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Sammanfattning  

Denna rapport beskriver skapandet av en digitaliserad utbildning som innehåller 

kreativitetsfrämjande metoder. Utbildningen ska användas som ett hjälpmedel till arbetsmöten 

för att resultera i innovativa idéer. Ett arbetsmöte genomgår olika faser och dessa faser har 

konkretiserats. De olika faserna benämns som individuella rum och varje rum har ett specifikt 

fokusområde på sina metoder. Utbildningen och dess metoder ska hjälpa mötesledare att få 

mer kreativa arbetsmöten. Utbildningen hjälper till att låta deltagare tänka i nya banor som i 

sin tur leder till mer innovativa idéer. Rapporten beskriver även utformandet av den 

digitaliserade utbildningen som även innebar att skapa en hemsida där utbildningen kan 

erbjudas. Hemsidan KreativaMetoder.se kom att bli den hemsida som idag erbjuder den 

digitaliserade utbildningen i kreativa metoder.  
 

Projektgruppen har programmerat hemsidan, tagit fram designen, skapat texter, tagit fram 

bilder för att komplettera texter och förståelse samt ordnat med länkar mellan olika sidor. 

Projektet har utförts i samband med företaget Realize i Göteborg. De arbetar som konsulter 

inom innovation och affärskreativitet och har en önskan om att nå ut till fler kunder. Genom 

att digitalisera en del av deras utbud kan de nå kunder som de annars inte skulle ha fått på 

grund av avstånd och resurshinder. Ett digitalt hjälpmedel är flexibelt och lätt att använda när 

och var som helst för kunden. Detta format skulle ge ett ökat värde för kunden då det sparar 

tid och pengar. För Realize ger utbildningen ett ökat värde genom att de når ut till ett nytt 

kundsegment och som i sin tur genererar nya intäkter.   
 

Projektgruppen har använt en mängd metoder, faktainsamling, tester och analyser för att möta 

projektets mål. Projektets mål innebar att lansera en färdig digital lösning i slutet på maj 2016, 

som innehåller utbildningsmaterial till att lära sig leda en kreativ workshop. I rapporten finns 

resultatet av projektet och beskrivning hur målen har uppfyllts. Projektet har kommit fram 

genom ett tätt samarbete mellan företaget och projektgruppen. Utbildningen ger kunskap om 

hur kreativa arbetsmöten ska ledas och vilka metoder som kan användas och behövas för att 

få så innovativa resultat som möjligt. 
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Abstract  

This report describes the creation of a digitized education that includes creativity promotion 

methods. The program should be used as an aid to the working sessions so it will result in 

innovative ideas. A working meeting passed through different phases and these phases has 

materialized. The stages are referred to as individual rooms and each room has a specific 

focus on their methods. The program and its methods are supposed to help the facilitator to 

get more creative work meetings. The program helps to allow the participants to think in new 

ways, which in turn leads to more innovative ideas. This report also describes the designing of 

the digitized education that also meant to create a website where the training can be offered. 

The website KreativaMetoder.se came to be the site which today provides the digitized 

training in creative methods.  

 

The project team has programmed the website, developed design, created texts, images have 

been developed to supplement the texts and arranged with the interconnections between 

different pages. The project has been carried out in connection with the company Realize in 

Gothenburg. They work as consultants in innovation and business creativity and they have a 

desire to reach out to more customers. By digitizing a part of their customer range, they can 

reach customers that they otherwise would not have received because of the distance and 

resource obstacles. A digital tool is flexible and easy to use anywhere regardless of when or 

where the customer needs it. This format would provide increased value for the customer as it 

saves time and money. To Realize this provides increased value to them by reaching out to 

new customer segments, which in turn generate new revenue.  

 

The project has used a variety of methods, documentation, testing and analysis to meet project 

objectives. The project's goal meant to launch a complete digital solution at the end of May 

2016 which includes training to learn to lead a creative workshop. The report presents the 

result and it describes the goals have been achieved. The project has been developed through 

close collaboration between the company and the project. The training provides knowledge 

about how creative workshops will be led and what methods can be used and needed to get as 

innovative results possible. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt projektarbete som genomförts under höstterminen 2015 

och under vårterminen 2016. Projektet ingår i kursen produktutveckling och 

innovationsledning vid Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

Projektgruppen vill tacka Jeanette Gullbrand som är projektgruppens handledare och Leif 

Nordin som är examinator, för deras stöttning och support genom hela projektet. Vi vill också 

rikta ett stort tack till Thomas och Erik på Realize i Göteborg som har varit uppdragsgivare 

till projektet och som har stöttat och bidragit med information och kunskap under projektet.  
 

Trevlig läsning! 

 

Halmstad 2016-05-21 

 

 

 

 
Marie Johannesson och Michaela Dellbratt 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

Definition av begrepp  
 

Realize:  

Samarbetspartner till projektet. Ett företag med konsultverksamhet placerat i Göteborg, 

Sverige. 

 

Facilitator:  

Ledaren som håller i en workshop. 

 

Workshop:  

Ett kreativt möte där idéer lyfts fram och skapas, förädlas och  där nya innovativa idéer bildas.  

 

Workshopdeltagare: 

Deltagare på en workshop. 

 

KreativaMetoder.se 

Digitala slutprodukten som examensarbetet mynnat ut i.  

 

E-utbildning: 

En förkortning för webbaserad utbildning. Syftar till datorbaserad utbildning via internet. 

 

Metoder: 

Tillvägagångssätt för att hjälpa till att bli mer kreativ. På Kreativametoder.se finns ett flertal 

metoder tillgängliga som hjälper till att bidra till den kreativa processen.  

 

Verktyg:  

Kunskap och information som ska gynna förståelsen kring kreativitet. I rapporten skiljs 

metoder och verktyg åt. 

 

Wordpress: 

Det program som projektgruppen använt vid framtagning av produkten KreativaMetoder.se. 

Wordpress är ett modernt publiceringsverktyg för att skapa hemsidor på internet. 

 

Trello: 

Är en resurs på internet som kan ses som en gemensam projekttavla. Det går att bjuda in 

andra användare till gemensam kommunikation. Trello har som syfte att hjälpa till att planera, 

samarbeta och organisera projekt. 

 

Mindjet MindManager: 

En programvara för dator som har som syfte att hjälpa till med "business mapping" och 

mindmapping.  
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1 Inledning 

Projektet har utförts i samarbete med företaget Realize AB som är ett konsultföretag i 

Göteborg. Samarbetet har syftat till att projektgruppen ska ta fram ett digitalt hjälpmedel som 

innehåller information om hur kreativa workshops skapas. Nedan följer ämnen som berör 

projektet. 

1.1 Bakgrund  

Realize grundades 1998 i Göteborg och företaget arbetar som konsulter för organisationer och 

företag som behöver hjälp med affärsutveckling, produktutveckling eller annat 

utvecklingsarbete. Realize hjälper kunder genom att utbilda i olika verktyg och kreativa 

metoder vilket ska hjälpa kunder att skapa innovativa idéer genom att våga ge annorlunda 

idéer en ärlig chans. Kunden får utbildning i olika typer av metoder för kreativt idéskapande 

och vetskap om metoder som kan användas för att förädla idéerna till att bli nya produkter, 

tjänster och affärsmodeller. Användning av kreativitetsfrämjande metoder kan leda till att 

kunden blir unik på marknaden eller finner en ny marknad att utforska. Effekten av detta är att 

kunden blir mer konkurrenskraftig, vilket resulterar i ökad lönsamhet. 

 

Realize arbetar idag med utgångspunkt från kontoret i Göteborg eller på plats ute hos kund. 

Fördelen med att arbeta från kontoret är att där finns Idéfabriken, vilket är ett stort rum med 

en mängd olika arbetsstationer. Rummet är uppbyggt som ett kreativt mötesrum där de olika 

stationerna syftar till att gynna idéprocessen. Realize arbetar som facilitator under den fysiska 

workshopen vilket innebär att stötta och hjälpa kunden i idéprocessen.  

Realize har många gånger upplevt att kunderna inte har tid och/eller resurser att komma till 

idéfabriken för att få konsulthjälp, därför sker två av sex workshops ute hos kunden. Målet är 

att den förmedlade kunskapen som lärs ut ska bli ett självklart hjälpmedel i det vardagliga 

arbetet för kunden. Realize erbjuder konsulthjälp till fysiska kreativa workshop och de skulle 

vilja paketera om den konsultinsatsen till ett nytt kunderbjudande.  

Hur skulle detta koncept kunna se ut? 

 

Realize har en affärsidé om att skapa en lättillgänglig digitaliserad konsulthjälp, där 

användare får tillgång till olika hjälpmedel som ska aktivera det kreativa tänkandet som 

gynnar idéprocessen. Den ska innehålla information om olika metoder och beskrivning om 

hur de tillämpas. Nya kunder som inte varit på workshops tidigare får med hjälp av denna 

produkt se vilka metoder som finns och de får en bättre förståelse för den kreativa processen. 

Detta kan leda till att kunden får mersmak av vad Realize kan erbjuda och vilken kompetens 

som de besitter. De kunder som redan varit på en workshop får en repetition av metoder men 

får också ett verktyg för att leda nya idéprojekt på egen hand utan konsulthjälp.  

 

Idag är konkurrensen på marknaden hård och det gäller för organisationer att vara unika på 

marknaden för att överleva samt konkurrera. Hur ska den unika idén födas för att få företaget 

att utvecklas och överleva i framtiden? Den kreativa processen kan behöva vägledning till en 

början och det måste ske på ett naturligt och tillgängligt sätt. Idag finns konsulthjälp samt 

kurser att vända sig till då personer hamnat i ett tillstånd då de behöver kreativ hjälp och 

vägledning. Det är oftast dyrt att använda dessa tjänster men med ett digitaliserat verktyg nås 

kunskapen på ett tillgängligt sätt och kostnaden blir lägre.  

 

Se Bilaga 1 - Företagsinformation. 
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1.2 Syfte  

Nedan följer beskrivning av vad syftet med detta projekt är. Syftet kan ses från två perspektiv 

beroende på om det är sett ur Realize alternativt användarens perspektiv. Huvudsyftet med 

projektet är att hjälpa ledare av arbetsmöten att få mer kreativa och innovativa resultat av 

arbetsmöten.  

 

Sett från de två perspektiven kommer projektet att skapa följande nytta för användaren 

respektive Realize: 

 

1.2.1 Nytta för användaren som nyttjar tjänsten 

 Information om verktyg och metoder finns alltid tillgängligt när användaren behöver 

hjälp.  

 Användaren kan i egen takt påverka inlärningen av det digitaliserade hjälpmedlet.  

 Användaren får mer kompetens kring att hantera idéer, stora som små, på ett 

tillgängligt och smidigt sätt. Idéhanteringen syftar till att utforska nya idéer på djupet i 

ett tidigt stadie istället för att snabbt avfärda dem. Detta ska hjälpa dem att bli mer 

innovativa i sin idéprocess.   

 Användaren får lärdom i att sortera och prioritera idéer på ett effektivare sätt.  

 Användaren nyttjar verktyget under workshops på befintlig plats och får då stöd att 

utföra sin workshop.  

 Användaren sparar kostnader i både tid och pengar på att inte åka iväg till Realize på 

workshops. 

 Användaren får verktyg för att skapa fler idéer som i sin tur förädlas. Detta utmynnar i 

nya innovativa produkter/tjänster som gynnar konkurrenskraft och gör att 

affärsmöjligheterna ökar.  

 Effektiviteten i processen ökar för användaren genom att nya idéer kommer fram 

snabbare och kvaliteten på idéerna blir bättre. Denna produkt kommer ge användaren 

större acceptans att våga tänka innovativa idéer.  

 

1.2.2 Nytta för Realize  

 Realize når ut till fler kunder på ett effektivt sätt genom att finnas tillgängliga via ett 

digitalt hjälpmedel.   

 Det digitala hjälpmedlet kompletterar den konsulthjälp som Realize i dagsläget utför 

fysiskt vilket medför att de kan konsultera fler kunder än idag.  

 Realize får ett bredare produktsortiment som förstärker dem på marknaden och bland 

deras konkurrenter, vilket ger Realize en konkurrensfördel.  

 Nya som såväl befintliga kunder får en tryggare kundrelation och ett starkare band till 

Realize.  

 Realize får ökade intäkter tack vare att både befintliga och gamla kunder köper 

hjälpmedlet. Hjälpmedlet kan även skapa merförsäljning på befintliga produkter och 

tjänster. 
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1.3 Mål 

Projektet ska leda till ett koncept för ett digitaliserat verktyg som hjälper facilitatorn att få 

fram innovativa och kreativa idéer. Konceptet innehåller olika verktyg och metoder.  

Målet delas upp i följande etapper:  

1. Utforma koncept.  

2. Digitalisera koncept. 

a. Testversion med ett urval av verktyg och metoder samt valda huvuddelar av 

produkten. 

3. Lansera testversion på utvalda användare. 

4. Utvärdera testversion. 

a. För att få feedback.  

b. Analysera resultatet. 

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för denna produkt är personer som ska leda workshops och som då ska agera som 

ledare av arbetsmöten. Målgruppen går att finna i alla företag som arbetar med 

produktutveckling, verksamhetsutveckling eller annan form av utvecklingsarbeten, och som 

kan behöva hjälp med att bli mer utveckla mer innovativa idéer. Denna produkt ska fungera 

som ett hjälpmedel för denna målgrupp. Målgruppen kan komma att breddas i framtiden i takt 

med att produkten utvecklas. 

 

1.5 Budget  

Projektet har inte haft någon budget då arbetet ska utföras av projektgruppen med befintliga 

resurser. Det är istället tid som har avsatts från projektgrupp och projektägare för att hantera 

projektet. Projektet utförs i skolans regi och skolan ansvarar inte för någon typ av ersättning. 

Projektgruppen har betalat för en bilresa till Göteborg för att besöka samarbetspartnern 

Realize. Företaget har betalat för en resa till Halmstad i kombination med annat ärende så 

dessa kostnader har inte ålagts projektet. För att få minimal projektkostnad har projektgrupp 

och Realize fokuserat på telefonkontakt och mailkontakt istället för fysiska möten.  

 

1.6 Avgränsningar  

Nedan följer de avgränsningar som är satta i projektet.  

 Produkten är skapad för svensktalande användare men kan i framtiden komma att 

översättas till andra språk.  

 Realize ansvarar för utgifter och kostnader som uppkommer inom ramarna för 

projektet. 

 Produkten ska innehålla ett urval av verktyg och metoder för att få en helhetsbild. 

 Ytterligare skapande av metoder ingår inte i projektet.   

 Realize ansvarar för att ta fram en användare av testlanseringen och för 

marknadsföring gällande produkten. 
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1.7 Förutsättningar  

Alla parter tar sitt respektive ansvar och levererar det de förväntas enligt tidsschema. Båda 

parter behåller fortsatt intresse för projektet. Realize väljer att investera tid och resurser i 

projektet. Projektgruppen förväntas investera tid och fullfölja projektet.   

 

1.8 Projektorganisation 

Projektgruppen består av Marie Johannesson och Michaela Dellbratt som är studenter vid 

Utvecklingsingenjörsprogrammet, Halmstad Högskola. Projektägare är Realize som är 

grundare av affärsidén. Kontinuerligt har projektgruppen haft fysiska möten med handledaren 

Jeanette Gullbrand för att stämma av hur projektet går och för att få hjälp med eventuella 

frågor. Projektgruppen har ett projektrum till sitt förfogande i skolans lokaler men majoriteten 

av arbetstiden utförs hemma hos projektmedlemmarna då det anses vara mer effektivt och 

givande för projektets framgång.  

 

1.9 Tidplan  

Vid projektets början skapades en projektplan över projektet och till den skapades ett  

Gantt-schema som visar tidplanen över projektet.  

 

Se Bilaga 2- Gantt-schema. 
 

1.10 Sekretess 

Ett skriftligt sekretessavtal har inte upprättats. Parterna har en ömsesidig önskan om att 

samarbetet ska genomföras och därför krävs inget avtal.  
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2 Metod  

Nedan följer beskrivning av metoder som projektgruppen använt sig av i detta projekt. 

 

2.1 Kunskapsgap 

När det saknas kunskap eller erfarenhet och det i sin tur påverkar projektets framfart finns 

kunskapsgap som förhindrar fortskridningen (Holmdahl, 2010). Det krävs då att kunskap 

skaffas så att det snabbt går att fylla i kunskapsgapen. Metoden bygger på att så tidigt som 

möjligt definiera vilka kunskapsgap som finns och sedan börja arbeta med dessa för att så 

snabbt som möjligt  stänga kunskapsgapen. 

 

2.2 Brainstorming 

Detta är en metod som syftar till att generera idéer gällande en viss fråga 

(Nationalencyklopedin, 2015). När en grupp muntligt eller skriftligt framför mängder av 

förslag så får idéerna inte kritiseras av någon i gruppen. Fördelaktigt delger personen sin idé 

utan att censurera den. Samtliga idéer leder arbetsprocessen framåt och först senare sker 

censureringen av alla idéer.  

 

 

2.3 BAD - Brain Aided Design 

Metoden BAD innebär intensiv tankeverksamhet (Holmdahl, 2010). Genom att börja tänka 

skapas idéer som i sin tur gynnar konceptutvecklingen. En mix av idéer kan i sin tur leda till 

nya idéer.  

 

2.4 PAD - Pencil Aided Design 

Vid konceptutveckling är PAD användbar (Holmdahl, 2010). Metoden innebär att ta hjälp av 

att använda papper och penna vid konstruktionsproblem. Genom att skriva på papper så bildas 

automatiskt en länk mellan tankarna och det som visuellt skrivs/ritas. Handens rörelse sägs 

vara av stor  

betydelse för hjärnaktiviteten när det kommer till att hitta en lösning.  

 

2.5 Datainsamling  

Insamling av data kan samlas in på olika sätt. En källa är via internet där data gällande 

ämnesområdet snabbt kan samlas in. Information och fakta kan snabbt inhämtas och 

analyseras. Datainsamling från Realize kan också samlas in gällande projektet.  

 

2.6 Informationshantering 

Information och fakta samt skapat material som är kopplat till projektet, kan samlas på 

OneDrive som är en internetbaserad molntjänst för lagring. Där kan gemensamma dokument 

delas med varandra samtidigt som specifikt material arbetas med. Det är ett effektivt och 

användbart arbetssätt som gynnar projekt.. 
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2.7 Kommunikation 

Kommunikationen mellan berörda parter kan ske på olika sätt och med olika hjälpmedel 

såsom telefon och mailkontakt. Möten kan ske både fysiskt och via digitala 

kommunikationsmedel mellan projektmedlemmar samt  mellan projektägare och 

projektgrupp.  

 

2.7.1 Internet 
Den största delen av kommunikationen delas via internet med berörda personer till projektet. 

Kommunikation kan ske via mail, OneDrive, Facebook och Trello. 

 

2.7.2 Telefon 
Vid behov av snabb kommunikation och korta avstämningar gällande projektet inom 

projektgruppen fungerar SMS som hjälpmedel. Större delen av kommunikationen med 

projektägare bör ske via telefonmöten för att spara tid.  

 

2.7.3 Fysiska möten 
Projektgruppen kan ha fysiska möten med Realize för att kunna stämma av företagets och 

projektgruppens visioner, tankar och idéer. Syftet är att se över hur projektet ligger till men 

också för att ta viktiga beslut. Fysiska arbetsmöten kan vara givande för projektet istället för 

att sitta var för sig på olika platser. Beslutsvägarna blir korta och det går snabbt att lösa 

problem som dyker upp. Veckovis bör projektgruppen ha möte med handledare,  

Jeanette Gullbrand, för att stämma av hur projektet går samt för att få feedback.  

 

2.8 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema är ett flödesschema som ger en visuell bild av olika faser, över en tidsaxel, 

som projektet planeras genomgå (Harmonit, 2015) (Projektmallar, 2015). Schemat visar i 

vilken följd projektaktiviteterna ska utföras och det är möjligt att deklarera vilka aktiviteter 

som är beroende av varandra. Varje aktivitet illustreras med en stolpe och stolpens längd 

varierar beroende på hur lång tid varje aktivitet beräknas behöva. Gantt-schemat fungerar som 

ett hjälpmedel för att kunna underlätta projektarbeten då samtliga större aktiviteter som ska 

utföras syns i ett tidsperspektiv.  

Det går även att tilldela projektmedlemmar aktiviteter och övervaka framskridandet av 

projektets delar.  

 

2.9 Databasundersökning 

För att få fram specifikt material som kan styrka viss information används databaser. För att 

finna fakta om teorier, forskningsrapporter, vetenskapliga rapporter av olika former som kan 

användas för att kunna dra slutsatser i arbetsprocessen. Det är viktigt att vara källkritisk och 

därför används information från databaser.  
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2.10  SWOT-analys 

Detta är en metod som är lämplig att använda som analysunderlag. Här analyseras 

analysämnets styrkor (Strengths), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunites) och hot 

(Threats) (ALMI, 2015).  Problematiken syftar till att analysera exempelvis sitt företag, en 

affärsidé, en produkt eller någonting annat. Genom att utföra denna metod utvinns även en 

övergripande bild av interna och externa faktorer  som kan vara lämpliga att ta hänsyn till vid 

utvecklingsarbete. De interna faktorerna symboliseras av det som framkommer från styrkor 

och svagheter. De externa faktorerna symboliseras av det som framkommer från möjligheter 

och hot. Metoden kan generera beredskap för framtiden genom att tidigt upptäcka vad som 

kan åtgärdas eller tas i bevakning. 
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3 Projektmodell 

Projektgruppen har arbetat efter följande projektmodeller. Användning av projektmodell 

syftar till att underlätta arbetsgången genom att respektive projektmodell har sina riktlinjer. 

3.1 Agil projektmodell 

Agilt arbetssätt används för att få mer flexibla arbetsmetoder (Gustavsson, 2013) och 

(Tonnquist, 2014). Denna metod kräver riktlinjer i form av planering och budgetering precis 

som andra projektmetoder. Flexibiliteten ligger i att kunna agera snabbt och flexibelt vid 

förändringar under genomförandefasen. Här fokuseras det på närzonsplanering som innebär 

att planering av olika moment är uppdelade i tidsatta etapper. Detta leder till att lösningen 

växer fram allteftersom projektet fortskrider. Kvalitetssäkring är av stor betydelse för denna 

projektprocess och det sker i form av täta avstämningar. Avstämningarna syftar till att utreda 

delresultaten och återkoppla dessa till funktionskraven.  

 

3.2 Generell projektmodell – Projectbase 

Generell projektmodell är uppdelad efter olika faser som projektet genomgår (Tonnquist, 

2014). Faserna är förstudie, planering, genomförande och avslut, dessa visar på det normala 

förloppet av ett projekt. Effekthemtagning ingår också som ett moment och det innebär att 

studera effekten som produkten genererat. Det sista momentet används för att kunna 

säkerställa att projektet följs upp och för att kunna utvärdera om projektet lever upp till den 

nytta som projektet tänkt mynna ut i. 

Denna modell passar många olika typer av projekt och redan i tidigt stadie väljs lösning och 

metod. Därefter planeras det beroende på vilken metod och lösning som valts och under 

genomförande sker kontinuerlig uppföljning och justering vid behov. Överlämnandet av 

slutresultatet sker så småningom och resultatet ska förhoppningsvis komma till användning. 

3.3 Dynamisk produktveckling  

Det som symboliserar denna produktvecklingsmodell är att den baseras på ett 

manövertänkande som innebär att ett flexibelt anpassningssätt erfordras inför skiftande 

omständigheter (Ottosson, 2012). I denna projektmodell är syftet att utnyttja den vunna 

kunskapen i varje steg framåt som processen tar. Det som styr projektet framåt är den 

gemensamma visionen istället för att ha en detaljerad plan. Detta gör att deltagare tvingas 

arbeta flexibelt och utnyttja möjligheter under arbetets gång och oförutsedda händelser samt 

problem pareras och fokus kan hållas på riktningen framåt.  

Fokus på den gemensamma visionen gör att deltagarna är införstådda med målet som 

projektet ska mynna ut i. Detta möjliggör att utnyttja varje deltagares förmåga, genom att låta 

teamet röra sig med mer fria tyglar, för att förverkliga visionen och det blir i slutändan 

effektivt för projektledaren med denna frihet. Det är mer effektivt än att styra teamet med 

traditionella metoder. Dynamisk produktutveckling är en effektiv metod att använda vid 

produktutveckling.  

3.4 Val av projektmodell 

Vi ska arbeta med en kombination av Agil- och Generell projektmodell samt Dynamisk 

produktutveckling. Valet av modell beror på att det är en ny produkt som ska utvecklas och 

resultatet är inte självklart. Agil och dynamisk projektmodell medför ett flexibelt arbetssätt 

vilket kommer att hjälpa slutresultatet att bli bästa tänkbara. Projektgruppen kommer att 
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behöva ta många egna initiativ och beslut under projektet för en flexibel utveckling. Korta 

beslutsvägar är ett krav då projektet har en tidsram att förhålla sig till. Moment bestäms inte i 

förväg utan kommer att beslutas efterhand som projektet fortgår.  

Projektgruppen har som mål med projektet att utföra projektet på ett strukturerat sätt efter 

generell projektmodell. Kontinuerlig planering ska göras för det som bör utföras och det ska 

följas upp med täta avstämningar med samarbetspartnern Realize och med möten internt i 

projektgruppen. Tillvägagångssättet mellan valda projektmodeller ska anpassas efterhand 

beroende på hur projektet utvecklas. 
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4 Teori 

Projektgruppen vill med följande teori-stycke bekräfta behovet av den tänkta produkten. Detta 

stycke ska även ge en djupare förståelse för ämnet. De områden som projektgruppen har 

diskuterat är e-utbildning, kreativitet och innovation. 

4.1 Vetenskaplig rapport 

När det gäller E-learning så hävdas det att företag har press på sig att utbilda sin arbetskraft så 

att de kan få ut maximal potential från sina anställda. Internetbaserad utbildning lovar att 

underlätta arbetstagarnas lärande snabbt och bekvämt till en relativt låg kostnad. (Thompson 

& Randall, 2010) "The pressure is on all businesses to improve workforce training so as to 

fully exploit employee potential. Online learning promises to facilitate employee learning 

quickly and conveniently. Perhaps most importantly it should enable work based learning at 

relatively low cost."  

Kreativitet hos anställda kan ge företag en avgörande konkurrensfördel vilket beskrivs i 

följande citat "The creativity of employees can give a company a decisive competitive 

advantage. Hence, ideally web-based learning needs to both safeguard and enhance it to have 

maximum effect. People who generate bright ideas and have the practical abilities to turn 

them into successful products and services are vital not just to the creative industries but also 

to every sector of business. E-learning cannot be merely a delivery mechanism for existing 

educational resources. Rather it must deliver material that fosters creativity, enterprise and 

innovation. This will only be secured if it is of a consistently high standard.” 

 

Människor som genererar smarta idéer och har praktisk förmåga att förvandla idéerna till 

framgångsrika produkter och tjänster är av avgörande betydelse inte bara för det kreativa 

näringslivet, men också till alla sektorer av arbetsområden. E-utbildning är inte bara en  

leveransmekanism för befintliga utbildningsresurser. Snarare måste det levereras material som 

främjar kreativitet, företagsamhet och innovation. Detta kommer bara säkras om det är en 

genomgående hög standard. 

 

4.2 Innovation Union Scoreboard 2015 

Sverige är på första plats vad gäller innovation i Europa när innovationsklimatet mäts.  

(European Commission, 2015). Citat från rapporten Innovation Union Scoreboard: "Sweden 

has been the most innovative Member State over the whole 2007-2014 period but Denmark 

has managed to almost close its performance gap to Sweden." Översätt betyder det att Sverige 

har varit den mest ledande innovativa medlemsstaten över hela perioden 2007-2014 men 

Danmark har lyckats minska skillnad i prestation.  

Nedan bild visar de fyra ledande Innovationsländer som framgår i EU-rapporten. Sverige 

motsvarar den blåa kurvan och bilden visar hur Sveriges kurva faller i förhållande till de 

andra innovationsledande länderna i Europa. De fyra största innovationsledande länderna i 

Europa är Sverige, Danmark, Tyskland och Finland. 
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Bild 1. Diagram över innovationsledande EU-länderna enligt Innovation Union Scoreboard.  
 

Rapporten säger också: "For example, for Sweden the performance lead over the EU has 

declined from almost 42% in 2008 to 34% in 2014." Det betyder att Sveriges ledning vad 

gäller innovationsklimatet börjar avta. Ledningen var under år 2008 uppe på 42 procent men 

ledningen har minskat till 34 procent enligt mätningen som genomfördes år 2014. 

 

4.3 Rapport från myndigheten Tillväxtanalys 

Sverige behöver se över innovationsklimatet och fokusera på effektivitet (Ek, et al., 2015:06). 

Patentbenägenheten minskar och Sverige tappar konkurrenskraft mot andra länder. Forskning 

och utvecklingsintensiteten minskar bland de små och medelstora företagen och detta kan 

vara ett tecken på att Sverige har ett lågt innovationsklimat. 

 

 "En slutsats man kan dra av rapporten är att Sveriges innovationspolitik måste ha ett ökat 

fokus på effektivitet. Offentliga insatser bör ha välformulerade mål som med ökat lärande kan 

specificeras mer över tid i syfte att nå tydliga resultat. Tillväxtanalys bedömer att några 

områden som EU:s innovationsindikatorer pekar ut är särskilt väsentliga att uppmärksamma 

för att se hur effektiva de svenska offentliga insatserna är. Det gäller följande områden:  

 

• Kvaliteten i offentligfinansierad forskning har sjunkit mätt som andelen högt citerade 

forskningspubliceringar.  

 

• Antalet patent inom området samhällsutmaningar har sjunkit jämfört med våra 

konkurrentländer. Överhuvudtaget minskar patentbenägenheten i Sverige. 

  

• De små och medelstora företagens FoU-intensitet har minskat. 

  

• Utbudet av riskkapital i tidiga skeden har minskat. 

 

 • Svensk export av hög- och medelteknologiska industrivaror och kunskapsintensiva tjänster 

utvecklas sämre än våra konkurrentländer, framför allt jämfört med Tyskland." 
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5 Genomförande 

Nedan följer utvecklingsprocessen av projektet som projektgruppen genomgått under 

höstterminen 2015 och vårterminen 2016. 

5.1 Uppstartsfasen 

5.1.1 Projektstart 
 Uppstartsmötet, mellan projektgrupp och samarbetspartner Realize, hölls på Realize kontor i 

Göteborg. Där fick projektgruppen se rummet, Idéfabriken, som de använder vid workshops. 

Idefabriken består av ett stort rum som innehåller olika arbetsstationer. Vissa stationer 

innehöll även rekvisita som ska gynna idéprocessen under workshops. Målet med projektet 

var att skapa en digital plattform som ska innehålla kreativitetsfrämjande metoder från 

Realize. Den ska baseras på hur en fysisk workshop går till. Thomas och Erik berättade om 

hur en workshop generellt går till och hur viktigt det är att använda verktyg och metoder på 

innovativa sätt. Projektmål diskuterades och önskemål framfördes. Projektgruppen fick med 

sig olika tankar och idéer att utveckla vidare samt produkter från Realize för att gynna 

projektets utveckling:  

 Idékortleken 

 Häfte: Idepilot - Utbildning i kreativa verktyg och metoder 

 Bok: 31 tips för att öka din kreativitet i livet och affärslivet 

 Kortlek: Inspiration till innovation  

 Idéspelet  

 

5.2 Idégenerering 

5.2.1 Brainstorming 
Projektgruppens samlade sina tankar och idéer kring vad projektet skulle innehålla och detta 

medförde att olika kunskapsgap uppstod. Med hjälp av brainstorming och post-it lappar 

konkretiserades problemen där varje idé skrevs ner och sorterades efter en ordning som 

utkristalliserades. Det ledde till fyra grupper - Projektets innehåll, Kreativa idéer, Upplägg till 

prototyp och Övrigt. Se Bilaga 3 - Brainstorming. 

 

En till brainstorming användes för att utbyta idéer och tanka av idéer som fanns. Här föddes 

idén om att föra vidare konceptet av idéfabriken till produkten. Idéfabriken inspirerade till 

upplägget av olika stationer och valmöjligheten att välja verktyg och metoder. Projektgruppen 

fann att olika former av idéfabriken skulle kunna vara möjligt att utveckla vidare. Till att 

börja med skrevs idéer ner på post-it lappar för att kunna se om olika idéer gick att kombinera 

och bygga vidare på. Se Bilaga 4 - Brainstorming Idéfabriken. 

 

  

 

5.2.2 Idéfabriken 
Idéfabriken i miniformat var en huvudidé som brainstormingen handlade om. Inspiration från 

Idéspelet ledde till att projektgruppen ville ta fram ett spel som var upplagt som idéfabriken. 

Brainstormingen resulterade i idéer som: Spel, 2D (tvådimensionellt) eller 3D 

(tredimensionellt) format, komma till olika rum eller områden, integration mellan användare, 

tester, certifiering i kreativt skapande, använda idékortleken tillsammans med den nya 
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produkten, dator plus app, programmering och Thomas och Erik som berättarröster. Se Bilaga 

5 - BAD: Idékortlek och Idéspelet.  

 

5.2.3 Projektplan skapas 
Efter omfattande idégenerering skapades en projektplan som är ett delmoment av kursen.  

Innehållet blev följande: Projektgrupp, Uppdragsgivare, Handledare och Examinator, 

Bakgrund, Syfte, Mål, Avgränsningar, Krav och Kriterier, Kommunikation/Informationsplan, 

Intressenter, Tid/Resursplanering, Budget och Riskanalys. Se Bilaga 6 -  Projektplan. 

 

5.2.4 Marknadsanalys 
Realize har sett ett behov av att digitalisera befintlig workshop och därmed gett 

projektgruppen ett uppdrag. Alla kunder har inte möjlighet att besöka dem på kontoret i 

Göteborg och denna produkt skulle då fungera som ett bra supplement.  

Realize menar att denna typ av kreativt verktyg inte finns att tillgå bland konkurrenter och ser 

detta som en konkurrensfördel. Projektgruppen har via internet sökt information angående 

konkurrenter. De konkurrenter som fanns var företagen Svenska Möten och Your Will. Dessa 

företag har precis som Realize riktat in sig på att erbjuda tjänsten kreativ workshop. 

Konkurrenterna har inget digitalt hjälpmedel som liknar den affärsidé Realize vill förverkliga. 

 

5.2.5 Innehållslista av online produkten 
Projektgruppen skapade på eget initiativ en innehållslista med syfte att klargöra struktur och 

upplägg av kommande produkt. Denna lista sammanfattade och tydliggjorde vilka delar som 

online produkten behöver beröra. Innehållet grupperades efter följande kategorier: Visuellt 

utseende/design, funktioner i produkten och hur steg för steg utbildningen ska vara upplagd. 

Innehållslistan granskades av Realize och reviderades. Listan gjorde utvecklingen tydligare 

och mer konkret. Se Bilaga 7 - Innehållslista.  

 

5.2.6 Beslut om datorspel 
Under ett telefonsamtal med Realize i november 2015, togs beslut att gå vidare med att göra 

idéfabriken digitaliserad som ett datorspel med olika rum. Syftet med olika rum var att 

presentera verktyg och metoder i respektive rum. Rummen skulle ha olika ändamål.  

 

 

 

5.3 Prototypframtagning 

5.3.1 Vidareutveckling 
Utveckling av ett datorspel inleddes med att söka information om programmering, grafisk 

design samt kostnader via datainsamling från internet och genom att prata med olika 

kontakter i närheten. Beslut togs om att skapandet bör ske i 2D format för enkelhetens skull 

och att utveckling av avancerad grafisk design tar tid och är kostsamt. Metoden Pencil Aided 

Design användes för att visualisera produkten. Förslag på utseende av rum skissades fram. Se 

Bilaga 8 - Skiss på rum i 3D. 

 

5.3.2 Nio rum 
Innehållslistan resulterade i att de olika steg i idéprocessen konkretiserades och blev nio olika 

rum som symboliserar hur Realize i vanliga fall lägger upp en kreativ workshop.  
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De nio rummen var:  

 Fokusera 

 Formulera 

 Brainstorming 

 Skapa nya idéer 

 Prioritera 

 Förädla 

 Skapa funktionellt koncept 

 Skapa affärskoncept  

 Presentera 

 

Rummen följer kronologisk ordning och varje rum ska innehålla väl valda verktyg och 

metoder. Se Bilaga 9 - Nio rum.  

 

5.3.3 Beslut om E-utbildning  
Enklare utformning av produkten var nödvändig för att kunna utföra projektet i tid och efter 

minimal budget. Detta ledde till ett beslut att göra en E-utbildning istället. E-utbildningar har 

ett strukturerat upplägg och är mindre tidskrävande än att ta fram ett datorspel som har 

avancerad grafisk design. Informationssökning angående E-utbildning skedde för att få mer 

inspiration. 

E-utbildning är upplagt som en hemsida och det avspeglas i kommande skisser av designen. 

Förståelsen av hur viktigt det är med layout och upplägg av designen på produkten uppstod. 

Idéspelet gav inspiration till eventuellt grafisk utseende. För att efterlikna en E-utbildning så 

skapades en översikt på papper av hur framsidan på produkten kunde innehålla. Framsidan 

resulterade i fyra kategorier som följer: Idéspelet, Min utbildning, Kontakt och Skriv ut. Se 

Bilaga 10 - Layoutförslag E-utbildning. 

 

5.3.4 Idéspelet online 
Med hjälp av programmet InDesign gjordes en visuell överblick av innehållet i utbildningen. 

Detta kom att kallas Idéspelet online. Namnet blev ett arbetsnamn för utbildningen. Idéspel 

online bör inte förväxlas med Idéspelet som är en befintlig produkt i Realize sortiment.  

Innehållet på Idéspelet online bestod av Startsida och samtliga nio rum. Rummen fick ett antal 

metoder och en layout utformades från start till mål. Idespel online filen skickades till  

Realize och de återkom med förslag på att göra ett rum i detalj för att få en klar mall för hur 

samtliga rum ska struktureras. Se Bilaga 11 - Idéspelet online översikt.  

 

5.3.5 Klargörande angående målgrupp 
I detta stadie uppstod frågetecken gällande innehållet i respektive rum och hur det ska vara 

riktat till målgruppen samt vilken målgrupp som ska vara mottagaren. De målgrupper och 

användningsområden som det talats om var både facilitator och workshopdeltagare. Båda 

använder produkten separat innan workshopen alternativt för användning av båda grupper 

tillsammans under workshopen. Beslut togs med Realize om att huvudmålgrupp är facilitatorn 

och att produkten ska användas inför att förbereda en workshop. 
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5.3.6 Brainstorming-rummet 
Projektgruppen skapade Brainstorming-rummet i detalj efter punkten 5.3.4 Idéspel online. 

Brainstorming-rummet utvecklades med bilder och en tydligare struktur. Se Bilaga 12 - 

Brainstorming-rummet. 

 

5.3.7 Apputveckling 
I detta stadie av projektet kom önskemålet om att produkten ska kunna vara användbar i 

formatet webbapplikation. Detta för att produkten ska vara mobil och kunna användas på 

mobil, dator och surfplatta. För att få en bild av hur produkten ser ut i en mobil skapades ett 

förslag på app-layout. Formatet på produkten minskades ned och ändrades från liggande- till 

stående format. Se Bilaga 13 - Applayout. 

 

5.3.8 Fysiskt möte 
Ett arbetsmöte med Thomas från Realize hölls i Halmstad. Genomgång av programmering, 

tidplan, upplägg av layouten, diskussion om layoutförslag och struktur på innehåll i varje rum 

analyserades och diskuterades. 

 

Mötet resulterade i en Work Breakdown Structure, WBS, och de nio rummen blev totalt fem:  

1. Förberedelse 

2. Idéskapande 

3. Prioritera 

4. Förädla  

5. Presentera.  

 

 

Struktur av Förberedelse-rummet gav ett upplägg av innehåll för respektive rum. Strukturen 

består av olika nivåer:  

 Varför - förklarande text om varför rummet behövs 

 Information/Verktyg/Metod - här möts användaren av information om verktyget samt 

finner olika verktyg och metoder som kan användas.  

 Introduktion - inledning till valt verktyg/metod 

 Hur gör man 

o Vad går det ut på. 

o När ska det användas. 

o Tips för facilitatorn. 

o Exempel. 

o Att tänka på. 

o Skriv ut material. 

 

Beslut togs om att Realize ansvarar för programmering som krävs för framställning av denna 

produkt. Se Bilaga 14 - WBS-struktur innehåll.  

 

5.3.9 Webapplikation/Produktutveckling 
Beslut tas att det är webbapplikation som gäller för produkten. Realize skickade material 

angående respektive verktyg och metod som kommer användas som underlag vid framtagning 

av skriftlig text. Projektgruppen har kollat igenom det mottagna materialet och gjort ett första 

utkast till en av metoderna som ska vara med i produkten, metoden PMI (Plus-Minus-

Intressant). Detta utfördes i programmet MindManager där övrig text skapades och delades 

med Realize. Se Bilaga 15 - PMI MindManager. 
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5.3.10 SWOT-analys  
En SWOT-analys har utförts på produkten för att ge en tydlig bild vad styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och hoten för produkten är. En intern styrka är att produkten är ett nytt sätt för 

företaget att nå kunder och att det är ett hjälpmedel i syfte att vägleda kunden. En svaghet kan 

bli att produkten inte säljer som planerat och att den inte uppfyller behovet som finns. En 

möjlighet för framtiden är att produkten kan översättas till andra språk och då bli tillgänglig 

för fler länder. Ett hot för produkten är att den kräver underhåll av Realize för att vara fortsatt 

intressant för kunden. Ett annat hot är att konkurrenter kan kopiera innehållet. Se bilagan för 

att få en överblick av SWOT-analysen. Se Bilaga 16 - SWOT-analys. 

  

5.3.11 MindManager 
Realize skickade över metodtexter i programmet MindManager och projektgruppen 

redigerade samtliga metoder som var utvalda och modifierade dem till dessa fem rubriker:  

 

 Vad går det ut på 

 När ska den användas 

 Tips för dig som leder 

 Warm up exempel  

 Tips att tänka på.  

 

För att göra det tydligare för användaren vad de får för information under varje punkt 

justerades dessa rubriker till nedan fem. Ändringarna var att Tips för dig som leder blev Så 

här gör du och Tips att tänka på ändrades till Tips för dig som leder. 

  

 Vad går det ut på 

 När ska den användas 

 Så här gör du 

 Warm up exempel 

 Tips för dig som leder.  

 

 

MindManager underlättade att samla allt på ett ställe och att se strukturen så att allt placerades 

på rätt plats. Texterna skickades åter till Realize för en extra korrekturläsning och frågor 

ställdes om något inte var klart på en metod. Bilagan MindManager visar hur text till samtliga 

metoder i MindManager har behandlats. Se Bilaga 17 - MindManager, alla metoder.  

 

5.3.12 Trello 
En arbetsboard för projektet startades upp i programmet Trello för att få snabbare 

kommunikation mellan projektgrupp och Realize. Detta i syfte att få produktutvecklingen att  

flyta på smidigare. Här samlas "Frågor till Realize", " Att göra", "Fokus just nu" samt "Tankar 

& idéer" på olika actionkort. På korten skapades checklistor och kommentarer samt bilder 

som kunde läggas in där det behövdes. När ett kort var avklarat flyttade personen som gjort 

klart ärendet det till avklarat. Både projektgrupp och Realize får meddelande att något lagts 

till och svarade då på eventuella frågor. Detta effektiviserade kommunikationsvägarna 

avsevärt och processen gick allt snabbare. Se Bilaga 18 - Arbetsboard på Trello. 

 

5.3.13 Wordpress – programmering 
Wordpress användes för att programmera hemsidan och Erik på Realize gjorde en grund för 

plattformen som utvecklades vidare. I Wordpress arbetade projektgruppen vidare och lade till 
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sidor och skapade inlägg på hemsidan samt flyttade runt textboxar och "boxar" för att få ett 

bra flyt på sidan. Totalt gjordes 8 huvudsidor från bannern, 38 inläggssidor, 6 

introduktionssidor till rum, 9 underkategorisidor och 3 sidor för spåren. 

Olika boxar skapades för rummen för att få en bättre överblick och göra sidan mer visuell. En 

ruta för Köp utbildning skapades och alla sidor länkade dit.  

Länkar mellan rummen gjordes både framåt och bakåt i rumsordning. Länkar från kategori 

och vidare till nästa kategori skapades. Länkar på bilder lades till för att få en klickbar 

möjlighet även där. På de bilder som inte ska länka till något, ändrades länkningsstatus och 

bilden ändrades till inte klickbar.  

Programmeringen gjordes om i flera steg för att få det optimala utseendet och detta gjordes i 

en dynamisk process. Det var design, smak och funktion som fick avgöra hur utseendet skulle 

bli på sidan.  

 

 

 

 

5.3.14 Bilder och symboler 
Bilder och symboler skapades för att hjälpa till att öka intresset för sidan och för att skapa en 

visuell upplevelse. De ökar också tydligheten för användaren så att personen snabbt kan 

lokalisera vad det är för något de läser om och göra det lättare att navigera på hemsidan.   

 

Färger  
Ett färgschema skapades på olika kombinationer av färger som skulle användas till 

KreativaMetoder.se. Alternativet som valdes blev en färgglad kombination med fem olika 

färger för att göra intrycket glatt och lekfullt. Med olika färger som skiljer sig åt blir det 

lättare att se skillnad på färgerna och det minskar risken för missförstånd. Se Bilaga 19 - 

Färgschema. 

  

Processbild 
En processbild skapades för att förtydliga hur en workshop går till och beskriver anledningen 

till att processen är indelad i olika rum. Processbilden skapades i några olika alternativ men 

valet blev en enkel pil med fem olika processteg. Stegen består av de olika rummen och 

rummen är från ett till fem där respektive siffra placerades på symbolen. Faciliteringspilen är 

för att symbolisera att det rummet är över hela processen och den finns där för att hjälpa 

samtliga rum. Bilden nedan visar också sammanhanget mellan de olika rummen och det ökar 

förståelsen för i vilken ordning rummen kommer. Varje rum fick en egen färg för att enkelt 

kunna se skillnad på rummen. Facilitering placerades som ett övergripande rum i en grå 

neutral färg för att inte jämföras med de övriga fem rummen. Se Bilaga 20 - Val av 

processbild.  

  

 

 
Bild 2. Processbild  
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Rumssymbol  

Från processbilden togs respektive rums symbol och på varje rums introsida placerades en 

symbol. Se bilden nedan som visar rumssymbolen till Rum 1 - Förbereda. Se Bilaga 21 - 

Placering av rumssymboler på introsidor. 

 

Bild 3. Rumssymbol.  
 

Rumssymboler placerades även på boxarna för att lätt kunna känna igen sig och få ett 

sammanhang mellan processbild och rum.  

Metodsymbol 

Metodsymboler skapades i sex olika färger, samma färger som rummen har. På varje metod 

lades metodsymbolen in och färgen blev samma som det rum metoden placeras i. Detta för att 

koppla metod med vilken steg i processen som utförs. Finns metoden i exempelvis Rum 2 - 

Skapa idéer som har en rosa rumssymbol fick också metoden en rosa symbol. Se bilden 

nedan. Samtliga metodsymboler finns i bilagan. Se Bilaga 22 - Metodsymboler.  
 

 
 

Bild 4. Metodsymbol på metoden Brainstorming.   
 
Rumssymbol med underkategorier 
För att förtydliga i rum som har underkategorier skapades en bild. Se Bilaga 23 - 

Rumssymboler för underkategorierna. Det gör det tydligare om användaren klickar in i Rum 1 

- Förbereda och sedan klickar in på underkategori "Formulera din frågeställning". Då kan 

personen se att den har gått ett steg in i rummet. Se bild nedan.  
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Bild 5. Exempel på bild för underkategorier.  
 

 

Bildbanner 
En rullande bildbanner skapades till startsidan för att få en snygg introduktion till hemsidan. 

Här placerades bilder med säljande text och de valdes i färgglada färger för att få en glad och 

positiv känsla av sidan. Alternativ med en svart platta istället för färgplatta fanns som 

alternativ från start men valdes bort för att lätta upp och göra intrycket mer glädjefyllt.  

 

 
Bild 6. Bildbanner  
 

För fler exempel på bannerbilder. Se Bilaga 24 – Bildbanner.   

 

 

Symbol för artikel och video 
På artiklar skapades en bild i programmet InDesign som visar en artikel för att locka till mer 

läsning. Symbolen placerades vid artiklar. På videos skapades en videosymbol för att 

förtydliga vad det är och för att locka till att lyssna på olika videos som finns på sidan. Se 

Bilaga 25 - Artikel- och videosymbol.   

 

 

Bild på Thomas och Erik   
Grundarna av Realize Erik och Thomas placerades på sidan "Om oss" för att få kunden att 

känna sig välkommen och för att skapa en personlighet på sidan. Det hjälper också kunden att 

känna sig trygg vid en kontakt med Realize så att de får en känsla av att de vet vem de pratar 

med. Se Bilaga 26 - Bild på Thomas och Erik.   

 

 

Rubriker samtliga metoder 
Till samtliga metoder skapades en unik rubrik med metodnamnet. Detta gjordes i InDesign 

och Word och sparades ned som bilder i Wordpress. I Wordpress placerades sedan rubrikerna 

till respektive metod. Se bild nedan för att få ett utdrag av de 38 rubriker som skapades. Se 

Bilaga 27 - Rubriker till metoder.   
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Bild 7. Exempel på rubriker till metoder. 
 

5.3.15 Sidorna på hemsidan    
Nedan beskrivs vilken information som finns på de 8 huvudsidor som visas på bannern på 

hemsidan.   

        

Sida: Startsida   

En introduktionstext skapades om: Vad detta är för någon hemsida, Vem den är till för och 

När den ska användas. Koppling mellan startsida och rum Utbildning- Bli mer kreativ hjälper 

läsaren att gå vidare på hemsidan. Detta sker via en länk längst ned så att användaren kommer 

vidare till Utbildning - Bli mer Kreativ på ett smidigt sätt och att de bli hjälpta till rätt 

information. Se Bilaga 28 - KreativaMetoder.se: Startsida.   

 

 

Sida: Utbildning - Bli mer kreativ 

Här skrevs text om hur en workshop går till och även hur den kreativa processen för att ta 

fram innovativa idéer går till. En beskrivning skapades om hur utbildningen går till för att 

läsaren ska förstå att de olika rummen hör ihop och att det finns tillhörande metoder i 

respektive rum. Läsaren får här en anvisning till att starta i Rum 1 - Förbereda för att börja 

utbildningen.    

 

I boxarna nederst på sidan finns samtliga rum och förklaring vilka olika typer av metoder som 

finns. 

 

Rumsnummer -  Namn på Rum samt förklaring när metoderna ska användas.   

 Rum 1 – Förbereda  

o Metoder som görs innan workshopen för att förbereda workshopen. 

 Rum 2 – Skapa idéer  

o Metoder för att generera idéer.  

 Rum 3 – Prioritera  

o Metoder för att prioritera de idéer som kommit fram i rum 2. 

 Rum 4 – Förädla  

o Metoder för att utveckla och förädla idéerna vidare och eventuellt bilda 

koncept av idéerna. 

 Rum 5 – Presentera 

o Metoder för att presentera resultatet av workshopen för målgruppen. 

 Rum 6 – Facilitering  

o Metoder som hjälper ledaren att stötta workshopen. 
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Bild 8. Boxar  med Rum och tillhörande metoder 
 

Om användaren och klickar på något rum så kommer de först till en introduktionssida för 

rummet där det är beskrivet vad det är för ett rum och förklaring på vad som finns där. I tre av 

rummen finns tre underkategorier.  

 Rum 1 - Förbereda  

o Underkategorier: Analyser, Formulera din frågeställning och Checklistor. 

 Rum 2 – Skapa idéer 

o Underkategorier: Uppvärmning, Tanka av och Idéskapande.  

 Rum 3 – Prioritera 

o Underkategorier: Snabb Utvärdering, Kriterier och Perspektivväxling. 

 

Spår  

Realize önskade att det skulle finnas tre genvägar till utbildningen och därför skapades tre 

snabbspår med utvalda metoder. De kallas Lilla spåret, Mellan-spåret och Stora spåret. På 

sidan finns en kort förklaring om man snabbt vill starta utbildningen. Se Bilaga 29 - 

KreativaMetoder.se: Utbildning – Bli mer kreativ. 

 

  

 Sida: Om kreativitet      

På sidan om kreativitet finns en introduktionssida som berättar att detta är en sida som ska 

inspirera och berätta mer om kreativitet. På sidan finns Artiklar, Videos och Poddar som 

Realize haft sedan tidigare. Realize har valt ut dessa för att de passar KreativaMetoder.se.  

Projektgruppen skrev introtexter och strukturerade upp sidan samt placerade dit tre bilder för 

att få sidan att se trevligare ut. Se Bilaga 30 - KreativaMetoder.se: Om kreativitet.   

 

 Sida: Metoder  

På sidan Metoder fanns från början alla metoder som olika inlägg utan någon ordning på dem. 

Sidan strukturerades upp och en lista över metoderna i bokstavsordning skapades, efter 
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ytterligare tester delades listan upp ytterligare och de beskrevs efter det rum de tillhör. 

Metoderna delades upp i vilken kategori de låg under i rummet och en symbol för rummet 

med en länk lades in för att användaren ska kunna klicka sig tillbaka till rummet igen. Se 

Bilaga 31 - KreativaMetoder.se: Metoder.   

 

 Sida: Mallar 

Sidan Mallar skapades på samma sätt som Metodsidan för att det ska vara enkelt för kunden 

att plocka fram samtliga mallar snabbt om de behöver dem. Mallarna delades in efter 

respektive rum. Se Bilaga 32 - KreativaMetoder.se: Mallar.   

 

 Sida: Köp utbildningen 

Från starten hette denna sida affär, sedan butik för att slutligen kallas Köp utbildning. Målet 

var att kunden skulle förstå att det var en utbildning som sidan ska sälja. För att besökaren 

enkels ska kunna utbildningen gjordes länkar på samtliga sidor till Köp utbildning. Detta 

minskade risken att kunden tappar intresse och går ut från sidan då de inte kan läsa 

metoderna. 

På denna sida skrevs information om vad det innebär om kunden köper utbildningen och vad 

de får tillgång till. Se Bilaga 33 - KreativaMetoder.se: Köp utbildningen.   

 

Sida: Hjälp 

På hjälp-sidan skrevs ett antal frågor utav Erik på Realize på sådant som de vanligtvis får 

frågor på. Frågorna redigerades och sidan strukturerades upp med rubriker. En passande bild 

valdes ut och lades in för att mjuka upp sidan. Ett feedbackformulär lades in utav Erik på 

Realize för att användaren ska kunna ge feedback av produkten. Se Bilaga 34 - 

KreativaMetoder.se: Hjälp.   

 

Sida: Om oss  

På sidan Om oss skrevs en textförklaring till följande förklaringar: ”Vad är 

kreativametoder.se”, ”Vem är den till för”. ”Hur används Kreativametoder.se”, ”Varför 

skapades den” och ”Hur skapades den”. Detta ska hjälpa besökaren att få en bild av vad 

KreativaMetoder.se är och syftet med den. Bild och kontaktinformation på Thomas och Erik 

lades också in. Se Bilaga 35 - KreativaMetoder.se: Om oss.   

 

5.3.16 Mallar till metoder  
En del metoder behöver mallar för att kunden ska kunna förstå och använda metoden fullt. En 

gemensam layout och design på mall skapades. Totalt skapades 10 olika mallar i InDesign 

med Kreativametoder.se logotype, copyrightsymbol och metodnamn. Mallarna som skapats 

är: Varför-hur-hissen, VP-Canvas, Flytta egenskaper, Inversen, 2x2 Matris Ansträngning vs. 

Inverkan, 2x2 Matris Kreativitet vs. Realism, PMI (Plus-Minus-Intressant), BMC (Business 

Model Canvas), Idéracet och Kombinera. Dessa mallar lades in på de aktuella metoderna och 

en länk skapades till respektive mall. Se Bilaga 36 - Mallar till metoder.    
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5.4 Validering 

5.4.1 Användarvänlighet - Empirisk undersökning 
För att testa användarvänligheten av hemsidan och utbildningen så har flera kvalitativa icke 

standardiserade undersökningar med ett antal objektiva personer utförts. Dessa personer fick 

kommentera hur det upplevde navigeringen på hemsidan, vad de tyckte var bra och mindre 

bra, vad som kunde förbättras och övrig feedback. Anteckningar fördes samtidigt som 

personerna navigerade på hemsidan. Den primära datan var till hjälp för att analysera 

användarvänligheten. Se Bilaga 37 - Användarvänlighet - Empirisk undersökning.   

 

Kommentarer som berör förbättringsåtgärder:  

 Var sparsamma med för många länkningar inne på inlägg. 

 Ta bort så att det inte går att klicka på vissa bilder, detta kan vilseleda. 

 Länka till nästa rum på respektive rums intro-sida. 

 Minimera texten på de ställen som går då det är önskvärt att få kvalitativ text framför 

kvantitativ text som inte säger något. 

 Gärna punkta upp befintlig text så det blir lättare att ta till sig texten. 

 Tydliggör vad spår är. Tolkas som att man köper olika spår. Skillnaden på spår och 

rum var inte tydlig.   

 Gör länk till nästa rum nedtill på sidan så inte de behöver gå uppåt igen på sidan. 

 Förtydliga underkategorier inne i rummen så att det blir tydligare att de gått ett steg in 

i produkten. 

 Förtydliga metodlistan ytterligare genom att dela upp per rum och även lägga till 

bilder.  

 

Positiv feedback var följande: 

 Den rullande bannern på startsidan uppskattades.  

 Rubriken och metod-symbolen som finns på respektive metod uppskattades för de 

förtydligar var användaren befinner sig på sidan. 

 Snygga symboler och även färgvalen uppskattades. 

 Bra med introsidor till respektive rum.   

 Bra med metodlistan 

 Bra information i den svarta bannern om vad som finns på sidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Avslutning projektet 

Projektgruppen korrekturläste metoder, sidor och innehåll på KreativaMetoder.se. Ett  

avslutande telefonsamtal med Realize genomfördes och projektgruppen bad om reflektioner 

från företaget. Resultatet av projektet överlämnades och Realize själva tog över hela ansvaret 
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för hemsidan. Realize ska nu skapa en framtida strategi för hur produkten ska säljas in. 

 
 

 

Bild 9. Bild på den färdiga produkten i sina tre utföranden. 
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6 Resultat 

Nedan följer resultatet av projektgruppens utförda arbete och prestationer. Resultatet är en 

färdig produkt som går att använda och möjlighet finns att köpa produkten. 

6.1 Produkten 

Med stöttning från Realize så har projektgruppen utformat konceptet genom att konkretisera 

den kreativa tankeprocessen som deltagare genomgår under en fysisk kreativ workshop. 

Resultatet blev att det är en process som genomgås och att den är indelad i faser som valts att 

benämnas som rum. Dessa rum fick namnen Förbereda, Skapa Idéer, Prioritera, Förädla och 

Presentera samt ett övergripande rum Facilitering.  

 

KreativaMetoder.se erbjuder användaren en utbildning i hur man ska utföra en kreativ 

workshop och den består av sex olika rum som har olika fokusområden och metoder med 

olika syften. Konceptutveckling av processen, skapandet av utbildning samt hemsidan 

KreativaMetoder.se är vad projektet har resulterat i. Utöver denna utbildning så finns det 

tillgång till poddar, videos och artiklar på hemsidan som är kreativitetsfrämjande. 

  

Konceptet som projektgruppen har tagit fram och paketerat på KreativaMetoder.se är unikt i 

sitt slag då konceptet utbildning, med kreativitetsfrämjande metoder, är digitaliserat och övrig 

information på hemsidan är samlat på ett nytt och kreativt sätt. Innovationen ligger i att 

produktens koncept är unikt och enastående på grund av sättet som det presenteras på. 

Resultatet är att projektgruppen har tagit fram en komplett utbildning som är anpassad för att 

skapa kreativa arbetsmöten och utvecklat hemsidan KreativaMetoder.se som är fullt 

fungerande. Utbildningen finns att köpa via hemsidan www.kreativametoder.se.  

 

6.2 Användarvänligheten 

Användarvänligheten är validerad och testad av objektiva personer och åtgärder gjordes efter 

deras feedback. Produkten anses nu användarvänlig då justeringar har utförts efter dessa 

tester. Projektgruppen diskuterade några av kommentarer av feedbacken om de skulle 

åtgärdas eller inte, alternativt hur vissa saker kunde förbättras. Dessa punkter har åtgärdats. 

Användarvänligheten är hög nu då utbildningen är lätt att följa och hemsidan är lätt att 

navigera sig igenom.  
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7 Marknad 

Det är viktigt att undersöka produktens marknad och nedan beskriver projektgruppen hur de 

har analyserat och undersökt marknaden. Detta för att se till så att behovet som finns uppfylls. 

 

7.1 Nyhetsgranskning 

I början av arbetet gjorde projektgruppen en nyhetsundersökning genom att söka upp om det 

fanns konkurrenter och potentiella företag som kan bli konkurrenter till denna produkt.  

Vår samarbetspartner Realize arbetar till större del med att erbjuda kunder workshops med 

inriktning på att hjälpa kunden med att skapa mer kreativa arbetsmöten. Det finns 

konkurrenter som erbjuder denna konsulttjänst också. 

Den produkt som projektgruppen har tagit fram är unik tack vare sitt digitala koncept som ska 

erbjuda utbildning i kreativitetsfrämjande metoder. Formatet bidrar till att kunden på ett 

flexibelt sätt kan ta del av vad KreativaMetoder.se erbjuder via både surfplatta, dator och 

mobil.  

Det som kan komma att ske i framtiden är att konkurrenter som finns idag till Realize 

utvecklar produkter som kan komma att konkurrera med KreativaMetoder.se. 

 

7.2 Affärsplan för KreativaMetoder.se 

En affärsplan är utfärdad på produkten för att presentera hur produkten ska nå ut på 

marknaden. I affärsplanen nämns faktorer som affärsidé, kunder, konkurrenter, pristagning, 

projektägare, hur marknadsföringen ska gå till och främsta konkurrensmedlet med 

KreativaMetoder.se. För att se den affärsplan som projektgruppen har tagit fram.  

(Kubr, et al., 2012) (Kotler , et al., 2013). Se Bilaga 38 - Affärsplan för KreativaMetoder.se.    

 

7.3 Marknadsbehov  

Realize har de senaste åren sett att det finns allt fler kunder som är mer benägna att leda sina 

egna kreativa arbetsmöten jämfört med att köpa in konsulthjälp. De har i samband med detta 

sett att kunder har bristfällig kunskap kring att leda kreativa arbetsmöten där resultatet bli  

unika och innovativa idéer. Kunder har ett behov av att leverera effektiva och innovativa 

resultat då konkurrensen ökar och för att vara konkurrenskraftig kan denna produkt hjälpa 

kunden med att komma på innovativa idéer.  

Realize tror att produkten kommer få ett bra bemötande av marknaden. Detta för att 

utbildningen som är framtagen kompletterar den information och kunskap som behövs inför 

att leda kreativa arbetsmöten. Realize beräknar att de kan få ett 50-tal nya kunder tack vare 

produkten KreativaMetoder.se. Befintliga kunder kommer också att kunna dra nytta av 

produkten eftersom denna blir som ett komplement till den fysiska workshopen.  

 

Det som finns på marknaden är erbjudanden om fysiska arbetsmöten för att öka kundernas 

kreativitet inför interna arbetsmöten. Men det som särskiljer denna produkt är det digitala 

format av utbildningen och det kan möjliggöra att användaren kan bli mer motiverad av att i 

egen takt få lära sig hur ett kreativt arbetsmöte går till. Efter att utbildningen är avslutad kan 

användaren i praktiken få utöva metoderna på sina deltagare vid arbetsmötet.  

Produkten är digitaliserad och det gör att kunden på ett flexibelt sätt kan välja när och var 

produkten ska utnyttjas. Digitaliserat format var en självklarhet för att kunna göra 
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utbildningens inlärningsprocess så anpassningsbar efter användarens behov som möjligt. 

Detta koncept som KreativaMetoder.se bygger på finns inte på marknaden idag och det gör 

den unik och innovativ. 

 

I bilagan beskriver Realize vad de vill uppnå som resultat av detta projekt. Se Bilaga 39 - 

Beräkningar från Realize. 

 

7.4 Varumärke 

Hemsidan där utbildningen finns tillgänglig har fått namnet KrativaMetoder.se. Det som är 

huvuderbjudandet med hemsidan är kreativa metoder som ska främja det kreativa tänkandet 

och valet av namn på hemsidan är enkelt att koppla samman med erbjudandet.  

Logotypen som är vald att representera hemsidan är bestående av en glödlampa, ett verktyg 

och texten KreativaMetoder.se. Kombinationen av dessa faktorer gör det enkelt för en 

användare att koppla samman syftet med hemsidan. Glödlampan symboliserar de innovativa, 

kreativa och spännande idéerna som framkommer. Verktyget står för förädlandet av idéerna 

och texten Kreativa Metoder beskriver hemsidans erbjudande till kund. Logotypens 

utformning ska främja lekfullhet och inspiration till att få arbeta med skapade idéer. 

Realize har skapat logotypen och det är inget som projektgruppen är delaktiga i vad gäller 

dess framställning eller namnet KreativaMetoder.se. Bilden nedan visar logotypens till 

KreativaMetoder.se. 

 

 

 

 
 

Bild 10. KreativaMetoder.se Logotype 
 

7.5 Immateriella skyddsstrategier 

Projektgruppen har inte signerat något sekretessavtal med Realize. Detta har inneburit att 

projektgruppen på ett öppet sätt kunnat arbeta med framtagningen av denna produkt. 

Projektgruppens handledare, Jeanette Gullbrand, har varit informerad under hela projektet 

från idé till färdig produkt eftersom hon har stöttat projektgruppen under arbetets gång. För att 

kunna få feedback vad gäller användarvänlighet så har projektgruppen frågat personer om 

deras åsikt på ett öppet sätt. 

Utbildningen som projektgruppen har tagit fram kommer erbjudas via en hemsida på internet 

och det innebär att det går inte att söka patent för utbildningen. Upphovsrätt för de videos som 

laddas upp på hemsidan kan sökas av Realize Projektgruppen har skapat en del bilder som 

finns på hemsidan. Till exempel symbolen som finns på varje metod, rumssymbolerna, 

processbilden och bilderna i bannern som finns på startsidan. Samtliga av dessa skapade 

bilder är det automatiskt upphovsrättsskydd på. Det går inte att söka varumärkesskydd för 

namnet KreativaMetoder.se då det saknas särskiljningsförmåga. Dessa ord var för sig måste 
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andra få använda på ett fritt sätt då det inte är unika ord i sig. (Patent- och registreringsverket, 

2016), (Patent- och registreringsverket, 2016), (Patent- och registreringsverket, 2016) (Patent- 

och registreringsverket, 2016). 

 

7.6  Pristagning av produkt 

Realize har bestämt vilka priser som gäller vid försäljning av utbildningen och tillgång till 

hemsidan KreativaMetoder.se.  

 

De priser som är gäller är följande: 

 

 Alternativ 1: 99 kr för studenter och då erhålls en access som gäller ett år. 

 Alternativ 2: 499 kr och då erhålls en access som gäller ett år. 

 Alternativ 3: 39,900 kr och då erhålls totalt 100 access som vardera gäller ett år. 

 

Varje access till KreativaMetoder.se ger tillgång till: 

 Metoder 

 Artiklar 

 Checklistor 

 Mallar 

 Uppdateringar som sker under den tid som accessen gäller. 

 

På KreativaMetoder.se under sidan "Köp utbildningen" i den svarta bannern finns det 

information om hur besökaren går till väga för att köpa utbildningen. Där finns en länk som 

skickar besökaren vidare till Kreativitetsshoppen.se som är Realize webbshop för samtliga 

produkter och tjänster som de säljer. Realize vill samla sina produkter i en och samma 

webbshop. 

Realize beräknar att de kommer att få en ökad omsättning på 15-20 procent under de första 

12-18 månader när produkten är lanserad. År 2015 hade Realize en omsättning på 3,4 MSEK 

och då motsvarar försäljningsökningen 510 000- 680 000 SEK. Se Bilaga 39 - Beräkningar 

från Realize   

 

7.7  Marknadsföring 

Projektgruppen och Realize enades om hur marknadsföringen av produkten ska gå till. 

Detta för att rikta sig till kundens behov och för att på ett enkelt sätt kunna förklara vad 

KreativaMetoder.se ska hjälpa till med.  

Försäljningsargumentet blev att ”Kreativametoder.se är en utbildning för dig som är eller vill bli 

facilitator/mötesledare för idémöten och kreativa workshops. Där kreativa metoder är garantin för 

att mötena blir nytänkande och resultatfokuserade. Utbildningen är digitaliserad vilket ger dig 

möjlighet att använda den var och när som helst. Det digitala formatet gör att du sparar kostnad 

och tid”.  

För att enkelt förklara produkten och förstärka säljargumentet har en slogan för produkten tagits 

fram och den blev ”Kreativametoder.se - Skapar innovativa idéer!”. Denna gör att kunden snabbt 

förstår vad produktens syfte är. Se Bilaga 40 - Marknadsföring av KreativaMetoder.se   
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8 Framtid  

I detta stycke beskrivs framtiden för produkten. Realize ska se över sin affärsstrategi som 

införandet av denna produkt medför. De vill se över hur de kan sammanfoga denna produkt 

med deras övriga produktportfölj så de får mer synergier mellan produkterna. De vill även 

sprida information om denna produkt till befintliga kunder för att få dem att testa denna 

produkt. Feedbacken från kunderna ska användas till att utveckla produkten ytterligare. 

Realiz ska  se över sina affärsstrategiska mål innan de satsar på en stor lansering.  

 

8.1 Fortsatt produktutveckling  

Framtida utveckling av produkten kommer att kunna ske till stor del av Realize. Exakt vilken 

kunskap som Realize har kring utveckling av hemsidor vet inte projektgruppen. Realize har 

ett stort kontaktnät och de kommer med stor sannolikhet att dra nytta av sina kontakter på 

många sätt för att utveckla produkten vidare.  

 

Framtida utvecklingsområden för Kreativametoder.se som projektgruppen diskuterat är: 

 "Min utbildning" 
Skapandet av Min utbildning där besökaren registreras och programmet kommer ihåg 

vad som sist genomförts. Användaren kan uppskatta att gå in och genomföra 

utbildningen och spara de moment som individuellt genomförts. Detta har varit svårt 

att uppnå under detta samarbete då detta är en funktion som kräver investering i rätt 

dataprogram. Fokus har varit att ta fram en utbildning som är funktionell med det 

tänkta syftet. 

 Chat-funktion  
Chat-funktion med Realize och med andra kunder. Detta för att få en snabb hjälp med 

metoder och att kunder ska kunna hjälpa varandra med utbildningen. Genom att kunna 

prata med varandra kan feedback lämnas om vad de tycker om metoder och dylikt. 

Tanken med detta är att skapa intressanta diskussioner mellan användare och Realize. 

 Utbildningsspår  
I dagsläget finns det tre olika spår som har som syfte att hjälpa kunden genom 

utbildningen. Spåren kan ses som extra vägledning. Spåren är olika då de visar olika 

metoder och antalet metoder som visas skiljer dom åt också. Spåren heter idag Lilla 

Spåret, Mellan-spåret och Stora spåret. Precis som namnen antyder så är lilla spåret 

det grundläggande spåret som behövs för att skapa ett kreativt arbetsmöte. 

I framtiden kan det utvecklas olika spår som riktar sig till olika syften. Exempelvis ett 

Produktutvecklingsspår som innehåller fakta och metoder som lämpar sig extra bra vid 

produktutveckling. 

 Pristagning 
I takt med att KreativaMetoder.se och utbildningen utvecklas så kan pristagningen, för 

att komma åt framförallt utbildningen, komma att justeras och öka i pris beroende på 

vad som ingår i produkten.    

 Internationell spridning 
Produkten kan komma att lanseras internationellt och då kommer hemsidan behöva 

översättas till andra språk. Översättning av språket kommer leda till att 

KreativaMetoder.se når ut till fler användare. 

 Metoder 
Införande av fler metoder kommer med tiden att ske, detta för att produkten ska 

attrahera och behålla redan befintliga kunder av KreativaMetoder.se.  
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 Mallar 

Införande och skapande av fler mallar kommer att ske eftersom behov av mallar 

kommer öka i takt med att antal metoder ökar.  

 Nya verktyg  

Idag finns extra verktyg som artiklar, vides och poddar. Detta kan komma att utökas 

med ytterligare features som ex. föreläsningar, olika profiler, spel och olika 

kreativitetstester.  

 Video på metoder 

Videoinspelningar kan läggas till för att visa hur metoden går till rent fysiskt under en 

workshop eller en videoinspelning där det berättas hur metoden går till.  

 Föreläsningar 
Realize anordnar idag föreläsningar med inhyrda föreläsare. En tanke är att i framtiden 

kommer dessa föreläsningar att spelas in och publiceras på bland annat 

KreativaMetoder.se. 
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9 Diskussion och reflektion  

Nedan följer diskussion och reflektion kring projektet, samarbetet och reflektion från 

företaget.  

 

9.1 Diskussion och reflektion kring projektet  

Vi tycker att resultatet av hemsidan och utbildningen blev riktigt bra. Produkten uppfyller det 

syfte som den är tänkt att göra vid användning. Tanken med att ta fram en sådan här produkt 

är god. Det finns ett behov som information och fakta under rubriken Teori tar upp. 

Resultatet av detta produktutvecklingsprojekt har fått ett lyckat avslut och vi som 

projektgrupp är stolta över det vi har skapat. Realize ser projektet som lyckat och anser att vår 

arbetsinsats varit värdefull. Detta har varit ett viktigt projekt för dom och de har fått hjälp att 

konkretisera produkten och inse svårigheterna med att lära ut sina 15-års erfarenheter via en 

digital utbildning.  

Det har gynnat projektet att ha en projektmodell att följa. Att arbeta flexibelt och lösa problem 

efter hand upplever vi har varit det mest effektiva arbetssättet. De valda projektmodellerna har 

passat detta projekt bra. Under detta projekt har många idéer genererats kring produkten och 

det har inneburit ett krav på att ha en flexibel hållning till resultatet. Detta för att kunna 

utvärdera de olika idéerna och fatta rätt beslut för bästa resultat. Vår åsikt är att framtiden ser 

ljus ut för denna produkt, det är ett nytt sätt att arbeta på men ligger helt rätt i tiden med en 

digital utbildning. Detta projekt har varit mycket lärorikt och vi har lärt oss nyttan av att leda 

arbetsmöten med kreativa metoder. Detta projekt kommer att hjälpa oss i våra framtida 

karriärer då vi ser oss arbeta som projektledare i någon form. Det har också varit lärorikt att få 

ta del av de kreativitetsfrämjande metoderna för att förstå vikten av att metoder kan främja det 

kreativa tänkandet. De mål som sattes upp under rubriken Mål är uppnådda och det är vi 

nöjda med.  

9.2  Reflektioner kring samarbetet med företaget   

Vi tycker att samarbetet har fungerat väl. Resultatet så här långt har vuxit fram och målbilden 

har klarnat efterhand som olika delbeslut har tagits. Emellanåt har diskussion förekommit 

med Realize och olika synvinklar har framförts. Parterna har slutligen enats om hur projektet 

ska fortskrida. Projektgruppen har kommunicerat med både Thomas och Erik i olika faser av 

projektet. Thomas var viktig i första delen av projektet för att bolla idéer och för att förstå hur 

komplext projektet har varit. Senare delen av projektet har största kontakten varit med Erik 

gällande produktutvecklingen vilket har fungerat bra och projektet har därmed kunnat bli 

färdigställt.  

 

9.3  Reflektioner kring projektgruppen 

Projektgruppen har kompletterande egenskaper som driver projektet framåt. Detta projekt har 

resulterat i ett lyckat projekt tack vare hög ambitionsnivå och för att vi har kämpat hårt för att 

uppnå bästa möjliga resultat.  Det har inneburit att ett stort engagemang i produkten efter 

samma höga ambitionsnivå. Vi är stolta över vår prestation och det resultat som vi har 

åstadkommit. Vi har fått ta initiativ under hela projektet för att driva projektet framåt och det 

kan liknas med att agera som projektledare. 
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Samarbete och kommunikation inom gruppen har fungerat bra. När diskussioner uppstått som 

medfört olika synvinklar eller dylikt, så har detta med hjälp av rak och ärlig kommunikation 

kunnat lösas. Detta har gynnat projektet. 

9.4  Reflektioner från företaget  

Även företaget ha gett sin syn på hur de ser på hur projektet gått, resultatet och samarbetet.  

Se Bilaga 41 - Reflektioner från Realize.  

 

9.5  Etik och Moral 

Denna produkt kommer inte strida mot oetiska regler, varken i produkten i sig eller vid 

användning av den. Vid användning av produkten ska samtliga deltagare få komma med idéer 

som andra inte får nedvärdera. Givetvis accepteras inga kränkande uttal om ras, läggning och 

kön.  

 

9.5.1 Lika villkor  
För att deltagare under workshops inte ska uppleva att den strider mot etik och moral så 

uppmanas samtliga användare, av detta material, att acceptera varandra och låta alla delta på 

lika villkor.   

9.6  Hållbar utveckling 

Nedan beskrivs hållbar utveckling för denna produkt ur Social, Ekonomisk och Ekologiskt 

perspektiv.  

 

9.6.1 Socialt perspektiv  
Produkten kommer att gynna sociala arbetsmöten genom att föra samman 

workshopdeltagarnas idéer under workshops på ett följsamt sätt. Facilitatorn som är 

huvudmålgrupp för denna produkt kommer att få goda förkunskaper för att sedan kunna leda 

en grupp på ett bra sätt genom en kreativ workshop. Denna produkt kan komma att föra 

arbetsgrupper inom företag närmare varandra socialt då de via olika övningar får samarbeta 

med övriga deltagare.  

 

9.6.2 Ekonomiskt perspektiv 
För att kunna använda produkten kommer det att krävas utrustning i form av en mobiltelefon, 

dator eller surfplatta som produkten används via. Produkten ska ha ett rimligt inköpspris för 

att attrahera kunder. Övrig kostnad som uppstår för att använda produkten kommer att gälla 

skriv-ut material om så önskas. Eventuella kostnader för att leda en workshop såsom övrig 

utrustning som exempelvis penna, papper och annan rekvisita hör inte direkt ihop med vår 

produkt. Dessa utgifter klassas som övriga utgifter och som hade uppstått även utan denna 

produkt. 

 

9.6.3 Ekologiskt perspektiv 
Produkten i sig kommer inte innebära påfrestning för klimatets kretslopp. Däremot kommer 

produkterna, datorer, mobiltelefoner och surfplattor, som behövs i kombination med denna 

produkt ha inverkan på miljön. De nämnda tekniska utrustningarna består av många 

komponenter och framställningen av alla dess beståndsdelar bedöms ha viss påverkan på 

miljön. I vilken utsträckning de har inverkan på miljön är oklar då framställning av datorer, 

mobiltelefoner och surfplattor sker på olika sätt. 
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10 Slutsats   

Det arbete som projektgruppen har utfört kan visa på att de utfört ett lyckat projekt med en 

produkt som går att använda som resultat. Att ta fram KreativaMetoder.se har varit en 

omfattande process men projektgruppen har med stort engagemang och hög ambition visat att 

det hårda arbetet har lönat sig. De mål som sattes upp för projektet har projektgruppen 

fokuserat på att uppnå och vilket de har lyckats med att genomföra. Dessutom har 

projektgruppen förhållit sig till projektmodellerna som valdes då de kontinuerligt har använt 

ett flexibelt arbetssätt vilket projektmodellerna symboliserar. 

 

10.1  Projektmodell 

Projektgruppen arbetar enligt en kombination av Agil-, Generell och dynamisk projektmodell. 

Kontinuerligt har arbetet utförts på ett flexibelt sätt genom att anpassa sig efter beslut som 

tagits och uppgifter som uppkommit efterhand. Kontakt med Realize har skett fortlöpande via 

telefonmöten, fysiska möten, mailkontakt och via Trello. Detta projekt har medfört flexibelt 

förhållningssätt för att nå bästa resultat. 
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12 Innehållsförteckning Bilagor 

 

1. Företagspresentation   

2. Gantt-schema  

3. Brainstorming  

4. Brainstorming Idéfabriken 

5. BAD: Idékortlek och Idéspelet  

6. Projektplan  

7. Innehållslista  

8. Skiss på rum i 3D  

9. Nio rum  

10. Layoutförslag e-utbildning  

11. Idéspelet online översikt  

12. Brainstorming-rummet  

13. Applayout 

14. WBS-struktur innehåll  

15. PMI MindManager  

16. SWOT-analys  

17. MindManager, alla metoder  

18. Arbetsboard på Trello     

19. Färgschema  

20. Val av processbild   

21. Placering av rumssymbol på introsidor   

22. Metodsymboler   

23. Rumssymboler för underkategorierna   

24. Bildbanner   

25. Artikel- och videosymbol   

26. Bild på Thomas och Erik   

27. Rubriker till metoder   

28. KreativaMetoder.se: Startsida   

29. KreativaMetoder.se: Utbildning–Bli mer kreativ   

30. KreativaMetoder.se: Om kreativitet   

31. KreativaMetoder.se: Metoder   

32. KreativaMetoder.se: Mallar   

33. KreativaMetoder.se: Köp utbildningen   

34. KreativaMetoder.se: Hjälp   

35. KreativaMetoder.se: Om oss   

36. Mallar till metoder   

37. Användarvänlighet - Empirisk undersökning   

38. Affärsplan för KreativaMetoder.se   

39. Beräkningar från Realize   

40. Marknadsföring av KreativaMetoder.se   

41. Reflektioner från Realize 

  



 

 

Bilaga 1 - Företagspresentation   

Projektgruppen har samarbetat med företaget Realize AB, organisationsnummer: 556578-

0490, som startade upp i Göteborg 1998. Företaget är grundat av Erik Valvring och Thomas 

Hagbard och det är dessa två som projektgruppen haft kontinuerlig kontakt med. De arbetar 

som konsulter och deras affärsidé är att leda kreativa workshops.  

Företaget arbetar med att hjälpa kunder med affärsutveckling fast med kreativa inslag. De är 

inom branschen kreativt konsultarbete och med många års erfarenhet gör det dem till väldigt 

stora inom Scandinavien gällande praktisk erfarenhet. Under alla dessa år har de haft ledning 

över 400 workshops och utbildat mer än 10,000 personer i kreativa arbetsmetoder. 

Workshops hålls både på kontoret eller ute hos kunden. Ur miljösynpunkt så påverkar 

företaget miljön genom transport fram och tillbaka från kontoret. Dessa avstånd kan variera 

väldigt stort beroende på lokalisering av kundens beläggning. 

Realize vill ta fram denna produkt först och främst för att de ser ett behov men även också för 

att de ser det som en innovativ produkt som inte finns på marknaden. Personer idag är ofta på 

språng och då gäller det att göra produkten användbar oberoende av platsen där användaren 

befinner sig. Användaren ska kunna använda produkten på bussen, i bilen, på kontoret, 

sittandes i soffan eller någon annanstans helt enkelt. Detta kan motsvara trendspaning på vad 

som användare efterfrågar när det kommer till att anamma nya produkter 

  



 

 

Bilaga 2 - Gantt-schema 

 
Bildtext 1: Här följer ett Gantt-schema över projektet som är utfört under höstterminen 2015.  



 

 

Bilaga 3 - Brainstorming 

 

 
Bildtext 1: En brainstormingsession under tidig början av projektet. Utfört under hösten 2015. 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Brainstorming Idéfabriken 
 

 
Bildtext 2: Resultat av en brainstorming session. Utfört under hösten 2015. 

  



 

 

Bilaga 5 - BAD: Idékortlek och Idéspelet 

 
Bildtext 1: Idékortleken som Realize skapat och som projektgruppen fått ta del av. 

Projektgruppen har utfört metoden BAD (Brain Aided Design) med hjälp av Idékortleken för 

att generera idéer. Utfört under hösten 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Forts. Bilaga 5 - BAD: Idékortlek och Idéspelet 

 
Bildtext 2: Idéspelet som Realize skapat och som projektgruppen fått ta del av. 

Projektgruppen har utfört metoden BAD (Brain Aided Design) med hjälp av Idéspelet och för 

att generera idéer. Utfört under hösten 2015. 
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 Nedan följer projektgruppens projektplan som är utförd under hösten 2015. 

 

Projektgrupp  

Michaela Dellbratt micdel13@student.hh.se  0706-500091  
Marie Johannesson mariej13@student.hh.se 0722-085889  
Projektmedlemmarna är studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad.   
 

Uppdragsgivare  

Realize AB, Fabriksgatan 25, 412 50 Göteborg    
Thomas Hagbard - Ägare, VD, Idépilot, utbildare  
hagbard@realize.se  
 

Erik Valvring - Ägare, CTO, Idépilot, utbildare  
erik@realize.se 

  
Handledare och Examinator   

Handledare Jeanette Gullbrand  jeanette.gullbrand@hh.se   
Examinator Leif Nordin leif.nordin@hh.se  
 

Bakgrund  

Realize grundades 1998 i Göteborg och företaget arbetar som konsulter för organisationer 
och företag som vill lära sig att bli mer innovativa och kreativa. Realize hjälper kunder genom 
att utbilda i olika verktyg och metoder vilket ska hjälpa kunder att våga ge idéer, stora som 
små, en ärlig chans. Detta kan resultera i att det utvecklas och skapas spännande 
innovationer. Dessa innovationer kan exempelvis leda till att kunden blir unik på marknaden 
eller kanske finner en ny marknad att utforska. Effekten utav detta är att kunden blir mer 
konkurrenskraftig, vilket resulterar i ökad lönsamhet. Kunden får utbildning inom olika typer 
av verktyg för kreativt idéskapande och vetskap om metoder som kan användas för att 
förädla idéerna till nya produkter, tjänster och affärsmodeller.  
  

Realize arbetar idag med utgångspunkt från kontoret i Göteborg eller på plats ute hos kund. 
Fördelen med att arbeta från kontoret är att de har Idéfabriken hos sig. Idéfabriken består av 
ett omfattande rum med en mängd olika stationer. Rummet är uppbyggt som ett kreativt 
mötesrum med olika stationer som syftar till att gynna idéprocessen. Realize håller i en 
workshop för kunden och denna hålls fördelaktigt i Idéfabriken.  
 

Syftet är att Realize arbetar som facilitator under workshopen vilket stöttar och hjälper 
kunden i idéprocessen. Realize har tagit fram en del nya metoder för att öka kreativiteten i 
idéprocessen och detta har skett  i form av skapande av bland annat ett idéspel samt en 
idékortlek. Många gånger har de upplevt att kunderna inte har tid och/eller resurser att 
komma till idéfabriken för att få konsulthjälp, därför sker vissa workshops ute hos kunden. 
Målet är att den förmedlade  kunskapen som lärs ut ska bli ett självklart hjälpmedel i det 
vardagliga arbetet för kunden.   
 

Hur når man ut till fler kunder utan att lägga resurser på resor och personal?    
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Realize vill skapa en lättillgänglig digitaliserad konsulthjälp, där användare får tillgång till 
olika hjälpmedel som ska gynna idéprocessen. Där finns information om olika metoder och 
beskrivning om hur de tillämpas. Nya kunder som inte varit på workshops tidigare får se ett 
urval av vad som finns, verktyg och metoder, och kan på så vis få mersmak av vad Realize 
kan erbjuda. De kunder som redan varit på en workshop får en repetition av metoderna och 
ett verktyg för att leda nya idéprojekt på egen hand utan konsulthjälp.  
 

Idag är konkurrensen på marknaden hård och det gäller för organisationer att vara unika på 
marknaden för att överleva. Hur ska den unika idén födas för att få företaget att utvecklas 
och överleva i framtiden? Den kreativa processen kan behöva vägledning till en början och 
det måste ske på ett naturligt och tillgängligt sätt. Idag finns konsulthjälp samt kurser att 
vända sig till då man hamnat i ett tillstånd då man behöver kreativ hjälp och vägledning. Det 
är oftast väldigt dyrt att använda dessa tjänster. Med ett digitaliserat verktyg nås kunskapen 
på ett tillgängligt sätt och kostnaden går att reducera.  
 

Syfte  

Projektet kommer att skapa följande nytta för Realize och för användaren.    
 

Realize    

 Realize ska nå ut till fler kunder på ett effektivt sätt genom att finnas tillgängliga via 
ett digitalt hjälpmedel.  

 Det digitala hjälpmedlet ska komplettera den konsulthjälp som Realize i dagsläget 
utför fysiskt vilket medför att de kan konsultera fler kunder än idag.  

 Realize får ett bredare produktsortiment som förstärker dem på marknaden och 
bland deras konkurrenter, vilket ger Realize en konkurrensfördel.  

 Nya som såväl befintliga kunder ska få en tryggare kundrelation och ett starkare band 
till Realize.  

 

Användaren  

 Verktyget ska alltid finnas tillgängligt för användaren så  att information om verktyg 
och metoder finns när de behöver hjälp och att de i egen takt ska kunna påverka 
inlärningen av det digitaliserade hjälpmedlet.   

 Användaren ska få mer kompetens kring att hantera idéer stora som små, på ett 
tillgängligt och smidigt sätt. Idéhanteringen syftar till att utforska nya idéer på djupet 
i ett tidigt stadie istället för att snabbt avfärda dem. Detta ska hjälpa dem att bli mer 
innovativa i sin idéprocess.  

 Användaren nyttjar verktyget i workshops på befintlig plats och får stöd att utföra sin 
workshop.  

 Användaren sparar kostnader i både tid och pengar på att inte åka iväg på 
workshops.   

 Användaren får verktyg för att skapa fler idéer som i sin tur förädlas. Detta utmynnas 
i nya innovativa produkter/tjänster som gynnar konkurrenskraft och gör att 
affärsmöjligheterna ökar.   

 Effektiviteten i processen ökar för användaren genom att nya idéer kommer fram 
snabbare och kvaliteten på idéerna blir bättre då man vågar tänka "outside the box".   
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Mål   

Projektet ska leda till ett koncept för ett digitaliserat verktyg som hjälper användare att få 
fram innovativa och kreativa idéer. Konceptet innehåller olika verktyg och metoder.   
Målet delas upp i följande etapper.   

1. Utforma koncept    
2. Digitalisera koncept.   

a. Testversion med ett urval av verktyg och metoder samt valda huvuddelar av 
konsultonlinetjänsten  

3. Lansera testversion på utvalda användare  
4. Utvärdera testversion  

a. För att få feedback   
b. Analysera resultatet  

 

Avgränsningar    

Idéprocessverktyget är gjort på svenska språket men kan i framtiden komma att översättas 
till andra språk. Realize ansvarar för utgifter och kostnader som uppkommer inom ramarna 
för projektet. Produkten ska innehålla ett urval av verktyg och metoder för att få en 
helhetsbild. Ytterligare skapning av verktyg och metoder ingår inte i projektet.   
 

Förutsättningar   

Alla parter tar sitt respektive ansvar och levererar det de förväntas enligt tidsschema. Båda 
parter behåller fortsatt intresse för projektet. Realize väljer att investera i projektet. 
    

Krav och kriterier    

Projektet ska uppfylla vissa krav och kriterier för att projektet ska anses lyckat.  
  

Produktkrav   

 Digitaliserad helhetsbild över plattformen och dess uppbyggnad  

 Innehålla verktyg och metoder för idéprocessen  

 Kontaktinformation till Realize  

 Innehålla Realize logotype och grafiska profil  

 Ska vara uppdateringsbar  

 Ska visuellt upplevas som strukturerad med snygg grafik  
 

Projektkrav   

 Samla befintliga verktyg och metoder som används idag  

 Utforma koncept för hur dessa ska presentera  

 Skapa en digitaliserad produkt  

 Hålla tidsram och budget  

 Affärsplan för hur produkten ska implementeras och bli lönsam    

 Kontinuerlig kontakt med Realize  
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Kommunikation/Informationsplan   

Gruppen använder sig av Microsoft One Drive för att ladda upp, skriva, redigera och dela 
filer. All information kring projektet såsom analyser, ritningar, anteckningar finns tillgängligt 
för båda projektmedlemmarna. Gruppen har mötesplatser hemma hos varandra och i 
skolans projektrum. Projektgruppen är lokaliserad på samma ort vilket gör att stor del av 
kommunikationen kommer att ske i form av personliga möten.  
 

Varje vecka har projektgruppen arbetsmöten vilket sker huvudsakligen på måndagar och 
minst en valfri dag till i veckan. En gång i veckan sker ett informationsmöte till beställaren via 
telefon eller mail. Möte med handledaren sker på måndagar och då lämnas också en 
veckorapport in från den gångna veckan. Därefter bestäms veckans arbetsuppgifter/uppdrag 
och när det ska vara klara. För att kommunicera och förmedla information utanför möten 
och skolan finns en chatt på Facebook samt att mobiltelefon och sms används.   
 

Intressenter  

Nedan beskrivs intressenter som har en koppling till projektet.  
Kärnintressenter:   
Projektgruppen, handledare   
Primärintressenter:   
Realize, kunder, examinator   
Sekundärintressenter:   
Konkurrenter, Klasskamrater, Kunder, anställda på Realize, Högskolan i Halmstad  
  

Tid/Resursplanering  

Projektets tid planeras i ett Gantt-schema där aktiviteterna listas upp på en tidslinje.   
Bilaga för Gantt-schemat finns att tillgå i Bilaga 2 - Gantt-schema.  
   
Budget  

I dagsläget är ramarna för resultatet inte helt bestämt vilket gör det svårt att säga en budget 
för projektet. Realize är beredda att betala för rätt koncept och vill då lägga upp en 
affärsmodell för det nya konceptet, i nuläget finns därför ingen budget.    
 

Riskanalys   
En riskanalys över projektet har gjorts med Miniriskmetoden för att identifiera risker och 
värdera dem samt planera eventuell åtgärd.  
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Bildtext 1: Riskanalys för projektet 

Sammanfattning riskanalys  
Största risken enligt ovan är att projektgruppen och Realize inte kommer överens. Detta 
förebyggs genom att projektgruppen och Realize kommer överens om en projektplan samt 
genom att ha täta avstämningar sker under projektets gång. Förväntningar från båda parter 
kommuniceras på ett öppet och rakt sätt så att missförstånd minskas.   
Näst största risken är att projektgruppen inte kommer överens, detta kommer att påverka 
projektet väldigt mycket men eftersom sannolikheten inte är så stor kommer riskåtgärderna 
ovan att räcka.  
Sannolikhet för att någon projektmedlem blir sjuk kan inträffa men med god framförhållning 
och kommunikation ska denna risk minskas. 
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Innehåll Realize konsulthjälp online 

- Länk från Realize hemsida till Realizeonline 

-          Utseende:  

o   Realize färger  

o   Realize Logotyp  

o   Sprida gott rykte ex. #realizeonline  instagram.  

o   Andra sinnen?  

  Hörsel  

  Syn  

  Känsel (tryck, spela, använd tangentbord) 

o   Layout  

  Enkel och lättförståelig produkt (Tänk Iphone 

användarvänlig)  

  Färger (för kreativt)  

  Snygg 

  Designad  

  Ikoner  

  Bilder 

         Illustrerat  

         Foto  

o   Ide´spelet  

o   Ide´fabriken 

-          Funktioner  

o   Säljande text om kursen/produkten/Realize 

o   Guide till hur utbildningen fungerar i form av frågor att besvara 

o   Olika nivåer på kursen 

o   Innehåll i steg för steg utbildning 

  Verktyg och metoder (från böcker, spel, häfte. workshops, 

huvudet?)  

o   Frågeställning styr vilken av nedan grupper 

som gäller (Guide till hur processen ska gå till)  

         Brainstorming  

         Slack  

         Canvas  

         SWOT  

         Rollspel 

         Bygga vidare 

         Urval  

         Tips & Trix  

         m.m.m.m. 

         Idékortlek? alt köpa  

         Scenarios  
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  Spela idéspel online  

         Tävling med andra grupper inom företaget 

         Köps separat utanför abonnemang  

  Gruppdynamik  

         Övningar 

         Olika roller  

o   Hur ska steg för steg-utbildningen se ut:  

  Text  

  Bilder  

  Video att titta på  

         På verktyg och metoder  

o   Bild  

o   Text 

o   Ljud  

o   Någon pratar  

         Annan video om extramaterial utöver verktyg & 

metoder  

         Föreläsning av Realize 

         Föreläsning av andra utomstående 

  Skriv ut material  

         Ladda ned 

         Printa ut  

o   Mallar  

  Ex Canvas på A4/A3  

  SWOT  

         Miniformat idéfabriken  

o   Schackrutor och ha egna pjäser  

  Chat med läraren inuti kursen 

  Tävling/interaktion/feedback med grupper från annat 

företag 

         Crowdsourcing  

o   Resultat av utbildning  

  Test i slutet för att kolla om utbildning gav resultat 

         Frågor 

  Certifiering 

  Kreativ profil kan skrivas ut  

  Feedback – Realize skickar ut fråga till kunder som använt 

deras produkt. Uppföljning. Förslag om boka konsulthjälp. 

  Summering av sin egen utbildningsnivå, avklarade 

kurser/metoder?  

         20 småtest – 1 diplom?  
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o   Kunden ska kunna ge feedback på verktyg & metoder  

  Betygsätta genom att ge stjärna på verktyg & metoder 

(eller kanske glödlampa istället för stjärna) – synlig för alla. 

(Recension Nelly/Body Shop) 

  Synlig feedback/kommentarer från kunden 

         Ge egna förslag på hur man använt verktyg & 

metoder?  

o   Godkännas av Realize innan publicering?  

  Feedback/kommentarer till Realize   

         Ge egna förslag på hur man använt verktyg & 

metoder 

o   Kontakt med Realize  

  Boka konsulthjälp  

  Ringa/maila/Chatta 

  För frågor och synpunkter 

  Länk till Realize Hemsida 

o   Beställa  

  Idéspel 

  Idékortlek 

  Konsulthjälp pris bokning 

  Post it   

  Koner  

  Kit 

         Kläder 

         Rekvisita  

o   Basic  

o   Premium  

  Skriva på bordet –? whiteboard 

  Pennor  

Kostnad  

-          Certifiering 

-          Abonnemang  

-          Hyra 

-          Engångspris 

-          Partner?  

-          Olika nivåer (tillgång till)  
 

 

Idag:  

5. Problem  

6. Idéer  

7. Koncept  

= Innovativa  
 

  



 

 

Bilaga 8 - Skiss på rum i 3D 

 

 
Bildtext 1: 3D-skiss av rum. 

  



 

 

Bilaga 9 - Nio rum 

 
Bildtext 1: Thomas mail om 9 rum 

 

 

    
Bildtext 2: Foto på egen enkel skiss på några rum med innehåll. 
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Bildtext 1: Här syns upplägget av kolumnerna Idéspelet, Min Utbildning, Kontakt och Skriv 

ut. 

 

    
Bildtext 2 och 3: Här syns ett förslag till layout där 1,2,3,4 symboliserar olika verktyg.  



Bilaga 11 - Idéspelet online 
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Bilaga 12 - Brainstorming-rummet  

 

 

 
Bildtext 1, 2 och 3: Här visas strukturen för brainstorming-rummet. 
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  Bildtext 4 och 5: Här visas strukturen för brainstorming-rummet.   
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  Bildtext 6 och 7: Här visas strukturen för brainstorming-rummet.   



 

 

Bilaga 13 - Applayout 

 
         Bildtext 1: Innehåll applayout  
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Bildtext 2: Innehåll applayout   
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         Bildtext 3: Innehåll applayout  

 

  



 

 

Bilaga 14 - WBS-struktur innehåll 
 

 

Bildtext 1: Foto från mötet över struktur och upplägg. 

 
  



 

 

Bilaga 15 - PMI MindManager 

 

Bildtext 1: Foto från MindManager på metoden PMI. 
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Bilaga 16 - SWOT-analys 

 

SWOT-analys genomförd på produkten, utförd den 14 december 2015. 

 

Bildtext 1: SWOT-analys på produkten. 

 

Styrkor  
Produkten som utvecklas skapar ett nytt koncept bestående av innovativa metoder och verktyg 

som hänger ihop och som är sammansatt i en produkt på ett nyskapande sätt.sVägledningen 

som kommer att finnas i verktyget är noga genomtänkt och på grund av det kommer 

produkten att upplevas enkelt och följsam. Detta är viktigt för att en användare ska tilltalas. 

Denna kan komma att vara ett avgörande material för ett innovativt arbete.  

Genom att vara ny på marknaden ger fördel i form av att vara först med att attrahera ett 

kundsegment med en ny produkt. Detta bidrar samtidigt med konkurrensfördel för Realize 

genom att de erbjuder en ny produkt och breddar sin produktmix. Dessutom kommer detta 

leda till merförsäljning för företaget. Produkten kommer att vara lättillgänglig för användaren 

genom att den ska köpas direkt via internet och den kommer att kunna användas via telefon, 

surfplatta eller dator. En fysisk workshop kostar ganska mycket pengar, ca 40.000 kr och 

uppåt, och denna produkten blir ett billigare alternativ till den produkten/servicen.   
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Svagheter  
En stor svaghet kan bli att användare sprider informationen som finns i produkten på ett privat 

sätt vilket kan resultera i att företaget förlorar kunder. Detta leder till att försäljningen kan 

komma att påverkas negativt. Dessutom kan det bli så att produkten upplevs mer som en e-

learning och att den då inte upplevs som speciellt givande utan som mer tråkig produkt. På 

grund av annan okänd orsak kan också leda till att produkten inte upplevs som att den 

tillgodoser behovet som fanns till att köpa produkten. Detta är orsaker som kan göra att 

försäljningen inte går som planerat. Hur pristagningen ska gå till för produkten kommer att 

ske längre fram i projektet. Dock kan fel pristagning påverka försäljningen av produkten. 

Lyckas inte produkten med att vara lätt att använda så kan det få följder som att produkten 

upplevs svår att hantera.  

 

Möjligheter 
Framtida expansion av produkten har all möjlighet att lyckas. Genom att nå internationellt så 

krävs det egentligen bara att översätta språket i produkten till önskat språk. Att utveckla 

produkten genom att ha fler funktioner och större bredd på innehållet har företaget redan 

funderat på. En funktion som är tänkt att vara med i produkten är Feedback från användare. 

Syftet är att på så vis succesivt kunna utveckla och förbättra produkten och göra en nyare 

version. Möjligheten med detta är att fler kunder får upp ögonen för produkten och på så vis 

får företaget ytterligare fler kunder. Företaget kommer dessutom stärka sitt varumärke, 

Realize, ännu mer vilket är gynnsamt.  

 
Hot  
Konkurrenter utgör alltid ett hot. Det finns konkurrenter till Realize men de kanske inte 

erbjuder exakt samma utbud. Ett hot skulle kunna vara att konkurrenter kopierar produktens 

material.  Kunder som köper produkten och som sedan delar materialet med andra på ett dolt 

sätt utgör ett stort hot mot denna affärsidé. Tanken är att produkten ska vara uppdateringsbar 

och detta kan komma att ta mer tid än vad som finns tillgängligt för företaget. Sedan krävs det 

även tid för att underhålla produkten och att hantera feedbacken som användare är tänkt att 

dela med sig av. Företaget kan ha missbedömt behovet och det kan resultera i att ingen köper 

produkten.  

  



 

 

Bilaga 17 – MindManager, alla metoder 

 

 
Bildtext 1: Foto från MindManager över samtliga metoder som nu finns programmerade på 

KreativaMetoder.se. 

  



 

 

Bilaga 18 – Arbetsboard på Trello 

 
Bildtext 1: Fotot visar ett utdrag från arbetsboarden. 

  



 

 

Bilaga 19 - Färgschema 

  

Färgscheman, skapat 30 mars 2016 

Nedan följer åtta förslag på färgteman som vi har tagit fram för att kunna ha lite olika 

alternativ vad gäller att ge processbilden, gällande kreativa processen, och kreativametoder.se 

ett mer färgglatt utseende.  

Färgkombinationerna nedan tyder på att vi har tagit fram förslag vad gäller att hålla oss till en 

färgskala eller att mixa olika färger. Sedan har vi även funderat mer kring kontraster, så som 

skarp eller dov nyans. Vi har tänkt mycket på hur färgerna ska upplevas av användaren, 

intrycket färgerna ger och att kombinationen av färgerna ska ge ett behagligt intryck. 

  

Alt. 1 Gröna nyanser 

 
  

Alt. 2 Blå/grå nyanser  
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Alt. 3 Färgglatt skarpa färger 

 
  

Alt. 4 Färgglatt  
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Alt. 5 Dova färger 

 
Alt. 6 Ljusa färger 

 
Alt. 7 Rosa/blå nyanser  
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Alt. 8 Färgglatt med gult  

  
 

  

Val av färgkombination 7 april 2016 

Beslut fattades gällande att välja alternativ tre med färgglada skarpa färger. Detta grundades 

på att denna kombination kändes härlig för ögat att titta på och att den är könsneutral. 

Eftersom kreativametoder.se har som syfte att sprida kunskap om kreativitet så då resonerar vi 

kring att detta färgval känns glatt vilket inbjuder till att kreativitet och nytänkande sätts igång. 

Dova färger valdes bort då intrycket inte kändes övertygande eller lockande för ögat att titta 

på. En färgkombination av samma färgskala upplevde vi som fint och behagligt att titta på 

men det ger inte ett intryck av att fånga betraktarens uppmärksamhet.  

 

 

  



 

 

Bilaga 20 – Val av processbild  

Här beskrivs hur den befintliga processbilden kom till. 

 

Processbild 30 mars   
Nedan följer fyra förslag på en kommande process bild som senare ska tydligt framgå på 
kreativametoder.se. Den ska visa på hur den kreativa processen ser ut som vi har 
konkretiserat. Processen består av fem rum och ett övergripande rum som är 
återkommande under hela processen. Det finns en kronologisk ordning som ska följas 
och därmed framgå i process bilden. Krav för process bilden har varit:  

 Fem steg  
 Ett steg som är övergripande över hela processen  
 Symbolisera en process   
 Kronologisk ordning ska ögat kunna urskilja  
 Färgval som hjälper ögat att snabbt överblicka och förstå bilden  

  
Alternativ ett: 
Denna bild beskriver en process som tar sig uppför liknande en trappa. Dessutom är 
trappan riktad från vänster till höger vilket tyder på att processen rör sig framåt.  

 
  



 

 

Forts. Bilaga 20 – Val av processbild  

  
Alternativ två: 
Alternativ nummer två visar våningar, nerifrån och upp, och ett tak som ska symbolisera 
det sjätte och övergripande steget för processen. Här tänkte vi att en hiss kan 
symbolisera förflyttningen mellan rummen.   

  
    
Alternativ tre: 
Vanligtvis är symbolen av en pil enkel att förknippa med en process. Pilen visar 
riktningen och kombinationen nedan med både pil och ”Rum-texten” ger samtidigt en 
kronologisk ordning som ska följas för att komma framåt i processen.

 
  



 

 

Forts. Bilaga 20 – Val av processbild  

 

Alternativ fyra: 

 
Bildtext 1: Inspiration till alternativ fyra. 

 
Ett annat koncept som diskuterades var att göra en processbild som liknar en planritning. 

Detta för att knyta an till vårt val av att benämna processens olika delar till ”rum” och rum 

finns i traditionella planritningar. Vi utgick från en klassisk planritning som inspiration och 

skissade på en egen variant med våra fem rum och det sjätte rummet som sträcker sig över 

hela processen. För att tydliggöra att det sjätte rummet sträcker sig över hela processen så 

tilldelades det rummet en hel våning.   

  



 

 

Forts. Bilaga 20 – Val av processbild 

  
Val av processbild 7 mars 2016  

Bilden nedan visar den processbild som är vald. Bilden har ett tydligt budskap med de 
olika rumsindelningarna och pilen som visar processen framåt. Färgvalet blev lite 
modifierat mot det som valdes först men projektgruppen är nöjd med denna 
färgkombination.  
  

  
Bildtext 2: Vald processbild.  
  



 

 

Bilaga 21 – Placering av rumssymbol på introsidor 

  

Rumssymbol till introduktionssidan för respektive rum 18/4 

Denna bilaga visar endast utseendeförloppet för Rum 1 – Förbereda men principen 
kommer vara den samma på samtliga fem rum.    
Nedan visas val av placering av den bild som ska infogas på varje introduktionssida för 
respektive rum. Tanken med att introduktionssidorna för respektive rum ska se likadan 
ut är att det ska upplevas enkelt att orientera sig på kreativametoder.se.   
  
Bild 1: Rumssymbol   
Togs beslut om att varje introduktionssida för respektive rum ska erhålla en symbol för 
att det ska visa på tydlighet om var på hemsidan man befinner sig. Bilden visar den valda 
symbolen. Symbolen valdes för att knyta an till processbilden (se bilaga xx – 
processbild). Det ska vara lätt för ögat att orientera sig på hemsidan.  
  

  
Bildtext1: Rumssymbol för Rum 1 - Förbereda. 
  
  



 

 

Forts. Bilaga 21 – Placering av rumssymbol på introsidor 

  
Bild 2: Introduktionssidan före - utan symbol  
Bilden visar hur introduktionssidan såg ut före rums-symbolen infogades.   

 
Bildtext 2: Introduktionssidan före utan bild.  
  
  



 

 

Forts. Bilaga 21 – Placering av rumssymbol på introsidor 

 

Bild 3: Infogande av egendesignad bild på introduktionssidan för respektive rum  
Bilden visar nu att det finns en bild på introduktionssidan för rummet. Fokus här var att 
få in symbolen på introduktionssidan. Nästa steg var att hitta rätt placering av symbolen.  

 
Bildtext 3: Introduktionssidan med bild. 
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Bild 4: Vald placering av symbol  
Rumssymbolen placerades till vänster om texten. Detta för att bilden tydligt ska synas 
och att det ska framgå skillnad på när varje rum börjar.  
  

 
Bildtext 4: Introduktionssidan med vald placering av rumssymbolen.  
 

 

  



 

 

Bilaga 22 - Metodsymboler 

 
Val av metodsymbol 

Projektgruppen tog fram lite olika förslag på hur metodsymbolen skulle kunna se ut. Det 

diskuterades om vilken text som skulle finnas med på symbolen och var texten sen skulle 

placeras. 

 Siffran finns med för att symbolisera vilket rum metoden tillhör. 

 Texten "Metod" ska symbolisera att det är en metod som besöks på hemsidan. 

 Texten "Förbereda" var ett förslag att rummets namn skulle finnas med på sidan för att 

koppla samman metod med rum. "Förbereda" ska i så fall bytas ut till det rum varje 

metod tillhör. 

 
Bildtext 1: Projektgruppens olika förslag på metodsymbol. 

 

 

Val av metodsymbol för respektive rums metoder 

Resultatet blev att metodsymbolen fick texten "Metod", "Rum" och rummets nummer. 

 
Bildtext 2: Det valda utseendet på metodsymbolen för respektive rum. 

 
  



 

 

Bilaga 23 – Rumssymboler för underkategorierna 

 

 
Bildtext 1: Underkategorier på Rum 1 - Förbereda, Rum 2 – Skapa idéer och Rum 3 - 

Prioritera.  



 

 

Bilaga 24 – Bildbanner 

 

Bildtext 1: Bannerbild nummer ett. 

 

Bildtext 2: Bannerbild nummer två. 

  



 

 

Forts. Bilaga 24 – Bildbanner 

Bildtext 3: Bannerbild nummer tre. 

 

Bildtext 4: Bildbanner i färg. Bildbanner nummer fyra.  

 

Bildtext 5: Bildbanner med svart platta. Bildbanner nummer fem. 

 

  



 

 

Bilaga 25 – Artikel- och videosymbol 

 

 

Bildtext 1: Artikelsymbolen med sin tillhörande text, från KreativaMetoder.se. 

 

 

Bildtext 2: Videosymbolen med sin tillhörande text, från KreativaMetoder.se. 

  



 

 

Bilaga 26 – Bild på Thomas och Erik 

 

 
Bildtext 1: Foto på ägarna: Thomas och Erik. Foto från Kreativametoder.se. 

 

  



 

 

Bilaga 27 –  Rubriker till metoder 

 

 
Bildtext 1: Utdrag på några av de 38 rubrikerna. 



 

 

Bilaga 28 – KreativaMetoder.se: Startsida 

 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Startsida". Bilden visar vad som finns på denna sida. 

 
 

Bildtext 1: Startsidan på KreativaMetoder.se. 

 

  



 

 

Forts. Bilaga 28 – KreativaMetoder.se: Startsida 

 
Bildtext 2: Startsidan på KreativaMetoder.se. 

 

 

  



 

 

Bilaga 29 – KreativaMetoder.se: Utbildning–Bli mer kreativ 

 

Bildtext 1: Sidan "Utbildning – Bli mer kreativ" på hemsidan. 

  



 

 

Forts.  
Bilaga 29 – KreativaMetoder.se: Utbildning–Bli mer kreativ 

 
Bildtext 2: Sidan "Utbildning – Bli mer kreativ" på hemsidan. 

  



 

 

Forts.  
Bilaga 29 – KreativaMetoder.se: Utbildning–Bli mer kreativ 

 

Nedan visas bilder över respektive spår som finns under sidan "Utbildning – Bli mer kreativ".  

 

 
Bildtext 1: Lilla spåret. 

 

 
Bildtext 2: Mellan-Spåret. 



 

 

Forts.  
Bilaga 29 – KreativaMetoder.se: Utbildning–Bli mer kreativ 

 

 
Bildtext 3: Stora spåret. 

 

  



 

 

Bilaga 30 - KreativaMetoder.se: Om kreativitet 

 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Om kreativitet". Bilden visar vad som finns på denna 

sida. 

 
Bildtext 1: Sidan "Om kreativitet" på hemsidan. 

 

 

  



 

 

Forts. Bilaga 30– KreativaMetoder.se: Om kreativitet 

 

Bildtext 2: Sidan "Om kreativitet" på hemsidan. 

 



 

 

Bilaga 31 – KreativaMetoder.se: Metoder 

 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Metoder". Bilden visar vad som finns på denna sida. 

Här finns alla metoder samlade som finns i utbildningen. 

 

Bildtext 1: Sidan "Metoder" på hemsidan. 

  



 

 

Forts. Bilaga 31 – KreativaMetoder.se: Metoder 

 

Bildtext 2: Sidan "Metoder" på hemsidan. 

  



 

 

Forts. Bilaga 31 - KreativaMetoder.se: Metoder 

 

Bildtext 3: Sidan "Metoder" på hemsidan. 

  



 

 

Forts. Bilaga 31 - KreativaMetoder.se: Metoder 

 

Här visas metoden Flytta Egenskaper. 

 
Bildtext 4: Metoden Flytta Egenskaper. 

  



 

 

Bilaga 32 – KreativaMetoder.se: Mallar 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Mallar". Bilden visar vad som finns på denna sida. 

Här finns alla mallar som är skapade och information om vilken metod de tillhör. 

 

 
 

 

  



 

 

Forts. Bilaga 32 – KreativaMetoder.se: Mallar 

 

 
Bildtext 1: Sidan "Mallar" på hemsidan. 

 



 

 

Bilaga 33 - KreativaMetoder.se: Köp utbildningen 

 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Köp utbildningen". Bilden visar vad som finns på 

denna sida. 

 
Bildtext 1: Sidan "Köp utbildningen" på hemsidan. 

 

 



 

 

Bilaga 34 – KreativaMetoder.se: Hjälp 

 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Hjälp". Bilden visar vad som finns på denna sida. 

 
Bildtext 1: Sidan "Hjälp" på hemsidan. 

  
  



 

 

Bilaga 35 – KreativaMetoder.se: Om oss 

Här visas sidan på hemsidan som heter "Om oss". Bilden visar vad som finns på denna sida. 

 
Bildtext 1: Sidan "Om oss" på hemsidan. 

  



 

 

Forts. Bilaga 35 – KreativaMetoder.se: Om oss  

 

Bildtext 2: Sidan "Om oss" på hemsidan.   



 

 

Bilaga 36 - Mallar till metoder 

Bildtext 1: Mall till metoden PMI   



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder 

 
Bildtext 2: Mall till metoden 2x2 Matris Ansträngning vs Inverkan  



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder 

Bildtext 3: Mall till metoden 2x2 Matris Kreativitet vs Realism.   



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder 

Bildtext 4: Mall till metoden Idéracet.  



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder 

Bildtext 5: Mall till metoden Kombinera.   



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder  

 
Bildtext 6: Mall till metoden Varför-Hur-Hissen. 

  



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder

Bildtext 7: Mall till metoden Inversen. 
  



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder  

Bildtext 8: Mall till metoden VP-Canvas. 

 



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder 

 
Bildtext 9: Mall till metoden BMC. 



 

 

Forts. Bilaga 36 - Mallar till metoder 

 
Bildtext 10: Mall till metoden Flytta egenskaper.   



 

 

Bilaga 37 - Användarvänlighet - Empirisk undersökning 

 

Utvärdering med testperson 1:  

Genomgång av produkt steg för steg för att testa användarvänlighet.  

Analysen är uppdelad på de sidor som finns på bannern.   

  

Startsida  

         Testpersonen förstår inte först vad det är för någon sida, scrollar ned och hittar 

Välkommen text och en kort beskrivning av produkten ”Digital utbildning med metoder 

som främjar kreativitet”. Detta är bra och ger en bra förståelse. Förstår då vad det är. Syfte 

uppfyllt.   

         Vill sedan se erbjudandet men det står inte där.  

o   Lägg till erbjudande vem det är till för.  MJ/MD Ändrar 

         Kreativa processen står förklarat men inte intressant just där.  

o   Tas bort därifrån. MJ/MD Ändrar 

         Hur det är upplagt flytta upp tidigare så att man ser rummen. Inte lika viktigt med 

kreativa processen som med boxar för rum.  

o   Flytta upp boxar ovanför processen och tidigare på sidan. MJ/MD Ändrar 

         Klickar på Bli mer kreativ länken och hamnar på den sidan. Bra att den finns. Naturligt 

flöde dit. Syfte uppfyllt. 

  

Bli mer kreativ  

         Spåren är bra, testpersonen antar att det är betalning per spår. Detta stämmer ej. 

Erbjudande och priser behövs tidigt för att förklara vad man får. Saknas nu.  

o   Pris för produkt ska läggas till när kostnaden är bestämd av Realize. Vi lägger 

till en rad om erbjudande, fiktivt pris och förtydligar att spåren endast är en 

hjälp. MJ/MD Ändrar  

         Testpersonen klickar vidare på sidan affär 

 

Affär   

         Spåren är bra Lägga till en sida om att du länkas vidare och vad det är för syfte.  

MJ/MD Ändrar 

         Testpersonen klickar vidare på Metoder  

  

Metoder  

         Rörig sida med bara metoder upplagda på en lista. Bättre med rum, dela upp för att få 

större överblick.  

o   Förtydliga med rum och dela upp metoderna. MJ/MD Ändrar 

         Testpersonen klickar vidare på Om kreativitet  

  

Om kreativitet  

         Kul och tydlig sida. Syfte uppfyllt. Inga ändringar 

         Testpersonen går vidare till Om Oss  

  

Om oss   

         Förväntar sig att se erbjudandet där, vem den är till för och hur används. En del av 

syfte uppfyllt.  

o   Förtydliga med erbjudande i starten när pris är klart. MJ/MD ändrar  



 

 

Forts. 
Bilaga 37 - Användarvänlighet - Empirisk undersökning 

  

Startsida och rum    

         Vågar inte klicka på rum för tror att det kostar.  

o   Lägga till en uppmaning på sidan att ”Klicka här” MJ/MD ändrar 

         Testpersonen klickar på ett rum. Det är bra med en introsida och lagom med text  

         Väljer en metod som ser kul ut och läser vad den handlar om. Svårt att förstå hur man 

gör. Texten ”Tips för dig som leder” ändra till ”Så här gör du?”  

         Backar bakåt istället för att klicka på ikonrum 

o   Lägga till text under om att ”Tillbaka till rum X, klicka på ikonen” MJ/MD 

ändrar 

         På kategorier inuti rummen ex Uppvärmning otydligt att man klickat vidare i ett rum.  

o   Göra en länk ”Tillbaka till rum 2 startsida”  

         Klickbar bildbanner nedtill för rummen  

o   Skapa banner MJ/MJ ändrar  

         Rum 3 lite jobbig att läsa, för mycket text         

o   Skapa introsida på rum 3,4,5 och facilitering så det delas upp. 

o   Göra om kategorier på dessa sidor och länka om samtliga metoder. MJ/MD 

ändrar  

         Bra med text nedill om ”Ska du leda arbetsmötet se även Facilitering.  

         Metoder för att som är nedtill på sidan. Onödig.  

o   Vi behåller för att det ska vara lätt att hitta en metod utan att gå in på kategori  

         Senaste kommentarer fält till höger onödigt  

o   Tas bort och rensas MJ/MD ändrar  

         Taggar – vad är syftet? Vart hamnar man och varför?  

o   Fundera på upplägg och syfte. Förtydliga vad det är till för.  

         Tummen upp/tummen ner inget syfte om inte det finns ihop med kommentar. 

o   Lägga ihop dessa MJ/MD  

o   Ta även bort tummen upp/ner på rummen? Kolla med Realize MJ/MD kollar 

         Processbild – bra om den är klickbar  

o   Görs om till en bildspel nedtill på sidorna MJ/MD ändrar  

  

 

  



 

 

Forts.  
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Utvärdering 2/5 med Testperson 2: 

  

         Sakta ned bildbanner  

o   Ändra tidsinställning MJ/MD  

         Om oss, saknar skaparen tidigt 

o   Flytta upp bild Thomas och Erik för att göra det roligare MJ/MD ändrar  

         I affär kommer man till en annan websida kreativitetshoppen. Ha en länk tillbaka till 

Kreativametoder.se  

o   Fixa länk MJ/MD ändrar  

         Korrekturläsa generellt,                 

o   Kolla mellanslag, radbryt, storlek tecken, teckensnitt MJ/MD ändrar  

         Text lösenorsdskyddad. Stor text, tar fokus från metod 

o   Kolla om det går att ändra med Realize MJ/MD kollar  

         Artikel, varför kallas det så?  

o   Kolla över om det går att få mer likt och läs igenom dem MJ/MD skickar till 

Erik.  

         Generellt förtydliga vad man får med produkten?  

o   Artiklar, metoder, vidoes, poddar  

         Bli mer kreativ – Synliggöra mer om spår och rum så de syns.  

o   Förtydliga och understryk, fet stil på spår och rum MJ/MD ändrar 

         Fint med grå text i dokumentet                           

 

  



 

 

Bilaga 38 - Affärsplan för KreativaMetoder.se 

Affärsplan - KreativaMetoder.se 

  

Affärsidén 

Affärsidén är att utbilda företag och organisationer i kreativa metoder för att leda ett 

arbetsmöte mot ett innovativt resultat. Idén handlar om att ta fram en utbildning i hur man gör 

en kreativ workshop med hjälp av kreativa metoder. Det finns många individer som anser sig 

inneha kunskapen av att leda ett kreativt arbetsmöte. Realize ser en kunskapslucka som dessa 

individer saknar kring kreativitetsfrämjande arbetssätt och denna kunskapslucka vill Realize 

fylla ut med en produkt.  

  

Projektägare/Projektgrupp  

Företaget Realize har kommit fram med affärsidén och är de som äger 100 % av produkten. 

Projektgruppen är bestående av Marie Johannesson och Michaela Dellbratt som är 

medgrundare av produkten då de har varit högst medverkande vid konceptutveckling och 

design av produkten.  

Realize startade 1998 och är ett etablerat företag med mycket erfarenhet i sin bransch. 

Projektgruppen är studenter från Utvecklingsingenjörsprogrammet, Halmstad Högskola, som 

på ett objektivt sätt bidragit med nya infallsvinklar vid framtagningen av produkten. De äger 

inte något ansvar eller del av denna produkt.  

  

Produkt/tjänst 

Konceptet har utvecklats till en digital utbildning som erbjuder information i form av främst 

kreativitetsfrämjande metoder men även övriga verktyg finns att tillgå. Produkten har fått 

namnet KreativaMetoder.se och går att använda via dator, mobil eller surfplatta. Detta format 

har valts för att produkten ska kunna användas på ett flexibelt sätt och inte vara beroende av 

vilken av dessa tekniska produkter som finns tillgängliga. Det digitala formatet var grunden i 

affärsidén för att nå ut och tilltala så många tänkbara kunder som möjligt med ett nytt sätt av 

konsulthjälp. För att produkten ska vara bestående på marknaden så är digitalt format ett 

lämpligt format att använda sig av. 

Produkten är bestående av väl beprövade metoder vilket gör att produkten garanterar att 

kreativa och innovativa idéer framställs. För att förstärka produktens existens så är produkten 

även bestående av kompletterande verktyg till metoderna i form av poddar (ljudklipp), videos 

och artiklar som berör ämnet kreativitet. 

 

Främsta konkurrensmedlet 

Produktens koncept av metoder och verktyg samt det digitala format gör produkten unik. Det 

finns ingen liknande produkt på marknaden och det gör produkten unik i sitt slag. Realize AB 

som är grundare av affärsidén har mångårig kunskap inom kreativa arbetsmöten 

och ”affärsutveckling med en kreativ twist”, vilket innebär att KreativaMetoder.se är 

bestående av beprövad kunskap och tillförlitlig erfarenhet som Realize har. 
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Produktion 

Den fysiska produkten, KreativaMetoder.se, är framtagen genom programmering i 

programmet Wordpress. Bilder och ikoner som finns i produkten är bilder som är köpta 

alternativt bilder som får användas och göras om eller framtagna via digitala program så som 

InDesign och Power Point. Metoderna och verktygen (artiklar, poddar och videos) som finns 

på KreativaMetoder.se är material som Realize AB har haft i sin informationsbank sen 

tidigare. 

Framtagning av produkten har skett av projektgruppen och stöttning från Realize AB har 

funnits. De hade kunskap inom programmet Wordpress och det medförde att projektgruppen 

snabbt kunde komma igång med programmeringen av KreativaMetoder.se.  

Framtida tillverkning av produkten kommer ske in-house hos och av Realize själva. De har 

kunskap inom programmering, Wordpress, och kan själva utveckla KreativaMetoder.se vidare 

som det ser ut i dagsläget. 

  

Kunder 

Företag och organisationer som arbetar med verksamhetsutveckling, konceptframtagning, 

projektledning, produktutveckling och liknande är potentiella kunder av denna produkt.  

Produkten riktar sig framförallt till personer som agerar som facilitator vid arbetsmöten. 

Facilitator innebär att man är ledare för ett arbetsmöte och är den som styr samt leder 

arbetsmötet framåt. Det handlar inte om att personen måste identifiera sig som facilitator för 

att kunna använda produkten, utan produkten är till för den som behöver kunskap kring hur ett 

kreativt arbetsmöte skapas och hur detta möte ska ledas på bästa sätt. 

 

Konkurrenter 

Produkten som vi tar fram passar inom samma produktkategori som Realize befintliga 

produkter och tjänster befinner sig inom. Det finns konkurrenter till vissa av Realize 

produkter och tjänster men till produkten KreativaMetoder.se finns ingen tydlig konkurrent, 

eftersom ingen erbjuder någon liknande produkt. Det konceptet som denna produkt erbjuder 

är unikt i sitt slag och dessutom är den digitaliserad vilket gör att den når ut till kunder på ett 

effektivt sätt. 

KreativaMetoder.se tillhör samma bransch som Realize produkter och tjänster, och det 

medför att de har liknande potentiella konkurrenter. Den konkurrens som Realize berörs av 

gäller främst de företag som erbjuder fysiska arbetsmöten eller övrig fysisk konsulttjänst, som 

kan skräddarsys efter kundens önskemål, inom området kreativitetsfrämjande arbetssätt.  

KreativaMetoder.se erbjuder utbildning inom hur man kan få mer kreativa arbetsmöten och 

utbildningen ges via ett digitaliserat format. Inte nog med en utbildning kring att göra ett 

arbetsmöte mer kreativt så erbjuds extra verktyg i form av bland annat poddar, videos och 

artiklar angående kreativitetsfrämjande arbetssätt. Det är som en plattform som gynnar det 

kreativa tänkandet vid arbetsmöten. Detta koncept är unikt och därför finns det inga 

konkurrenter inom exakt denna produktkategori.  Givetvis kan det vara så att konkurrenter till 

Realize produktsortiment idag blir även konkurrenter till KreativaMetoder.se i framtiden. 

Men det beror på vad dessa konkurrenter utvecklar för motsvarande produkt till 

KreativaMetoder.se. Beroende på hur KreativaMetoder.se bemöts av marknaden och hur 

attraktiv den upplevs är också avgörande för hur den påverkas av framtida konkurrenter.  

  



 

 

Forts. Bilaga 38 - Affärsplan för KreativaMetoder.se 

Ekonomi/Finansiering 

Realize AB står för kostnader vad gäller den tid de lägger på att framställa produkten. 

Eftersom kunskapen har funnits internt hos Realize så har detta projekt inte behövt 

ekonomiska resurser i form av stipendium eller bidrag. Framtida utveckling av produkten 

bedöms i nuläget som att Realize kommer kunna fortsätta utveckla produkten till stor del 

själva. Detta är ur ett ekonomiskt perspektiv positivt.  

Projektgruppen, Michaela Dellbratt och Marie Johannesson, är studenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Halmstad Högskola. Gruppen ska framställa ett koncept 

samt påbörja produktens utveckling. Projektgruppen har utfört arbetet utan ekonomisk 

belöning och sett från Realize perspektiv så har de inte haft någon större 

framställningskostnad för KreativaMetoder.se.   

Följande prisbild finns idag för att få tillgång till utbildningsmaterialet på 

KreativaMetoder.se: 

  

  99 kr/år för studenter. En användare. 

  499 kr/år, ordinarie pris. En användare. 

  399 kr/år per användare, om företaget köper till 100 stycken användare.  

  

Företaget beräknar att omsätta 10-15% mer under första 12-18 månader som produkten 

lanseras. Denna omsättningsökning baseras på flera orsaker. Dels rena intäkter från samtliga 

kunder som köper tjänsten. Dels nya kunder som tycker produkten är intressant och som 

sedan köper mer produkter och tjänster från Realize.  
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Riskanalys 

För att kunna se riskerna med KreativaMetoder.se så har riskerna dokumenterats med hjälp av 

en SWOT-analys. Se nedan.  

  

Styrkor: 

 Digital 

 Utbildning anpassad för innovativa resultat 

 Utbildning tillgänglig i: dator, mobil, surfplatta 

 Användarvänlig då produkten har utvecklats med att vara tydlig i sitt budskap 

 Ifyllningsbara mallar finns att tillgå på metoder 

 Realize som finns i bakgrunden med sin mångåriga erfarenhet inom branschen 

 Unikt koncept 

 Oavsett placering i världen så går det att få tillgång till produkten 

 Behov finns av denna digitala utbilding 

 I egen takt går det att utföra denna utbildning 

 Produkten erbjuder repetitionsmöjlighet 

 Produkten erbjuder mer produktiva arbetsmöten 

 Utöver kreativa metoder så finns det övriga verktyg tillgängliga så som poddar, videos 

och artiklar kring kreativitetsfrämjande arbetssätt. 

  

Svagheter: 

 Marknaden kanske inte är mogen för en ny produkt som denna 

 Helt ny produkt som kan behöva mycket marknadsföring för att nå ut till kunder 

 Prissättningen attraherar inte kunder 

 Produkten lanseras i ett skick som inte är tillräckligt bra för att vara så användarvänlig 

som Realize önskar 

  

 

Möjligheter: 

 Produkten kan nå utomlands 

 Produkten översätts till internationella språk. 

 Produkten utvecklas med fler spår anpassade efter önskemål från kunder 

 Produkten kan få stor spridning bland många olika organisationer och företag 

 Produkten utvecklas och får ytterligare verktyg utöver poddar, videos och artiklar 

 Befintliga kunder till Realize köper även denna produkt 

 Befintliga kunder kan lämna recension om Realize som företag och på så sätt attrahera 

nya kunder att köpa denna produkt 

 Kunder som köper produkten kan sprida positiv feedback om den till nya kunder 
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 Hot: 

 Konkurrenter utvecklar liknande produkt 

 Ingen köper produkten 

 Produkten upplevs svår att förstå och är därmed inte tillräckligt användarvänlig 

 Realize hinner inte med att sköta om produkten och dess utveckling 

 Prissättningen är för hög mot vad kunder vill betala 

  

 

Riskerna för denna produkt är ganska få men nedan beskrivs de största riskerna som denna 

produkt kan komma att ställas inför.  

En av de största riskerna är att potentiella kunder som kan komma att skapa en liknande 

produkt i framtiden. Detta efter att de har influerats av KreativaMetoder.se och vad denna 

produkt erbjuder kunder.  

Stor risk finns att användare kopierar informationen som ges tillgång till vid köp av 

produkten. Informationen kan användaren sprida vidare till andra personer som inte har 

rättighet att få använda materialet. Detta måste Realize se över hur de ska motverka detta. 

Risk för att produkten inte köps finns men sannolikheten är ganska liten med tanke på att det 

finns garanterat många företag och organisationer som idag vill ha mer produktiva, innovativa 

och kreativa arbetsmöten. Det finns ett behov av att bli mer kreativ då konkurrensen idag 

mellan olika aktörer blir allt tuffare. För att attrahera kunder så behövs det unika produkter, 

särskiljning från konkurrenter och att det som erbjuds tas emot av marknaden och användarna. 

En av de större riskerna är även att marknadsföringen inte blir så bra som det är tänkt. Det kan 

leda till färre användare eftersom informationen inte når ut i den utsträckning som den skulle 

kunna. 
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Marknadsföring 

Realize marknadsför sig ofta via olika mässor för att nå ut till kunder och för att det är bra för 

att sprida kunskap om deras produkter och tjänster.  

Större delen av deras arbete innebär att leda fysiska kreativa arbetsmöten anpassade efter 

kundens önskemål. Via dessa möten har de stor möjlighet att sprida information om deras 

övriga produkter och tjänster.  

Realize har en hemsida som de skulle kunna utnyttja mer för att sprida information på. 

Internet är ett effektivt forum då många idag använder internet för att söka upp information.  

Företaget har ett stort kontaktnät då de har varit i branschen sedan år 1998 och är de duktiga 

på att sprida information om produkten via sina kontaktnät, då kommer många att få vetskap 

om denna produkt. De har haft över 500 stycken workshops och utbildat över 10,000 

personer, detta styrker att de har olika kontaktnät de skulle kunna utnyttja för att sprida 

information om denna produkt. 

Produkten kommer säljas via Realize webbshop Kreativitetsshoppen.se och de som känner till 

den hemsidan kommer då även upptäcka att KreativaMetoder.se finns. 

Projektgruppen från Halmstad som har varit högst involverade i utvecklingen av produkten 

har detta projekt som examensarbete. De kommer som en del av examensarbetet att visa upp 

produkten på Utexpo som är en mässa för examensarbete vid Halmstad Högskola. 

Projektgruppen kommer där att marknadsföra produkten och det är till fördel för Realize som 

då får gratis hjälp med att sprida information om produkten till både studenter, lärare, 

privatpersoner och företag som besöker mässan.  Projektgruppen kan komma att sprida 

information om produkten efter avslutat arbete med projektet till framtida kollegor och 

bekanta vilket också kan ses som gratis marknadsföring. 

Realize behöver se över sin långsiktiga strategi för denna produkt. Eftersom de vill knyta ihop 

de övriga produkterna med denna produkt. Detta för att få så många bra synergier som 

möjligt. 
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 Nedan är mailkonversation med Realize angående beräkningar.  
Projektgruppens text i svart och Realize text i blått.  
 
 

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.  

-------- Originalmeddelande --------  

Från: Thomas Hagbard <hagbard@realize.se>  

Datum: 2016-03-11 14:32 (GMT+01:00)  

Till: Marie Johannesson <mariej13@student.hh.se>  

Rubrik: SV: kreativametoder.se frågor   

  
Från: Erik Valvring   

Skickat: den 11 mars 2016 09:55  

Till: Thomas Hagbard <hagbard@realize.se>  

Ämne: kreativametoder.se frågor  

Svarar du Marie och Michaela på dessa frågor?  

Hej!  

Vi har ett par funderingar som vi behöver klargöra lite med er.  

Vore jättefint om ni kunde svara på nedan saker.  

Målet:   

Vi hade behövt motivera projektet lite med något mer specificerat mål med siffror. Detta för 

att kunna se om målet uppfylls när vi är klara.  

Exempel på mål kan vara:   

Ni vill nå ut till xx % fler kunder  

Vi tror att vi kan nå 5-8 personer i bolaget jmf med 1-2 med traditionella tjänsterna  
  
Ni vill tjäna xx kr till  
Det kommer att växa successivt men om 12-18 månader så kommer 600-800 tkr 
inkrementellt  
  
Öka omsättning med xx%  

15-20%  
  
Öka antal kunder med xx st  

50 nya  
  
Dessa mål bör även vara tidssatta på något sätt så att man kan kolla av och se så att målet är 

uppfyllt vid en viss tidpunkt.  

 

Behovet:   

Hur kommer det sig att ni känner att ni har behov av denna produkt?  

Det finns idag väldigt många personer i bolagen som har ett utökat ansvar nämligen att  
även leda workshops, i stort och smått  
Många av de uppdragen hamnade hos oss tidigare men nu klarar de sig på egen hand, tycker 
de själva i alla fall  
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Vad styrker behovet?  

Den stora satsningen på innovation och intra-prenörskap samt att man har ett allt ökande 
behov av att  
förnya sig, allt ifrån den enkla produkten till att skapa helt nya affärsmodeller kring sin 
verksamhet  
Fortfarande är det väldigt få av de som ska leda workshops som kan fler verktyg än 
brainstorming och inte ens det verktyget använder de på rätt sätt. Vi vet att kunder letar 
efter enkla sätt att kompetensutveckla sig och att bygga egna interna verktygslådor för 
idéskapande och idéförädling samt utvärdering och prioritering av sina idéer. Det är en 
marknad som vi har stor trovärdighet inom och har redan det närverk som behövs för att bli 
lyckosamma.  
Även de bolag som idag är ganska duktiga på detta hör av sig till oss för att få hjälp att välja 
verktyg etc  
  
Detta för att kunna motivera att produkten behövs.  
 

Effekten:   

Vad vill ni uppnå med produkten? Dvs vad ska kunderna lära sig och få ut av produkten?  

Så ovan  
 

Mvh Marie och Michaela  
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Nedan följer det som projektgruppen och Realize kom överens om gällande marknadsföringen 

av KreativaMetoder.se. 

 

Projektresultat  

Resultatet ska bli en digitaliserad utbildning och resursbank med metoder, verktyg och 

vägledande principer så att användaren successivt ska växa in i rollen att kunna initiera och 

leda en kreativ workshop med hjälp av kreativa metoder.    

 

Bakgrund-kundbehov  

Företag och organisationer har arbetsmöten där det ibland krävs kreativitet för att skapa 

innovativa idéer inom exempelvis produktutveckling och affärsutveckling. Företagen har ett 

behov av att lära sig mer om kreativa metoder och den kreativa processen. Dessvärre saknar 

många mötesledare nödvändig kunskap i att leda den typen av möten och det är få som har 

möjlighet att sätta av lång tid för denna typ av utbildning. Inte minst gäller detta behovet av 

att på ett enkelt sätt kunna repetera olika moment och designa olika övningar för olika typer 

av möten och grupper.  

 

Försäljningsargument  

Kreativametoder.se är en utbildning för dig som är eller vill bli facilitator/mötesledare för 

idémöten och kreativa workshops där kreativa metoder är garantin för att mötena blir 

nytänkande och resultatfokuserade.  

 Metoder bygger på forskning och beprövad praxis och gör att arbetsmötet blir mer 

kreativt då metoderna ökar deltagarnas mod och allmänna förmåga att hitta 

banbrytande idéer som kan leda till oväntade och konkurrenskraftiga lösningar. Med 

hjälp av metoderna kan idéerna förädlas till att bli innovativa produkter, tjänster och 

affärer.   

 Utbildningen är digitaliserad vilket ger dig möjlighet att använda den var och när som 

helst.   

 Med hjälp av Kreativametoder.se kan du som mötesledare alltid hitta nya arbetsformer 

för att locka fram deltagarnas kreativa potential. Utbildningen är användarvänlig då 

den är lätt att följa tack vare sitt strukturerade upplägg.   

 Eftersom formatet är i digital form kan utbildningen användas när och var som helst, 

vilket sparar kostnad och tid.  

 Realize har sedan 1998 hjälpt företag och organisationer att arbeta konkret med 

innovation och affärskreativitet.   

 Vårt fokus är de radikala innovationerna, de som i ett enda slag skapar unik 

konkurrenskraft och lönsamhet.   

Kreativametoder.se - skapar innovativa idéer!   
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Här nedan finns ett mailsvar från Erik på Realize: 

  

"Från Realize synvinkel har projektet varit viktigt eftersom Realize under mer än 15 år samlat 

erfarenhet kring och utvecklat egna kreativa metoder. Dessa metoder har aldrig tidigare 

paketerats som en köpbar produkt. I takt med att behovet av kreativt tänkande ökar så känns 

det som ett naturligt steg för Realize AB att skapa en plattform där vi på sikt kan få med 

samtliga metoder vi arbetat med.  

Vi på Realize, som tidigare utvecklat produkter, har stor förståelse för att produktutveckling 

är en iterativ process. Något som vi tycker har visat sig också i detta projekt.  

Vi tycker projektet har kommit till det vi hoppats på: En paketering av kreativa metoder i en 

webbaserad form.  

Marie och Michaela har med stor entusiasm tagit sig an de kreativa metoderna. Den största 

utmaningen har nog varit strukturen, delvis på grund av Realize AB:s erfarenhet och synsätt 

och delvis på grund av de begränsningar som tidsramarna gett för att utforma det för en 

webbplattform.   

Lärdomarna för Realize har varit att det är en svår balans att vara öppen för ny input från 

tänkbara kunder och samtidigt erbjuda en pedagogisk struktur eftersom kreativitet till stor del 

bygger på insikt inom områden som hur hjärnan fungerar, gruppdynamik, kultur, miljö, etc. 

Och förkunskaperna inom området kreativitet är skiftande från person till person.  

Framtiden för kreativametoder.se handlar för oss på Realize om att fatta affärsstrategiska 

beslut om när och i vilken omfattning den kompetens som finns i kreativametoder.se skall 

integreras i övriga produkter, såsom appen ideaswipe, och tjänster, såsom konsulting i 

kreativitet och innovation. Den version av kreativametoder.se som nu skapats kan också skapa 

sådant intresse bland t.ex. skolor så att vi väljer att prioritera en vidareutveckling som en helt 

fristående produkt.  

Det har varit mycket värdefullt att ha Marie och Michaela arbetandes på kreativametoder.se 

med ambitionen att lansera version 1.0."  

 

 /Erik Valvring, co-founder och Idépilot, Realize AB 
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