta innebär ett avsteg från hur man optimalt vill göra 
då ett brett inhämtande av information och inspiration är optimalt. Denna aktivitet 
utförs med hjälp av scenarios som varje person i gruppen arbetar självständigt med 
under ca 5 minuter. Se bilaga 1. När personerna i teamet har skrivit ner sina tankar 
kopplat till de frågor som ställs så berättar de för varandra hur de ser på situationen 
och vilken information de har (det är viktigt att detta inte tar upp all tid.) Efter denna 
del så definierar man en situation som gruppen tycker är intressant att arbeta vidare 
med. Genom att rita och berätta om denna situation så öppnas möjligheter för inno-
vation. Denna del visualiseras med hjälp av Storyboard som är ett visuellt verktyg där 
man skapar en visuell berättelse utifrån en verbal idé. Storyboard används inom film-
industrin för att tydliggöra planering och testa idéer vilket är en del av det som verk-
tyget används till även i detta sammanhang (figur 2), dock så är det också intressant 
att titta på de transformationer av berättelsen som sker mellan bildrutorna. Det är här 
som vi ser att det finns möjligheter för innovation.

Figur 2, ett exempel på Storyboard från filmindustrin

Idégenereringen i en DO TANK workshop är ett kritiskt moment där man använder 
sig av den information som man delat i den första fasen för att skapa förslag på lösnin-
gar kopplat till utmaningen. Idégenerering skall ses som en aktivitet där ett sökande 
på flera lösningar kopplat till utmaningen blandas med reflektion och förfining av 
lösningarna, det kan också vara så att kombinationer av olika lösningar blir det slut-
giltiga förslaget. I denna fas så använder vi oss av ett idégenereringsverktyg som byg-
ger på en strukturerad abstraktion av utmaningen. Detta kreativa verktyg har Glaser 
beskrivit	som	”Abstraction”	(Glaser,	2008,	s.	18)	och	den	hjälper	till	att	tankemässigt	
nå långt bort från den ursprungliga utmaningen. Exempel på hur övningen fungerar 
förklaras här av projektet ”re-design av cykellås” (figur 3). Första steget är att hitta 
attribut till cykellås, dvs. vad som karaktäriserar ett cykellås, sedan väljer man ett at-
tribut, exempelvis säkerhet. Man skriver ner analogier (motsvarigheter) för det valda 
attributet i nästa kolumn. Nästa steg är att välja en av analogierna för säkerhet och 
lista attribut till den valda analogin, i detta fall filt. Slutligen väljer man ut ett antal 
attribut och applicerar dessa egenskaper på cykellåset och svarar således på frågan 
”hur kan ett cykellås vara mer som en filt?”. Genom övningen bryter man ner sin 
produkt och tar fram mer mjuka värden. Utöver att hitta mjuka värden så är fördelen 
att man ser på sitt problemområde med nya föreställningar om vad problemet egent-
ligen innebär och hur man kan skapa idéer som inte ligger nära ursprungslösningen. 
Verktyget finns som bilaga 2.



Figur 3 – En förklarande bild över Mike Glasers (2008, s. 18) verktyg Abstraction. 

Det finns nu många idéer till lösningar på den utmaning som man jobbar med, 
för att kunna arbeta vidare med sina idéer så behöver man kategorisera idéerna så 
att man se mönster som uppkommit genom idégenereringen. Dessa mönster utgör 
sedan grunden för de lösningar som man kan konkretisera ytterligare med hjälp av 
verktyget i implementeringsfasen. Dock så kan en enkel analys behövas för att säk-
erställa att man väljer rätt idé att jobba vidare med. Detta kan göras med ett spindel-
nätsdiagram, bilaga 3.

Implementeringsfasen skapar förutsättningar för andra att förstå lösningen och 
skapar en tydlig beskrivning om i vilket sammanhang lösningen skapar värde. Att 
prata, resonera och diskutera är en viktig del i att konkretisera en idé, dock så är 
dessa tankar lättflyktiga och det är svårt att hålla reda på de saker som man kom-
mer fram till utan att få ner det på papper. Det är därför viktigt att i denna fas arbeta 
visuellt med att beskriva och förklara vår lösning, dock så finns ytterligare aspekter 
som visualisering stödjer i denna fas. När man skall utveckla något i en grupp som 
fungerar visualiseringar som kognitiva verktyg som stödjer hjärnans sätt att arbeta. 
Visualiseringar fungerar också som öppna kommunikationsverktyg där man inbjuder 
övriga gruppmedlemmar till att påverka och vidareutveckla de tankar som finns visu-
aliserade. Det är alltså inte viktigt att dessa visualiseringar ser bra ut utan mera att de 
fångar de tankar som man har behov av att beskriva. Som hjälp i denna fas så finns 
ett konkretiseringsverktyg (bilaga 4) där man ställs inför ett antal frågor som man 
behöver ta ställning till och beskriva, dock är inte det viktig att svara ”rätt” på alla 
frågorna utan att frågorna leder arbetet framåt och handleder i de utmaningar som 
behöver konkretiseras för att en idé skall kunna kommuniceras som en tilltänkt lösn-
ing på utmaningen.
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