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Sammanfattning 
ASSA AB ingår i koncernen ASSA ABLOY och är Sveriges ledande leverantör av lås- och 
säkerhetslösningar till såväl proffskunder som konsumentkunder. Deras produkter 
kännetecknas av kvalitet, säkerhet och design. ASSA AB arbetade vid tidpunkten för 
examensarbetet med att implementera en för koncernen gemensam utvecklingsprocess. 
Idégenerering var ett relativt outforskat område och därför kom detta examensarbete 
tidsmässigt väl till pass. Intresset av att finna effektiva metoder för idégenerering var stort då 
ASSA AB insåg vad en effektiv hantering av idéer skulle kunna bidra till i jakten på mer 
nöjda kunder.   
 
Syftet med examensarbetet var att studera och kartlägga vilka metoder som används för att 
utöva idégenerering. Examensarbetet förväntades resultera i ett antal workshops där ASSA 
AB skulle få testa och utvärdera olika metoder för idégenerering.  
 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie vilket skedde parallellt med intervjuer på 
ASSA AB samt ASSA ABLOY. Externa intervjuer utfördes på produktutvecklingsföretag och 
konsultföretag i syfte att få in ytterligare kunskap kring val och utvärdering av metoder för 
idégenerering. Examensarbetarnas erfarenhet kring metoderna låg till grund för ursållning och 
rekommendationer inför projektgruppens beslut om vilka metoder som skulle testas och 
utvärderas. Examensarbetarna tog även hjälp av experter inom ämnet för att skapa ytterligare 
erfarenhet inom idégenerering inför workshops på ASSA AB. 
 
Det fanns många metoder vars syfte var att skapa struktur gällande idégenereringen samt 
stimulera till ökad kreativitet. De var alla specifika och genererade olika typer av lösningar 
vilket bör tas hänsyn till vid valet av metod inför en idégenerering men inte den mest 
avgörande faktorn. Intervjuer med experter inom området samt examensarbetarnas nyvunna 
erfarenhet inom ämnet visade på att ledarens roll var av stor betydelse för resultatet vid en 
idégenerering. En oerfaren grupp ställde högre krav på ledarens kunskaper och erfarenheter 
inom såväl den aktuella metoden som problemområdet. Examensarbetet kan sammanfattas 
med att ”övning ger färdighet” vilket betyder att såväl organisationen som individen bör vara 
väl förtrogen med den metod som skall användas. 
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Abstract 
ASSA develops locks and integrated security systems for doors. ASSA is Sweden’s leading 
supplier of locks and security systems. ASSA AB worked during the master thesis with 
implementing a common development process for all companies within the group. Idea 
generation was one relative unexplored area for the group and the interest of finding effective 
methods was required, the company understood what an effective handling of ideas could 
contribute in the pursuit of more and pleased customers. 
 
The purpose of the master thesis has been to study and to map which methods are used in 
order to carry out idea generation. The master thesis was expected to result in a number of 
workshops where ASSA AB would test and evaluate a choice of methods for idea generation. 
 
The master thesis started with a covering literature study, which took place parallel with 
interviews on ASSA AB and ASSA ABLOY. External interviews were performed on product 
development companies and consultant companies in aim for the diploma workers´ to get 
further knowledge how to choose and evaluate methods for idea generation. The diploma 
workers´ experience around the idea generation underlined the screening method and 
recommendations, which supported project group in their decision about which methods that 
would be tested and evaluated during the following workshops. To get more experience and 
further information about idea generation before the workshops the diploma workers´ 
contacted experts on the subject.  
 
There were many different methods whose purpose were to create structure of the current idea 
generation and stimulate to increase creativity. They were all specific and generated various 
types of solutions. This should be clarified in the wide choice of methods before starting an 
idea generation but was far away the most crucial factor. The interviews with consultant 
showed that the leader’s role has a big importance for the result of an idea generation and the 
diploma workers´ made it clear by recently founded experience within the matter. To sum up, 
it can as a result be said that ”exercise gives skill” which means that the organization as well 
as the individual should be surely familiar with the method that will be used during an idea 
generation. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer examensarbetets bakgrund, syfte och en kort presentation 
av ASSA AB att presenteras för att ge en förståelse gälland uppkomsten av examensarbetet. 
Här beskrivs även avgränsningarna för examensarbetet samt dess disposition. 
 
1.1 Inledning 
Examensarbetarnas intresse för idégenerering och vad användningen av metoder kan göra för 
att öka kreativiteten i en grupp har alltid varit stort. Därav kontaktades företaget SIT som 
examensarbetarna hade kommit i kontakt med under studietiden på KTH. På SIT:s initiativ 
inleddes en diskussion med ASSA AB vilket lede till att detta examensarbete tog form. 
 
1.1.1 Presentation av ASSA AB 
ASSA AB ingår i koncernen ASSA ABLOY och utvecklar lås och integrerade 
säkerhetssystem för dörrmiljöer. ASSA AB är Sveriges ledande leverantör av lås- och 
säkerhetslösningar till såväl proffskunder som konsumentkunder och deras produkter 
kännetecknas av kvalitet, säkerhet och design. ASSA AB grundades år 1881 av August 
Stenman och är ett starkt varumärke internationellt med etablerade positioner i länder som 
USA, England, Holland, Tyskland, Baltikum och Asien. ASSA AB har försäljningsbolag och 
distributörer över hela världen. De flesta av deras försäljningsbolag är dotterbolag till ASSA 
AB alternativt gemensamma försäljningsbolag inom ASSA ABLOY. De har etablerade 
marknadspositioner i Norden, Europa, Nordamerika samt Asien. ASSA AB omsatte år 2006 
cirka 930 MSEK med hjälp av drygt 400 medarbetare. Produktionen är förlagd till Eskilstuna 
och Lycksele med säljkontor i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och 
Malmö (ASSA AB, 2008).  
 
1.2 Bakgrund 
ASSA AB ingår, som tidigare nämnts, i koncernen ASSA ABLOY vilka vid examensarbetets 
genomförande arbetade för att implementera en gemensam utvecklingsprocess för alla bolag 
inom koncernen. Idégenerering var ett relativt outforskat område för koncernen därför kom 
detta examensarbete tidsmässigt väl till pass. Intresset av att finna effektiva metoder för 
idégenerering förelåg stort då bolaget förstod vidden av vad en effektiv hantering av idéer 
kunde bidra till i jakten på mer nöjda kunder.   
 
1.3 Syfte 
Huvudsyftet med examensarbetet var att studera och kartlägga vilka metoder som används för 
att utöva idégenerering. Resultatet av studien förväntades resultera i ett antal workshops där 
ASSA AB skulle få testa och utvärdera olika metoder för idégenerering. Valet av metoder 
skulle ske utifrån ASSA AB:s sätt att arbeta på gällande deras produktutvecklingsprocess. 
Resultatet av examensarbetet skulle ge ASSA AB en överblick av hur arbetsförfarandet 
kunde se ut gällande generering av idéer samt rekommendationer för framtida bruk. 
 
1.4 Avgränsningar  
Inför detta examensarbete formulerade examensarbetarna följande avgränsningar: 
 

• Tyngdpunkten för den teoretiska referensramen låg på att undersöka endast den del av 
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idégenereringsprocessen som handlade om att generera och utveckla idéer. I första 
hand berördes således metoder för idégenerering.  Då området idégenerering var 
starkt kopplat till produktutvecklingsprocessen berördes även detta område lätt.  

• I arbetet ingick det dock inte att implementera metoderna på ASSA AB. 
• Geografiska avgränsningar i examensarbetet innefattade de orter där företagen av 

intresse var belägna. Examensarbetarna var belägna i Stockholm och därför 
genomfördes den största delen av projektet i den aktuella staden. Vid några fåtal 
tillfällen åkte examensarbetarna till Eskilstuna där ASSA AB:s produktion är belägen. 
Examensarbetarna utförde ett kortare besök i London för att besöka företagen IDEO 
och ?What if!. Anledningen till dessa besök var företagens framgång inom 
idégenerering samt att de använder två mycket kända metoder. 

• Ytterligare en avgränsande faktor för examensarbetet var tiden. Den delen som 
berördes mest av tidsbegränsningen var antalet utförda intervjuer på externa företag. 
Detta var den mest tidskrävande delen av arbetet och antalet intervjuer styrdes mycket 
av möjligheten att nå fram till rätt respondenter samt deras möjlighet att avsätta tid för 
att svara på frågor. 

• Den externa delen av arbetet avgränsades på företag som själva tillhandahåller någon 
form av produktutvecklingsarbete samt på företag som säljer tjänster i syfte att hjälpa 
andra med utvecklingsarbetet.  

 
1.5 Disposition  
För att det ska bli lättare för läsaren att få en överblick över uppsatsens disposition beskrivs 
dess struktur nedan genom att kortfattat beskriva kapitels huvuddrag. 
 

1. Inledning: I detta inledande kapitel kommer examensarbetets bakgrund, syfte och en 
kort presentation av ASSA AB och SIT att presenteras för att ge en förståelse för 
examensarbetet. Här beskrivs även dess avgränsningar. 

2. Vetenskaplig metod: I detta kapitel beskrivs metoden och hur examensarbetarna gick 
till väga för att genomföra det praktiska av studien. 

3. Teoretiska referensramen: Här presenteras den teoretiska referensramen vilken 
fungerade som ett stöd för examensarbetets resultat. Kapitlet inleds med historik och 
definitioner om kreativitet och innovation samt en kort beskrivning av 
produktutvecklingsprocessen för att bilda en uppfattning var idégenerering uppstår. 
Efterföljande delar i kapitlet behandlar idégenereringsprocessen, metoder som 
används i syfte att generera idéer, val av metod samt rekommendationer inför en 
idégenerering. 

4. Empiri: I detta kapitel presenteras empiriskt material från ASSA AB, externa 
intervjuer, djupare intervjuer, beslutsmöte samt empiriskt material från workshops. 

5. Analys: Här jämförs det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen. 
Utgångspunkten för analysen var valet av metoder som projektgruppen fick tillfälle 
att testa och utvärdera samt de workshops som utfördes på ASSA AB.  

6. Slutsatser och rekommendationer: Detta kapitel innehåller slutsatser grundade på 
analysen samt rekommendationer för idégenerering på ASSA AB. 

7. Diskussion: Här förs en diskussion kring valet av metoder, faktorer som kan ha 
påverkat projektgruppens utvärdering av metoderna samt examensarbetets 
genomförande. 
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2 Vetenskaplig metod  
Detta kapitel innehåller ett klargörande av de metodologiska grunddata som gäller för den 
genomförda studien. Detta är tänkt att underlätta vid en granskning av studien och dess 
resultat. I detta avsnitt beskrivs det praktiska genomförandet av studien. 
 
2.1 Metod 
Metoder används vid vetenskaplig forskning för att beskriva metoder och val av metoder. För 
att arbetsgången ska bli tydlig måste metoderna som har valts klargöras och beskrivas för att 
läsaren ska få en bild av hur resultatet har växt fram under studien. Ejvegård (2003) skriver 
att de metoder som ska användas bör därför väljas beroende på vilket material som finns 
tillgängligt samt hur forskarna har beskrivit de frågor och hypoteser som ska studeras. 
 
2.1.1 Studiens inriktning  
En studie syftar till att ge en grundläggande kunskap och förståelse för ett visst 
problemområde, för att senare med hjälp av detta kunna precisera uppgiften, utföra 
undersökningar eller ge idéer och förslag till handlingsalternativ (Ejvegård, 2003). 
Examensarbetets syfte handlade om att studera och kartlägga vilka metoder som används i 
syfte att utöva idégenerering samt att utvärdera användningen av dem. På grund av att 
examensarbetarna saknade kunskap och erfarenhet inom idégenerering och metoder inom 
området valdes en explorativ inriktning gällande studien.  
 
2.1.2 Fallstudie 
Ejvegård (2003) skriver att i en fallstudie studeras en liten del av ett stort system och med 
hjälp av fallet representeras verkligheten. Fördelen med detta är att forskaren inte behöver 
studera hela systemet utan endast kan beskriva hur något fungerar i ett begränsat utrymme. 
Nackdelen är att det är ett enskilt fall som inte kan representera hela verkligheten och därför 
bör forskaren vara försiktig när slutsatserna dras (Ejvegård, 2003). I examensarbetet 
intervjuades endast ett mindre antal personer och därmed studerades endast en liten del av ett 
stort system.  
 
2.1.3 Komparation 
Komparation skriver Ejvegård (2003) är när relevanta jämförelser görs mellan olika fakta för 
att hitta förklaringar. I examensarbetet jämfördes olika produktutvecklingsföretag med 
varandra samt med andra företag inom konsultbranschen. Det skedde även en jämförelse 
internt inom ASSA AB. 
 
2.2 Metodik 
I detta avsnitt av examensarbetet redovisas de tekniker som användes vid insamling av data. 
Inom forskning används ofta tekniker som litteraturundersökning, intervjuer, 
enkätundersökning och observationer. 
 
2.2.1 Tillvägagångssätt  
Examensarbetet valdes att delas in i sex stycken olika faser, se Figur 1. Den första fasen 
inleddes med att skapa en planeringsrapport, se Bilaga 1 för Gantt-schema, och en 
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litteraturstudie för att skapa förståelse för ämnet samt för att ge examensarbetarna nödvändig 
bakgrundskunskap kring ämnet. Den teoretiska referensramen var bristfällig inom vissa fakta 
områden av metoderna, val av metod samt mätning av valet.   
 
Den andra fasen handlade om att få erfarenhet och samla kunskap om hur ASSA AB arbetar. 
Detta åstadkom examensarbetarna genom att intervjua ett antal personer inom olika områden 
på företaget i syfte att få en helhetsbild gällande utvecklingsprocessens uppbyggnad och hur 
idégenerering sker. Handledaren på ASSA AB handplockade och tilldelade examensarbetarna 
ett antal personer med framstående positioner inom utvecklingsprocessen på bolaget. Denna 
grupp omnämns i rapporten som ”projektgruppen” och kom även att medverka i tester och 
utvärderingar av idégenereringsmetoderna.  
 
Den tredje fasen handlade om att få erfarenhet och samla kunskap gällande hur externa 
företag arbetar inom idégenerering. Studien inleddes genom att examensarbetarna ringde runt 
till ett tjugotal företag inom produktutveckling och konsultverksamhet. Detta resulterade i ett 
mailutskick till de aktuella respondenterna för att låta dem svara på ett antal frågor, se Bilaga 
2, kring deras sätt att arbeta med idégenerering. Detta resulterade i ett beslut på ASSA AB 
gällande vilka metoder för idégenerering som projektgruppen skulle få testa och utvärdera. 
 
Inför workshops kontaktades företag som examensarbetarna hade intresse av att besöka för 
att skapa sig en djupare förståelse inom ämnet idégenerering. Syftet med dessa intervjuer var 
även att få ta del av erfarenhet samt tips och råd kring hur en workshop bör utföras. 
Examensarbetarna upplevde dessutom, som tidigare nämnts, att det saknades teorin inom det 
aktuella området vilket ledde till att intervjuerna även användes i syfte att skapa underlag 
inför fortsatt arbete. 
 
Den femte fasen gick ut på att låta projektgruppen på ASSA AB testa och utvärdera ett antal 
metoder som examensarbetarna i samråd med projektgruppen valt ut. Valet av metoder samt 
workshops användes sedan som utgångspunkt vid analys. 
 
Examensarbetarna, Lejla Pezo och Veronica Brasch, var en del av examensarbetet och ingår 
därför i såväl empirin som analysen och diskussionen detta kallas även för aktionsforskning 
(Kvale, 1997). 
 

 
Figur 1: Projektets genomförande  
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2.2.1 Litteraturstudie 
För att skapa underlag till den teoretiska referensramen gjordes en omfattande litteraturstudie. 
Sökandet av litteratur skedde bland annat i bibliotekssystemet LIBRIS och Internet. I 
litteratursökningen användes nyckelord som metoder, idégenerering, idéhantering, 
produktutveckling, produkt, design, kreativitet, innovation och TRIZ. 
 
2.2.2 Intervjustudie 
Kunskap och information inom det aktuella ämnet, idégenerering, var inte väl dokumenterat, 
därför valde examensarbetarna att utföra intervjuer på externa företag för att få erfarenhet och 
kunskap inom ämnet. De externa intervjuerna utfördes för att resultatet skulle kunna vara 
applicerbart på ASSA AB. 
 
Interna Intervjuer 
De interna intervjuerna inleddes genom att respondenterna kontaktades via mail och 
intervjuerna utfördes på ASSA AB i Eskilstuna och Stockholm, samt på ASSA ABLOY i 
Stockholm.  
 
Inledningsvis berörde frågorna respondentens befattning inom företaget och dennes koppling 
till produktutvecklingsprocessen. De efterföljande frågorna var indelade i två delar, den första 
för att reda ut hur produktutvecklingsprocessen på ASSA AB ser ut och den andra för att ta 
del av respondentens erfarenhet och syn på idégenrering.   
 
Innan intervjuerna genomfördes gjordes en semistrukturerad individanpassad intervjuguide se 
Bilaga 3, vilket enligt Jacobsen (1993) är en metod vars syfte är att undersöka intervjuernas 
egen syn på idégenerering och hur de använder metoder och verktyg för att strukturera upp 
processen för idégenerering. Intervjuerna genomfördes var och en på plats hos 
respondenterna och genomfördes under mars och april månad 2008. Frågorna var öppna 
vilket innebär att den tillfrågade inte får några svarsförslag utan får svara med egna ord vilket 
höjer giltigheten i svaren, och med andra ord validiteten, då betoningen ligger på den 
intervjuade personen som utvecklar sina egna synpunkter (Jacobsen, 1993). Under 
intervjuerna, vilka genomfördes av båda examensarbetarna, intervjuade den ena personen 
medan den andra antecknade. För att få med allt som framkom under intervjuerna användes 
även en diktafon. Intervjuerna pågick i 1-2 timmar vardera. På grund av att tiden för 
intervjuerna var begränsad går det att endast utgå ifrån informationen som erhållits.  
 
Externa intervjuer 
Ett tjugotal företag kontaktades via telefon för att söka svar på frågor kring idégenerering, se 
Bilaga 2. Hälften av företagen arbetade med produktutveckling inom traditionella branscher, i 
likhet med ASSA AB, och den andra hälften var företag som erbjöd kunderna tjänster inom 
idégenerering.  
 
En kortare introduktion till examensarbete skedde via telefon ”för att komma i rätt händer” 
och hjälpa respondenten att få en förståelse för uppgiften. Därefter skickades via mail ett 
antal övergripande frågor gällande företagets idégenereringsprocess till den aktuella 
respondenten. Syftet med detta förfarande var att låta respondenten tänka över frågorna och 
svara i mån av tid. 
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Tre stycken djupare intervjuer genomfördes på företagen IDEO, ?What if! och SIT för att ge 
examensarbetarna  erfarenhet inom idégenerering samt kunskap i att hålla en endags 
workshop. Samtliga företag var konsulter inom produktutveckling vilka hjälpte andra företag 
att utveckla nya, innovativa idéer. Dessa intervjuer skedde öppet och ostrukturerat då 
fördelen med detta är att intervjuer kan vara mer omfattande och bredare (Gustavsson 2003). 
Intervjuerna pågick i 2-2,5 timmar vardera och innehöll, utöver intervjun, en rundvandring på 
företaget för att låta examensarbetarna ta del av arbetsprocessen.  
 
Intervjubearbetning 
För att erhålla ärliga och objektiva svar från respondenterna har examensarbetarna valt att 
inte nämna några namn i rapporten. Respondenterna refereras istället som ”respondent” för 
att bevara konfidentiellitet och neutralitet. 
 
Direkt efter intervjuernas genomförande sammanställdes informationen då den fanns färskt 
bevarad i minnet. Svaren från intervjuerna som skedde via mail sammanställdes utifrån 
respektive respondent och strukturerades upp i en tabell, se Bilaga 5. Kvale (1997) skriver, 
genom att skapa en tabell elimineras överflödig material och analysen går att utföra lättare 
vilket således liknar examensarbetarnas förfarande.  
 
Intervjuanalysen 
Intervjuanalysen av de interna intervjuerna genomfördes genom att jämföra de olika 
avdelningarnas syn på produktutvecklingsprocessen samt idégenerering på ASSA AB. 
 
Intervjuanalysen av de externa intervjuerna utfördes genom att belysa och jämföra resultatet 
av likheter och skillnader mellan olika produktutvecklings- och konsultföretag. Därefter 
gjorde examensarbetarna ett urval på ett mindre antal företag att studera mer ingående. 
Urvalet grundades på i vilken utsträckning företagen använde idégenereringen och deras 
erfarenhet av struktur gällande processen.  
 
2.2.3 Workshop 
Nedan beskrivs hur examensarbetarna, tillsammans med projektgruppen, gick till väga för att 
välja ut, testa och utvärdera ett antal metoder för idégenerering på ASSA AB. 
 
Inför workshop 
Ett beslutsmöte ägde rum med avsikt att fatta ett beslut gällande vilka metoder som 
projektgruppen på ASSA AB skulle få möjligheten att testa och utvärdera. Medverkande på 
mötet var samtliga i projektgruppen med undantag från ett visst bortfall. 
 
Inför beslutsmötet skedde en sållning av metoder för idégenrering i två steg. Det första steget 
var att sålla bort de metoder som inte hade för syfte att specifikt generera och utveckla idéer 
samt de metoder som inte var anpassade att uppfylla de kriterier som ASSA AB önskade.  
Den andra sållningen grundades på önskemål som framkommit under intervjuerna på ASSA 
AB samt rekommendationer från konsultbolagen. Kriterier för vad metoderna önskades 
uppfylla sattes upp och metoderna viktades mot varandra utifrån ett kriterium i taget. 
Viktningen skedde med hjälp av en fyrsiffrig skalla där 0 var icke godkänd och 3 var mycket 
väl godkänd. Syftet med den sista sållningen var att skapa ett underlag inför 
examensarbetarnas rekommendationer till projektgruppen. 
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Examensarbetarnas rekommendationer till projektgruppens beslut grundades således delvis 
på den andra sållningen av idégenereringsmetoder, där metoderna viktas mot varandra, och 
delvis på ASSA AB:s behov gällande struktur och förfarande vid idégenerering.  
 
Beslutet gällande vilka idégenereringsmetoder som skulle behandlas under kommande 
workshop grundades på sållningen av metoderna som skett inför mötet och de 
rekommendationer som examensarbetarna hade arbetat fram. Efter presentation av materialet 
skedde en diskussion kring ämnet och ett slutgiltigt beslut fattades i samråd med hela 
projektgruppen. 
 

 
 

Figur 2: Projektguppen diskuterar metoder som ska testas under workshops 
 
Workshop 
Inför varje workshop använde examensarbetarna extern hjälp från företaget SIT för att få tips 
och råd om hur en workshop inom det aktuella området bör hållas för bästa resultat. 
Därutöver gjorde examensarbetarna noggranna förberedelser i form av presentationsmaterial i 
programmet PowerPoint till varje workshoptillfälle. I detta material presenterades den 
aktuella idégenereringsmetoden för projektgruppen och exempel på metodens 
tillvägagångssätt och vad den kunde resultera i redovisades. Syftet med detta var att skapa en 
förståelse gällande metodens process och resultat. Efter att examensarbetarna presenterat 
metoden fick en påläst och engagerad person inom det aktuella problemområdet presentera 
området för projektgruppen i syfte att skapa engagemang. Examensarbetarna uppmuntrade 
denna person att ta med relevant material inom problemområdet för att tydliggöra problemets 
karaktär. Innan projektgruppen fick tillfälle att testa metoden definierades problemet 
noggrant genom en diskussion inom gruppen för att alla medverkande skulle få insikt om 
vilka lösningar som eftersöktes. En agenda skapades inför varje workshop med syfte att följas 
av både examensarbetarna och projektguppen.  
 
Projektgruppen delades under idégenereringen in i mindre grupper om 3-6 personer. 
Gruppernas medlemmar försöktes i största möjligaste mån blandas för att representanter från 
olika affärsområden skulle ingå i varje grupp för att ett maximalt kunskapsutbyte skulle ske.  
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Efter idégenereringen redovisade samtliga grupper resultatet för varandra och en kortare 
diskussion kring resultatet ägde rum. Examensarbetarnas roll under workshoptillfällena var 
att leda och hjälpa gruppen att fokusera på att skapa och utveckla nya idéer inom det för 
tillfället aktuella området. 
 
Efter varje workshop skedde en diskussion kring dagens aktivitet och den 
idégenereringsmetod som behandlats. Den efterföljdes av en undersökning vilken baserades 
på enkäter med tjugo stycken frågor, se Bilaga 6, där projektgruppen som närvarade fick 
möjligheten att utvärdera idégenereringsmetoden. Gustavsson (2003) skriver att enkäter och 
tester är ett bra sätt att samla in data på då de kan fyllas i anonymt.  Utvärderingen av 
metoderna togs fram med hjälp av de kriterier som utsållningen av metoder grundades på. 
Anledningen till att utvärderingen utfördes i slutet av workshopen var på grund av att 
projektgruppen då hade haft möjligheten att bilda sig en god uppfattning om 
idégenereringsmetoden genom lärdom och övning. 
 
2.3 Analysmetodik 
Vid genomförandet av en studie bör forskaren redan på ett tidigt stadium tänka igenom hur 
underlaget till teori och empiri ska fås fram, men även vad all data som samlats in under 
studien ska resultera i (Gustavsson, 2003). I detta examensarbete har det påträffats brister 
inom teorin kring idégenerering på så sätt att det har skett lite forskningen inom ämnet, vilket 
har lett till att det fanns svagt med litteratur tillgängligt. Detta resulterade i att det var svårt 
för examensarbetarna att dra paralleller mellan relevant teori och empiri i syfte att utföra 
analysen. Analysen bygger därför inte enbart på den teori som framkom genom 
litteraturstudien utan även på teori som examensarbetarna skapat genom djupare intervjuer 
med konsultbolag inom idégenerering.  
 
Analysen utfördes genom att delarna av empirin sammanställdes och jämfördes mot teorin i 
den mån det var möjligt samt mot empirin från de djupare intervjuerna i den mån det inte var 
möjligt. Analysen användes sedan som underlag till examensarbetarnas slutsats och 
diskussion, se Figur 3. 
 
 

 
 

Figur 3: Grafisk beskrivning av analysmodellen 
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2.4 Kvalitetsaspekter 
Validitet och reliabilitet är kriterier som används vid kvalitetsbedömning och kontroll av en 
fallstudie. Validitet är oerhört centralt vid fallstudiebaserad forskning och handlar om i vilken 
utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begreppet som det är avsätt att 
mäta. Reliabilitet handlar om i fall studien kan upprepas av andra forskare genom att använda 
samma undersökningsprocedur och komma fram till samma resultat och slutsatser. Då 
intervjuerna syftar till att generera existerande data, är det viktigt att avgöra om de data som 
erhållits är oberoende av den kontext i vilken den framkommit (reliabilitet) och i vilken grad 
sanningen (validitet) har upptäckts (Gustavsson, 2003). Som tidigare nämnts har 
examensarbetarna bevarat respondenternas konfidentiellitet för att få så ärliga svar som 
möjligt. Intervjuunderlaget har i möjligaste mån brukats på ett objektivt och neutralt 
förhållningssätt för att inte påverka respondenterna i någon riktning. Examensarbetet har skett 
i nära samarbete med ett flertal personer inom organisationen vilket har gjort att osäkerheten 
vid vissa frågor har kunnat redas ut på en gång.  
  
2.5 Kritisk förhållningssätt 
Information är inte lika trovärdig i alla källor därför är det viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt samt att ha källornas kvalité i åtanken. En källas ägare och avsändare är en 
väldigt viktig faktor relaterad till förlitlighet. Vid en fallstudie är det därför bra att använda 
sig av olika uppgiftslämnare och författare för att få rätt kvalité på grunddata (Gustavsson, 
2003). Vid informationssökande är det viktigt att veta att den information som erhållits är rätt 
information för den aktuella studien. Därför är det viktigt att förstå innebörden av den 
inhämtade informationen och sätta den i ett användbart sammanhang. Examensarbetarna har 
under arbetets gång haft ett kritiskt synsätt gällande de data som inhämtats från litteratur och 
empiri. Gustavsson (2003) anser att ett ifrågasättande av resultatet bidrar till större 
granskning av information från både direkta och indirekta källor. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen vilken låg till grund för 
examensarbetets resultat. Kapitlet inleds med historik och definitioner samt en kort 
beskrivning av produktutvecklingsprocessen för att bilda en uppfattning vad idégenerering är 
och vart i en utvecklingsprocess som det uppstår. Denna efterfäljs av en beskrivning av 
idégenereringsprocessen, metoder som används i syfte att generera idéer, val av metod samt 
rekommendationer inför idégenerering. 
 
3.1 Inledning 
Enligt de Bono (1984) handlar kultur om att skapa idéer och utbildning handlar om att 
förmedla de skapade idéerna. Både kultur och utbildning arbetar med andra ord för att 
förbättra och anpassa idéerna till nutid. Den mänskliga kunskapen utvecklas bland annat 
genom att äldre idéer störs av ny information som framkommer, det vill säga genom 
konflikter av gammalt och nytt. Detta sätt att förändra tankar fungerar tillfredsställande då 
informationen kan bedömas på ett objektivs sätt men inte alls då informationen endast kan 
bedömas genom de gamla idéerna. Istället för att förändra idéerna förstärks de gamla idéerna 
och blir således bara ännu stelare. Enligt de Bono (1984) skulle det dock vara möjligt att med 
hjälp av insikt kunna förändra idéerna även i en situation där informationen inte kan 
behandlas objektivt. Han anser att det effektivaste sättet att förändra idéer är inte utifrån, via 
konflikt, utan inifrån genom att på ett insiktsmässigt sätt arrangera om den information som 
finns tillgänglig. Insikt är med andra ord nyckel till framgång och utan insikt kan människan 
bara fortsätta att samla information i hopp om att insikten så småningom dyker upp. 
 
Människan har under århundraden utvecklat olika instrument för hantering av information 
som till exempel matematik för att utvidga den och logik för att förfina den. Det handlar om 
mönsteranvändning, ett sätt för hjärnan att arbeta effektivt genom att skapa mönster ur 
omgivningen. Enligt de Bono (1984) handlar utveckling dock inte bara om att samla 
information och skapa mönster utan även om att använda informationen på bästa sätt och 
därför finns det ett stort behov av instrument för att arbeta med insikt. Idégenreringsmetoder 
är instrument för att arbeta med insikt och ökad kreativitet. De arbetar för att omstrukturera 
gamla mönster, överskrida begränsande mönster och provocerar till nya (de Bono, 1984). 
 
3.2 Historiens kreativa uppfinnare 
Historien består av många vetenskapsmän, konstnärer, tekniker, och andra som åstadkommit 
mindre revolutioner inom sina ämnesområden genom att tänka kreativt. Albert Einstein var 
en av dem och anses vara en av 1900-talets mest intelligenta vetenskapsmän 
(Nationalencyklopedin, 2003). Han var känd för sina kreativa lekar och för att han ofta 
dagdrömde vilket resulterade i att han ofta blev utslängd från lektionerna i skolan. Efter det 
att Einstein tilldelats Nobelpriset i fysik betonade han vikten av att dagdrömma för att 
stimulera till kreativitet och nytänkande (Bodanis, 2000). Michelangelo var mycket duktig i 
matematik och fysik men han hade också en stor konstnärlig begåvning som i dag kan 
beskådas i Florens. Kompositören Ludwig van Beethoven var även han en kreativ person som 
på sin tid betraktades av omgivning som en mycket fantasifull person. När han skapade sina 
mästerliga verk arbetade han metodiskt och noggrant (Nationalencyklopedin, 2003). Thomas 
Edison, mannen som uppfann den elektriska glödlampan berättade att han utförde över två 
tusen försök innan han vågade presentera sin uppfinning. Han menade att kreativitet är en 
lagom blandning av just hårt arbete och lek. När folk sade att han hade misslyckats svarade 
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han: "Nej, jag har inte misslyckats. Jag har kommit på tvåtusen sätt att inte göra en 
glödlampa." (ThomasEdison.com, 2008). 
 
3.3 Definitioner 
Nedan definieras innebörden av begreppet kreativitet och innovation. 
 
3.3.1 Kreativitet 
Ordet kreativitet kan spåras till latinets "creare" som betyder att skapa eller frambringa. Det 
handlar om att ha en förmåga till nyskapande. Kreativitet är med andra ord förmågan att 
utveckla något nytt, att använda sin fantasi och skapa med hjälp av den. Det kan handla om 
uppfinningar, hantverk eller till och med undervisning. En kreativ person kan bryta mönster, 
bryta tankemönster och se på världen från en annan synvinkel. All kreativitet utgår från 
individen, men idéer kan bearbetas och utvecklas gemensamt (Wikipedia, 2008). 
 
3.3.2 Innovation  
Ordet innovation härstammar från latinets innovare och betyder förnyelse (Wikepedia, 2008). 
Ekvall (1988) definierar begreppet innovation som en kreativ tanke vilket har blivit satt i 
verk. En innovation är något som har tagits i bruk (Wikepedia, 2008) och har enligt Ekvall 
(1988) med själva införandet att göra. En innovation är resultatet av en process, den så 
kallade innovationsprocessen, vilken utgår från en idé. När idén har förverkligats och blivit 
införd i verkligheten så kallas den för en innovation (Ekvall, 1988). En innovation kan vara 
allt från en ny produkt till en ny tjänst, en ny tillverkningsmetod eller till och med en ny 
affärsidé. Det finns med andra ord inget som säger att en innovation måste vara ett fysiskt 
föremål som kan tas på utan det kan även vara icke-materiella ting (Wikepedia, 2008). 
 
3.4 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsprocessen innehåller enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) 
sju steg enligt Figur 4. Den spänner sig över ett brett område från en okritisk förstudie ända 
fram till tillverkningsanpassning av den nyutvecklade produkten. Detta examensarbete 
behandlar idégenerering vilket enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) ingår i 
steget konceptutveckling/konceptgenerering. Utgångspunkten för detta steg är de funktionella 
kriterier som finns beskrivna i produktspecifikationen och resultatet av konceptutvecklingen 
blir lösningsförslag som kombinerats ihop till färdiga koncept. 
 

 
Figur 4: Produktutvecklingsprocessen enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) 
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3.5 Idégenereringsprocessen 
Den del i produktutvecklingsprocessen som Johannesson, Persson och Pettersson (2004) 
benämner som konceptutveckling/konceptgenerering kallar Sjölander (1983) för 
idégenereringsprocess. Han skriver att denna process har som syfte att öppna upp 
avdelningarna inom en verksamhet mot varandra, att skapa kanaler för information av interna 
och externa intryck samt att fokusera uppmärksamheten mot framtiden. Om aktiviteterna i 
idégenereringsprocessen utnyttjas på rätt sätt så kommer detta enligt Sjölander (1983) att 
skapa utvecklingsengagemang och entusiasm. Däremot så pekar han på att en sådan process 
varken är lätt att införa eller leda. 
 
Sjölander (1983) presenterar en modell av idégenreringsprocessen som ser ut enligt Figur 5. 
Han anser att utgångspunkten för processen är att en individ eller en grupp med individer 
identifierar ett så kallat prestationsgap. Detta definierar Zaltman, Duncan och Holbek som 
skillnaden mellan vad som kan göras och vad som i verkligheten görs (G. Zaltman, R. 
Duncan & J. Holbek, 1973).  Idégenereringsprocessen resulterar enligt Sjölander (1983) i att 
ett projektförslag formuleras. 

 
Figur 5: Generell idégenereringsprocess enligt Sjölander (1983) 

 
1. Processen börjar med att en individ eller en grupp av individer identifierar ett 

prestationsgap. Prestationsgapet kan utgöras av en uppfattad avvikelse relaterade till 
en teknisk upptäckt, så kallad technology push, eller en möjlighet på en marknad som 
väntar på en teknisk tillämpning, så kallad demand pull. 

2. De individer eller grupper som har identifierat ett prestationsgap värderar detta med 
avseende på konsekvenser för organisationen och belöningar för individen. Denna 
värdering kan vara summariskt intuitiv eller formellt analytisk, det vill säga att den 
kan grunda sig på en omedelbar bedömning utan tillgång till alla fakta eller enbart på 
relevant fakta kring det aktuella ämnet. 

3. Uppfattas det som nödvändigt eller önskvärt att sluta gapet och detta är förenat med 
nytta både för organisationen och för individen, föds en att-idé. Det är en idé som är 
förenad med intentionen att sluta eller överbygga gapet, det vill säga att vidta 
åtgärder.   

4. Föds en att-idé så startas en sökprocess för att utvärdera hur gapet kan slutas på bästa 
sätt, det vill säga att hur-idéer söks. Dessa idéer föds genom idégenerering och 
utvärderas med hjälp av tester och experiment. 

5. Efter utvärdering om idéernas relevans för organisationen och tänkbara belöningar för 
individen, formuleras, formellt eller informellt, ett projektförslag vilket utvärderas av 
beslutsansvariga. Det är tänkbart att en att-idé direkt leder till ett projektförslag utan 
att hur-idéer först genereras vilket gäller speciellt då problemen är komplexa. 
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Löfgren (2003) skriver att idégenereringsprocessen handlar om kreativ problemlösning vilket 
innefattar en kreativ idéproduktionsdel och en analytisk idéutvärderingsdel. Dessa ska ses 
som två olika delar som är åtskilda i tiden, med en mognadsperiod emellan. Den kreativa 
delen skapar nya infallsvinklar, nya tankemönster och nya idéer medan den analytiska delen 
karaktäriseras av sortering, jämförelse, värdering och ett medvetet val av idéer. 
 
3.6 Faktorer som påverkar idégenereringsprocessen 
Sjölander (1983) menar på att ett stort antal företagsberoende faktorer påverkar 
idégenereringsprocessen. En av dessa faktorer är bredd i informationsflödet vilket är något 
som Sjölander anser påverkar sannolikheten att identifiera så kallade prestationsgap och den 
efterföljande genereringen av möjliga lösningsförslag. Bredd i informationsflödet underlättas 
enligt Sjölander (1983) genom högfrekventa kontakter mellan kollegor, såväl internt som 
externt, och genom omväxling i arbetet. Även ökat deltagande i beslutsfattande för individen 
har en positiv effekt. Han anser att en bredd i informationsflödet ökar sannolikheten att 
många idéer föds. 
 
Sjölander (1983) skriver att information som klargör företagets mål, behov och möjligheter 
påverkar individens uppfattning om nuläget och därmed hur ett prestationsgap ska uppfattas. 
Idégenereringsprocessen kan således effektiviseras genom ett formellt klargörande av 
företagets mål och behov, ledningens attityd till nya idéer och belöningssystemets 
utformning.  
 
För att utforma en effektiv utvecklingsorganisation är det enligt Sjölander (1983) viktigt att 
balansera följande tre aspekter: 
 

• Bredd i informationsflödet - målstyrning 
• Frihet i arbetsuppgifter - stimulans  
• Att-idéer - hur-idéer 

 
Sjölander (1983) menar på att bredd i informationsflödet är nödvändigt för att öka 
sannolikheten för att idéer överhuvudtaget ska genereras medan målstyrning är nödvändigt 
för att inrikta arbetet mot sådana idéer som kan nyttiggöras av företaget. Frihet i 
arbetsuppgifterna anser Sjölander underlättar för individen att använda sin kreativitet medan 
stimulans ökar prestationstrycket och därmed sannolikheten att idéerna inte bara innehåller en 
nyhet utan även något av värde. Att-idéer krävs för att sätta igång utvecklingsprocessen 
medan hur-idéerna är nödvändiga för att nå slutmålet. 
 
3.7 Syftet med metoder för idégenerering 
Taylor (1966) skriver att alla individer har utrustats med förmågan att tänka produktivt men 
att denna förmåga vanligen endast utnyttjas till en mindre del. För att utnyttja den kreativa 
potentialen i en högre grad måste personliga hinder övervinnas och färdigheten gällande 
användandet av effektiva tekniker övas upp. Syftet med att använda sig av 
idégenereringsmetoder, det vill säga olika kreativa tekniker för utveckling av idéer, är enligt 
Taylor (1966) i grund och botten tvåfaldigt. Det ena är öppna sinnena och de andra handlar 
om att ta tillvara på de idéer som kan föra utvecklingen vidare framåt (Taylor, 1966). Målet 
med användandet av idégenereringsmetoder är att de ska resultera i idéer som är nya, nyttiga 
och genomförbara (Wikepedia, 2008).  
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Sjölander (1983) skriver att det inte finns något bästa sätt att i en given situation generera rätt 
mängd idéer med rätt kvalité utan det är många okända faktorer som påverkar processen. Han 
skriver att erfarenhet visar att individers latenta kreativa potential ofta blockeras av 
individuella, organisatoriska och kulturella faktorer. Ett sätt att delvis eliminera dessa 
barriärer är att använda sig av idégenereringsmetoder, vilka flertalet syftar till att 
massproducera idéer som sedan kan gallras och utvecklas. 
 
3.8 Metoder för idégenerering 
Det finns en uppsjö av olika metoder och verktyg att använda som hjälpmedel vid skapandet 
av nya, innovativa idéer. I kommande avsnitt beskrivs de idégenereringsmetoder som har 
studerats närmre. Valet av metoder och verktyg som tagits med i detta examensarbete har 
styrts av den tidsmässiga avgränsningen. 
 
3.8.1 Beskrivning av metoder för idégenerering 
Nedan beskrivs kortfattat de metoder som examensarbetarna har studerat. 
 
As easy as/6-3-5 
Metoden är en så kallad brainwriting-teknik vilket bygger på att skapa bildserier där 
avseendet är att på kort tid skissa ner tankegångar kring föregående bild och på så sätt föra 
idégenereringen vidare, för att slutligen nå fram till en bra grundidé för ett koncept. Metoden 
kan tillämpas med både bilder och text men har sin styrka i det visuella som tillför nya 
tankevinklar kring problemområdet (Wright, 1998). Metoden kallas enligt Taylor (1966) för 
Idéskiftesmetoden. 
Gruppen ska enligt Ullman (1997) maximalt bestå av sex deltagare. Samtliga deltagare i 
gruppen skall ha problembilden klar för sig. Varje deltagare skriver ned tre egna idéer på en 
lapp om hur problemet kan lösas. När detta är gjort skickar varje deltagare vidare sin lapp till 
sin närmaste granne till höger. Varje deltagare har nu fått en lapp från sin granne till vänster 
med den personens tre lösningar på problemet. Uppgiften för varje deltagare är nu att under 
fem minuter utveckla och specificera varje idé och skriva ner detta på lappen. Om en 
deltagare inte kan utveckla en idé får deltagaren skriva ned en ny idé på lappen. När fem 
minuter har gått är det dags att skicka vidare lapparna till höger igen och övningen fortsätter. 
När övningen har gått ett varv och varje deltagare har fått tillbaka sin ursprungliga lapp läses 
de utvecklade idéerna upp för gruppen och utvärderas. 
 
Ask questions/Ställ frågor 
Metoden handlar i grunden om att ifrågasätta problemet och dess natur. Nielsen (2003) 
skriver att frågan är det viktigaste redskapet i den kreativa processen. Utan frågor skulle all 
typ av utveckling stagnera. Utveckling handlar om att vara nyfiken och om att våga utmana 
det redan existerande. Genom att ställa frågor kan saker och ting ställas på sin spets och nya 
synvinklar gällande problemet kan skapas i syfte att skapa nya idéer. 
Idéskapandet kan enligt Nielsen (2003) komma igång genom att ställa olika typer av 
utmanande frågor. Vilka frågor som ställs är beroende på problemets karaktär.  
 
Ett sätt att arbeta sig framåt är genom att ställa frågan “varför”. Varför förekommer det 
aktuella problemet? När frågan har besvarats ställs samma fråga ytterligare fyra gånger för att 
gräva allt djupare ned i problemet och för att komma till insikt om dess ursprungliga karaktär 
(Creativity web, 2008). 
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Enligt skaparna av webbsidan Creativity web så finns det sex stycken grundläggande frågor 
som en människa kan fråga en annan nämligen när, vad, vart, hur, vem och varför. För att 
lyckas i sitt idéskapande så anser de att idégenererare skulle behöva vara mer medvetna om 
denna grundläggande, allmänna sanning. Frågorna kan redovisas i form av en Mind Map för 
att få en god överblick över det aktuella problemet. Problemet ställs i centrum och svaren på 
de sex frågorna redovisas som noder enligt Figur 6 (Creativity web, 2008). 
 

 
Figur 6: Mind Map för att visualisera problemet enligt Creativity web (2008) 

 
Attributlista 
Attributlista är en metod för att strukturera upp det aktuella problemet genom att lista 
relevanta egenskaper och attribut, det vill säga fakta, gällande problemet. Efter att ha listat de 
egenskaper och attribut som är relevanta så tar analysen vid. I analysen undersöks på vilket 
sätt som objektet skulle kunna förbättras med avseende på respektive attribut. De uppslag 
som kommer fram kan sedan, vid behov, förfinas med hjälp av andra idégenereringsmetoder 
(Sjölander, 1983). 
 
Attribute-Value Mapping  
Metoden är en utbyggnad av attributlista och har tagits fram av konsultföretaget SIT i 
avseende att hjälpa företag att identifiera och utveckla värden hos deras produkter och 
tjänster i syfte att lättare kunna kommunicera med marknaden. De använder metoden som ett 
analysverktyg för att få en god överblick över produkten/tjänsten genom att grafiskt beskriva 
den. Parametrarna som studeras är attribut, det vill säga fakta om produkten/tjänsten som 
erbjuds, och värden som dessa attribut ger kunden, det vill säga kundens uppfattning om 
produkten (SIT, 2008). 
 
I Figur 7 visas hur det aktuella problemet med hjälp av en karta kan visualiseras och 
struktureras upp på ett överskådligt sätt för fortsatt arbete. För att kunna skapa en överskådlig 
struktur är det betydelsefullt att färgsätta attribut och värden på olika sätt.  
 
Värdena är de fördelar som kunderna kan förvänta sig av produkten/tjänsten, det vill säga vad 
de kan vinna på att använda den. Attribut är egenskaper som är relaterade till 
produkten/tjänsten. Metodens grundelement är huvudattribut vilka är sammanlänkade med 
subattribut och värden. Mer omfattande objekt kräver flera huvudattribut som länkas samman 
i Mind Map. Förandet vid skapandet av en Attribute-Value Map varierar något beroende på 
objektet som önskas analyseras samt användarens förtrogenhet för metoden (SIT, 2008). 
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Figur 7: Attribute-Value Mapping enligt SIT (2008) 
 
Attributmetoden 
Metoden grundar sig på att allting har sitt ursprung i någonting annat, vilket innebär att ingen 
idé uppstår ur tomma intet utan har sitt ursprung i någonting lånat. En ny idé uppstår genom 
att någonting i en gammal idé uppmärksammas och sedan förändras. Metodens syfte är att 
göra ett föremål bättre lämpat för sitt ursprungliga ändamål eller finns ett nytt användarsätt 
(Taylor, 1966). 
 
Enligt Taylor (1966) kan det filosofiska resonemanget bakom metoden sammanfattas i två 
grundläggande upptäckter: 

 
• För det första: Allting har sitt ursprung från någonting annat. Allting kan härledas till 

det rådande tillståndet eller de givna villkoren, från saker och ting som är här och nu, 
från det som existerar i detta ögonblick. Taylor (1966) skriver att en ny idé inte 
uppstår ur tomma intet utan alltid ur något gammalt eller lånat. 

• För det andra: Skapande är lika med iakttagelse plus bearbetning av det iakttagna. 
Således är en ny idé egentligen gammal, där någonting har hänt eller snarare, där 
någonting har ändrats. 

 
Tillvägagångssätt vid Attributmetoden enligt Taylor (1966): 

1. Välj något att förbättra.  
2. Gör en lista över föremålets delar för att inte förbise viktiga detaljer hos problemet 

under de följande etapperna. 
3. Gör en lista över de viktigaste och mest utmärkande egenskaperna för delarna eller 

hela föremålet, det vill säga beskriv föremålet. Skriv upp dess karakteristiska 
egenskaper.  

4. Ändra på egenskaperna eller modifiera dem, för att de bättre ska motsvarar föremålets 
ursprungliga ändamål eller uppfylla ett nytt behov.  
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Brainstorming 
Sjölander (1983) skriver att Brainstorming är den mest kända av alla idégenereringsmetoder 
och syftet med metoden är att generera så många idéer som möjligt utan primära krav på 
kvalitén hos idéerna. 
 
Tillvägagångssättet vid Brainstorming är enligt Sjölander (1983) att en grupp människor 
förläggs med ett problem och ombeds att på begränsad tid finna alternativa sätt att lösa 
problemet på. Följande regler bör iakttas: 
 

• Kritik av egna eller andras idéer är inte tillåtet 
• Lyssna och försök att spinna vidare på andras idéer 
• Kvantitet är viktigare än kvalité 
• Alla idéer som passerar genom hjärnan ska nämnas 

 
Efter mötet genomförs enligt Sjölander (1983) en grov sållning av idéerna mot en 
uppställning av kriterier som angetts före eller efter själva Brainstormingen och som ska visa 
på vad som anses vara ”bra”. Kriterierna bör sättas upp i diskussion med dem som ska ”köpa” 
idéerna och grovsållningen kan sedan göras inom gruppen eller av någon extern person.  
 
Enligt Kelley (2001) har en kartläggning av Arthur Andersen, en av världens största 
revisorsorganisationer fram till år 2002 (Wikipedia, 2008), utförts där 70 procent av 
affärsfolket uppger att de använder sig av Brainstorming i organisationen. I samma rapport 
uppger 76 procent av dem att de gör detta mindre än en gång i månaden. Kelley (2001) anser 
att synen på Brainstorming ska vara att det är en färdighet. Det finns alltid mer att lära och 
möjligheten till förbättring föreligger alltid. Det finns alltid möjligheten att leverera mer 
värde, skapa mer energi och utveckla fler innovationer genom bättre Brainstorming. Detta 
kan enligt Kelley (2001) uppnås genom att utöva Brainstorming oftare och väva in 
användandet i organisationens kulturella uppbyggnad. 
 
Brainstorming är inte som ett vanligt möte där anteckningar utförs och ordet måste begäras 
innan talan förs. Övningen bör inte ske tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen eller 
pågå i mer än 60 minuter, vilket ses som den optimala längden för en produktiv 
Brainstorming. Detta på grund av att den höga nivån av psykisk och mental handlingskraft 
som är nödvändig är svår att behålla mycket längre än så (Kelley, 2001). 
 
Kelley (2001) skriver att Brainstorming ger arbetsteamen en möjlighet att ta fram idéer 
uppifrån ”det blå” tidigt i ett projekt samt möjligheten att lösa svåra problem som växer fram 
senare under projektets gång. Ju mer produktiv en grupp är desto mer regelbundet och 
effektivare utför de Brainstorming. Bra Brainstorming kan generera optimism och öppna 
sinnena för nya möjligheter vilket kan hjälpa ett team genom de mörkaste och mest pressade 
skedena i projektet. 
 
Kelley (2001) betonar vikten av ett att skapa en kreativ miljö vid idégenerering vilket han 
anser skapas med hjälp av tillgång till material inom det aktuella området, det vill säga 
material som är applicerbart på det aktuella problemet.  Materialet används för att sända ut 
rätt budskap och vissa på vilka lösningar som eftersträvas samt hjälper gruppen att visualisera 
och bredda variationsrikedomen av alternativa lösningar.  
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Checklistemetoden 
Sjölander (1983) skriver att i denna metod analyseras problemet mot en lista av utmaningar, 
till dess att ett eller flera uppslag har skapats. Idéer eftersöks med andra ord genom att studera 
det aktuella problemet med hjälp av en på förhand gjord checklista. 
 
Exempel på utmanande frågor kan enligt Sjölander (1983) vara: Hur kan vi modifiera, 
förstora, förminska, ersätta, arrangera om eller kombinera objektet? Hur kan objektets 
utseende ändras? Hur kan samma funktion uppnås fast på annat sätt? Vad ska åstadkommas? 
Kan detta göras på ett annat sätt? Vad händer om detta görs tvärt om?  
 
När frågelistan är genomgången och alla lösningsförslag har blivit nedtecknade kan någon 
annan idégenereringsmetod användas för att hitta alternativa idéer till hur problemet kan lösas 
(Sjölander, 1983). 
 
Collective notebook 
Varje deltagare får en anteckningsbok i vilken problemet är väl definierat. I 
anteckningsboken skriver deltagarna ned relevanta tankar, uppslag, frågor och idéer dagligen 
under en månads tid. Därefter sammanställer deltagarna de mest relevanta idéerna, 
uppsalagen och tankarna (Sjölander, 1983). En koordinator gör en detaljerad 
sammanställning av deltagarnas material vilket sedan bearbetas i med hjälp av andra 
idégenereringsmetoder. Collective notebook har enligt Sjölander (1983) visat sig vara mycket 
effektiv då den utförs innan andra idégenereringsmetoder som Synectics eller Brainstorming. 
 
Da Vincis Technique/Morfologisk analys 
Michalko (1998) skriver att vetenskapsmannen Leonardo da Vinci ofta löste problem genom 
att börja med att analyserade strukturen för det aktuella problemet för att sedan separera 
huvudparametrarna. Huvudparametrarna definierade da Vinci som karaktäristiska faktorer, 
det vill säga egenskaper och funktioner, för problemet. Därefter listade han olika variationer, 
det vill säga olika lösningsförslag, för varje parameter och kombinerade ihop dessa till 
koncept. Genom att göra olika kombinationer av variationerna för parametrarna så uppkom 
nya idéer. 
 
Tillvägagångssätt vid Da Vincis Technique enligt Michalko (1998):  

1. Specificera problemet  
2. Separera parametrarna för det aktuella problemet. En bra fråga att ställa när 

parametrarna väljs ut är: ”Skulle detta problemet fortfarande existera utan denna 
parameter?” 

3. Under varje parameter listas variationer gällande den aktuella parametern. 
4. Kombinera ihop olika variationer från varje parameter. Det är även möjligt att 

använda flera variationer från en och samma parameter. 
 
Sjölander (1983) benämner metoden Morfologisk analys. Han talar för att de två 
huvuddimensionerna egenskaper/funktioner respektive lösningsförslag bör ställas upp i en 
matris för att få en god överblick över problemet och hur det kan lösas. En del kombinationer 
kan naturligtvis bli irrelevanta eller omöjliga men även dessa bör övervägas. Många gånger 
kan de mest konstiga kombinationer leda till nya och potentiellt värdefulla idéerna. Metoden 
kan på så sätt inspirera till helt nya och oväntade lösningar som ligger utanför den aktuella 
frågeställningen.  
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Sjölander (1983) menar att metoden är ett enkelt men kraftfullt hjälpmedel när det gäller att 
analysera ett problem för att få fram nya uppslag.  
 
Fishbone Technique  
Metoden handlar enligt Michalko (1998) om att separera delar av det aktuella problemet från 
dess helhet genom att skissa upp ett så kallat Fiskbensdiagram, se Figur 8. Det aktuella 
problemet bryts ned i mindre delområden som kategoriseras. Därefter utförs idégenerering 
med hjälp av andra metoder som Brainstorming kring problemet med fokus på de olika 
delområdena. De lösningsförslag som framkommer skrivs ned på respektive sida om 
”revbenet” enligt Figur 8. 
  

 
 

Figur 8: Exempel på ett Fiskbensdiagram enligt Michalko (1998) 
 
Gordonmetoden 
Taylor (1966) skriver att Gordonmetoden är en variant av Brainstorming men avser inte att ge 
ett stort antal idéer utan syftar på att resultera i en radikalt ny idé. Metoden ställer höga krav 
på såväl gruppen, vilken bör vara noggrant utvald, samt på ledare under idégenereringen. 
Normal pågår ett möte under 3-4 timmar. 
 
Tillvägagångssättet för Gordonmetoden enligt Taylor (1966): 

• Arbetsgruppen bör bestå av 4-12 personer med olika kompetens och kvalifikationer. 
• I gruppen bör det ingå en ledare samt en sekreterare som antecknar. 
• Endast ledaren känner till det verkliga problemet. 
• Ledaren leder en allmän eller brett upplagd gruppdiskussion kring ett ämne som är 

centralt eller viktigt för problemet. 
• Ledaren matar gruppen successivt med mer information. 
• När ledaren tycker att gruppen närmar sig en lösning avslöjas det egentliga problemet. 
• Gruppen fortsätter mötet på ett mer konventionellt sätt och försöker utforma en 

konkret lösning. 
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Idéassociation 
Johannesson, Persson och Pettersson (2004) skriver att Idéassociation är en metod där 
fantasin stimuleras för att uppnå något konstruktivt. Metoden innebär att man försöker 
associera till sina egna eller andras idéer.  
Avsikten med metoden är enligt Taylor (1966) i grunden att hitta så många uppslag som 
möjligt till reklamslogans, tekningar, namn. 
 
Tillvägagångssättet vid Idéassociation enligt Taylor (1966): 

1. Skriv ned en symbol, exempelvis ett ord, skiss, siffra eller bild, som på något sätt står 
i samband med en viktig sida av det föreliggande problemet eller ämnet.  

2. Skriv ned en ny symbol som framkallats av den första. 
3. Fortsätt som under punkt två, utan hämningar, tills att de verkliga idéerna börjar ta 

form. 
 
Input-output/Effektmetoden 
Taylor (1966) skriver att metoden utvecklades till en början som en metod för att lösa 
konstruktionsproblem i samband med kraftöverföring, det vill säga en metod för att lösa 
problem i samband med transmissioner, arbetsmaskiner och andra anordningar för mekaniskt 
arbete.  
 
I denna metod analyseras enligt Sjölander (1983) det aktuella problemet genom att betrakta 
objektet som ett system. Systemets input respektive output definieras samt dess restriktioner. 
Målet är att ta fram ett antal tänkbara lösningar, som kan testas, bedömas och utvecklas 
vidare. Taylor (1966) definierar input som de kraftresurser som finns tillgängliga och output 
som motsvarande verkan och reaktion. De som Sjölander (1983) benämner restrektioner 
kallar Taylor (1966) för specifikation och definierar som föreliggande kraftbehov. Taylor 
(1966) skriver att när problemet väl har bestämts och delats upp under de tre rubrikerna input, 
output och specifikationer, gäller det att finna ett sätt att överbygga klyftan mellan input och 
output. Detta sker i grund och botten genom att upprepade gånger fråga: Hur kan denna 
speciella ”input” användas för att åstadkomma önskad ”output”? Varpå svaret blir att räkna 
upp alla alternativa lösningar som är möjliga. 
 
Katalogmetoden 
Johannesson, Persson och Pettersson (2004) skriver att metoden går ut på att rådfråga olika 
typer av uppslagsböcker och kataloger för att få idéer som i sin tur kan leda till andra, nya 
idéer. 
Avsikten med metoden är att låta känt fakta ge uppslag till bearbetningar och modifikationer 
som sedan kan leda till uppkomsten av nya idéer. Förslag till informationskällorna kan enligt 
Johannesson, Persson och Pettersson (2004) vara:  
 

• Produktkataloger 
• Broschyrer 
• Facktidskrifter 
• Fackböcker 
• Patentskrifter  
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Lotus Blossom Technique 
Detta är en teknik för att visualisera idégeneringsförfarandet och på så sätt stimulera till ökad 
kreativitet. Metoden går enligt Michalko (1994) ut på att starta från mitten med ett väl 
formulerat problem för att sedan arbeta sig utåt. Huvudfrågan leder till idéer vilka skissas upp 
i cirklar. Dessa kallar Michalko (1994) för "petals", som på svenska betyder kronblad, se 
Figur 9. På så sätt leder huvudfrågan till idéer vilka sedan själva blir en central fråga och så 
vidare. Metodens förfarande leder enligt Michalko (1994) till att nya idéer triggas vilka en 
efter en själv blir nya huvudteman att fortsätta bygga vidare på. 
 

 
 

Figur 9: Lotos Blossom Technique enligt Michalko (1994) 
 
Metaforiskt tänkande 
Nielsen (2003) skriver att inom kreativt och innovativt tänkande är metaforer väl kända och 
flitigt använda verktyg. En metafor kan användas för att kommunicera en idé eller för att 
belysa ett problem.  
 
Nyckeln till metaforernas värld är enligt Nielsen (2003) jämförelse. En metafor kan hjälpa till 
vid förståelse av det okända genom att likna det vid det kända. Som exempel kan nämnas de 
första tågen som människan valde att kallade för järnhästar eller hur människan gav bord ben, 
flaskor halsar, städer kärnor och spik huvuden. Genom jämförelse kan en metafor förklara ett 
problem eller kommunicera en tanke på ett klart och enkelt sätt. Metaforer är med andra ord 
ett snabbt och elegant sätt att kommunicera på. De är kraftfulla verktyg som kan förmedlas 
visuellt eller verbalt. En bild kan dock förmedla ett budskap snabbare än tal då det krävs 
många ord att förklara av bild. Metaforiskt tänkande vid idégenerering handlar med andra ord 
om att utgå från det aktuella problemet för att dra paralleller till andra världar och studera hur 
andra har löst likartade problem (Nielsen, 2003).   
 
Mind Maps 
Nielsen (2003) skriver att Mind Maps är en metod som kan hjälpa till vid idégenereringen 
genom att tränga djupare in i det aktuella problemet och få en god överblick över det. 
Metoden bryter ned det linjära tankesättet och hjälper således hjärnan till att arbeta kreativt 
och nyskapande. Genom att skapa mönster och använda av associationer bidrar metoden till 
att idégenereringen går lättare och snabbare menar Nielsen (2003). 
 
Mind Maps är en effektiv metod när det gäller att anteckna vilket är mycket användbart vid 
kreativt arbete. Nedan visas ett exempel på hur en Mind Map kan se ut, se Figur 10. 
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Figur 10: Mind Map enligt Creativity web (2008) 

 
Multiplikation 
Multiplikation är ett verktyg som används vid idégenerering för att utveckla lösningsförslag 
eller objekt och därmed trigga till nya idéer. Grundidén med verktyget är att lägga till en 
kopia av en redan existerande komponent och ändra den på något sätt. Nyckelord för detta 
verktyg är med andra ord mer och annorlunda. 
Verktyget är designat för att överskrida en simpel ändring i kvantitet för att uppnå kvalitativa 
ändringar. Det är dock inte alltid nödvändigt att göra en kopia av komponenten, ibland kan 
det vara tillräckligt att skapa en virtuell kopia det vill säga en spegel bild av den aktuella 
komponenten (SIT, 2008). 
 
Tillvägagångssätt vid Multiplikation enligt SIT (2008): 

1. Lista objektets interna komponenter. 
2. Välj en komponent och lista dess egenskaper, till exempel färg, storlek, vikt. 
3. Multiplicera komponenten och ändra den kvalitativt på något sätt till exempel genom 

att ändra någon egenskap. 
4. Visualisera den resulterande produkten. 
5. Identifiera nyttan och lägg till värdet för den potentiella kunden. 
6. Anpassa idén så att den blir realiserbar. 

 
Negativ/Omvänd brainstorming  
Johannesson, Persson & Pettersson (2004) skriver att metoden syftar till att stimulera till 
kritik, det vill säga att svaret på frågan ”Hur många sätt kan denna idé misslyckas på?” 
eftersöks. Principen gällande förfarandet är det samma som för Brainstorming bortsätt från att 
Negativ brainstorming kräver att det finns ett förslag eller ett objekt att arbeta utifrån. 
 
Sjölander (1983) menar på att Negativ brainstorming fungerar som ett mycket bra 
komplement till andra idégenereringsmetoder då denna går ut på att vara kritiskt och hitta 
svagheter eller fel i redan existerande lösningar. Den ger ofta nya uppslag, som kan bearbetas 
konstruktivt med andra metoder. En viss försiktighet bör dock iakttas då gruppen kan bli 
negativ och blockerad. 
 
Osborns idésporrar 
I denna metod användes ytterlighetstänkande för att föda nya idéer och låsa upp gamla 
tankebanor. Johannesson, Persson & Pettersson (2004) skriver att mannen bakom metoden, 
Alex F Osborn, har utarbetat och formulerat ett antal allmängiltiga frågor som kan användas 
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på redan framtaget idématerial. Frågorna ska ställas en i taget och varje association ska följas 
även om det verkar orealistisk för stunden. Förslag till frågor kan enligt Alex F Osborn vara: 
Förstora, förminska, ersätta, omplacera, göra tvärtom, kombinera, ändra användningar? 
 
Problem Reversal 
Denna metod är ett verktyg som ingår i TRIZ, Theory of Inventive Problem Solving, vilket 
omfattar ett stort antal olika metoder och verktyg som hjälper utvecklaren att lösa tekniska 
problem. Processen för TRIZ börjar med att systematiskt analysera problemet eller systemet 
som ska förbättras. Ett antal passande TRIZ-verktyg väljs ut för att lösa problemet 
(Altshuller, 2001). 
 
TRIZ har arbetats fram av en rysk man vid namn Gienrych Altshuller (1926-1997) och 
arbetssättet baserars på att en innovation kommer från ett antal väl definierade regler och 
regelbundenheter (Altshuller, 2001). 
 
Metoden Problem Reversal bygger på teorin om att alla beteenden består av motsatser och 
grundtanken med metoden är att lära sig att se saker och ting baklänges, från insidan och ut 
och upp och ned. 
Nedan beskrivs några av grundtankarna i Problem Reversal (Creativity web, 2008): 
 

• Fastställ motsatsen till problemet det vill säga ändra en positiv formulering till 
negativ.  

• Försök att fastställa/identifiera vad något inte är. 
• Fundera ut vad alla andra konkurrenter inte gör.  
• Gör en lista på positiva modifikationer gällande problemet som ska behandlas och 

lista de positiva modifikationernas motsatser. Ställ därefter frågan ”Vad händer om 
jag…” och lägg till en av motsatserna.  

• Vänd nederlag till seger och tvärt om det vill säga försök till exempel att se positivt på 
ett dåligt resultat. 

 
Random Input/Slumpordlista 
Bono (1984) skriver att Random Input är en kreativitetsmetod där slumpord används för att 
skapa ett divergent tänkande. Slumpmässiga händelser ger enligt de Bono en möjlighet att 
bryta ned det vanliga mönstertänkandet. Teknikens grundidé är att slumpmässigt valda ord 
associeras och tillämpas i nya sammanhang vilket leder fram till nya och oväntade insikter. 
Vid en första anblick framstår de nya förslagen ofta som främmande och otillämpbara men 
genom att logiskt utvärdera förslagen i grupp kan förslagen bli fruktbara och senare utfalla 
som lösningar till problemet. Slumpord kan vara ord, händelser eller metaforer. Enklaste 
sättet att hitta ord, vilka bör vara substantiv, är att hämta ord ur en tidningsartikel eller ur en 
ordlista (de Bono, 1984). 
 
Övningen startar enligt de Bono (1984) med att substantiv samlas ihop och listas. Att välja 
ord från listan kan sedan göras på olika sätt. Ett alternativ är att skriva orden på lappar och 
lägga dem i en skål för att sedan dra en lapp. Det är viktigt att orden som slumpvis väljs 
används och att det inte diskvalificeras. Samtliga deltagare i gruppen tar del av ordet och 
under ett antal minuter ska varje deltagare, under tystnad, associera det slumpvalda ordet till 
andra ord som denne skriver ned på en egen lista. Efter att tiden är slut redovisar varje 
deltagare de nedskrivna orden. Samtliga i gruppen hjälper till att utvärdera orden och sätter 
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dem i ett sammanhang som bidrar till en lösning av det uppställda problemet. Efter att 
gruppen har gått igenom samtliga medlemmars ord är det dags att välja ett nytt slumpord och 
göra om övningen. Det är viktigt att de första tankarna som uppkommer kring ordet inte 
rensas bort även om de förefaller otillräckliga och ologiska. 
Om gruppen sitter och funderar för länge kommer de endast att komma på logiska och redan 
uttänkta idéer (de Bono, 1984). 
 
SAMM-metoden 
SAMM står för Sekvens Attribut Modifierings Matris och Sjölander (1983) skriver att 
metoden är ett sätt att angripa sekventiellt beroende problem. Det är ett angreppssätt för att 
lokalisera områden för förbättring eller förändring det vill säga vilka specifika konkreta 
delproblem som sedan kan bearbetas med andra metoder. Metoden ger med andra ord inga 
direkta idéer eller uppslag till lösningar utan pekar istället på områden där sådana är möjliga 
och används vid analys av till exempel tillverkningsprocesser (Sjölander, 1983). 
 
Scampers variationsmetod 
Baxter (1995) skriver att Scamper är en kreativitetsmetod vars syfte är att få fram nya idéer. 
Varje enskild bokstav i ordet ”scamper” står för olika verktyg som kan användas för att 
stimulera till nya idéer ur en redan befintlig idé. Scamper står för Substitute, Combine, Adapt, 
Modify, Put to other purposes, Eliminate, Reverse. Baxter (1995) menar på att denna metod 
har klara fördelar då det finns ett behov av att hitta nya lösningsvarianter på en ursprunglig 
idé utan att fastna i detaljer. Han lägger dock ett varningens ord och skriver att en del förslag 
kan tendera att sväva ut och kan därmed bli svåra att tillämpa på den aktuella produkten. 
 
Scenarioteknik 
Scenerioteknik handlar enligt Michalko (1998) om att ta hjälp av användarna till 
problemet/objektet för att studera hur de i vardagslivet brukar det aktuella objektet. Det 
handlar om att skapa olika scenarion för att studera hur användarna reagerar och handlar. 
Tekniken kan användas såväl innan idégenereringen för att få en klar bild över hur ett objekt 
hanteras som efter genereringen för att utvärdera olika lösningsförslag. 
 
Tillvägagångssätt vid Scenarioteknik enligt Janhager (KTH, 2006): 

1. Ta fram två-tre användare (karaktärer) och ge dem namn, ålder, yrke, personligheter, 
det vill säga förmågor, ambitioner, olater m.m. 

2. Ge användaren en uppgift att lösa. 
3. Beskriv användningssituationen och omgivningen. 
4. Välj en produkt att analysera. 
5. Gör ett scenario med användaren och produkten, det vill säga väv ihop en historia. 
6. Vad får scenariot för resultat? Några nya idéer eller krav på produkten? 
7. Jämför sedan med en liknande produkt som har någon skild lösning sett till den 

aktuella. 
 
Six thinking hats 
Tekniken utvecklades 1984 av läkaren och författaren Edward de Bono. Metoden går enligt 
de Bono (2000) ut på parallellt tänkande vilket innebär att alla i gruppen i varje ögonblick 
tänker åt samma håll. Vart eftersom diskussionen fortgår ändras regelbundet gruppens 
riktningar gällande tänkandet. 
 



 

29 

 

 

Metoden utgår från de sex tänkande hattarna vilka symbolisera olika sätt att tänka på. Genom 
att använda denna metod kan de framtagna lösningsförslagen angripas från sex olika 
perspektiv. Varje hatt namnges med en färg och tas på antingen mentalt eller fysiskt. För 
varje hatt deltagaren bär ses ämnet ur en ny synvinkel. Genom att byta mellan hattarna under 
diskussionen tvingas lösningsförslaget att ses ur många olika perspektiv och på så sätt säkras 
att alla relevanta synvinklar belyses (de Bono, 1999). 

 
Hattarnas egenheter enligt de Bono (1999): 

• Vit hatt representerar information och fakta. 
• Röd hatt representerar intuition och känslor, vilket inte behöver motiveras. 
• Svart hatt representerar risker, hot och söker hinder som motiveras logiskt. 
• Gul hatt representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt. 
• Grön hatt representerar det kreativa, och används för alternativ och nya 

lösningsförslag. 
• Blå hatt representerar process, eller tänkandet om tänkandet. Till exempel kan man 

under blå hatt säga att "nu behövs det lite mer grön hatt-tänkande". Sammanfattar, 
drar slutsatser och fattar beslut. 

 
Detta sätt att arbeta på är ett alternativ till de traditionella meningsmotsättningarna och det är 
mycket med konstruktivt. I varje ögonblick tänker alla deltagarna i samma riktning vilken 
anges med hjälp av någon av de sex färjade hattarna. De Bono (2000) skriver att erfarenhet 
visar att sexhattstänkandet är mycket mer verkningsfullt och konstruktivt än meningsutbyte 
och diskussion. Det fungerar också mycket snabbare och sammanträdestiderna minskar till en 
fjärdedel eller till och med till en tiondel av det normala.  
Metoden med de sex tänkande hattarna eliminerar starka egon, som är ett stort problem i det 
traditionella tänkandet, då det inte längre handlar om att försvara eller om att angripa en idé 
(de Bono, 2000). 
 
Slipwriting 
Grundidén med Slipwriting är att kombinera olika idéer till nya konceptlösningar. Principen 
för Slipwriting är den samma som för Brainstorming, det vill säga att alla ska ha problemet 
klart för sig, kritik är inte tillåtet och alla typer av idéer är tillåtna. Skillnaden är att slumpen 
här får spela in för att på så sätt stimulera till kreativitet och nytänkande (Creativity web, 
2008). 
 
Tillvägagångssättet vid Slipwriting enligt Creativity web (2008): 
Under fem minuter skriver varje deltagare ned sina egna idéer på papperslappar. Lapparna 
viks ihop och läggs i en skål för att sedan dras ur skålen. Gruppens uppgift är nu att 
tillsammans kombinera ihop de olika idéerna som dragits ur skålen till nya konceptlösningar 
på problemet. 
 
Storyboarding 
En Storyboard är inget annat än ett bildmanus och fungerar som ett verktyg för att underlätta 
vid inspelningar genom att metoden gör det möjligt att i förväg komponera ihop bilderna och 
på så sätt förutsäga oväntade händelser. Dessutom minskas kravet på att vara visuellt kreativ 
under inspelningen då de bästa vinklarna redan har tagits ställning till. Genom ett skapa en 
Storyboard finns det med andra ord möjlighet att redan tidigt se en sammanlänkning av hur 
en idé resulterar i en annan och hur allting vävs ihop till en helhet (Creativity web, 2008). 
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Subtraktion 
Subtraktion är ett verktyg som används vid idégenerering för att utveckla nya lösningsförslag 
för ett redan befintligt objekt för att på så sätt trigga till nya idéer. Grundidén för verktyget är 
att eliminera betydelsefulla kärnelement från en redan existerande produkt, tjänst, process 
eller strategi. Metoden provocerar till nya innovativa idéer genom att ta bort någonting. De 
flesta personer önskar vanligtvis att lägga till fler egenskaper hos ett objekt i syfte att 
utveckla det men denna metod handlar istället om att ta bort egenskaper (SIT, 2008). 
Tillvägagångssättet för Subtraktion redovisas i Figur 11. 
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Figur 11: Tillvägagångssättet vid subtraktion enligt SIT (2008) 
 

Synectics/Analogitänkande 
Johannesson, Persson och Pettersson (2004) skriver att Analogitänkande bygger på att hitta 
analogier. Metoden är besläktad med Brainstorming men skiljer sig från denna genom 
utnyttjandet av analogier, ur icke-tekniska eller halvtekniska områden. 
 
Analogier har till syfte att försöka frigöra individen från det vanliga sättet att se på problemet 
för att kunna finna självständiga lösningar med hjälp av begrepp som ligger långt från det 
aktuella problemområdet. 
Analogier som kan användas är enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) följande: 
 

• Fantasianalogier: Fantasin används som medel för att utveckla ovanliga idéer. 
• Direkt analogi: Här söks likheter från skilda världar med det aktuella problemet som 

behandlas. Likheter kan sökas i djurvärlden, maskinernas värld, astronomi, idrotten, 
människokroppen.  

• Symbolanalogier: Problemlösarna använder sig av en metafor för att karaktärisera 
problemet. Ett bra sätt att ta fram en symbolanalogi på är att formulera en boktitel 
som på ett slående sätt fångar kärnan i problemet eller den lösningslinje som gruppen 
styrt in på via de andra analogimetoderna. 

• Personlig analogi: Problemlösarna föreställer sig själva i situationen och låtsas vara 
det föremål eller den substans som behandlas.  

 
Sjölander (1983) kallar metoden för Synectics. 
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3.8.2 Fakta gällande metoder för idégenerering 
Nedan presenteras kort fakta om samtliga metoder för idégenerering. Anledningen till det stort antal tomma fällt beror på avsaknad av 
information i litteraturen.  

 
Metod Lämpas för 

grupparbete 
Lämpas för 

enskilt 
arbete 

Grupp-
storlek 

Kräver 
ledare 

Kräver 
erfaren 
ledare 

Ledarens roll Dokumenta-
tion 

Hjälpmedel Tidsåtgång 

As easy as ja nej 4-6 st ja nej Tidtagare och 
samordnare 

Individuella 
visuella bilder 

Papper, 
pennor, 

tidtagarur 

6 x 5 min 

Ask questions ja ja - - - - Mind map Papper, 
pennor 

- 

Attribute-Value 
Mapping 

ja ja 4-6 st ja ja Stimulera och 
uppmuntra  

Mind map Papper, 
pennor, 

färgade post-
it 

Problemtyp 
styr 

Attributlista ja ja - - - - Listor Papper, 
pennor 

- 

Attributmetoden ja ja - - - - Listor Papper, 
pennor 

- 

Brainstorming ja  5-15 st ja ja Ledare och 
sekreterare 

Idéerna skissas 
upp synligt 

Papper, 
pennor, post-

it 

1-1,5 tim 

Checklistemetoden ja ja - - - - Listor Papper, 
pennor 

- 

Collective notebook ja  - ja ja Koordinator och 
sammanställare 

Visuella bilder Antecknings-
block, papper 

pennor 

- 

Da Vinci Technique ja ja - - - - Listor eller 
matriser 

Papper, 
pennor 

- 
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Metod Lämpas för 
grupparbete 

Lämpas för 
enskilt 
arbete 

Grupp-
storlek 

Kräver 
ledare 

Kräver 
erfaren 
ledare 

Ledarens roll Dokumenta-
tion 

Hjälpmedel Tidsåtgång 

Fishbone  
Technique 

ja ja - - - - Diagram Papper, 
pennor 

- 

Gordonmetoden ja  4-12 st ja ja Leder en 
diskussion kring 

ämnet. 

- - 3-4 tim 

Idéassociation ja ja - - - - - - - 
Input-output - - - - - - - - - 
Katalogmetoden ja ja - - - - - Broschyrer, 

fackböcker 
m.m. 

- 

Lotus blossom 
technique 

ja ja - - - - Diagram Papper, 
pennor 

- 

Metaforiskt 
tänkande 

ja ja - - - - Idéerna 
tecknas ned 

Papper, 
pennor 

- 

Mind Maps ja ja - - - - Mind Map A3-papper, 
färgpennor 

- 

Multiplikation ja  - ja ja Stimulera och 
uppmuntra  

Skisser och 
förklarande 

text 

Papper, 
pennor 

Problemtyp 
styr 

Negativ 
brainstorming 

ja  5-15 st - - - Idéerna skissas 
upp synligt 

Papper, 
pennor samt 

post-it 

- 

Osborns idésporrar ja ja - - - - - - -
Problem Reversal ja  - - - - - - - 
Random Input  ja - - - - - Tidningsart. 

ordlistor 
m.m. 

- 

SAMM-metoden ja  - - - - - - - 
Scamper ja  - - - - - - - 
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Scearioteknik  ja - - - - - - - 
Six thinking hats ja  4-7 st ja nej Ledare och 

sekreterare 
Idéerna skissas 

upp synligt 
Papper, 
pennor 

- 

Slipwriting ja  - - - - - Papper, 
pennor 

- 

Storyboarding   - - - - - Papper, 
pennor 

- 

Subtraktion ja  - ja ja Stimulera och 
uppmuntra  

Skisser och 
förklarande 

text 

Papper, 
pennor 

Problemtyp 
styr 

Synectics ja  4-7 st ja ja - - Analogier - 
 

Tabell 1: Kort fakta om metoderna
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3.8.3 Användningsområden för olika metoder för idégenerering 
De metoder som undersöktes har olika karaktär och genererar olika typer av resultat. Detta 
innebär att de är mer eller mindre användbara i olika typer av situationer och vid olika 
tillfällen under idégeneringsprocessen. I Tabell 2 redovisas metoderna och hur de används i 
samband med generering av idéer. Motivering och referenser redovisas i Bilaga 4. 
 

Metod Inför  Utveckling 
av nya 
 idéer 

Vidare-
utveckling 

Reducering 
av idéer 

Utvärdering 
av idéer 

Skapa 
koncept 

As easy as  x x  x  
Ask questions x x x    
Attribute-Value 
Mapping 

x      

Attributlista x      
Attributmetoden x  x    
Brainstorming  x x x   
Checklistemetoden   x    
Collective notebook x      
Da Vinci Technique x x x   x 
Fishbone 
Technique 

x      

Gordonmetoden  x x x x  
Idéassociation  x x    
Input-output x x x x x  
Katalogmetoden  x x    
Lotus blossom 
technique 

 x x    

Metaforiskt 
tänkande 

 x x    

Mind Maps  x x    
Multiplikation   x    
Negativ 
brainstorming 

   x x  

Osborns idésporrar   x    
Problem Reversal  x x    
Random Input  x x    
SAMM-metoden x      
Scampers 
variationsmetod 

  x    

Scearioteknik x    x  
Six thinking hats     x  
Slipwriting      x 
Storyboarding     x  
Subtraktion   x    
Synectics x x x x x  

 
Tabell 2: Användningsområden gällande metoder för idégenerering 
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Inför: Handlar om att strukturera upp problemet inför en idégenerering samt att på olika sätt 
skriftligen förbereda sig inför själva genereringen. 
Generering: Här sker idégenereringen, det vill säga här skapas nya innovativa 
lösningsförslag. Utgångspunkten är ett väl definierat problem. 
Vidareutveckling: Här sker vidareutveckling av lösningsförslagen eller objektet och 
utgångspunkten är således ett lösningsförslag eller ett objekt. 
Reducering av idéer: Handlar om att kritiskt bearbeta de idéer som framkommit under 
genereringen så att de reduceras. 
Utvärdering av idéer: Idéerna utvärderas och testas för att undersöka om de håller för vidare 
bearbetning. 
Skapa koncept: Handlar om att sätta samman olika lösningsförslag till koncept. 

 
3.9 Val av metod 
Valet av metod vid idégenerering påverkas enligt Sjölander (1983) av många faktorer. Han 
anser att det inte finns någon metod som är rätt eller fel att använda men att valet av metod 
kan vara mer eller mindre lämplig i olika situationer. De faktorer som är avgörande vid valet 
av metod vid en given situation är följande: 
 

• Problemets karaktär. 
• Användarnas förtrogenhet för metoden. 
• Önskat resultat det vill säga exempelvis enkla/radikala lösningar eller många/få idéer. 

 
De olika metoderna för idégenerering har, som tidigare nämnts, olika karaktär och genererar 
olika typer av resultat vilket leder till att de lämpar sig bättre vid olika tillfällen. En viktig 
faktor vid valet av metod blir därför att titta på hur det aktuella problemet ser ut, det vill säga 
att studera det aktuella problemets karaktär (Sjölander, 1983). Ett problem definieras enligt 
de Bono (1984) som skillnaden mellan befintligt situation och vad som önskas uppnås. 
Sjölander (1983) anser att mycket komplicerade problem fordrar en kombination av flera 
olika metoder medan ett enklare och mer specificerat problem oftast kan lösas med hjälp av 
en enda metod. Problemets karaktär är en avgörande faktor för valet gällande vilken metod 
som ska användas för att angripa problemet. Detta poängterar betydelsen av hur viktigt det är 
att definiera och analysera problemet ingående innan idégenering.  
 
Den andra faktorn som enligt Sjölander (1983) styr valet av idégenereringsmetod, 
användarens förtrogenhet för metoden, handlar om att ”övning ger färdighet”. De olika 
metoderna har olika förfarande och för att resultatet ska bli positivt bör således gruppen vara 
väl bekanta med metodens process. Sjölander (1983) menar på att det generellt kan sägas att 
alla metoder kräver träning för att ett gott resultat ska kunna uppnås.  
 
Den sista faktorn av betydelse för valet av metod, enligt Sjölander (1983), är det resultat som 
önskas uppnås vid idégenereringen. Olika metoder genererar, som tidigare nämnts, olika 
typer av lösningar samt olika många lösningsförslag. Vissa metoder resulterar i en, radikal 
lösning medan andra leder till ett stort uppslag av lösningsförslag. Resultat som önskas med 
idégenereringen bör därför tänkas över innan valet av metoder fattas. 
 
Enligt Taylor (1966) är många idégenereringsmetoder mer eller mindre specialiserade. Detta 
leder till att metoderna är användarmässigt begränsade och endast är lämpliga att praktisera 
på specifika problem och situationer. Detta betyder även att rätt anpassning till situationen 
och ett noggrant val av metoder ger ett gott resultat. 
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De Bono (1984) skriver att idégenereringsmetoderna i sig inte är så märkvärdiga utan att det 
är attityden bakom dem som räknas för ett gott resultat. Han menar på att det inte är 
nödvändigt att känna till alla de olika metoderna och kunna använda dem till punkt och 
pricka utan det är av större vikt att lära sin en eller några få grundligt för att sedan utveckla 
dessa så att den passar för sitt syfte. De Bono menar på att det här inte bara handlar om god 
vilja utan även om att ha en bra miljö att träna i samt redskap som är välbekanta. 
 
3.10 Mätning av resultatet av användningen av metoderna 
Hur är det då möjligt att veta att valet av en idégenereringsmetod är riktigt? Kan resultatet av 
användningen mätas på något sätt? Sternberg (1999) skriver att det inte finns mycket 
forskning kring hur bra metoder för idégenerering fungerar, men att det heller inte finns 
någon forskning som talar mot dem. Detta beror troligtvis på att det inte finns några bra 
mätmetoder för ändamålet då forskningsfältet har svårt att ge kreativitet någon exakt 
definition att utgå från. 
 
Skulle det då vara möjligt att mäta resultatet av användningen av en viss idégenereringsmetod 
sett till hur kreativt resultatet är? Ekvall (1988) skriver att kreativitet kan vara en egenskap 
hos människor eller hos en tankeprocess eller resultatet av en tankeprocess. Den senare 
utgångspunkten för en definition är mer fundamental än de andra två föregående. Ekvall 
(1988) menar att det är endast utifrån resultatet av handlingar som det kan avgöras om den 
personen eller den processen som ligger bakom r kreativ. Produkter i vid bemärkelse, idéer, 
problemlösning, konstverk, upptäckter, har egenskaper som avgör om de är kreativa eller 
inte. Det viktigaste av dessa egenskaper är nyhetsvärdet. En produkt är endast kreativ vid ett 
tillfälle och det är när den introduceras, det vill säga när den är ny. 
 
Ekvall (1988) menar att kreativiteten hos produkter delvis kan mätas genom att titta på 
funktionen som den uppfyller och användbarhet, det vill säga hur väl den nya idén löser 
problemet i fråga. Detta är svåra kriterier att ta ställning till då de har komplikationer i ett 
flertal avseenden så som sociala, etiska, tidsmässiga. Sociala aspekter handlar om att nyheten 
måste vara användbar för en grupp av människor, det vill säga att den måste ha en social 
funktion, för att göra skäl för epitetet kreativ. Ekvall (1988) skriver dock att det finns 
författare som hävdar att det inte räcker med att en nyhet är användbar i ett socialt 
sammanhang, utan att hänsyn även måste tas till om produkten fyller ett ”gott” ändamål. 
Ekvall (1988) menar att kreativitetsbegreppet blir mycket svårare att hantera när etiska krav 
på produkten förs in. En och samman nyhet kan nämligen bli bedömd som kreativ i ett 
normalsystem och i ett annat system som icke-kreativ. Tidsaspekten utgör en ytterligare 
komplikation. En nyhet idag kanske inte går att realisera på grund av att vissa materialkrav 
inte kan uppfyllas vilket leder till att idén faller i glömska. Tio år senare kanske uppfinningen 
görs på nytt och blir en framgång. Det kan även hända att samtiden inte är mentalt mogen för 
nyheten vilken därmed blir den en flopp som faller i glömska. 
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3.11 Rekommendationer inför idégenerering 
Sjölander (1983) menar att det krävs att varje möte planeras ordentligt för att uppnå framgång 
vid idégenerering. Varje specifik metod för idégenerering kräver speciella förberedelser, men 
några generella planeringsråd gäller för samtliga metoder: 
 

• Ledaren måste vara väl förtrogen med metoden, och ofta gäller detta även för 
gruppens övriga deltagare. 

• Ledaren för mötet måste vara engagerad och inläst på problemområdet. Ledaren har 
som uppgift att försöka hålla uppe intresset i gruppen genom att komma med frågor 
och stimulera till öppenhet samt att balansera eventuella dominerande individers 
inflytande. 

• Ledaren måste tillåta frihet i gruppen, men ändå se till att de håller sig inom ämnet.  
• Problemet måste definieras och vara klart och tydligt uttryckt. Detta bidrar till större 

insikt gällande vilken typ av lösningar som eftersöks, även om omdefinitioner kan 
visa sig vara nödvändiga senare.    

• Valet av deltagare måste ske så att individerna är starkt motiverade att lösa problemet 
och att gruppen blir socialt homogen, men professionellt heterogen. Detta betyder att 
gruppen bör bestå av deltagare från samma åldersgrupp, utbildningsnivå och 
hierarkisk nivå, men att olika speciallistfunktioner bör vara representerade inom 
gruppen. 

• Alla metoder kräver mer eller mindre träning. Skruva därför inte upp förväntningarna 
allt för högt då en metod används de första gångerna. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som framkommit genom intervjuer på 
ASSA AB, externa intervjuer, djupa intervjuer, beslutsmöte samt workshops på ASSA AB. I 
empirin framgår endast intervjupersonernas åsikter. 
 
4.1 ASSA AB 
Intervjuer utfördes på ASSA AB samt på ASSA ABLOY för att få en överblick över hur 
bolaget arbetar och deras produktutvecklingsprocess. Ytterligare områden som berördes 
under intervjuerna var respondenternas kunskap och tidigare erfarenhet av metoder för 
idégenerering samt deras framtidsvisioner gällande utveckling av nya, innovativa lösningar.  
 
Examensarbetet skedde på ASSA AB men då bolaget ingår i koncernen ASSA ABLOY 
byggde bolagets värderingar och arbetssätt på koncernens. I efterföljande kapitel redovisas 
resultatet från intervjuerna på ASSA AB och ASSA ABLOY samt en sammanställning av 
material om bolaget som framkommit i och med intervjuerna. 
 
4.1.1 Framtidsversioner 
ASSA AB ingår i koncernen ASSA ABLOY sedan år 1994 då koncernen bildades. 
Koncernens visioner och strategier återspeglas i de ingående bolagens sätt att arbeta på och 
deras syn på framtiden. ASSA ABLOY arbetar efter följande visioner sett till innovation:  
 

• Att vara den globalt ledande, mest framgångsrika och innovativa leverantören av lås- 
och dörrlösningar. 

• Att leda i innovation och erbjuda väldesignade, bekväma, trygga och säkra lösningar 
som skapar mervärde för våra kunder. 

 
I början av år 2007 satte ASSA ABLOY upp målsättningar som skulle sträcka sig fram till 
2010. Målsättningarna utgör en form av grundläggande värderingar för hela koncernen och 
kallas för 20:10. De grundades på koncernens strävan efter mer och bättre kundorienterade 
produkter samt önskan om att bli mer innovativa. ASSA ABLOY:s grundläggande 
värderingar lyder som följer: 
 

• Ständig innovation av högklassiga produkter som uppfyller eller överträffar 
kundernas förväntningar leder till äkta och bärkraftiga konkurrensfördelar. 

• Mervärde för kunden i alla våra produkt- och serviceerbjudanden, som skapas genom 
nära och långsiktiga kundrelationer. 

• Kostnadseffektivitet – vi strävar ständigt efter ökad effektivitet på alla nivåer och 
områden i organisationen samt hos leverantörerna för att förbättra förhållandet 
mellan pris och kvalitet och tillgången på våra produkter och tjänster. 

 
Samtliga respondenter var enhälliga om att bolaget sällan eller till och med aldrig kom ut på 
marknaden med riktigt innovativa lösningar. En av respondenterna tillade att han sällan hade 
möts av goda tekniska idéer trots att han arbetat inom bolaget i många år. Han ansåg att deras 
produkter uppfyllde kundernas krav men att de sällan överträffar dem. Alltför ofta kommer 
företagets produkter ut på marknaden efter det att konkurrenterna kommit ut med sina 
lösningar. Respondenterna på ASSA AB kände således ett starkt behov av att bli mer 
innovativa och mer kundfokuserade. 
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Fram till i början av år 2007 hade ASSA AB arbetat utifrån att starkt fabriksfokus. Detta 
betydde att det var teknikerns ståndpunkt som var den drivande kraften inom verksamheten 
och inte kundernas behov. Affärsenheterna tog initiativet till utveckling av nya produkter som 
marknadsavdelningen sedan sålde in hos kunderna. En stark fabriksfokusering var tidigare 
möjligt på grund av att företaget hade en stark marknadsposition och stora andelar inom 
flertalet marknadssegment. I och med att globaliseringen i världen ökar, ökade även 
konkurrens på marknaden. Detta medförde att kundernas krav och önskemål blev allt 
viktigare och ASSA ABLOY började därför på koncernnivå år 2007 arbeta för en starkare 
kundfokusering. ASSA AB arbetar för att lära sig hur kundernas verksamheter fungerar, vad 
de har för behov och problem. Det är marknadsavdelningen, vilka sköter större delen av 
kundkontakterna, som ger signaler in till bolagets affärsenheter om behovet av utveckling. 
Respondenterna var mycket positiva till det, för dem nya, mer kundfokuserade arbetssätt och 
såg ett stort behov av att bli mer produktiva gällande skapandet av nya, tekniska innovationer. 
De ansåg att det på sikt var nödvändigt för ASSA AB att överträffa kundernas förväntningar 
och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. 
 
4.1.2 Produktutvecklingsprocessen 
I samband med att ASSA ABLOY under våren år 2007 tog fram en ny strategi för 
verksamheten påbörjades även arbetet med att ta fram en gemensam 
produktutvecklingsprocess för hela koncernen. Detta gjordes på initiativ från Johan Molin, 
koncernens VD, och arbetet drivs av koncernens tekniska chef, Ulf Södergren. Huvudsyftet 
med en gemensam produktutvecklingsprocess inom koncernen är att bli mer effektiva samt 
att få en bättre kommunikation mellan koncernens bolag för att dra nytta av samtliga bolags 
olika kompetenser. Koncernen strävar efter att bli mer tvärfunktionella och den nya 
utvecklingsprocessen innebär att enheter som marknad, utveckling, produktionsteknik och 
inköp arbetar parallellt genom de olika faserna i processen. Ansvar och arbetsfördelningar 
godkänns centralt för att kunna delegeras ut på enheter och individer. En ytterligare anledning 
till den nya utvecklingsprocessen är strävan efter att bryta den tidigare teknikcentrerade 
fokuseringen mot en större kundfokusering.  
 
ASSA ABLOY studerade hur koncernens interna bolag tidigare arbetade för att dra nytta av 
det bästa hos dem alla i syfte att skapa en gemensam produktutvecklingsprocess. Den 
produktutvecklingsprocess som arbetades fram av ASSA ABLOY under år 2007 är formad 
enligt Figur 13 och består av tre stycken block, Voice of the customer, Produkt Range 
Management och Gateway Development Process. 
 

 
 

Figur 13: Produktutvecklingsprocessen på ASSA ABLOY 
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Voice of the customer handlar om att förstå kundernas behov och att definiera potentiella 
marknadssegment. Här studeras bland annat vad som förväntas av produkterna i form av 
funktion och design.  
 
Produkt Range Management handlar om att välja ut vilka produkter som har störst potential 
att överleva på marknaden, det vill säga vilka försäljningsvolymer samt vilken payback-tid 
som kan förväntas. Tanken är att lägga ordentligt med tid och resurser i denna så kallade 
förstudiefas för att minska behovet av korrigeringar senare i processen. ASSA ABLOY har 
ett produktråd för skandinaven vilka beslutar om vilka produkter som koncernen ska satsa på 
samt vilka bolag som får till uppgift att driva utvecklingsarbetet. Rådet godkänner vilka 
projekt som ska startas upp och drivas vidare samt resurssäkrar projekten så att ASSA 
ABLOY har en projektportfölj som faller inom koncernens visioner.  
 
Gateway Development Process behandlar själva produktutvecklingsarbetet. Det är den del av 
utvecklingsprocessen som ASSA ABLOY fram tills idag har lagt mest resurser på att 
utveckla och etablera i organisationen. Gaterna är sex stycken till antalet och det finns 
fastställda variabler för vad som ska levereras vid varje gate. 
 
ASSA ABLOY började under slutet av år 2007 att implementera 
produktutvecklingsprocessen i hela koncernen. Det har varit ett tidskrävande arbete som 
förväntas vara klart i slutet av år 2008, senast i början av år 2009. Gateway -processen vart 
fastslagen i slutet av år 2007 men det är än så länge enbart toppskiktet inom samtliga bolag 
som är bekanta med processen. Voice of the customer och Produkt Range Management är 
fortfarande under utveckling och förväntas vara fastställda under år 2008. ASSA ABLOY 
arbetar för att samtliga anställda inom koncernen ska vara utbildade i utvecklingsprocessen 
innan år 2009. I samband med att de anställda blir förtrogna med den nya processen förväntar 
sig koncernen kunna mäta effekterna av det nya arbetssättet.  
 
Samtliga respondenter var positivt inställda till den nya, gemensamma 
produktutvecklingsprocessen men de var också väl överens om att det kommer att ta lång tid 
innan den kommer att kunnas användas fullt ut och de positiva effekterna av användandet 
kommer att kunna mätas. Den nya processen ansågs ännu inte fått genomslagskraft i 
organisationen. Det var få som arbetade efter den och långt ifrån alla hade vetskap om hur 
den såg ut och fungerade. En negativ aspekt som belystes var att beslutsstegen i den nya 
processen är många varpå det kan föreligga en viss risk att projekt i framtiden kan bli 
tungrodda på grund av att beslut kan dra ut på tiden. 
 
4.1.3 Idégenereringsprocessen 
Idégenerering har fram till tillfället för examensarbetet inte skett på något systematiskt sätt 
utan mer spontant. Respondenterna berättade att problemlösning eller generering av nya idéer 
oftast sker individuellt och inte i grupp. Diskussion kring idéerna sker spontant med de 
närmsta kollegorna. Detta vill koncernen ändra på genom att skapa ett systematiskt 
arbetsförfarande med rekommendationer gällande metoder för idégenerering. Huvudsyftet är 
att säkerhetsställa ett jämt och högt flöde av nya, innovativa idéer av hög kvalité. Den initiala 
idégenereringen är tänkt att ske tidigt i processen med utgångspunkt från kundbehov och 
kostnadseffektivitet, men måste samtidigt ta hänsyn till befintliga tillgångar i form av till 
exempel kompetens, distribution och tillverkning. ASSA ABLOY arbetar för att alla inom 
koncernen ska bli så pass förtrogna med metoderna som rekommenderas för idéskapande att 
användandet kommer att avspeglas på individernas sätt att tänka och arbeta oavsett situation 
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eller typ av problem. De arbetar för att bli mer kreativa och ifrågasättande inom 
utvecklingsprocessen. 
 
Idégenreringsprocessen hänger samman med Voice of the customer. Processen början vid 
uppkomsten av en ny idé, vilka kommer från lite olika områden. Merparten av idéerna 
kommer, som tidigare nämnts, inifrån förtaget. De kommer från individer med erfarenhet och 
god tekniskt kompetens inom det aktuella produktområdet. Den nya idégenereringsprocessen 
kommer att resultera i att stimuli utifrån, som kunder och återförsäljare, får en mer 
framträdande roll sett till idéskapandet.  
 
Idégenerering har, som tidigare nämnts, inte varit baserad på strukturerade metoder men i 
samband med utvecklingen av den nya produktutvecklingsprocessen har olika metoder för 
ändamålet studerats. Exempel på dessa är olika verktyg i inom TRIZ samt idéer från en man 
vid namn Robert Cooper.  
 
Målsättningen är att skapa någon form av bibliotek, en pallett, av metoder som ska kunna 
användas vid idégenerering. Metoderna ska kunna användas oberoende av situation, det vill 
säga problemtyp och önskat resultat. 
 
Det första urvalet av idéer kommer att ske vid första gaten, Gateway noll, i Gateway 
Processen. ASSA ABLOY har här gjort studier kring en urvalsprocess, även denna av Robert 
Cooper, vilken ska testköras av ett antal bolag inom koncernen, däribland ASSA AB. 
 
4.1.4 Respondenternas tidigare erfarenhet av idégenereringsmetoder 
Samtliga respondenter hade mycket dålig vetskap om idégenrering och metoder som skulle 
kunna användas för att skapa bättre förutsättningar gällande idéproduktionen. Brainstorming 
var den enda metod som kom på tal. Flertalet av respondenterna hade dock dålig vetskap om 
hur metoden fungerar och endast ett fåtal hade någon gång använt den praktiskt. En av 
respondenterna berättade att han vi ett tillfälle hade använt en form av Brainstorming med 
gott resultat. Han hade dock inget svar på varför de inte hade fortsatt använd metoden då de 
hade upplevt resultatet som positivt.  
 
Trots att fåtalet respondenter hade dålig vetskap om olika metoder för att generera idéer var 
de ändå införstådda med vad en systematisering av arbetsförfarandet skulle kunna resultera i. 
Respondenterna trodde att flera individer skulle kunna vara med och generera idéer om 
arbetsförfarandet var mer systematiskt och mer strukturerat. En tydlig och gemensam syn på 
målet skulle kunna leda till att gruppsammansättningen skulle kunna sträcka sig över 
avdelningsgränserna och gruppen skulle kunna arbeta mot samma mål trots olika bakgrund 
och erfarenheter. 
 
En dokumentation av de idéer som flödar i organisationen eftersöktes och behovet av någon 
form av databas för att skapa struktur och överblick gällande olika lösningsförslag ansågs det 
finnas behov av. Detta skulle kunna resultera i att dubbelarbete och förlust av kunskap i och 
med arbetsrotation undveks. Respondenterna var eniga om att en strukturerad arbetsmetod 
skulle kunna underlätta dokumentationen möjliggöra framtida arkiveringar av idéer. 
 
Resultatet av att införa metoder för att generera idéer ansågs kunna leda till bättre lösningar 
genom att idéerna utvecklas under mer strukturerade former än vid enskild, spontan 
utveckling. Genom att ifrågasätta och behandla möjliga lösningsförslag i grupp tvingas 
samtliga inblandade att tänka efter en extra gång. De ansåg att det är lätt att välja det första 



  42

förslaget som framkommer men med hjälp av en strukturerad metod att arbeta efter ansågs 
lösningarna kunna bli mer genomarbetade. 
 
Gemensamma metoder ansågs kunna förebygga fenomenet att idéer skapas genom att 
individer sitter själv på sin kammare och klurar vilket många gånger leder till enkelspåriga 
lösningar på grund av individuella begränsningar. Genom struktur gällande genereringen av 
nya idéer, att det sker i grupp och vid avsatta tillfällen, trodde respondenterna att 
utvecklingen skulle kunna gå fortare på grund av att lösningarna blir mer exakta redan på 
idéstadiet. 
 
4.1.5 Önskemål gällande idégenereringsmetoder 
Respondenternas önskemål gällande de metoder som ASSA AB ämnar använda i syfte att 
generera idéer redovisas nedan. 
 

• Metoden ska stimulera till kreativitet och nya, innovativa lösningar. 
• Metoden ska vara användbar oavsett situation, det vill säga oavsett problemtyp, 

gruppsammansättning och nivå inom verksamheten. 
• Metoden ska vara lätt att studera, det vill säga att den ska vara enkel att förstå vid ett 

första möte. 
• Metoden ska vara lätt att tillämpa, det vill säga att den inte ska vara komplexa eller 

omfattande sett till strukturen. Den bör däremot ha en strukturerad process. 
• Metoden ska inte kräva kontinuerlig användning. 
• Metoden ska inte kräva en erfaren ledare. 

 
4.1.6 Effekten av metoderna 
ASSA AB är enligt en av respondenterna mycket fixerade vid patent och söker patent på det 
mesta. Preliminärt skulle det därför på sikt kunna vara möjligt att mäta effekterna av 
användandet av en idégenereringsmetod genom att räkna antalet patent. Är bolaget mer 
innovativa ett år visar det sig i form av ett högt antal sökta nya patent. Ett annat alternativ 
skulle kunna vara att använda av någon form av mätetal. ASSA AB har ett mätetal som 
bygger på hur stor del av försäljningen som består av produkter som är yngre än ett visst antal 
år vilket bolaget använder för att se hur många nya produkter som de introducerar. Enligt en 
av respondenterna skulle detta mätetal kunna användas även för att mäta effekterna av 
användandet av en idégenereringsmetod. 
 
4.2 Externa företagsintervjuer 
Resultatet från de externa intervjuerna presenteras i detta kapitel. Resultatet är uppdelat i en 
klarläggning hur produktutvecklingsföretag och konsultföretag använde sig av 
idégenereringsprocessen, hur de stimulerade till kreativitet, vilka metoder de använde samt 
vilken effekt som metoderna frambringade vid idégenerering. I resultatet nedan framgår 
endast intervjupersonernas åsikter. Resultatet från samtliga intervjuer redovisas i Bilaga 5. 
 
4.2.1 Idégenereringsprocessen  
Flertalet företag som kontaktades använde sig av en strukturerad idégenereringsprocess. De 
företag som visade sig ha mest struktur gällande idégenereringsprocessen var Electrolux, 
Ericsson och ITT Flygt. Detta till skillnad mot ABB, Volvo, DeLaval och Sandvik där ingen 
av dessa använde sig av en uttalad process för idégenerering. Det framgick även att företag 
som SKF, Siemens och Telia Sonera hade en idégenereringsprocess som ingick i deras 



  43

produktutvecklingsprocess alternativt som byggde på benchmarking och business case. Dessa 
företag hade dock inte lika mycket strukturerade gällande processen som de förstnämnda 
företagen. 
 
Respondenterna på samtliga konsultföretag använde sig av egenskapade 
idégenereringsprocesser som de själva hade skapat. Samtliga av dessa använde en 
strukturerad process för att skapa, sålla, utvärdera och ta fram idéer. 
 
4.2.2 Stimulering av kreativitet 
På produktutvecklingsföretagen belyste de flesta respondenter att de stimulerade sin kreativa 
förmåga genom att använda sig av ett tvärfunktionellt arbete mellan avdelningarna samt att 
de skapade rätt atmosfär genom att bjuda in och lyssna på kreativa människor. 
Respondenterna belyste också vikten av att belöna och stödja varandra inom verksamheten 
samt att utföra regelbundna idégenereringsmöten.  
 
Respondenterna på konsult sidan tillförde att de stimulerade sin kreativa förmåga genom att 
medverka under deras kunders workshop.  Dessutom ansågs det vara viktigt att skapa rätt 
miljö som att välja rätt tid på dygnet, ha telefonfritt, tillräckligt med tid och rätt material för 
att utföra idégenerering. Även respondenterna från konsultsidan nämnde att det var viktigt att 
ha ett tvärfunktionellt arbete för att lyckas stimulera den kreativa förmågan. SIT var det enda 
konsultföretag som upplyste om att de anlitar andra externa konsulter som hjälp vid ledande 
av processen. 
 
4.2.3 Metoder vid idégenerering  
Det framkom att av de nitton intervjuade företagen, både inom produktutveckling och inom 
konsultbranschen, använde de allra flesta respondenter metoden Brainstorming. Förutom 
denna metod använde ett fåtal respondenter av metoder som TRIZ, Slumpord, Fishbone 
technique, Mind Map, Six thinking hats. 
 
Enligt respondenterna på Ergonomidesign, IDEO, ?What If! och SIT framkom det att de 
utförde olika typer av observationer, kundundersökningar och intervjuer i början av 
idégenereringsfasen vilket även belystes av respondenten på Electrolux.  
Respondenterna på konsultföretagen använde framförallt sina egna metoder men även av de 
ovannämnda metoderna samt av TRIZ/Ariz, CPS-verktyg, Roger van Oechsidéer och 
metoder inom lateralt tänkande. 
 
Varför hade företagen gjort de val som det hade gällande metoder för idégenerering?  
Som nämndes ovan använde de flesta respondenterna Brainstorming som metod för 
idégenerering vilken de hade valt på grund av att den fungerade i sin enkelhet. Respondenten 
på Alfa Laval nämnde att de valt att använda sig av TRIZ och Six thinking hats för att dessa 
metoder hjälpte dem att effektivisera idégenereringsprocessen. Respondenterna på Siemens 
och ?What if! hade valt att använda strukturerade metoder för att det kunde ge dem ett 
tekniksprång samt att de hjälpte dem att skapa innovativa lösningar. Respondenten på SIT 
påpekade att Brainstorming vara en allt för öppen metod och inte så styrd som den borde vara 
för att uppnå ett gott resultat då respondenten menade att strukturerade metoder leder till ökad 
kreativitet. ABB:s respondent menade att ”behovet av metoder ökar då djärvare idéer som 
ska fram”.   
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4.3.4 Effekten av metoderna 
De flesta av respondenterna menade att de inte hade någon mätmetod för att mäta effekten av 
användandet av en viss metod för idégenerering.  Vissa av produktutvecklingsföretagen mätte 
effekten genom antalet uppfinningar eller patent samt genom framgång på marknaden. 
Konsultföretagen menade på att de mätte effekten genom visat resultat och kundnöjdhet. 
 
4.3 Beslutsmöte 
Avsikten med beslutsmötet var att fatta ett beslut gällande vilka metoder som projektgruppen 
skulle få tillfälle att testa vid efterföljande workshop. Beslutet grundades på 
examensarbetarnas sållning av metoder och rekommendationer. I detta kapitel redovisas 
sållningen av metoderna, rekommendationer samt det resultat som projektgruppen kom fram 
till under beslutsmötet. 
 
4.3.1 Sållning av idégenereringsmetoder 
Sållningen av metoder skedde i två steg där det första steget var att sålla bort de metoder som 
inte hade för syfte att specifikt generera idéer samt de metoder som inte var anpassade att 
användas i det syfte som ASSA AB önskade. Kriterierna grundades på examensarbetets 
avgränsningar samt önskemål från respondenterna på ASSA AB och ASSA ABLOY och 
redovisas nedan: 
 

• Metoderna ska ha för syfte att generera idéer. 
• Metoderna ska vara brukbara oavsett situation, det vill säga oavsett problemtyp, 

gruppsammansättning och nivå inom verksamheten. 
• Metoderna ska stimulera till kreativitet och nya, innovativa lösningar. 

 
Resultat och motivering av den första utsållningen av metoder redovisas i nedanstående 
tabeller, se Tabell 3 och 4. Det sistnämnda kriteriet ”Metoderna ska stimulera till kreativitet 
och nya, innovativa lösningar” uppfyllde samtliga kvarvarande idégenereringsmetoder.  

 
Metod Motivering 
Attribute-value 
Mapping 

Det är en metod för att visualisera och strukturera upp problemet på. 

Fishbone Tecnique Det aktuella problemet bryts ned i mindre delområden som 
kategoriseras. 

Negativ 
brainstorming 

Metodens huvudsyfte är att se på idéer och koncept från en negativ, 
ifrågasättande perspektiv för att sålla och vidareutveckla idéerna. 

SAMM-metoden Metoden lämpar sig för analys av till tillverkningsprocesser. 
Scenarioteknik En metod för att skapa scenarion för att ge uppslag till nya 

idéområden samt utvärdera koncept som framkommit under 
idégenerering. 

Six thingking hats Det är en metod för att ut olika perspektiv utvärdera de idéer och 
koncept som framkommit vid idégenerering. 

Slipwriting Det är en metod för att sätta samman nya koncept genom att 
slumpmässigt kombinera olika lösningsförslag. 

Storyboarding En metod för att studera scenarion för att förebygga händelseförlopp. 
 

Tabell 3: Redovisning av de metoder som inte uppfyllde kriteriet ”Metoderna ska ha för syfte 
att generera nya idéer” 
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Metod Motivering 
Idéassociation Metoden är bäst lämpad för att hitta uppslag till reklamslogans, tekningar, 

namn etc. 
Input-output Metoden är bäst lämpad för lösande av konstruktionsproblem i samband 

med kraftöverföring. 
 

Tabell 4: Redovisning av de metoder som inte uppfyllde kriteriet ”Metoderna ska vara 
brukbara oavsett situation” 

 
Den andra utsållningen grundades på önskemål som framkommit under intervjuerna på 
ASSA AB samt rekommendationer från respondenterna i de djupare intervjuerna (se kapitel 
4.4, Djupare intervjuer). Kriterier för vad metoderna önskades uppfylla sattes upp och 
metoderna viktades mot varandra utifrån ett kriterium i taget. De kriterier som metoderna 
viktades efter var följande: 
 

• Metoderna bör vara lätt att studera, det vill säga att det bör vara enkla att förstå vid 
ett första möte. 

• Metoderna bör vara lätta att tillämpa, det vill säga att de inte bör vara komplexa eller 
omfattande sett till strukturen. De bör däremot ha en strukturerad process. 

• Metoderna bör strukturera upp tänkandet då styrt tänkande leder till kreativitet. 
• Metoderna bör inte kräva kontinuerlig användning. 
• Metoderna bör inte kräva en erfaren ledare. 

 
Viktningen skedde med hjälp av en fyrsiffrig skalla där 0 var icke godkänd och 3 var mycket 
väl godkänd. Undantag var kriteriet ”Kräver ej erfaren ledare” där 0 var kräver erfaren 
ledare och 3 var kräver mindre erfaren ledare. Examensarbetarnas val att hålla det sistnämnda 
kriteriet utanför summeringen grundades på att information i ärendet saknas gällande flertalet 
av metoderna, vilket i tabellen är markerat med ett streck.  Resultatet av viktningen redovisas 
i Tabell 5. 
 

Kriterier
 
Metod 

Lätt att 
studera 

Lätt att 
tillämpa 

Strukturerat 
tänkande 

Kräver ej 
kontinuerlig 
användning 

Summa Kräver ej 
erfaren 
ledare 

As easy as 3 3 1 2 10 2 
Attributmetoden 2 2 3 2 9 - 
Brainstorming 2 1 0 1 4 1 
Checklistemetoden 2 2 2 2 8 - 
Da Vinci 
technique 

2 2 2 2 8 - 

Gordonmetoden 1 0 2 0 3 0 
Katalogmetoden 3 2 1 1 7 - 
Lotus blossom 
tecnique 

2 2 2 2 8 - 

Metaforiskt 
tänkande 

1 1 1 1 4 - 

Mind Maps 3 2 2 2 9 - 
Multiplikation  2 2 3 2 9 1 
Osborns 2 2 2 2 8 - 
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idésporrar 
Problem Reversal  1 1 0 1 3 1 
Random Input  3 1 1 1 6 1 
Scampers 

variationsmetod 
2 2 2 2 8 - 

Subtraktion 2 2 3 2 9 - 
Synectics 1 0 2 0 3 0 

 
Tabell 5: Viktning av idégenereringsmetoderna 

 
4.3.2 Rekommendationer  
Rekommendationer gällande de idégenereringsmetoder som skulle kunna vara aktuella för 
projektgruppen att testa och utvärdera under efterföljande workshops arbetades fram inför 
beslutsmötet och förväntades ligga som grund till det beslut som projektgruppen skulle fatta. 
Rekommendationerna grundades på den andra utsållningen av idégenereringsmetoder, där 
metoderna viktades mot varandra, samt på det behov av struktur gällande förfarandet vid 
idégenerering som ASSA AB hade. Idégenereringsmetoderna As easy as, Multiplikation och 
Subtraktion fick mycket höga poäng vid den andra utsållningen, enligt Tabell 5, vilket i 
högsta grad bidrog till att de var aktuella i detta sammanhang. Den fjärde metoden, Attribute-
Value Mapping, var ingen metod för att generera idéer men behovet av att strukturera upp 
problemen samt ASSA AB:s ambitioner om att utveckla mer kundorienterade produkter 
vägde in vid rekommendation av denna metod. Rekommendationer samt ytterligare 
motivationer redovisas i Tabell 6. 
 
Metod Motivering 
As easy as Metoden förhindrar möjligheten till kritik och ökar möjligheten till att 

bygga på andras idéer 
Attribute-Value 
Mapping 

Metoden är ett analyseringsverktyg för att strukturerar upp problemet 
samt erbjuder ett starkt kundfokus. 

Multiplikation Metoden har en enkel process som erbjuder struktur gällande tänkandet. 
Subtraktion Metoden har en enkel process som erbjuder struktur gällande tänkandet. 

 
Tabell 6: Rekommendationer 

 
Ytterligare en motivering som det togs ställning till vid rekommendation av de ovannämnda 
metoderna var att samtliga av dem innehåller möjligheter att visualisera hela tankeprocessen.  
 
4.3.3 Beslut 
Projektgruppen valde efter diskussion och överläggning att följa examensarbetarnas 
rekommendationer och således fattades beslutet om att testa följande metoder inför 
efterföljande workshop: 
 

• As easy as/6-3-5 
• Attribute-Value Mapping 
• Multiplikation 
• Subtraktion 

 
Tre stycken workshops planerades in och två problemområden som skulle behandlas 
diskuterades fram. De områden som skulle beröras var vidareutveckling av en produkt där 
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nya kundvärden behövde ses över, Evolution, samt en ny produkt som skulle säljas på ett för 
ASSA AB helt nytt sätt, HiO. 
Planeringen såg ut som följer: 
 

• 25 april 2008: Attribute-Value Mapping på Evolution för att se över och tydliggöra 
kundvärden för produkten. 

• 7 maj 2008: Subtraktion och Multiplikation på Evolution för att modifiera produkten 
för att bättre uppfylla krav från kunderna och ASSA AB.  

• 12 maj 2008: Attribute-Value Mapping och As easy as på HiO. Attribute-Value 
Mapping för att ta fram kundvärden, det vill säga vad kunden kan tänkas förvänta sig 
vid leverans och underhåll av produkten och As easy as för att utveckla ett nytt sätt att 
sälja produkten på som uppfyllde de kundvärden som framkommit med hjälp av 
Attribute-Value Mapping. 

 
Samtliga workshops bokades in mellan klockan 8-15. 
 
4.4 Djupare intervjuer 
I detta kapitel redovisas resultatet från tre stycken intervjuer på företagen IDEO, ?What if! 
och SIT. Samtliga företag är konsulter inom produktutveckling vilka hjälper andra företag att 
utveckla nya, innovativa idéer. Intervjuerna utfördes för att få erfarenhet och kunskap inom 
idégenerering samt i att hålla en workshop inom området. 
 
4.4.1 IDEO 
Respondenten på IDEO rekommenderade att en workshop bör pågå under minst två dagar för 
bästa resultat. Den första dagen används till att presentera den aktuella 
idégenereringsmetoden som är tänkt att användas samt att ge arbetsgruppen ett generellt 
problem att arbeta med. Problemet bör med andra ord inte vara kopplat till företagets 
nuvarande situation utan fritt hämtat från de vardagliga bestyren. Den andra dagen används 
till att bearbeta ett verkligt problem inom det aktuella problemområdet som önskas 
behandlas. Problemet bör vara väl formulerat och gruppen bör få möjlighet att studera i detalj 
hur problemet formar sig för de aktuella användarna. Förstudien, det vill säga 
användarstudien, är mycket viktig enligt respondenten på IDEO. Gruppmedlemmarna bör 
därför få tillfälle att gå ut och studera tre stycken personer i sin hemmamiljö för att se hur de 
hanterar det aktuella problemet som ska behandlas under tillfället för workshopen. Det är en 
fördel om det har ett i förhand fastställ formulär att utgå från samt att de har med sig en 
kamera för att dokumentera. All information som samlas in tas med till workshopen och sätts 
upp på väggarna, väl synligt för alla. Informationen kommer enligt respondenten att stimulera 
till kreativitet och att öppna gruppens vyer. 
 
Idégenereringen bör pågå i en timme, dock inte längre än en och en halv timme för bästa 
resultat. En timme är enligt respondenten att rekommendera för att gruppen ska behålla fokus 
samt att vara produktiva under hela genereringen. Enligt respondenten bidrar ett för långt 
pass till att gruppen blir ineffektiv. 
 
Miljön är enligt respondenten på IDEO en avgörande faktor för ett gott resultat. Miljön bör 
vara avslappnad för att gruppens medlemmar ska känner sig bekväma. Det bör även finnas 
gott om utrymme till att visualisera idéerna samt tillgång till material i form av post-it, pennor 
med tjock udd och godis.  
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En ytterligare faktor som spelar in är ledarens roll. Ledaren fungerar som en sekreterare och 
måste därför snabbt kunna skissa upp alla idéer som framkommer under idégenereringen. 
Detta betyder att ledaren måste kunna tänka och visualisera mycket snabbt.  
 
4.4.2 ?What if! 
Respondenten på ?What if! inledde med att poängtera vikten av att ha en väl strukturerad och 
synlig agenda inför en endagars workshop. Agendan bör klargöra målet för dagen samt vilken 
typ av lösningsförslag som önskas. Nedan följer ett exempel på hur agendan kan se ut enligt 
respondenten på ?What if!: 
 

• Introduktion av ledaren/ledarena: Introduktionen bör vara relaterad till problemet så 
att gruppen kan känna igen sig. Detta bidrar till att stämningen lättas upp i gruppen. 
Exempelvis kan en workshop som ska handla om utveckling av en ny bil indelas med 
att ledaren introducera sig själv genom att tala om den första egna bilen och en rolig 
händelse i och med detta. 

• Problemformulering: Problemformuleringen bör vara klar och tydlig och bör 
innehålla all bakgrundsfakta som är nödvändig utifrån användarperspektivet. Beskriv 
användarnas vanor och beteenden samt hur de uppfattar problemet och vad det finns 
för myter kring det. Gruppen bör med andra ord få en god plattform att utgå ifrån med 
hjälp av en tydlig problemformulering. 

• Målet för dagen: Det vill säga att det är en kreativ dag där kritik inte är tillåten och 
gruppens individer ska koncentrera sig på att stäva efter att bygga vidare på andras 
idéer.  

• Metoder som ska användas: Gruppen bör förstå innebörden av de metoder som ska 
användas för att bli mer kreativa och komma på fler lösningsförslag inom det aktuella 
området.  

• Typ av idéer som önskas: Här klargörs vilken typ av idéer som önskas genereras 
under workshopen som en påminnelse om varför detta tillfälle äger rum. 

 
Ett tips som respondenten på ?What if! gav gällande själva idégenereringstillfället var att 
trigga gruppen med hjälp av olika kort med texter och bilder på. Detta kan hjälpa dem att se 
problemet ur nya perspektiv och på så sätt bli mer kreativa gällande lösningsförslagen. Ett 
ytterligare tips var att uppmana gruppen till att ta bort eller lägga till detaljer, det vill säga att 
modifiera om idéerna till nya innovationer. 
 
Respondenten ansåg att själva idégenereringen inte bör pågå längre än 45 minuter per metod 
och för maximalt fokus bör regler som att mobiler och datorer ska vara avstängda klargöras. 
 
Ledarens roll vid en workshop är att arbeta för att driva gruppen framåt, det vill säga att 
hjälpa gruppen att fokusera på att skapa nya idéer inom det aktuella området och att bygga 
vidare på idéer som uppstått. 
 
4.4.3 SIT 
Respondenten på SIT ansåg att en workshop bör pågår i cirka 4 timmar, helst mellan klockan 
10-15 för att gruppen ska vara så produktiv som möjligt. Den tidsmässiga placeringen beror 
på att gruppen då hinner utföra ordinarie arbetsmoment både före och efter en workshop 
vilket annars kan bli ett störande moment. I dagens samhälle med krav på att alla ska vara 
konstant tillgängliga är det viktigt att sätta upp regler vid en workshop som alla är införstådda 
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med. Regler som bör gälla är bland annat att datorer är uteslutet samt att alla mobiler ska vara 
avstängda.  
 
Problemet som behandlas under en workshop bör enligt respondenten vara ett skarpt fall för 
bästa resultat. Det är att föredra om en person som är engagerad i problemet inledningsvis 
presenterar det inför gruppen för att skapa intresse och engagemang. Vid flera 
workshopställfällen efter varandra bör olika problem behandlas för att lösningsförslagen inte 
ska upprepas. 
 
Enligt respondenten på SIT bör gruppen under idégenereringen bestå av 3-4 personer för 
maximal effekt och sammansättningen bör vara av tvärfunktionell karaktär för ett bredare 
perspektiv. Om gruppen är allt för stor bör den med andra ord delas in i mindre grupper och 
då kan det vara av intresse att efter idégenereringen låta grupperna redovisa resultatet för 
varandra. Det är då öppet för diskussion mellan grupperna vilket kan leda till 
vidareutveckling av idéerna samt uppkomst av nya. Detta är dock mycket tidskrävande och 
det måste avsättas gott om tid för ändamålet.  
 
Enligt respondenten på SIT är ledarens roll för resultatet gällande en workshop avgörande 
och ledaren får gärna vara något auktoritär. Det är ledarens ansvar att en workshop flyter på 
och denne bör därmed komma med förslag och tips på nya möjliga lösningsvägar om en 
grupp kört fast. För att detta ska vara möjligt rekommenderar respondenten på SIT att ledaren 
själv idégenererar kring det aktuella problemet innan en workshop. Respondenten anser att 
ledarens roll är mer betydelsefull än metoden som används vid idégenereringen. Detta leder 
till att det är av yttersta vikt att ledaren själv är väl förtrogen med den aktuella metoden som 
används vid en workshop. Respondenten menar på att 90 procent av resultatet vid en 
idégenerering ligger i kunskapen att driva processen. 
 
4.5 Workshop 
Syfte med workshoptillfällena var att låta projektgruppen testa och utvärdera de metoder som 
gruppen tillsammans med examensarbetarna hade beslutat att gå vidare med under 
beslutsmötet. I detta kapitel redovisas resultatet från dessa workshops, var för sig. 
Inledningsvis redogörs kortfattat förfarandet vid workshopen samt projektgruppens 
reflektioner kring den aktuella metoden. Därefter redovisas resultatet från utvärderingen som 
projektgruppen fick fylla i efter varje workshop.  
 
4.5.1 Workshop 1 
Under den första workshopen behandlades metoden Attribute-Value Mapping på Evolution, 
en produkt i ASSA AB:s befintliga sortiment vilken projektgruppen önskade finna nya 
kundvärden till. 
 
Examensarbetarna presenterade inledningsvis metoden för projektgruppen samt gav exempel 
på hur den skulle kunna användas. En kort presentation av det aktuella problemområdet 
utfördes av en person på ASSA AB som hade erfarenhet inom området. Detta efterföljdes av 
en diskussion kring problemformuleringen vilken snabbt ledde vidare till att en i 
projektgruppen tog överhanden och ledde in gruppen på att arbete med, vad denne ansåg 
vara, Attribute-Value Mapping. Examensarbetarna förlorade greppet om gruppen och trots 
försök att styra in mötet mot den strukturerade process som önskades testas fortgick mötet 
utan en klar problemformulering och struktur. Projektgruppen, som vid denna workshop 
bestod mestadels av personer med stark anknytning till teknik, hade genom initiativet från 
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den dominerande tillfällige ledaren samt deras iver att arbeta för att tekniskt utveckla en 
produkt fallit in i gamla vanor och mönster gällande mötesförfarandet. Hela gruppen arbetade 
med samma uppgift och som synes på första bilden, Figur 14, var hälften av projektgruppen 
mer eller mindre passiva. Både datorer och mobiler användes flitigt i andra syften än vad som 
var ämnat för dagen. Agendan efterföljdes inte och de noggrant inplanerade rasterna 
ignorerades. 
 

  
 

Figur 14: Ostrukturerad workshop till vänster och strukturerad till höger 
 
Examensarbetarnas uppgift vid workshopen var att agera som ledare för övningen vilket de 
inte lyckades med under förmiddagen. På eftermiddagen samma dag tog dock 
examensarbetarna workshopen i sina egna händer och tillsammans med projektgruppen 
beslutades det att Attribute-Value Mapping åter skulle testas men denna gång enligt 
examensarbetarnas struktur. En tydlig problemformulering lade grunden för eftermiddagens 
arbete och genom att dela in projektgruppen i mindre grupper, se bild två i Figur 14, ökade 
deltagandet hos samtliga medlemmar i gruppen. Strukturen i metodens process följdes till 
punkt och pricka. De mindre grupperna var placerade i samma rum och en hel del diskussion 
skedde mellan grupperna om vilken grupp som arbetade på bäst och som uppfyllde 
uppgifterna mest effektivt. De regler som examensarbetarna satt gällande dator- och 
mobiltelefonförbud efterföljdes då grupperna arbetade intensivt med dragkraften till dess 
objekt var ändå stor. 
 
Material som papper, pennor och post-it fanns till gruppens förfogande men utnyttjades 
dåligt. Färgkodning var viktigt vid Attribute-Value Mapping vilket tycktes intressera 
projektgruppen och med hjälp av examensarbetarnas uppmuntran var de duktiga på att bruka 
de färgade post-it-lapparna som fanns till hands. 
 
På grund av förmiddagens incident var examensarbetarna tvungna att improvisera gällande 
tiden och omfattningen för Attribute-Value Mapping. Detta resulterade i att projektgruppen 
fick en klar bild över hur metodens process såg ut men att de inte fick möjligheten genomgå 
hela förfarandet som önskat. Det bör även tilläggas att examensarbetarna vid idégenereringen 
gav exempel utanför ramen av vad som önskades. Detta resulterade i en viss förvirring 
gällande uppgiften och kom således att påverka det slutgiltiga resultatet. Workshopen 
resulterade, trots förmiddagens incident och en viss förvirring under eftermiddagens pass, i 
möjligheten till två nya patent som ASSA AB önskade undersöka mer samt en nyttig 
erfarenhet för examensarbetarna att ta med sig till efterföljande workshop.  
 
Den dokumentation som Attribute-Value Mapping resulterar i hade projektgruppen inget 
intresse att ta del av utan kvarlämnades till examensarbetarna att samla in. 
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I den efterföljande diskussionen gällande dagens aktiviteter visade en av de från början mest 
kritiska personerna till metoder för idégenerering på att en vinning med användandet av 
Attribute-Value Mapping tydligt kunde ses. Även förslag gällande hur metoden kunde 
utvecklas och anpassas till ASSA AB:s behov framkom. Några i projektgruppen drog likheter 
med andra analyseringsverktyg som bolaget redan använde och pekade på flera likheter dem 
emellan. Under diskussionen framkom synpunkter på att arbetet för att skapa en Mind Map 
på en redan befintligt produkt enligt Attribute-Value Mapping skulle bli ett mycket 
omfattande arbete. 
  
Utvärdering av Attribute-Value Mapping för en produkt 
Under utvärderingen av Attribute-Value Mapping medverkade åtta personer varav hälften 
tyckte att processen för metoden var ganska strukturerad och att den ledde till struktur 
gällande tänkandet samt att metoden var användbar oavsett situation, det vill säga oavsett 
problemtyp. Gällande resultatet av användningen var det 82 procent av projektmedlemmarna 
som tyckte att Attribute-Value Mapping gav en ganska klar bild av problemet/målet. 50 
procent tyckte att metoden var ganska strukturerad då samtliga kan se problemet utifrån 
samma perspektiv och därmed arbetar mot samma mål. Attribute-Value Mapping ansågs vara 
en metod som stimulerade till kreativitet väldigt mycket (75 procent). Hälften av 
projektmedlemmarna tyckte att metoden stimulerade till innovativa lösningar och en del fann 
att metoden fungerade väldigt bra vid tvärfunktionellt arbete. Sett till kommunikation inom 
företaget och mot kund var det 61 procent som tyckte att Attribute-Value Mapping var en 
väldigt bra metod att använda men att använda metoden för dokumentation av idéer och 
lösningsförslag ansågs inte lika positivt. Endast 50 procent ansåg att metoden var ganska bra 
vid denna typ av problem. När det kom till användarvänligheten ansåg mer än hälften att 
Attribute-Value Mapping inte var enkel att studera/förstå vid första mötet och lika många 
menade att metoden inte var lätt att lära ut. 75 procent av projektmedlemmarna tyckte 
däremot att den var ganska enkel att tillämpa och använda men att den krävde väldigt mycket 
användning för att uppnå ett gott resultat (87 procent) samt en erfaren ledare (60 procent). 
Spontana reaktioner gällande Attribute-Value Mapping var att metoden hade ganska stora 
potential att bli användbar i utvecklingsarbetet på ASSA AB då lite över hälften ansåg detta. 
 
4.5.2 Workshop 2 
Den andra workshopen var ämnad för att låta projektgruppen testa metoderna Subtraktion och 
Multiplikation och utgångspunkten var Evolution, en befintlig produkt inom ASSA AB:s 
sortiment som projektgruppen önskade modifiera för att den skulle uppfylla kundernas och 
ASSA AB:s krav bättre. 
 
Denna workshop delades in i två pass där förmiddagen ägnades åt Subtraktion och 
eftermiddagen åt Multiplikation. Upplägget berodde på att Subtraktion, enligt SIT, vara den 
mest kvävande av metoderna på grund av dess provocerande karaktär. Varje pass inleddes 
med en introduktion av metoden och exempel på hur den aktuella metoden fungerade samt på 
produkter som skapats med hjälp av den. Därefter var examensarbetarna noga med att behålla 
projektgruppens uppmärksamhet och styra dem i den riktning som agendan för dagen pekade 
mot. Efter en uppdatering av problemområdet, även denna gång med hjälp av en engagerad 
och erfaren person inom området, tydliggjordes problemformuleringen och målet med dagen. 
Vid denna workshop fanns ritningar och komponentlistor tillgängliga för att stimulera 
projektgruppens kreativitet samt att hjälpa examensarbetarna dela ut uppgifter till grupperna.   
 



  52

Vid denna workshop var projektgruppen, på examensarbetarnas initiativ, mer tvärfunktionell 
med fler representanter från marknadsavdelningen samt andra mindre teknikinriktade 
områden. Efter lärdom från tidigare workshop hade examensarbetarna bokat flera rum till 
gruppens förfogande för att grupperna under idégenereringen skulle kunna sitta åtskilda åt.  
 
Under denna workshop var fokus på uppgiften större och diskussionen mer kreativ på så sätt 
att grupperna vågade gå utanför gränserna för vad som var tekniskt möjligt. Resultatet under 
eftermiddagen vart något bättre än resultatet under förmiddagen sett till antalet 
lösningsförslag och innovationsgraden.  
 
Examensarbetarna var vid denna workshop hårdare gällande reglerna om dator- och 
mobiltelefonförbud. För att vissa projektgruppen allvar infördes ett straff, en dumstrut, om 
någon bröt mot reglerna, se Figur 15. 
 

 
 

Figur 15: En i projektgruppen bär dumstruten 
 
Agendan efterföljdes och pauserna, som noga planerats, inföll som beräknat vilket gav 
struktur och ett större engagemang i projektgruppen.  
 
Den efterföljande diskussionen kring de aktiviteter och metoder som givits tillfälle att testa 
resulterade i att projektgruppen talade för att Subtraktion var bättre än Multiplikation. Detta 
grundade gruppen på att Subtraktion ansågs vara mer provocerande och på därmed 
genererade mer kreativa och innovativa lösningsförslag. En ytterligare fundering kring varför 
Subtraktion ansågs var bättre än Multiplikation trodde projektgruppen berodde på att de hade 
varit mer produktiva och engagerade under förmiddagens timmar jämfört med eftermiddagen 
då tröttheten hade tagit ut sin rätt.  
 
Utvärdering av Subtraktion 
Under andra workshopstillfället var det elva stycken som medverkade i utvärderingen. 67 
procent av dem ansåg att processen vid Subtraktion var väldigt strukturerad och lika många 
tyckte att processen ledde till struktur gällande tänkande. 46 procent av projektmedlemmarna 
tyckte mycket om metoden då det gällde att använda den oavsett situation. Sett användningen 
av Subtraktion fann 55 procent att den gav en väldigt klar bild av problemet/målet och lika 
många ansåg att metoden bidrog till att alla såg på problemet utifrån samma perspektiv och 
därmed kom att arbeta mot samma mål.  Det visade sig att subtraktion var en mycket 
användbar metod vid stimulering av kreativitet (64 procent) och vid stimulering av innovativa 
lösningar (45 procent) samt för att underlätta det tvärfunktionella arbetet (27 procent). Det 
framkom att Subtraktion var en metod som underlättade kommunikationsmöjligheterna 
väldigt mycket både inom företaget och mot kund samt att denna metod underlättade 
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dokumentation av idéer och lösningsförslag med hela 55 procent. Användarvänligheten var 
god då metoden ansågs vara väldigt enkel att studera/förstå vid första mötet (55 procent), att 
den var enkel att lära ut (55 procent) samt att den var väldigt enkel att tillämpa/använda (46 
procent). För att uppnå ett gott resultat ansåg projektgruppen att det krävdes väldigt mycket 
(37 procent) kontinuerlig användning av metoden samt en ganska (46 procent) erfaren ledare. 
De spontana reaktioner som projektgruppen hade kring Subtraktion var att metoden hade 
väldigt stor (55 procent) potential att bli användbar i utvecklingsprocess på ASSA AB samt 
att de skulle vilja använda metoden i framtiden. 
 
Utvärdering av Multiplikation 
Multiplikation ansågs vara en väldigt strukturerad metod sett till processen, vilket ansågs av 
73 procent av projektmedlemmarna, samt att processen ledde till struktur gällande tänkandet. 
Multiplikation visade sig även vara en väldigt (46 procent) användbar metod vid olika 
situationer. Gällande resultatet av användningen gav metoden en ganska (55 procent) klar 
bild av problemet/målet och den bidrog även väldigt (46 procent) mycket till att alla såg 
problemet utifrån samma perspektiv och därmed kunde arbeta mot samma mål. Vid 
stimulering av kreativitet och innovativa lösningar ansåg 73 procent att Multiplikation var en 
väldigt bra metod att använda. Lite mer än hälften av projektgruppen ansåg att metoden 
underlättade tvärfunktionellt arbete inom företaget väldigt mycket då 
kommunikationsmöjligheterna ökade ganska mycket. Däremot ansågs Multiplikation inte var 
en metod som underlättade dokumentation av idéer och lösningar avsevärt (37 procent). Ett 
av kriterierna vid val av metod var att den skulle vara lätt att studera/förstå och Multiplikation 
ansågs vara detta av hela 82 procent av projektgruppen. Lika många tyckte att metoden 
verkar vara väldigt enkel att lära ut. När det kom till att tillämpa/använda Multiplikation så 
ansåg 73 procent att metoden var väldigt lätt. För att ett gott resultat skulle uppnås vid 
användningen av Multiplikation skulle den inte behöva användas ofta, endast 1 gång per år 
ansåg flertalet i projektgruppen. Däremot ansåg 64 procent att metoden behövde en ganska 
erfaren ledare för att uppnå ett gott resultat. 
De spontana reaktioner som framkom var att Multiplikation hade ganska goda (64 procent) 
förutsättningar till att bli användbar i utvecklingsprocessen på ASSA AB. 
 
4.5.3 Workshop 3 
Utgångspunkten för den tredje och sista workshopen var ett nytt problemområde än som 
tidigare behandlats. Metoden Attribute-Value Mapping användes därför åter igen för att söka 
efter aktuella kundvärden vilka sedan idégenererades kring med hjälp av metoden As easy as 
för att finna nya sätt att sälja en ny produkt på. 
 
Förfarandet vid denna workshop var det samma som under den andra workshopen, det vill 
säga att metoderna testades en i taget och varje pass inleddes med en introduktion, exempel 
samt ett tydliggörande av problemformuleringen. Projektgruppen hade kommit i kontakt med 
Attribute-Value Mapping tidigare då de hade testat metoden redan under den första 
workshopen. Detta medförde att introduktionen till denna metod var något mer kortfattad än 
tidigare med examensarbetarna ansåg ändå att det vara nödvändig att friska upp minnet hos 
projektgruppen. Dessutom var förfarandet något annorlunda då objektet som skulle behandlas 
tidigare var en befintlig produkt jämfört med för denna workshop en ny tjänsteprocess.  
 
Under förmiddagen och Attribute-Value Mapping satt grupperna åtskilda, var för sig, medan 
under eftermiddagen och As easy as var de placerade i samma lokal. As easy as utövas under 
tystnad vilket medförde att det var möjligt för hela projektgruppen att sitta samlade.  
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Vid As easy as fanns det rekommendationer gällande antalet medverkanden (se kapitel 3.8, 
Idégenereringsmetoder) men på grund av antalet medverkande vid den tredje workshopen 
efterföljdes dessa inte till 100 procent. Grupperna var något större än önskvärt.  
 
Examensarbetarna noterade att projektgruppen var extremt dåliga på ett visualisera idéer och 
lösningsförslagen. Detta gällde genomgående under samtliga workshops men detta vart extra 
påtagligt då metoden As easy as testades.  
 
Examensarbetarnas straff, dumstruten, vid brott mot reglerna om dator- och mobilfritt hade 
gett effekt och vid denna workshop kunde projektgruppen arbeta utan störande moment från 
kringliggande omgivning. 
 
Den efterföljande diskussionen kring workshop tre och de metoder som testats berörde 
mestadels As easy as. Projektgruppen talade positivt om metoden men ansåg att grupperna 
hade varit för stora. De talade om att när lösningsförslagen utvecklades vart tidsåtgången för 
att läsa igenom dem omfattande och kom således att inkräkta på tiden för vidareutveckling av 
förslagen. En ytterligare synpunkt som framkom var att det skulle vara att föredra att det 
skulle avsättas god tid på att skapa de tre grundläggande lösningsförslagen alternativt att 
gruppen redan innan övningen skulle ha förberett tre lösningsförslag att utgå från. 
Projektgruppen ansåg att användandet av As easy as gav en bra koppling mellan teknik- och 
marknadsavdelningen samt att metoden skulle vara bra att använda i de tidigare faserna i 
produktutvecklingen för att samla gruppens totala kunskaper. 
 
Utvärdering av Attribute-Value Mapping för en tjänst 
Processen gälland Attribute-Value Mapping för en tjänst ansåg hälften av projektgruppen 
vara mycket strukturerad. De ansåg dessutom att processen ledde till struktur gällande 
tänkandet i relativ stor grad. 38 procent av gruppen ansåg att metoden var väldigt användbar 
oavsett situation, det vill säga oavsett problemtyp. 38 procent av projektgruppen ansåg att 
Attribute-Value Mapping för en tjänst gav en väldigt klar bild av problemet/målet och 62 
procent ansåg att metoden bidrog väldigt mycket till att alla ser problemet utifrån samma 
perspektiv och därmed kan arbeta mot samma mål. Sett till kreativitet och innovativa 
lösningar ansåg 62 procent att metoden stimulerar till detta ganska bra. Metoden ansågs vara 
väldigt bra att använda vid tvärfunktionellt arbete (62 procent) och hälften av projektgruppen 
ansåg att den ökar kommunikationsmöjligheterna väldigt bra både inom företaget och mot 
kund. För att underlätta dokumentation av idéer och läsningsförslag (62 procent) var 
Attribute-Value Mapping för en tjänst ganska användbar. När det kom till 
användarvänligheten ansåg 50 procent att metoden var ganska enkel att studera/förstå vid ett 
första mötet samt att den var ganska enkel att lära ut (63 procent). Hälften av projektgruppen 
ansåg att metoden var ganska enkel att tillämpa/använda samt att det krävs ganska 
kontinuerlig användning av den för att uppnå ett gott resultat. Detta resulterade även i att 
hälften av gruppen ansåg att metoden kräver en väldigt erfaren ledare för att uppnå ett gott 
resultat. 63 procent av projektgruppen menade på att Attribute-Value Mapping för en tjänst 
hade väldigt bra potential att bli användbar i utvecklingsprocessen på ASSA AB. 
 
Utvärdering av As easy as 
Under det sista workshoppasset, med metoden As easy as, medverkade sex personer i 
utvärderingen. 67 procent av projektgruppen ansåg att processen vara väldigt strukturerad för 
och att metoden ledde till struktur gällande tänkandet. Hälften av gruppen ansåg även att 
metoden gick ganska bra att använda oavsett situation. När det gällde användningen av 
metoden ansågs As easy as ge en väldigt klar bild av problemet/målet (67 procent) samt att 
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hälften av de medverkande tyckte att metoden bidrog till att alla såg på problemet utifrån 
samma perspektiv. 66 procent tyckte att As easy as stimulerade väldigt mycket till kreativitet 
medan hälften menade att metoden även stimulerade till innovativa lösningar. Hälften av 
projektgruppen tyckte att metoden var mycket bra att använda vid tvärfunktionellt arbete 
samt att metoden underlättade kommunikationsmöjligheterna mycket bra (33 procent). As 
easy as ansågs vara mycket enkel att studera/förstå vid ett första mötet samt att metod 
underlättar ganska bra vid dokumentation av idéer och lösningsförslag. Den ansågs vara en 
mycket enkel metod att lära ut (67 procent) samt att tillämpa och använda (33 procent). För 
att uppnå ett gott resultat vid användning av As easy as ansåg hälften av de medverkande att 
metoden inte krävde en erfaren ledare samt att det inte krävdes allt för mycket kontinuerlig 
användning. As easy as visades ha väldigt stora potential för att bli användbar i 
utvecklingsprocessen på ASSA AB (66 procent).   
 
4.5.4 Jämförelse av metoderna 
Hälften av projektgruppen ansåg att processen för Attribute-Value Mapping för en tjänst var 
mer strukturerad än processen för en produkt vilket visade sig vara ganska strukturerad. Detta 
visades vara tvärtom vid strukturen gällande tänkandet, se Diagram 1. 
 

  
 

  
Diagram 1: Jämförelse av Attribute-Value Mapping för en tjänst och en produkt 

 
Projektgruppen ansåg att Attribute-Value Mapping för en produkt (75 procent) stimulerade 
till kreativitet mer än metoden gjorde för en tjänst gjorde (63 procent). De ansåg däremot att 
Attribute-Value Mapping för en tjänst var bättre anpassad att användas oavsett situation och 
problemtyp. Gällande kommunikationsmöjligheterna ansåg projektgruppen även där att 
Attribute-Value Mapping var bättre för en produkt (62 procent) än för en tjänst (50 procent). 
De ansåg att Attribute-Value Mapping för en produkt (62 procent) var mycket enklare att 
studera/förstå vid första mötet än Attribute-Value Mapping för en tjänst (50 procent) vilken 
ansågs ganska lätt. Gällande att lära andra metoden ansåg 62 procent av projektgruppen att 
Attribute-Value Mapping för en produkt var mycket enklare samt att 62 procent tyckte att 
Attribute-Value Mapping för en tjänst var lite svårare att lära ut. 87 procent tyckte att det 
krävdes väldigt mycket kontinuerlig användning för Attribute-Value Mapping för en produkt 
medan 50 procent tyckte att Attribute-Value Mapping för en tjänst inte alls krävde mycket 
kontinuerlig användning. För att idégenereringen skulle leda till ett gott resultat ansåg 62 
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procent att Attribute-Value Mapping för en produkt krävde en väldigt erfaren ledare medan 
hälften ansåg samma sak på Attribute-Value Mapping för en tjänst. 
 
73 procent av projektmedlemmarna ansåg att processen för Multiplikation var mycket bättre 
strukturerad än processen för Subtraktion (64 procent). Däremot ansågs Subtraktion (46 
procent) var en mycket bra metod att använda oavsett situation, det vill säga problemtyp, i 
jämfördes med Multiplikation. Vid jämförelse mellan de två ovannämnda metoderna och As 
easy as ansåg projektgruppen att processen var väldigt strukturerad samt att den ledde till 
struktur gällande tänkandet med 67 procent. Däremot ansåg de att Subtraktion fortfarande var 
en mycket bättre metod att använda oavsett situation, det vill säga problemtyp, än As easy as 
(33 procent). 
Projektgruppen ansåg att Subtraktion var en mycket bättre metod att använda för att stimulera 
till kreativitet (64 procent) samt innovation (45 procent). As easy as var något sämre än 
Subtraktion och Multiplikation vid stimulering till kreativitet, se Diagram 2. 
 

   
Diagram 2: Jämförelse gällande huruvida metoderna stimulerar till kreativitet 

 
Det framkom att projektgruppen ansåg att Multiplikation (82 procent) var en mycket enklare 
metod att förstå och lära ut än Subtraktion (55 procent). Multiplikation (73 procent) ansågs 
även vara mycket enklare att tillämpa/använda än Subtraktion (46 procent), As easy as ansågs 
dock vara den enklaste av dem alla på dessa områden, se Diagram 3. 
 

    
Diagram 3: Jämförelse gälland hur lätta metoderna var att förstå vid första möte 

 
Projektgruppen ansåg, i ungefär lika stor grad, att Multiplikation och Subtraktion kräver 
kontinuerlig användning för att ett gott resultat skulle uppnås medan hälften av 
projektgruppen ansåg att As easy as kräver en ganska kontinuerlig användning, se Diagram 4.  
 

   
Diagram 4: Jämförelse gällande kontinuerlig användning för att uppnå ett gott resultat 
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Projektgruppen ansåg att Subtraktion krävde en mer erfaren ledare än multiplikation för att 
ett gott resultat skulle uppnås medan hälften av projektgruppen ansåg att As easy as inte 
kräver en erfaren ledare, se Diagram 5.  
.  

   
Diagram 5: Jämförelse gällande krav av erfaren ledare 
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas analysen där det empiriska resultatet har jämförtas med den 
teoretiska referensramen. Utgångspunkten för analysen var valet av de metoder som 
projektgruppen testade och utvärderade samt de workshops som utfördes på ASSA AB. 
Empirin jämfördes i första hand med den teoretiska referensramen men då luckor inom vissa 
teoriområden förelåg användes resultatet de djupare intervjuerna med konsultföretagen 
IDEO, ?What if! och SIT som ett komplement vid analysen. 
 
5.1 Metodanalys 
Valet av metoder under beslutsmötet på ASSA AB resulterade i att metoderna Attribute-
Value Mapping, Subtraktion, Multiplikation samt As easy as valdes ut att testas och 
utvärderas under efterföljande workshops. 
 
Det skulle vara önskvärt att efteråt kunna mäta om valet av en idégenereringsmetod var 
riktigt men enligt Sternberg (1999) finns det inga bra mätmetoder för detta ändamål då 
forskningsfältet har svårt att ge kreativitet någon exakt definition att utgå från. I intervjuerna 
med de externa företagen framgick det att dessa använde antalet sökta patent som mätetal för 
att mäta effekten av en metod. Detta mätetal krävde dock att objektet som utvecklades var en 
produkt vilket medför att det inte är applicerbart på samtliga metoder som testades under 
workshop på ASSA AB.  
 
Sjölander (1983) menar på att det inte finns en metod som är rätt eller fel att använda men att 
valet av metod kan vara mer eller mindre lämplig i olika situationer. De faktorer som är 
avgörande vid valet av metod enligt Sjölander är följande: 
 

• Problemets karaktär. 
• Användarnas förtrogenhet för metoden. 
• Önskat resultat det vill säga exempelvis enkla/radikala lösningar eller många/få idéer. 

 
För att analysera valet av metoder har således examensarbetarna utgått från Sjölanders tre 
faktorer ovan. 
 
5.1.1 Problemets karaktär 
Enligt Sjölander (1983) fordrar mycket komplicerade problem ofta en kombination av flera 
olika metoder medan ett enklare och mer specificerat problem oftast kan lösas med hjälp av 
en enda metod. Sett till de två problem som behandlades under workshop på ASSA AB 
skedde detta genom en kombination av flera olika metoder. Respondenterna på ASSA AB 
menade på att bolaget tidigare har arbetat utifrån en stark fabriksfokusering där kundernas 
karv och önskemål varit åsidosatta. Problemets karaktär vid behandlingen av Evolution kan 
således klassas som ett komplicerat problem då en kartläggning av kundvärdena innebar ett 
nytt synsätt för projektgruppen. Det andra problemet, HiO, handlade om att utveckla ett för 
ASSA AB helt nytt sätt att sälja en produkt på kan således även detta klassas som ett 
komplicerat problem för projektgruppen. 
 
5.1.2 Användarnas förtrogenhet  
Denna faktor som enligt Sjölander (1983) bygger på ”övning ger färdighet” uppfyllde ingen 
av de fyra metoderna som användes vid workshop. Samtliga metoder var helt nya för såväl 
projektgruppen som examensarbetarna. De sistnämnda var pålästa inom ämnet och hade 
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tidigare testat metoderna men var långt ifrån erfarna. Det kan tilläggas att Attribute-Value 
Mapping användes vid två tillfällen vilket resulterade i att projektgruppen kunde känna igen 
strukturen. Arbetsprocessen varierade dock då problemets karaktär inte var den samma vid de 
olika tillfällena och därmed kan det inte heller sägas att användarna var mer förtrogna vid 
metoden vid det andra tillfället. 
 
5.1.3 Önskat resultat 
Nedan analyseras om syftet med varje övningspass efterliknade den teoretiska 
användarmässiga beskrivning av metoden som användes.  
 
Attribute-Value Mapping 
Syftet med den första workshopen var att se över och tydliggöra kundvärdena för produkten 
Evolution. Enligt SIT är Attribute-Value Mapping ett analysverktyg som används för att få en 
överblick över produkten/tjänsten och används ursprungligen för att hjälpa företag att 
identifiera och utveckla värden hos deras produkter/tjänster i syfte att lättare kunna 
kommunicera med marknaden. Denna beskrivning stämde således in på problemets karaktär 
vid den första workshopen.  
 
Under den tredje workshopen användes Attribute-Value Mapping åter men denna gång var 
syftet att ta fram kundvärden, det vill säga vad kunden kunde tänkas förvänta sig vid leverans 
och underhåll av produkten HiO. SIT beskrev Attribute-Value Mapping som ett 
analysverktyg för att identifiera och utveckla värden hos deras produkter/tjänster vilket 
stämde överens med problemets karaktär vid den tredje workshopen.    
 
Subtraktion 
Syftet med den andra workshopen var att modifiera Evolution för att produkten skulle 
uppfylla krav från kunderna och ASSA AB bättre än existerade lösning. Enligt SIT är 
Subtraktion en metod som används för att utveckla nya lösningsförslag för ett redan befintligt 
objekt samt att trigga till nya idéer. Syftet med den andra workshopen stämde således överens 
med SIT:s beskrivning av metoden. 
 
Multiplikation 
Problemets karaktär stämde även här överens med beskrivningen av metoden då syftet med 
denna övning var det samma som för Subtraktion samt att även Multiplikation används för att 
utveckla nya lösningsförslag för ett redan befintligt objekt och triggar till nya idéer enligt 
SIT. 
 
As easy as 
Utgångspunkten för As easy as var de kundvärden som framkommit med hjälp av metoden 
Attribute-Value Mapping. Syften med idégenereringen var att få fram ett nytt sätt att sälja en 
ny produkt på. Enligt Wright (1998) bygger metoden på att skapa bildserier där avseendet är 
att på kort tid skissa ner tankegångar kring föregående bild och på så sätt föra 
idégenereringen vidare, för att slutligen nå fram till en bra grundidé för ett koncept. Denna 
beskrivning stämde således in på problemets karaktär vid den första workshopen. 
 
5.2 Idégenerering på ASSA AB 
Nedan följer en analys av de idégenereringar som skedde under workshops på ASSA AB. 
Empiriresultatet ställdes mot den teoretiska referensramen i det mån det var möjligt och då 
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det inte var möjligt användes resultatet från de djupare intervjuerna med konsultföretagen 
IDEO, ?What if! och SIT som ett komplement. 
 
5.2.1 Inför idégenerering  
Val av deltagare 
Vid workshoptillfällena på ASSA AB blev examensarbetarna tilldelade en grupp som 
handplockats av handledaren därför att de hade framstående positioner inom 
utvecklingsprocessen och det togs således ingen hänsyn till hur valet av deltagare skulle 
påverka resultatet vid en idégenerering. Detta skiljer sig från teorin där Sjölander (1983) 
menar på att valet av deltagare bör planeras väl vid en idégenerering. Han menar på att det 
var av yttersta vikt att deltagarna är starkt motiverade att lösa problemet samt att gruppen är 
socialt homogen, men professionellt heterogen. 
 
Deltagandet varierade något under idégenereringarna, på grund av deltagarnas ordinarie 
arbetsuppgifter, men utgångspunkten för varje tillfälle var de personer som ingick i 
projektgruppen. Generellt kunde det dock sägas att samtliga deltagare hade ett tekniskt 
synsätt vilket under den första workshopen resulterade i ett enkelspårigt perspektiv på 
problemet och kom därmed att påverka resultatet av idégenereringen. På examensarbetarnas 
initiativ fick gruppen tillskott av individer från marknadsavdelningen under den andra och 
tredje workshopen. Detta kunde ha varit en avgörande faktor till att diskussionen vart mer 
kreativ på så sätt att gruppen vågade gå utanför gränserna för vad som var tekniskt möjligt 
och kom med innovativa lösningsförslag.  
 
Intervjuerna med de externa företagen, såväl produktutvecklingsföretag som konsultföretag, 
visade på att de använde sig av tvärfunktionellt arbete mellan avdelningarna för att stimulera 
sin kreativa förmåga vilket är en avgörande faktor vid idégenerering enligt 
Nationalencyklopedin (2003). Detta motsäger Sjölander (1983) som menar på att 
idégenereringsprocessen syfte är att öppna upp avdelningarna inom en verksamhet mot 
varandra, att skapa kanaler för information av interna och externa intryck samt att fokusera 
uppmärksamheten mot framtiden.  Han anser att ett brett informationsflödet ökar 
sannolikheten att många idéer födds. 
 
Förberedelser 
Inför varje workshop på ASSA AB skapade examensarbetarna presentationsmaterial som 
innehöll processen för den aktuella metoden samt exempel gällande tillvägagångssätt och vad 
som tidigare skapats med metoden. Detta återspeglar teorin där Sjölander (1983) menar på att 
vid idégenerering bör mötet planeras ordentligt för att uppnå framgång vid användning av 
metoderna. Han anser att varje specifik metod kräver speciella förberedelser.  
 
Examensarbetarna var noga med att ta upp flera exempel gällande processen för den aktuella 
metoden i introduktionen vid varje ny övning som de tillsammans med projektgruppen 
arbetades igenom. Detta efterliknar teorin där Sjölander (1983) menar på att gruppen bör vara 
väl bekanta med metodens förfarande för att ett positivt resultat ska uppnås. Han menar på att 
”övning ger färdighet” vilket examensarbetarna under workshops skapade hos 
projektgruppen genom upprepade exempel. 
 
Inför varje workshop skapade examensarbetarna en agenda vilken inledningsvis under varje 
tillfälle delades ut i gruppen och diskuterades igenom. Detta förväntades leda till struktur och 
ett tydligt mål med dagen. Under den första workshopen då examensarbetarna förlorade 
greppet om projektgruppen, efterföljdes inte den uppsatta agendan och detta var en av 
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anledningarna till dålig struktur under förmiddagens pass. Hade examensarbetarna, vilka 
agerade ledare, varit mer auktoritära i sitt handlande såsom SIT förespråkade och tryckt på 
vikten av att följa agendan hade denna incident troligtvis inte uppstått. Detta förfarande 
gällande agendan efterliknar det som respondenten på ?What if! talade för då han menade på 
att agendan alltid skulle vara synlig vid en workshop. Däremot ansåg han att det var att 
föredra att ha en stor agenda uppsatt på väggen istället för på ett A4-papper vilket skiljer sig 
från examensarbetarnas agerande.  
 
5.2.2 Under idégenerering 
Klar och väl förankrad problemformulering 
Under workshopstillfället på ASSA AB förväntades ledarena, examensarbetarna, vara pålästa 
inom den aktuella metoden som skulle behandlas. För att få en klar bild om problemområdet 
och skapa diskussion gällande målet för idégenereringen togs en person in från ASSA AB 
som hade god erfarenhet inom området. Efter att denne introducerat problemet för 
projektgruppen fastställdes målet, det vill säga vad idégenereringen förvändandes resultera i, 
varpå denne kom att medverka i en av grupperna vid genereringen. Detta efterliknar inte 
teorin där Sjölander (1983) skriver att ledaren för en idégenerering måste vara påläst inom 
problemområdet då ledarens uppgift är att upprätthålla intresset inom gruppen genom att 
komma med frågor och stimulera till öppenhet. Detta borde examensarbetarna ha lagt på 
minnet, och då fram för allt vid den första workshopen där detta kunde ha varit en av 
anledningarna till att det uppstod otydligheter gällande målet. Hade examensarbetarna, som 
Sjölander (1983) talar för, varit mer pålästa inom problemområdet skulle de kunnat stötta 
grupperna bättre och bidragit med mer insiktsfulla inlägg. 
 
Gruppens erfarenhet 
Vid workshoptillfällena på ASSA AB hade projektgruppen ingen tidigare erfarenhet inom de 
metoder som behandlades. Det var examensarbetarnas uppgift att agera som ledare för 
övningen samt experter inom den aktuella metoden. De skulle hjälpa projektgruppen att 
förstå innebörden av metoden och då även examensarbetarna saknade tidigare erfarenhet 
inom flera av metoderna förbereddes varje workshop noggrant. Detta förfarande efterliknar 
inte Sjölanders (1983) syn på gruppens erfarenhet som menade på att såväl ledarna som hela 
gruppen måste vara väl förtrogna med metoden, engagerade och pålästa inom 
problemområdet vid idégenerering. Detta kan dock ställas mot det resonemang som 
respondenten på ?What if! förde. Han ansåg att gruppen bör förstå innebörden av metoden 
som ska användas för att de ska kunna bli mer kreativa och komma på fler lösningsförslag 
inom det aktuella området. Den sistnämnda synen på gruppens erfarenhet återspeglar således 
examensarbetarnas förfarande. Enligt examensarbetarnas nyvunna erfarenhet kan det dock 
tilläggas att resultatet av idégenereringen skulle ha blivit mycket bättre om såväl ledarna som 
gruppen hade tidigare erfarenheter av metoderna.  
 
Kreativ och avslappnad miljö 
De Bono (1994) menar på att miljön är en viktig del vid idégenerering och en avgörande 
faktor för att ett gott resultat skulle uppnås. Hans syn återspeglar konsultföretagens syn 
gällande miljön vilka talade om miljöns betydelse för att skapa kreativitet. Respondenten på 
IDEO ansåg att miljön bör vara avslappnad och att gruppens medlemmar måste känna sig 
bekväma samt att det bör finnas gott om utrymme till att visualisera idéerna. Detta liknade 
workshoptillfällena på ASSA AB på så sätt att de skedde i företagets egen miljö där 
projektgruppen kände sig hemma.  
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Examensarbetarna uppmuntrade den person som inledningsvis under varje workshop 
introducerade problemområdet för projektgruppen att ta med produkten som skulle behandlas 
eller annat material av intresse. De ansåg att handfasta ting, som kunde tas på och leka med, 
kunde leda till mer kreativa lösningar. Detta liknar Kelleys (2001) syn på hur en kreativ miljö 
skapas då han ansåg att det skapas med hjälp av tillgång till material inom det aktuella 
området, det vill säga material som är applicerbart på det aktuella problemet. Tyvärr gav inte 
examensarbetarnas uppmuntran gällande materialet någon effekt vid workshoptillfällena på 
ASSA AB då endast en person under den andra workshopen tog med material i form av 
ritningar och komponentlistor. Projektgruppen tycktes inte ha någon erfarenhet av hur enkla 
medel kan stimulera kreativt och examensarbetarna borde således ha varit mer tydliga att 
poängtera vikten av tillgången av material under en workshop. 
 
Examensarbetarna såg till att det vid samtliga workshops på ASSA AB fanns obegränsad 
tillgång till material som post-it, pennor och papper. Detta förfarande uppmuntrades av 
respondenten på IDEO som talade för att material som post-it, papper, pennor med tjock udd 
samt godis bör vara tillgängligt. Även respondenten på SIT förespråkade post-its men 
poängterade att de bör vara i olika färger. Tyvärr utnyttjades inte detta material till fullo av 
projektgruppen, trots upprepade påminnelser av examensarbetarna om materialets existens. 
Vid Attribute-Value Mapping, där färgkodningen var avgörande för resultatet, tycktes dock 
de färgade lapparna intressera projektgruppen. En inbördes tävlan mellan individerna uppstod 
om att göra uppgiften rätt. Examensarbetarna skulle med andra ord inte bara ha påmint 
projektgruppen om materialets existens utan haft en mer lekfull och tävlingsinriktad attityd 
gentemot gruppen.  
 
I intervjuerna med de externa företagen framgick det att konsultföretagen stimulerar sin 
kreativa förmåga genom att skapa rätt typ av miljö. De påpekade dock inte enbart på vikten 
av att ha tillräckligt med material utan poängterade även att miljön ska vara fri från telefoner 
samt att välja rätt tid på dygnet för idégenerering.  
 
Skapa engagemang 
De Bono (1984) menar att det inte är metoderna i sig som är märkvärdiga utan attityden 
bakom dem. Det handlar därmed om att skapa engagemang i gruppen vilket även var 
examensarbetarnas avsikt då de tog hjälp av personer på ASSA AB för att introducera 
problemområdet. Tanken var att låta deras engagemang smitta av sig på gruppen. I efterhand 
kan det dock medges att detta inte fick den effekten som examensarbetarna hade önskat då 
personerna som skulle fungera som inspirationskälla var dåligt förberedda.  
 
Gruppens storlek 
Under den första workshopens förmiddag, då examensarbetarna förlorade greppet om 
gruppen, utfördes övningen i en stor grupp. Hela projektgruppen arbetade kring samma 
problem vilket var anledningen att stora delar av gruppen var passiva. Detta förfarande 
efterliknar inte teorin vilken visar på att flertalet metoder förespråkar mindre grupper vid 
idégenerering för att kunna behålla engagemang och fokus inom gruppen. När 
examensarbetarna åter fick kontroll över workshopen delades projektgruppen in i mindre 
grupper vid vart och ett av de efterföljande passen vilket lede till ett betydligt större 
engagemang. Det bör dock tilläggas att under den sista workshopen med metoden As easy as 
efterliknades inte gruppstorleken vid Ullmans (1997) rekommendationer gällande en 
gruppstorlek på max sex personer. Detta berodde på att projektgruppen var ojämnt antal och 
kom att leda till att övningen inte fick den effekt som önskats på grund av att tidsåtgången vid 
vidareutvecklingen av idéer vart för kort. Gruppens medlemmar hann inte läsa igenom 
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tidigare utveckling av idéerna och hann således inte bygga vidare på dem. Detta skulle även 
kunna ha varit resultatet av att gruppen var dåliga på att visualisera vilket enligt Wright 
(1998) annars är metodens styrka.  
 
Ledarens roller 
Förmiddagen under den första workshopen på ASSA AB ledde, som tidigare nämnts, till att 
examensarbetarna, vilka agerade som ledare, förlorade gruppens uppmärksamhet då gruppens 
drivkraft var mycket stark. Examensarbetarna hade dålig erfarenhet av ledarskap inom 
idégenerering och de metoder som behandlades, vilket skiljer sig markant från Sjölanders 
(1983) åsikter gällande ledarens erfarenhet. Han menar på att ledaren måste vara väl 
förtrogen med metoden samt påläst inom området. Hans syn delades även av respondenten på 
SIT som ansåg att ledarens agerande var avgörande för resultatet vid idégenerering till en så 
hög grad som 90 procent. Detta kunde kopplas till examensarbetarnas passiva agerande under 
den första workshopen vilket gav resultatet att projektgruppen tilläts agera fritt. Under 
efterföljande workshops kom examensarbetarna att vara mer auktoritära vilket visade sig vara 
mer effektivt vid denna gruppsammansättning. 
 
Målfokus 
Respondenten på konsultföretaget ?What if! talade om vikten av att skapa ett tydligt 
målfokus gällande resultatet för idégenereringen. Han ansåg att det var viktigt att bibehålla 
fokus under hela genereringen vilket enligt honom krävde kontinuerlig påminnelse från 
ledaren om resultatet. Vikten av ledarens påminnelse stämde överens med examensarbetarnas 
erfarenheter från workshoptillfällena på ASSA AB. Under den första workshopen var 
examensarbetarna något otydliga och gav exempel utanför ramarna för vad som önskades 
under dagens idégenerering vilket resulterade i lösningsförslag från projektgruppen som inte 
önskades vid det aktuella tillfället. Detta tog examensarbetarna lärdom av och förbättrade vid 
efterföljande workshop genom att noga förbereda tydliga exempel inom rammen för vad som 
önskades vid det aktuella tillfället. Examensarbetarna kunde då stötta grupperna genom att 
komma med konkreta frågor och förslag för att uppmuntra till nya synsätt gällande 
problemet. Ledarnas sätt att förbereda sig på inför en workshop var ett förfarande som kunde 
liknas vid respondenten på SIT:s rekommendationer vilka betonade vikten av att ledarna 
själva skulle utföra idégenerera kring problemområdet som en förberedelse. Detta ansåg 
respondenten på SIT kunde leda till att en bättre målfokusering. 
 
Vid den första workshopen på ASSA AB bokades endast ett stort mötesrum där samtliga 
grupper utförde idégenerering. Detta ledde till en sämre fokus på målet för dagen då 
grupperna kom att försöka tävla med varandra genom att öppet kritisera andra gruppers 
lösningsförslag och deras sätt att lösa den uppgift som tilldelats. Under den andra och tredje 
workshopen åtgärdades detta problem genom att boka upp flera rum till projektgruppens 
förfogande vilket resulterade i en tydligare målfokus. 
 
Rätt tid på dygnet 
Workshop på ASSA AB pågick under en hel dag och var inplanerade mellan klockan 8-15. 
Denna tidsmässiga planering stämmer inte överens med det Kelley (2001) anser ska gälla för 
att skapa en produktiv grupp. Kelley anser att idégenerering inte bör ske tidigt på morgonen 
eller sent på eftermiddagen. Tidiga morgonpass var dock inget som påverkade 
projektgruppen på ASSA AB nämnvärt men diskussionen efter den andra workshopen tydde 
på att eftermiddagspassen kunde leda till sämre produktivitet. Den metod som testades på 
förmiddagen fick bättre resultat och ansågs dessutom av projektgruppen vara den bättre av 
dem. Detta framkom inte under de andra två workshoptillfällena vilket kunde ha varit 
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resultatet av att Subtraktion, som användes på förmiddagen under workshop två, som metod 
enligt SIT var mer provocerande än analyseringsverktyget Attribute-Value Mapping, vilken 
användes under förmiddagspassen på den första och tredje workshopen. Subtraktion krävde 
således ett starkt engagemang av gruppmedlemmarna vilket ledde till en viss avmattning 
under eftermiddagens aktiviteter. 
 
Pauser  
Den agenda som skapades inför varje workshop innehöll många och täta pauser av olika slag 
vilket återspeglar Kelleys (2001) syn gällande hur länge en idégenerering bör fortgå. Kelley 
skriver att en idégenerering inte bör pågå längre än max en och en halv timme för att gruppen 
ska behålla fokus. Detta fick examensarbetarna erfara vikten av då projektgruppen under den 
första workshopen ignorerade agendan och de inplanerade pauserna under förmiddagens 
pass. Flera gruppmedlemmar var stundtals passiva och fokus på uppgiften var inte 
hundraprocentigt. Vart eftersom workshoptillfällena fortskred efterföljdes agendan bättre och 
bättre, på examensarbetarnas initiativ, vilket skapade effektivare arbetspass. Grupperna var 
ofta villiga att arbeta över pauserna men examensarbetarna stod på sig och förespråkade 
kontinuerliga pauser. 
 
Regler 
Kravet på att ständigt vara nåbar ökar successivt vilket lede till examensarbetarna redan innan 
den första workshopen insåg vikten av att införa regler vid idégenereringen vars syfte var att 
skapa en bra miljö att arbeta i. Denna tankegång kunde liknas vid de Bonos (1994) syn på 
miljöns betydelse för en lyckad idégenerering. Examensarbetarna ansåg att en miljö där 
ständiga irritationsmoment tog fokus från gruppen inte kunde klassas som bra. Därför 
skapades en regel om att inga mobiler eller datorer var tillåtna under idégenereringen. Regel 
efterföljdes inte alls under den första workshopens förmiddag. Mobiler och framför allt 
datorerna stal till och från uppmärksamhet från projektgruppen vilket lede till stor passivitet. 
Under eftermiddagen samma dag lyckades examensarbetarna slita projektgruppen från 
datorerna genom att ge grupperna tydliga uppgifter att arbeta med vilket krävde engagemang. 
En annan faktor som kan ha spelat in gällande den minskade användande av datorer kunde ha 
varit att grupperna placerades en bit ifrån datorerna.   
 
Under den andra workshopen förstod examensarbetarna att de måste vara betydligt hårdare 
med reglerna och införde därför ett straff. Den som bröt mot reglerna fick bära en dumstrut. 
Det var troligtvis detta straff som gav störst effekt, då datorer och mobiler helt plockades 
undan vid idégenereringspassen. Under den sista workshopen var problemet med datorer och 
mobiler obefintligt. En ytterligare faktor som kunde ha påverkat det goda resultatet var 
examensarbetarnas strävan efter att efterfölja agendan till punkt och pricka. De pauser som 
noga planerats in under dagen användes av projektgruppen till att uträtta dagens ordinarie 
sysslor via mejl och telefon.   
 
Visualisering 
Projektgruppen på ASSA AB var generellt genomgående mycket dåliga på att visualisera 
under samtliga workshoptillfällen. Detta förfarande skiljer sig från teorin där flertalet 
idégenereringsmetoder bygger på att visualisera upp idéer och lösningsförslag som 
framkommer. Wright (1998) menar att det är ett bra sätt förmedla idéerna vidare. Oförmågan 
att visualisera ledde således till ett sämre resultat vid idégenereringarna än om gruppen hade 
haft en konstnärlig begåvning då text tycktes vara mer svårtolkad och tog längre tid att förstå 
en bild. Sjölander (1983) använde uttrycket ”övning ger färdighet” vilket tydde på att 
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projektgruppen generellt inte använde sig av visualisering vid idégenerering men att det inte 
skulle vara omöjligt att öva upp deras förmåga. 
 
Dokumentation 
Teorin talar för att de flesta idégenereringsmetoder resulterar i ett gott 
dokumentationsunderlag vilket med rätt omvårdnad kan nyttjas av vid senare 
utvecklingsarbete. Flertalet respondenter på ASSA AB eftersökte dokumentation av idéer och 
lösningsförslag för att undvika dubbelarbete och förlust av kunskap i och med rotation av 
medarbetare. Införandet av idégenereringsmetoder skulle således kunna vara ett steg i rätt 
riktning för att senare skapa en process som uppmuntrar till kontinuerlig dokumentation.  
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6 Slutsatser och rekommendationer  
I detta kapitel redovisas slutsatser som framkommit genom analysen. De två områden som 
berörds är valet av metod samt idégenerering på ASSA AB. Därutöver har examensarbetarna 
arbetat fram rekommendationer till ASSA AB gällande idégenerering och metoder som kan 
användas i syfte att stimulera till nya, innovativa idéer.  
 
6.1 Slutsatser 
Nedan redovisas slutsatser som framkommit genom analysen gällande val av metoder samt 
idégenerering på ASSA AB. 
 
6.1.1 Val av metoder 
Slutsatser gällande valet av metoder utifrån de aktuella problemen som behandlades vid 
idégenereringstillfällena på ASSA AB är som följer: 
 

• Valet att kombinera olika typer av metoder för att behandla ett och samma problem 
var riktigt enligt teorin då problemen definierades som komplicerade. 

• Valet av metoder utifrån användarnas förtrogenhet var inte riktigt enligt teorin då 
samtliga metoder var helt nya för såväl projektgruppen som examensarbetarna. 

• Valet av metoder var utifrån önskat resultat riktigt enligt teorin då 
användningsområdet för samtliga metoder stämde överens med idégenereringarnas 
syfte. 

 
Detta betyder att genom att låta projektgruppen och ledarna kontinuerligt öva på att använda 
de valda metoderna var valet av metoder riktigt. Detta förutsätter dock att problemens 
karaktär ligger inom samma område som de aktuella samt att syftet med genereringen är det 
samma. 
 
6.1.2 Idégenerering på ASSA AB 
De slutsatser som kunde dras gällande idégenereringen på ASSA AB utifrån aktuell 
problemkaraktär och gruppen redovisas nedan. 
 
Inför idégenerering 
Nedan redovisas de slutsatser som kunde dras från analysen gällande viktiga punkter att tänka 
på inför en idégenerering:  
 

• Valet av deltagare har en betydande roll för resultatet. Tvärfunktionella grupper var 
att föredra. 

• En idégenerering bör förberedas väl innan. Bra presentationsmaterial, där metodernas 
process beskrivs väl och många tydliga exempel, bidrar till insikt. Detta är extra 
viktigt då gruppen saknar erfarenhet. 

• Agendan för en idégenerering bör vara väl synlig för samtliga deltagare. Ledaren bör 
vara nog med att följa agendan och styra gruppen den efterföljs. 

• Struktur leder till kreativitet. 
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Under idégenerering 
Nedan redovisas de slutsatser som kunde dras från analysen gällande viktiga punkter att tänka 
på under en idégenerering: 
 

• Problemet bör vara klart och tydligt formulerat samt väl förankrat inom gruppen för 
bästa resultat. Problemet bör vara definierat innan idégenereringen tar vid för att 
undvika tidskrävande diskussioner. 

• Ledaren bör helst vara väl förtrogen inom problemområdet som ska behandlas. Detta 
medför att ledaren ska förbereda sig väl inför en idégenerering. 

• En erfaren grupp inom den idégenereringsmetod som ska användas är att föredra för 
att uppnå ett gott resultat. En oerfaren grupp ställer mycket höga krav på ledarens 
agerande och kräver att denne är väl förtrogen med aktuell metod samt en god ledare.  

• Miljön bör vara avslappnad och kreativ. Idégenerering i gruppens hemmamiljö gör 
dem avslappnade men ställer höga krav på att ledaren kan hålla dem i schakt då 
vardagliga sysslor finns nära till hands. För att miljön ska bli kreativ bör det finnas 
tillgång till material inom det aktuella området samt papper, pennor och post-its. 

• För att skapa engagemang i gruppen är det att föredra att en person som är engagerad 
och erfaren inom det aktuella området introducerar problemet och kringliggande 
faktorer. Denna person bör dock vara karismatisk och en duktig talare för att detta ska 
ha någon effekt på gruppen. 

• Gruppens storlek är en avgörande faktor för att gruppen ska vara produktiv. Om 
gruppen är för stor finns det risk för passiva deltagare samt om den är för liten kan det 
vara svårt att få igång en god diskussion. Finns det rekommendationer gällande 
antalet deltagare bör detta efterföljas. 

• Ledarens roll är en avgörande faktor för att idégenereringen ska få ett gott resultat. 
Ledaren bör anpassa sin roll efter gruppens behov då ledarens uppgift är att stötta och 
uppmuntra gruppen. 

• Målfokus är avgörande för att resultatet ska ligga inom de rammar som önskas vid det 
aktuella tillfället. För att gruppen ska bibehålla fokus krävs en uppmärksam och påläst 
ledare.  

• Det är gruppens individer som styr hur idégenereringen bör placeras tidsmässigt under 
dagen. Genom att kartlägga gruppens vanor bör dess mest produktiva timmar kunna 
utnyttjas. 

• Noggrant inplanerade pauser som infaller med täta mellanrum är avgörande för att 
gruppen ska kunna vara produktiva och behålla fokus. Ett idégenereringspass bör 
helst inte fortlöpa mer än en och en halv timme. 

• Vid behov bör regler för vad som ska gälla under idégenereringen upprättas. Detta 
skapar trygghet inom gruppen.  

• Förmågan att visualisera idéerna och lösningsförslagen är avgörande för 
idégenerering då det ökar tempot och underlättar vid vidareförmedling av idéer. 

• De flesta idégenereringsmetoder genererar ett gott dokumentationsunderlag som med 
rätt behandligt kan ligga till grund för skapandet av någon form av idébank. 

 
Det kan sammanfattas genom att säga att idégenerering kräver erfarenhet och struktur för ett 
gott resultat. En bra ledare är en avgörande faktor då hela förfarandet och engagemanget vilar 
på ledarens axlar. 
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6.2 Rekommendationer 
Nedan redovisas rekommendationer gällande idégenerering på ASSA AB, det vill säga 
interna faktorer som bolaget bör tänka vid fortsatt arbete inom idégenerering och metoder 
inom det aktuella området.  
 

• Låta en person eller grupp inom företaget ansvara för idégenereringen; För att lyckas 
vid skapandet av nya innovativa produkter krävs det att företaget satsar på 
idégenerering och utbildar kunnigt folk inom området. Dessa personer bör ansvar för 
att förmedla, implementera och utbilda resterande avdelningar inom företaget samt 
agera som ledare vid idégenereringstillfällena.  

• Tvärfunktionellt arbete; ASSA AB bör skapa ett starkare tvärfunktionellt arbete 
mellan marknads- och teknikavdelningen vilket även skulle gälla under idégenerering. 
Detta skulle underlätta och effektivisera hela produktutvecklingsarbetet samt leda till 
mer innovativa och kundfokuserade produkter. Tvärfunktionellt arbete skulle 
underlätta feedbacken mellan avdelningarna vid behov av förbättringar såväl inom 
organisationen som av produkter.  

• Kundfokus; Skapa en starkare kundfokusering genom att tidigt ta in kunden i 
utvecklingsarbetet och låta dennes åsikter och värderingar ligga som grund till 
idégenereringen. 

• Visualisera; För att lyckas under en idégenerering kräver flertalet metoder att gruppen 
kan visualisera. Personen som håller i idégenereringen, det vill säga ledaren, bör ha 
någon form av konstnärlig begåvning och vara snabb på att skissa fram idéerna som 
produceras för att gruppen ska få samsyn på objektet. 

• Övning ger färdighet: Skapa någon form av bibliotek med idégenereringsmetoder 
som används inom verksamheten och se till att idégenerering sker kontinuerligt för att 
öka förtroendet för metoderna och öka insikten hos de anställda. Detta bör resultera i 
ett ökar ifrågasättande och på sikt med innovativa lösningar. 

• Idébank: Skapa någon form av idébank som är lättillgänglig för alla i 
utvecklingsprocessen där idéer och lösningsförslag finns väl dokumenterade. Detta 
medför att dubbelarbete och risk för att idéer försvinner i och med förflyttning av 
personal undviks. 
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7 Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion gällande kritarierna vid valet av metoder samt 
kringliggande faktorer som kan ha påverkat projektgruppens upplevelser av de metoder som 
valdes ut. Detta efterföljs av en kortare diskussion gällande examensarbetets genomförande 
samt om examensarbetets syfte har uppnåtts. 
 
7.1 Val av metoder 
Valet av metoder under beslutsmötet på ASSA AB resulterade i att metoderna Attribute-
Value Mapping, Subtraktion, Multiplikation samt As easy as valdes ut att testas och 
utvärderas under efterföljande workshops. Valet grundades på kriterier som 
examensarbetarna arbetat fram genom erfarenheter skapade från teorin och de externa 
intervjuerna samt önskemål från ASSA AB. De delar av examensarbetarnas sållning och 
rekommendationer av idégenereringsmetoder som bygger på teorin kan tänkas ha svaga 
punkter då de slutsatser som examensarbetarna har dragit till viss del bygger på avsaknaden 
av teori snarare än befintlig teori. De delar som framkommit genom intervjuer med externa 
företag bör ses med kritiska ögon då resultatet avspeglar respondentens syn gällande 
idégenerering.  
 
7.2 Resultat av metodanvändningen 
Nedan förs en diskussion gällande faktorer som kan tänkas ha varit avgörande vid 
projektgruppens utvärdering av metoderna som testats under workshopstillfällena. 
 
7.2.1 Attribute-Value Mapping 
Projektgruppen ansåg att Attribute-Value Mapping för en produkt stimulerade till kreativitet 
mer än Attribute-Value Mapping för en tjänst vilket kan ha berott på att de tidigare endast har 
utvärderat och utvecklat produkter, och därmed känner sig mer hemma inom området. 
Tillvägagångssättet för utveckling av ett nytt försäljningssätt var dock helt för projektgruppen 
och således kan de ha uppfattat processen för Attribute-Value Mapping för en produkt mer 
positivt. 
 
Projektgruppen ansåg att Attribute-Value Mapping för en produkt var mycket enklare att 
studera/förstå och lära ut än Attribute-Value Mapping för en tjänst. Detta berodde troligen på 
att examensarbetarna endast genomförde ett inledande exempel på Attribute-Value Mapping 
för en tjänst, då de ansåg att metoden redan hade behandlats grundligt under tidigare 
workshop.  
 
Ett flertal personer i projektgruppen ansåg att Attribute-Value Mapping för en produkt 
behövde mer användning än Attribute-Value Mapping för en tjänst. I och med att metoden 
användes två gånger på en och samma projektgrupp, kan de ha uppfattat metoden som något 
enklare vid det andra tillfället. En annan faktor som kan ha spelat in var att 
examensarbetarnas ledning av projektgruppen var bättre under den sista workshopen då 
Attribute-Value Mapping utfördes på en tjänst. Projektgruppen kan därför ha uppfattat 
metoden som bättre vid det andra tillfället. Under den efterföljande diskussionen vid den 
första workshopen framkom synpunkter från projektgruppen att skapande av en Attribute-
Value Map på en redan befintlig produkt skulle bli ett mycket omfattande arbete vilket är en 
syn som delas även av examensarbetarna. Skulle metoden vara väl förankrad i organisationen 
och användas redan i produktutvecklingens tidigare skeden tror examensarbetarna att ASSA 
AB skulle få en annan uppfattning om metodens användning. 
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7.2.2 Subtraktion, Multiplikation och As easy as 
Betydligt fler projektmedlemmar ansåg att Multiplikation gav en mycket bättre struktur 
gällande processen än Subtraktion och As easy as vilket skulle kunna tänkas ha berott på att 
processen för Multiplikation innehöll färre punkter att bearbeta och var till synes en kortare 
process än de andra två metoderna. Varför projektgruppen däremot ansåg att Subtraktion var 
en mycket bra metod att använda oavsett situation, det vill säga problemtyp, i jämfördes med 
Multiplikation och As easy as hade examensarbetarna svårt att motivera. Examensarbetarna 
ansåg att As easy as borde vara den metod som fungerar bäst oavsett situation på grund av att 
As easy as går att använda för såväl innovativt skapande som vidareutveckling.  
 
Subtraktion ansågs vara en bättre metod att använda för att stimulera till kreativitet än 
Multiplikation och As easy as vilket kan ha berott på att projektgruppen aldrig tidigare hade 
tagit bort komponenter utan endast lagt till komponenter i syfte att förbättra en redan befintlig 
produkt. Detta resulterade troligtvis i att förfarande upplevdes annorlunda och mer 
provocerande och på så sätt även genererade mer kreativa och innovativa lösningsförslag. Få 
projektmedlemmar uppfattade metoden As easy as, i jämförelse med Subtraktion och 
Multiplikation, som mindre kreativ vilket kan ha berott på att projektgruppen var väldigt 
dåliga på att visualisera och skissa upp idéer och lösningsförslag. Detta kan även ha påverkat 
resultatet av idégenereringen då visualisering var en förutsättning för ett gott resultat vid 
användningen av flertalet metoder. Metoden Subtraktion ansåg projektgruppen spontant vara 
bättre än Multiplikation vilket troligtvis kan ha berott på att Subtraktion behandlades under 
förmiddagen och Multiplikation på eftermiddagen. Projektgruppen ansåg att de hade varit 
mer produktiva och engagerade under förmiddagens aktiviteter.  
 
I utvärderingen framgick att As easy as ansågs vara den enklaste metoden att förstå, lära ut 
samt att tillämpa/använda av de tre ovannämnda metoderna. Detta kan troligtvis ha berott på 
att metoden inte har en omfattande och komplicerad struktur förutom att skapa tre idéer på 
fem minuter och att den bör innehålla sex personer.  
 
Projektgruppen ansåg att Multiplikation och Subtraktion krävde kontinuerlig användning för 
ett gott resultat jämfört med As easy as som endast krävde en ganska kontinuerlig användning 
vilket kan ha berott på det ovannämnda, det vill säga att processen för As easy as var mycket 
enklare förstå, lära ut och tillämpa/använda. 
 
Under den efterföljande diskussionen vid workshop tre talade projektgruppen mestadels 
positivt om As easy as men ansåg att grupperna hade varit för stora under idégenereringen. 
De talade om behovet av att ha mer tid för att läsa igenom lösningsförslagen och 
vidareutveckla dem då tiden för detta var för knapp. En ytterligare synpunkt som framkom 
var att det skulle vara att föredra att ha god tid på sig att skapa de grundläggande 
lösningsförslagen, alternativt att gruppen innan övningen skulle har förberett tre 
lösningsförslag att utgå ifrån. Det sistnämnda ansåg examensarbetarna vara en intressant 
synpunkt då det skulle kunna ha lett till ett bättre resultat om gruppen haft god tid till att 
förbereda tre bra lösningsförslag att utgå från. Att tiden till att vidareutveckla idéerna var för 
kort vid idégenereringen med As easy as borde examensarbetarna ha uppmärksammat under 
genereringen och åtgärdat antingen genom att lägga till extra tid eller minskat gruppernas 
storlek. 
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7.4 Examensarbetets genomförande 
Examensarbetarna upplevde att det fanns dåligt med litteratur inom området idégenerering 
och tog därför hjälp av information på Internet vilket kan ses som en mindre tillförlitlig källa 
och därför bör ses med kritiska ögon. Detta åtgärdade examensarbetarna genom att uppsöka 
informationen från flera källor i den mån detta var möjligt. 
 
För att examensarbetets genomförande skulle vara möjligt använde examensarbetarna till viss 
del resultatet från intervjuerna med externa företag som ett komplement vid genomförandet 
av analysen. Denna information speglar respondentens syn på idégenerering och bör därför 
ses med försiktighet. Det kan dock tilläggas att respondenterna har lång erfarenhet och god 
kunskap inom ämnet varpå resultatet av intervjuerna bör vara tillförlitligt.  
 
Då urvalet av respondenter inte var fler än en person på de externa företagen inom 
produktutveckling och konsultverksamhet vart resultatet inte helt representativt för hur 
idégenerering används inom hela verksamheten. Respondenterna kunde inte representera hela 
företaget utan resultatet av intervjuerna speglar endast respondentens syn på den närliggande 
verksamheten vilket ledde till svårigheter att bedöma hur de externa företagen använde 
idégenerering inom hela verksamheten. Detta hade dock kunnat undvikas om fler 
respondenter på olika nivåer inom verksamheten hade intervjuats vilket skulle ha krävt en 
betydligt större tidsåtgång än vad som i detta fall var brukligt. 
 
Resultatet av de externa intervjuerna på företag inom produktutveckling trodde 
examensarbetarna skulle få en större betydelse för examensarbetet än vad som vart fallet. 
Syftet med intervjuerna var att samla in fakta och erfarenhet inom ämnet vilket 
examensarbetarna skulle kunna dra nytta av vid val och utvärdering av metoder på ASSA 
AB. Examensarbetarna upptäckte dock att idégenerering på produktutvecklingsföretagen 
generellt inte hade någon nämnvärd struktur och att företag som använde metoder för detta 
ändamål inte hade ifrågasatte om den aktuella metoden var den rätta för dem. Detta kom att 
leda till att resultatet av intervjuerna på de externa produktutvecklingsföretagen inte hade 
någon större inverkan på det fortsatta examensarbetet. 
 
Slutligen kan det konstateras att examensarbetarna uppfyllde examensarbetets syfte, vilket 
var att studera och kartlägga metoder som används för att utöva idégenerering.  
Kartläggningen resulterade i tre stycken workshops där fyra metoder testades och 
utvärderades. Valet av metoder inför workshoptillfällena grundades på ASSA AB:s sätt att 
arbeta på gällande produktutveckling. Resultatet av examensarbetet gav ASSA AB en 
överblick av hur arbetsförfarandet kunde se ut gällande idégenerering samt 
rekommendationer gällande fortsatt arbete. 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1 – Gantt-schema 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till externa företag 
 

1. Hur ser Er idégenereringsprocess ut i stora drag? Använder Ni er av någon form av 
strukturerad process för detta? 

 
 
 

2. Hur stimulerar ni Er kreativa förmåga för att lyckas med idégenerering? 
 
 
 

3. Vad använder Ni för metoder när Ni genererar idéer? T.ex. Brainstorming, TRIZ, Sex 
hattarna etc. 

 
 
 

4. Varför har ni valt att använda Er av denna metod? Vad är anledningen till detta? Vad 
har Ni grundat detta val på? 

 
 
 

5. Hur mäter ni effekten av att just denna metod är den bästa för Er? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor ASSA AB 
Inledande om respondenten och dennes avdelning: 

• Namn  
 

• Vad har du för bakgrund? Tidigare anställningar/erfarenheter av 
produktutvecklingsarbete? 

 
• Vilket arbetsområde/arbetsuppgifter har du idag? Vad har du för roll i ASSA:s 

produktutvecklingsprocess? 
 

• Vad har din avdelning för roll i utvecklingsprocessen? När är ni som mest 
verksamma? 

 
• Vilka andra avdelningar har ni nära samarbete med? Hur tycker du att det fungerar? 

 
Produktutvecklingsprocessen:  

• Hur ser utvecklingsprocessen idag ut på ASSA?   
 

• Finns det någon gemensam process för hela organisationen?  
 

• Vilka steg är det som ingår i denna process?  
 

• Används gemensamma mallar och modeller i processen? Vilka? 
 

• Vem är det som beslutar hur processen ska se ut?  
 

• Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att arbeta på detta sätt? 
 
Om det inte finns någon gemensam process: 

• Hur säkerställer ni att utvecklingsarbetet i organisationen går framåt? 
 

• Hur ser utvecklingsprocessen ut på den avdelning som du ansvarar för/arbetar på? Har 
ni en egen process som ni arbetar efter? Hur ser den ut i såna fall? 

 
• Hur startar ett projekt och vart kommer initiativet ifrån? 

 
• Finns det någon aktivitet som ni brukar ta till för att skapa nya idéer och 

lösningsförslag? Någon form av metod för att öka kreativiteten och skapa 
nytänkande? 

 
• Vem fattar besluten om vilka projekt som ska starta och vilka som ska läggas ned? 

 
• Vad finns det för - och nackdelar att inte använda sig av en gemensam 

produktutvecklingsprocess? 
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Idégenerering 
• Använder ni er av idégenerering i något sammanhang? 

 
• Hur går ni då till väga? 

 
• Vilka metoder/verktyg använder ni er av? 

 
• Finns det en bestämd ”tidpunkt” när ni ska utföra idégenerering? Någon del/några 

delar i utvecklingsprocessen där idégenerering ingår som ett steg i arbetsförfarandet? 
 

• Vilka avdelningar är det som ingår vid ett sådant tillfälle? Sker det endast inom den 
egna avdelningen eller över avdelningsgränserna? 

 
Om inte: 

• Anser ni att det finns behov av att införa idégenerering som en del i 
utvecklingsprocessen?  

 
• Hur är inställningen till idégenerering bland de anställda på ASSA AB? 

 
Respondentens reflektioner kring idégenerering 

• Vad är idégenerering för dig? 
 

• Vad känner du idag till för metoder och verktyg som kan användas för ändamålet? 
 

• När anser du att det skulle finnas behov av idégenerering sett till ert sätt att arbeta på? 
Finns det några specifika projekt/avdelningar där behovet är större än andra? 

  
• Vad anser du att användningen av idégenerering skulle kunna ge ASSA AB för 

positiva effekter?  
 

• Har du något förslag på hur resultatet av användandet av en metod vid idégenerering 
på ett effektivt sätt skulle kunna mätas? 

 
• Vad är din inställning till att ta hjälp av ett externt företag vid idégenerering? 

 
Framtiden 
Vad anser du skulle kunna göras bättre i framtiden på ASSA gällande: 

a. produktutvecklingsprocessen? 
b. användandet av idégenerering? 

 
Övrigt 

• Hur ser samarbetet ut idag mellan teknik och marknad Arbetar ni integrerat under 
utvecklingsarbetet? Hur sker kommunikationen? 

 
• Vad har ASSA AB för företagets strategi sett till produktutveckling? Hur ser man på 

innovationer och utvecklingen av ny teknik? 
 

• Vad har du för förväntningar gällande detta examensarbete? 
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Bilaga 4 – Motivering och referenser 
Här redovisas motiveringar och referenser gällande indelning av idégenereringsmetoder. 
 
Metod\Användningsområde Motivering Referens 
As easy as En effektiv metod för att generera idéer. Efter 

genereringen utvärderas idéerna. 
Ullman, 1997

Ask questions Ger en god överblick över problemet. 
Idéskapandet stimuleras sedan genom att ställa 
olika typer av frågor. 

Nielsen, 
2003 

Attribute-Value Mapping Ett analysverktyg för att visualisera upp 
problemet. 

SIT, 2008 

Attributlista Strukturerar upp problemet. Sjölander, 
1983 

Attributmetoden Bryter ned problemet i mindre delar samt 
modifierar redan befintliga egenskaper.  

Taylor, 1966 

Brainstorming Syftet med metoden är att generera så många 
idéer som möjligt. 

Kelley, 2001 

Checklistemetoden Problemet analyseras mot en lista av 
utmaningar, till dess att man fått fram nya 
lösningsförslag. 

Sjölander, 
1983 

Collective notebook Deltagarna antecknar i en bok relevanta 
tankar, uppslag, frågor och idéer kring 
problemet inför idégenereringen. 

Sjölander, 
1983 

Da Vinci Technique Strukturerar upp problemet, genererar 
lösningsförslag samt kombinera ihop olika 
lösningsförslag till koncept. 

Michalko, 
1998 

Fishbone Technique Det aktuella problem bryts ned i mindre 
delområden som kategoriseras. 

Michalko, 
1998 

Gordonmetoden Genom diskussion leder ledaren gruppen mot 
en radikal lösning.  

Taylor, 1966 

Idéassociation Detta är en metod för att stimulera fantasin i 
konstruktivt syfte. 

Johannesson, 
Persson & 
Pettersson, 
2004 

Input-output Syftet med metoden är att ta fram tänkbara 
lösningar, som sedan kan testas, bedömas och 
utvecklas vidare. 

Sjölander, 
1983 

Katalogmetoden Metoden går ut på att rådfråga olika typer av 
uppslagsböcker och kataloger för att få idéer. 

Taylor, 1966 

Lotus blossom technique Huvudfrågan leder till idéer som själva blir en 
central fråga o.s.v. vilket leder till att nya idéer 
triggas. 

Michalko, 
1994 

Metaforiskt tänkande Lösningar utvecklas genom att överföra 
principer från andra närliggande problem. 

Nielsen, 
2003 

Mind Maps Metoden hjälper till vid idéskapandet genom 
att tränga djupare in i problemet och få en 
bättre överblick över det. 

Nielsen, 
2003 

Multiplikation Genererar nya idéer genom att lägga till 
kopior av redan befintliga komponenter och 

SIT, 2008 
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modifierar dess egenskaper. 
Negativ brainstorming Metoden stimulerar till kritik och fordrar att 

det finns ett lösningsförslag att kritisera.  
Johannesson, 
Persson & 
Pettersson, 
2004 

Osborns idésporrar Används för att hitta nya lösningsvarianter på 
den ursprungliga idén. 

Johannesson, 
Persson & 
Pettersson, 
2004 

Problem Reversal Syftet med metoden är att generera så många 
idéer som möjligt med en utgångspunkt som 
är motsatsen till aktuellt problem. 

Clegg & 
Birch, 1999 

Random Input Teknikens grundidé är att slumpmässigt valda 
associeras och tillämpas i nya sammanhang 
för att skapa nya idéer. 

de Bono, 
1984 

SAMM-metoden Metoden ger inga direkta idéer/uppslag men 
pekar på områden där sådana är möjliga. 

Sjölander, 
1983 

Scampers variationsmetod Metoden innehåller olika verktyg som kan 
användas för att stimulera till nya idéer ur den 
ursprungliga idén. 

Baxter, 1995 

Scearioteknik Skapa scenarion för att studera hur ett objekt 
används eller för att försöka förutspå hur 
lösningen kommer att brukas. 

Michalko, 
1998 

Six thinking hats Med hjälp av att se problemet från olika 
perspektiv kan lösningar utvärderas. 

de Bono, 
1985 

Slipwriting Grundidén med metoden är att kombinera 
olika idéer till nya lösningar. 

Creativity 
web, 2008 

Storyboarding Skapar ett bildmanus för att förutse händelser. Creativity 
web, 2008 

Subtraktion Metoden tvingar till nya innovativa idéer 
genom att ta bort ett kärnelement på ett 
existerande objekt. 

SIT, 2008 

Synectics Liknar brainstorming i sitt förfarande men här 
arbetar gruppen mot en ensam lösning. 

Sjölander, 
1983 
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Bilaga 5 – Externa företagsintervjuer 
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Bilaga 6 – Utvärderingsunderlag gällande metoderna 
Utvärderingen sker individuellt och utgår från en skala där 0 = inte alls och 4 = mycket. 
 
Processen 
Processen är strukturerad. 
 

0 1 2 3 4 
 
Processen leder till strukturer gällande tänkandet. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden går att använda oavsett situation, dvs oavsett problemtyp, gruppsammansättning och 
nivå inom verksamheten. 
 

0 1 2 3 4 
 
Resultat av användningen 
Metoden ger till en klar bild av problemet/målet. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden bidrar till att alla ser problemet utifrån samma perspektiv och att alla arbetar mot 
samma mål. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden stimulerar till kreativitet. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden stimulerar till innovativa lösningar. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden underlättar tvärfunktionellt arbete. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden ökar kommunikationsmöjligheterna – inom företaget, mot kund/leverantör. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden underlättar dokumentation av idéer och lösningsförslag. 
 

0 1 2 3 4 
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Användarvänlighet  
Metoden är enkel att studera/förstå vid första mötet. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden är enkel att lära ut. 
 

0 1 2 3 4 
 
Metoden är enkel att tillämpa/använda. 
 

0 1 2 3 4 
 
Det krävs kontinuerlig användning för att uppnå ett gott resultat. 
 

0 1 2 3 4 
 
Hur ofta anser du att metoden skulle behövas användas för att uppnå ett gott resultat?_______ 
 
Det krävs en erfaren ledare för att uppnå ett gott resultat. 
 

0 1 2 3 4 
Spontana reaktioner 
ASSAs perspektiv: 
Vad har metoden för potential att bli ett användbart verktyg i företagets utvecklingsprocess?  
 

0 1 2 3 4 
 

Personligt perspektiv: 
Vad skulle du ge metoden för betyg sett utifrån ditt eget perspektiv? 
 

0 1 2 3 4 
 

Skulle du kunna tänka dig att använda dig av metoden i framtiden? 
 

Ja Nej Kanske 
 

Skulle du vilja lära dig mer om metoden och dess användbarhet? 
 

Ja Nej Kanske 
 
Övrigt:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Tips och råd till oss inför nästa workshop:_________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________________________ 
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