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Abstract 

Workshops have become a familiar phrase during the last decade. It is a useful and popular way 

of working, which has led to workshops methodology being of great interest to a numerous 

amount of companies. One type of workshop is the idea generating workshop. During these it is 

desirable that the participants have a common objective during the workshop, which at times can 

be hard to achieve. 

 

The purpose of the case study was to create a workshop methodology surrounding mobile 

applications. The workshop focuses on creating a common objective for the participants and 

letting the company representatives focus on their potential users.  

 

Several criteria were extracted from a literature study, interviews and requests provided from the 

company Sogeti. These criteria were then used to select suiting techniques and with them, create 

a workshop methodology. The workshop was tested and analyzed twice, by performing test runs. 

This was to be able to see whether the workshops would work as expected in a real life scenario 

or not.  

 

The end result is a workshop methodology with elaborately chosen techniques. During the test 

cases the workshop met its demands on a common objective, as well as having the participants 

centering their idea generation on their end users through the whole workshop.  

 

The conclusions made from the study were that this method should work fine when used as an idea 

generating workshop, especially when used in the context of mobile applications. The different parts 

of the workshop which are crucial for it to reach a desirable result have also been identified as; 

purpose description, Empathy map, Nominal group technique and 20-20 vision.    



Sammanfattning 

Ordet workshop är något som växt sig mer och mer välkänt under det senaste årtiondet. Det har 

blivit ett allt mer använt, såväl som omtyckt arbetssätt. Detta har medfört att bra 

workshopmetoder är något som är av stort intresse för företag. En form av workshop som 

används är idégenereringsworkshops, något som kan vara önskvärt vid dessa är att samtliga 

deltagare har en gemensam målbild, vilket kan vara problematiskt att uppnå.  

 

Målet med denna fallstudie var att skapa en workshopmetodik som är anpassad för arbete med 

mobila applikationer. Workshopen genomsyras också av ett fokus på att skapa en gemensam 

målbild hos deltagarna, samt ett synsätt som utgår från den potentiella mobilapplikationens 

slutanvändare. 

 

Genom att utnyttja information från en litteraturstudie, ett antal intervjuer samt önskemål och 

erfarenheter från företaget Sogeti inom ämnet, skapades en mängd kriterier. Dessa kriterier låg 

som grund för vilka tekniker som var lämpliga att implementera i workshopmetodiken. Till sist 

prövades också workshopmetodiken i två iterationer, för att analysera huruvida den teoretiska 

workshopen fungerade i ett verkligt sammanhang eller inte. 

 

Det slutgiltiga resultatet blev en workshopmetodik med noggrant utvalda tekniker. En metodik 

som i sina testfall uppfyllde grundtankarna om gemensam målbild och att ha slutanvändare som 

utgångspunkt genom hela workshopen. 

 

Slutsatser som drogs var att denna workshopmetodik bör fungera bra att använda till en 

idégenereringsworkshop, speciellt en som inriktar sig mot mobilitet. De moment i 

workshopmetodiken som är essentiella för att nå ett önskat resultat identifierades som; 

syftesbeskrivning, Empathy map, Nominal group technique och 20-20 Vision.  



Förord 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Paul Martin på Sogeti, för chansen att få göra vårt 

examensarbete hos dem, samt det stöd och den hjälp vi fått under arbetets gång. 

 

Vi vill också tacka alla som deltagit på något sätt under arbetets gång. Alla som deltog i någon 

av våra intervjuer samt InnovationskontorEtt och chillbro studios som ställde upp och lät oss 

prova vår workshopmetodik med dem. 

 

Ett speciellt tack vill vi även ge vår handledare Johan Blomkvist och examinator Mattias Arvola 

för ert intresse, feedback och alltid lika snabba respons vid frågor eller inskick. 
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1 Inledning 

Workshops är ett allt mer använt uttryck i dagens samhälle. Många företag både anordnar 

och deltar i workshops, därav så har både att hålla och delta på väl genomtänka och 

bearbetade workshops blivit något som ligger i många företags intresse. En typ av 

workshop som utförs är så kallade idégenereringsworkshops. Där är deltagarna inbjudna 

för att gemensamt komma på en eller flera lösningar på ett problem eller en frågeställning. 

Ett problem som ibland uppstår under dessa workshops är när syftet för workshopen är att 

komma på en ny produkt eller tjänst. Då kan det hända att deltagarna ser saker utifrån sitt 

eget perspektiv och utgår från sina egna behov, då de skulle vara mer lämpligt att se det 

från slutanvändarnas perspektiv och behov. Då deltagarna utgår från sina egna behov kan 

resultatet bli att produkten är mer anpassad till dem istället för slutanvändarna. 

 

Ett företag som använder sig av idégenereringsworkshops i sin verksamhet är Sogeti. 

Sogeti är ett företag inom IT sektorn med runt 20 000 anställda utspridda i 15 länder 

(Sogeti, 2012). Det svenska kontoret i Norrköping tillhandahåller en workshop för sina 

kunder som de kallar en appstrategiworkshop. Denna används då kunden inte har en 

fördefinierad strategi eller plan för vilka mobila appar de vill ha, utan bara att de eventuellt 

vill etablera sig på den mobila marknaden. Idéerna som tas fram ska sedan resultera i 

konkreta förslag på vad kundens mobila IT-lösningar kan komma att användas till. Tanken 

bakom workshopen är att det som produceras skall tas fram genom att sätta sig in i 

slutanvändarens situation, och försöka utgå från vad hen behöver. Vår uppgift var att 

förbättra denna workshop genom att ge den ett tydligare upplägg, samt undersöka nya 

metoder som eventuellt skulle passat bättre för dess syfte. Sogeti ville också hitta ett sätt att 

ge deltagarna på workshopen en bättre bild för vem det är applikationen ska byggas för. 

1.1 Syfte 

Vår uppgift var att göra om den workshopmetodik som företaget Sogeti använde under 

utförandet av sina app-strategy workshops. Att förnya och göra den mer anpassad för att 

skapa konkreta funktionsidéer till mobila applikationer. Samt undersöka olika 

infallsvinklar till hur deltagarna på appstrategiworkshopen kunde fås att utgå från sina 

slutanvändare eller kunder istället för sig själva, att på något sätt bygga upp en gemensam 

bild som de kunde grunda sina beslut från. Vilket samtidigt skulle medföra ett mervärde 

för Sogeti och deras kunder. 
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1.2 Problemformulering 

För att lösa de problem som Sogeti upplevt att den tidigare workshopmetodiken för deras 

app-strategy workshop hade, ställdes dessa tre frågor upp: 

 

 Vad för kriterier skall användas att grunda en app-strategy workshop på? 

 Vilka tekniker är lämpliga att använda i en app-strategy workshop, givet de 

kriterier som tagits fram? 

 Hur kan lämpliga tekniker byggas samman till en komplett workshopmetodik, 

för att ge ett bra upplägg för en app-strategy workshop? 

 

Genom att svara på dessa frågor, hoppades vi kunna skapa en väl uttänkt 

workshopmetodik. Vilken Sogeti sedan kunde utnyttja för att få ett större 

slutanvändarfokus i sina app-strategyworkshopar, ett tydligare syfte med de 

applikationsidéer som skapas, samt göra workshoparna något mer moderna.  

1.3 Källor 

Källor som använts har varit artiklar, böcker, hemsidor och intervjuer. En del av 

informationen som berört metoder för workshops visade sig i vissa fall enklare att hitta på 

hemsidor i jämförelse med annan information. Vi har haft som avsikt att spåra så många 

som möjligt av dessa till sin originalkälla, men det har ändå medfört en del elektroniska 

källor.  

1.4 Avgränsningar 

Sogetis designprocess består av flera delar vilka baseras på de fyra D:na, definiera (define), 

designa (design), utveckla (develop) och distribuera (deploy). Det är i det första steget, 

definiera, som Sogeti håller sin appstrategiworkshop. I detta steg är kundens mål att hitta 

en mobilstrategi och att få en förståelse för vem deras användare är (Wesseling, 2010). Vi 

har avgränsat vårt arbete till appstrategiworkshopen, eventuella förberedelser för den och 

en liten del av uppföljningen. Workshopen är i detta fall en idégenereringsworkshop, vi 

kommer därför att koncentrera oss på metoder och tekniker som används inom detta 

område. När det kommer till förarbete samt uppföljning så kan dessa steg skilja sig 

markant beroende på kund, därför har vi valt att begränsa oss till rekommendationer och 

exempel i dessa fall.  
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2 Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten kommer undersökta tekniker och övrig teori som inhämtats via 

litteratur presenteras. Teknikernas syfte kommer förklaras tillsammans med en kort 

beskrivning om hur de är tänkta att utföras. Teknikerna är indelade i olika kategorier för att 

bygga upp något som liknar en portfolio, där sedan en lämplig teknik kan väljas beroende 

på syfte.  

2.1 Idégenerering 

Idégenerering innebär i kontexten av en workshop, då en eller flera personer skall 

producera en stor mängd idéer. Vilket innebär att utnyttja den samlade mängd kunskap, 

fantasi och erfarenhet som finns tillgänglig hos deltagarna, för att skapa något nytt. De 

Bono (1994) säger att det ibland kan vara svårt att veta om en idé har blivit korrekt 

förmedlad, det är då viktigt att kunna förtydliga denna idé, detta är dock något som måste 

övas upp. Något som är viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att en idé kan 

presenteras på ett abstrakt plan, ett konkret plan eller allt däremellan. Om idén tandborste 

ska presenteras kan det vara ett verktyg att rensa tänderna med, eller så kan den vara en 

pinne med en borste på. Dessa beskriver tandborsten på olika abstrakta nivåer och det är 

viktigt att anpassa nivån efter situationen, vilket också kräver övning. Att tvinga sig att 

förtydliga en idé kan skapa nya sätt att tänka kring idén, med detta menas att en förtydligad 

idé kan användas som referenspunkt för ytterligare idégenerering. Idéer kan också 

förbättras genom att ta bort fel eller svagheter med idén. Om idéer förtydligas kan ett val 

sedan göras för att se vilka idéer som bäst gynnar situationen där dessa ska användas, 

genom till exempel röstning (De Bono, 1994).  

 

Alex Osborn (1957) menar att det finns vissa faktorer som kan minska kreativiteten hos 

människor. Han påpekar också att vår hjärna har två delar, en kreativ del och en logisk del. 

Under sin skoltid och sitt arbetsliv får människor huvudsakligen lära sig att använda den 

logiska delen av hjärnan, vilket kan göra det svårare att använda den kreativa delen av 

hjärnan. Den logiska delen av hjärnan låter oss analysera, jämföra och välja ut. Vilket är 

väldigt bra vid utvärdering av idéer, men inte under idégenerering. Den kreativa delen av 

hjärnan används för att visualisera, förutse och generera idéer. Dessa två hjärnhalvor kan 

ibland motverka varandra. Ett exempel på detta är när personer försöker vara kreativa, då 

vill den logiska hjärnhalvan gärna framföra kritik, vilket är dåligt eftersom det kan skada 

kreativiteten. (Osborn, 1957) 
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Enligt Boddy (2012) genereras fler idéer när människor arbetar själva gentemot om de 

arbetar i grupp. När en grupp börjar producera idéer finns det ofta ett antal av dessa som 

deltagarna blir mer fästa vid än andra, dessa kallar Edward de Bono för bestämda förslag. 

Idéer utöver dessa förslag kan lätt bli bortglömda, men kan fortfarande innehålla 

information eller vinklar som är värdefulla att utforska vidare. Som stöd är det viktigt att 

personligen skapa en egen repertoar av idéer som kan användas vid olika tillfällen (De 

Bono, 1994). 

 

Något som påverkar personer negativt är ofta att de inte tror på sina egna idéer. Detta gör 

att många har svårt att lägga fram sina idéer, eftersom de då inte heller tror att någon annan 

kommer tycka om dem (Osborn 1957). Alex Osborn säger att;  

  

”Creativity is so delicate a flower that praise tends to make it bloom, while 

discouragement often nips it in the buds” (Osborn, 1957 s. 36). 

 

Detta kan tolkas som att kreativitet är väldigt flytande och det lätt kan försämras av en 

persons negativa tankar kring sina egna idéer. Alex Osborn (1957) säger att alla kommer 

att få fram fler idéer om de blir uppskattade. Att uppmuntra till att komma med fler förslag 

är ett bra sätt att få fram fler idéer. (Osborn, 1957) 

2.2 Situationsförståelse 

Situationsförståelse i den bemärkelse som menas i detta fall är att företag skall förstå sig på 

situationer som deras kunder kan hamna i, att se världen utifrån sina kunders perspektiv. 

Vikten av att använda sig av utvärderingar från sina användare redan tidigt i en 

designprocess har varit välkänd i branschen en längre tid (Champney, Kokini & Stanney, 

2011). Rodrigues, Diehl och Christiaans (2006) menar att ge utvecklare och designers en 

bättre förståelse av kontexten och situationerna som deras produkter/tjänster skall 

användas, tillåter dem att utveckla lösningar som baseras på information från verkliga livet. 

Att ge designers en chans att sätta sig in i sina kunders roller har också visat sig vara ett 

väldigt effektivt sätt för att öka deras engagemang mot sina användare (Rodrígues, Diehl & 

Christiaans, 2006). Därför är det väldigt värdefullt för ett företag att ha detta i åtanke och 

att alltid försöka hålla ett fokus på sina användare genom hela sin arbetsprocess 

(Champney, Kokini & Stanney, 2011). 

2.2.1 De fem w:na 

När journalister ska bygga en inledande paragraf kan något som kallas för de fem w:na 

användas som stöd. Dessa w:n står för vem(who), vad(what), när(when), var(where) och 

varför(why) vilka fungerar bra då en historia ska berättas. Josh Clark (2010) berättar i sin 

bok Tapworthy - Designing Great iPhone Apps att dessa kan användas inom 

applikationsutveckling. Innebörden av kategorierna blir då något modifierade: 
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 Vem är applikationen till för? 

 Vad ska användaren göra? 

 När ska applikationen användas? 

 Var ska applikationen användas? 

 Varför ska applikationen användas? 

 

Speciellt viktigt är varför. Varför behandlar i vilka sammanhang dina användare kommer 

att vilja använda din applikation. (Clark, 2010) 

2.3 Undersökta tekniker 

De undersökta teknikerna delades in i sex olika kategorier som representerar olika 

steg/moment i workshopen. Detta för att skapa en struktur över den stora mängd tekniker 

som undersöktes för att göra det  mer översiktligt, men också för att skapa något som kan 

liknas med en portfolio. Ur denna portfolio kan sedan önskvärda tekniker väljas ut 

beroende på vilket syfte de ska uppfylla. Se Tabell 1 för de olika kategorierna samt alla 

tekniker under respektive kategori.  
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Innan 

workshop 
Energizers 

Inspirations 

-stöd 

Situations 

-förståelse 

 

Idégenerering 
Avslutnings -

övningar 

Kulturella 

sonder 
Bikupa Kollage Bodystorming Brainstorm 20-20 Vision 

 
Du rör dig, alla 

rör sig 
Metaforer Empathy map Brainwriting Billboarding 

 
Gör något 

fysiskt 
Random input 

Me and my 

shadow 
Brainwalking Buy a feature 

 Kroppsskrivning Önsketekniken Speedboat 
Give them a hot 

tub 
Mindmap 

 Räkneleken Sämsta idén 
Remember the 

future 

Ifrågasätt 

antaganden 
Product box 

  
Provocerande 

övningar 

Prune the 

product tree 

Nominal group 

technique 
 

   The apprentice 
Omdefiniera 

problemet 
 

   Scenarios   

   Rollspel   

Tabell 1: Teknikkategorier och underliggande tekniker 

2.3.1 Innan workshop 

En av saker som togs upp till diskussion med Sogeti under flera olika tillfällen, var den 

mängd förarbete som var godtagbart i deras ögon. För att begränsa mängden skapades 

förarbeteskategorin, vilken innehåller samtliga tekniker som utförs till fullo innan 

workshopen äger rum. 

2.3.1.1 Kulturella sonder 

Kulturella sonder (probes) bygger på att designers tar hjälp av användarna när de designar 

ett system eller en produkt. När kulturella sonder används skickas paket ut till deltagarna. 

Deras uppgift är då att fylla sonder med innehåll. Detta kan ske genom att ta bilder, svara 

på frågor och en mängd andra saker. Vilket de ansvariga kan använda för att designa ett 

system. Enligt Mattelmäki (2006) var sonder till en början till för att hjälpa designers, då 

vanliga undersökningar av målgrupper ofta inte var tillräckliga under desingprocessen. 



7 

 

Därför skapades sonder vilka var centrerade kring design och designproblem. Information 

som fås ut från en sond kan ses som kvalitativt material (Mattelmäki, 2006). Tuuli 

Matteläki har i sin bok Design Probes (2006) tagit upp fyra skäl till att använda sonder: 

 

1. Inspiration - Sonder kan berika och hjälpa designers och forksningsteamets 

inspiration. 

2. Information - Sonder kan hämta information om användarna. 

3. Deltagande - Sonder ger användarna en chans att delta i idégenereringen. 

4. Dialog - Sonder kan skapa konversation mellan deltagarna. 

 

När en forskare skapar en sond måste denne skapa en balans, mellan vad för information 

som ska erhållas, gentemot lekfullheten i uppgifterna och självdokumenteringen. Eftersom 

användaren skapar materialet måste uppgifterna vara anpassade för deltagarna. Det finns 

också en risk med sonder att kvalité inte alltid kan garanteras, då deltagarna inte på något 

sätt är tvingade att utföra uppgifterna.  

 

Sonder använder sig av självdokumentering. Ett vanligt använt verktyg för 

självdokumentering är dagböcker. Dessa kan innehålla mer eller mindre strukturerade 

frågor eller uppgifter som deltagaren ska svara på. Frågorna i en dagbok kan till exempel 

handla om händelser i deltagarens vardag. Ett annat vanligt använt verktyg är bilder eller 

fotografier. Dessa kan vara tagna med engångskameror som forskarna skickar med sonden, 

eller deltagarnas egna digitalkameror. För att få igång deltagarna att fotografera kan det 

vara bra att ge dem ett par uppgifter, så som att fotografera deras eget hem eller vad de har 

i fickan. Bilder används för att söka efter meningsfulla vyer i deltagarens liv. (Mattelmäki, 

2006) 

 

Det är viktigt att en sond är designad för att passa användaren (Mattelmäki, 2006). Sonden 

är bland annat till för att preparera (sensitize) deltagarna (Sleeswijk Visser, 2009).  

 

Att preparera är en teknik som tagits fram genom användarstudier, och är till för att 

förbereda deltagarna för en intervju genom att till exempel skriva dagbok (Sleeswijk 

Visser, 2009). Det kan vara bra att utföra en pilotstudie genom att testa sonden på en annan 

målgrupp för att se hur de uppfattar frågor och hur lång tid uppgifterna tar (Mattelmäki, 

2006).  

2.3.2 Energizers 

Det finns tillfällen då en grupp kan få en svacka då det kommer till energinivå, och att de 

tappar fokus. Sannolikheten för detta ökar vid vissa specifika tidpunkter exempelvis på 

sena förmiddagen eller direkt efter lunch. Dessa tillfällen kan förbättras något genom att 

utföra olika aktiviteter eller lekar, vilka kan kallas energizers. (Chambers, 2004) 
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2.3.2.1 Bikupa (Buzz) 

Bikupa är en teknik som många provat på i något sammanhang. Chambers (2004) anser att 

denna teknik är gravt underskattad. Den går ut på att deltagarna ombedes att diskutera 

saker med en eller flera personer i dennes direkta närhet. Antingen om något de precis 

genomfört eller något de ska till att göra. Detta innebär ofta att de lär sig genom att prata 

om det. (Chambers, 2004) 

2.3.2.2 Du rör dig, alla rör sig (You move, all move) 

Du rör dig, alla rör sig är en väldigt simpel teknik som kan användas på ett naturligt sätt. 

Personen som agerar facilitator (En person som leder workshopen utan att delta i 

diskussioner och ta ställning i olika frågor) kan röra sig runt i rummet då denne talar, detta 

kommer medföra att deltagarna måste byta positioner för att kunna följa hen med blicken. 

Tekniken går alltså huvudsakligen ut på att utnyttja rummet. Facilitatorn kan även sätta 

upp affischer på olika platser i rummet och utnyttja dessa genom att bjuda med deltagarna 

att komma och ställa sig vid affischen då något förklaras. Att deltagarna får röra sig lite 

ibland får igång blodflödet och håller dem alerta. (Chambers, 2004) 

2.3.2.3 Gör något fysiskt (Get up and do something) 

Gör något fysiskt är precis vad namnet antyder, väldigt simpelt men effektivt. Det går att 

variera mellan väldigt enkelt till energiskt. Några exempel på vad som kan göras är: 

 

 Se till att eventuellt fika finns utanför. På så sätt blir deltagarna tvungna att gå och 

hämta detta själva. 

 Be deltagarna byta platser med varandra, helst inte med personen som sitter precis 

bredvid. 

 Ställa sig upp och stretcha 

 Hoppa upp och ned 

 Gå runt byggnaden 

 

Många av dessa övningar går att blanda in i workshopen på ett naturligt sätt. (Chambers, 

2004) 

2.3.2.4 Kroppsskrivning (Body writing) 

Kroppsskrivning går ut på att man skall skriva sitt namn i luften med olika kroppsdelar. 

Det är en övning som med fördel kan eskaleras allt efter att den används. Man kan 

exempelvis börja med höger eller vänster pekfinger, för att sedan gå vidare med armbågar, 

knän, tår och till slut kanske även naveln. Övningen involverar oväntat mycket fysisk 

rörelse speciellt då kroppsdelar som naveln används. (Chambers, 2004) 
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2.3.2.5 Räkneleken (Numbers) 

En enkel räknelek. Med denna lek ombedes deltagarna ställa sig i en cirkel, och räkna 

uppåt stegvis runt i cirkeln. Sedan läggs regler in, exempelvis att alla deltagare som har en 

siffra som är en multipel av fem klappar med händera istället för att säga siffran. Exempel 

på andra regler är att alla som får en siffra med en sjua i vänder sig om istället för att säga 

siffran. Denna övning kan sedan varieras beroende på hur mycket aktivitet man vill 

involvera. Genom att eventuellt byta ut siffror mot ord eller mer aktivt göra något fysiskt 

istället för att säga siffran. (Chambers, 2004) 

2.3.3 Inspirationsstöd 

Det kan ibland hända att en person eller grupp kör fast i en idégenereringsfas. Detta är inte 

önskvärt om det skulle komma att ske under en idégenereringsworkshop. De Bono (1984) 

menar att det finns olika sätt att skapa stimulans, ett av dessa är att avsiktligt skapa yttre 

stimuli och på så sätt påverka tänkandet utifrån (De Bono, 1984). Olika metoder för att 

göra detta har undersökts, och presenteras som inspirationsstöd.  

2.3.3.1 Kollage 

Övningen går ut på att deltagarna tar remsor, bilder och texter från tidningar och skapar 

kollage av dessa. Detta är bra både som idégenereringsverktyg, men även efter 

idégnereringen för att skapa en bild av hur produkten kan komma att upplevas. Detta då det 

visuella påverkar den högra hjärnhalvan vilket kan framkalla nya känslor kring produkten. 

(Matimore, U.Å.) 

2.3.3.2 Metaforer 

Används för att skapa associationer med det problem som gruppen försöker idégenerera 

kring. Metaforer är till för att gruppen ska se på ett problem ur en annan synvinkel. Till 

exempel om ett företag genererar idéer kring kommunikation inom företag kan en metafor 

till detta vara röksignaler, kroppsspråk eller kärlek. Denna teknik har fördelen att alla ord 

fortfarande är kopplade till konceptet kommunikation och inte bara är slumpvalda ord. 

(Matimore, U.Å.) 

2.3.3.3 Provocerande övningar 

Provocerande övningar grundar sig i teori från provotyping. I provotyping försöker 

forskaren upplysa användaren om avvikelser i det nuvarande arbetssättet för att ta fram de 

punkter som i vanliga fall anses vara självklara (Mogensen, 1992). Två olika sorters 

provocerande övningar har funnits, och kommer båda presenteras nedan. 

2.3.3.3.1 Omöjlig uppgift 

Som första uppgift ges deltagarna i uppdrag att exempelvis på tre minuter designa ett 

banksystem. Detta får igång deltagarnas fantasi och får dem att fort börja samarbeta. 

(Informant 4, 2012) 
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2.3.3.3.2 Ändra uppgiften under arbetet 

Ibland fastnar deltagarna och kommer inte vidare i sin idégenerering. Det kan då hjälpa att 

lägga till någon liten del till frågeställningen för att få dem att tänka i andra banor. Be dem 

exempelvis att tänka sig att produkten också ska användas av ett stridande förband i öknen. 

Vad behöver produkten då för att fungera bra? (Informant 4, 2012) 

2.3.3.4 Random input 

Random input är en teknik som baseras på lateralt tänkande och har som syfte att stimulera 

via slumpmässig indata. Det är en tydlig procedur, där det slumpmässiga i tekniken är 

avgörande. Den kan utföras med vilken tidskrift eller bok som helst, men en ordbok 

rekommenderas. Det första som utövaren skall göra är att tänka på två siffror, vill man vara 

noggrann så kan en slumptalstabell användas. Dessa två siffror representerar sida 

respektive ord på sidan, då ord räknas uppifrån och ned. Ordet som kommer fram kan 

sedan stimulera på en mängd olika sätt. Antingen genom att ordet i sig stimulerar, att 

användaren förknippar ordet med något passande alternativt att synonymer till ordet kan 

leda till något användbart. Då det slumpmässiga i tekniken är så viktigt så är det viktigt att 

använda sig just av de tidigare nämnda slumptalen, användaren bör alltså inte slå upp 

boken och leta efter ett ord. Detta skulle vara att välja ord, vilket skulle medföra av 

tekniken förlorade sin mening. (De Bono, 1984) 

 

Om så önskas så kan även bilder användas som Random input-metod. Bilderna kan 

innehålla allt från möbler eller byggnader, till olika personer eller konst. Bilder med text 

bör dock undvikas, för att deltagarna av övningen skall hålla sig till att använda sin högra 

hjärnhalva. (Cave, 1997) 

2.3.3.5 Sämsta idén 

Sämsta idé tekniken används för att deltagare ibland kan tycka att det är svårt att komma 

på kreativa idéer. Då kan facilitatorn i gruppen istället säga att gruppen ska komma på så 

dåliga eller galna idéer som möjligt. Genom att göra detta kan deltagarna i gruppen börja 

producera idéer utan att känna sig dumma, för vad är det värsta som kan hända, att deras 

idé är för dålig? Facilitatorn kan sedan be gruppen välja ut ett par av de dåliga idéerna för 

att försöka se på dessa ur andra synvinklar. Idéerna är säkerligen dåliga, men finns det 

något bra i dem som kan användas? Eller så kan facilitatorn fråga vad som skulle hända om 

de valde att göra exakt det motsatta av det dåliga, skulle de eventuellt få ut något bra då? 

(Matimore, U.Å.) 

2.3.3.6 Önsketekniken 

Genom att ta bort begränsningar så öppnas idérymden upp. Några av 

grundbegränsningarna som människor har är ofta pengar, energi eller tid. Genom att tänka 

sig vad som är omöjligt kan de yttersta kanterna i idérymden utforskas och på så sätt kan 

nya och originella idéer träda fram. (Matimore, U.Å.) 
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2.3.4 Situationsförståelse 

Under flera av intervjuerna påtalades vikten av att förstå sig på sina kunders/användares 

situation. Detta var även en av de saker Sogeti ansåg viktiga att implementera i den nya 

workshopmetodiken. Teknikerna under denna kategori har som syfte att utövaren skall få 

insikt om exempelvis hur en produkt/tjänst används, i vilken situationen produkten/tjänsten 

kan vara användbar och vad deras användare värdesätter.    

2.3.4.1 Bodystorming 

Bodystorming innebär att en grupp beger sig ut till en plats som är representativ för ett 

affärsområde som de skall börja arbeta med, så att de kan observera problem och 

situationer som uppstår direkt på plats. Och på så sätt inte behöva föreställa sig dessa 

situationer. Den huvudsakliga tanken bakom Bodystorming är att de beskrivningar som ges 

till övningsdeltagarna, av eventuella problem som kan uppstå, kan ha ett större fokus på 

aspekter som inte är direkt observerbara. (Metho et al. 2006)  

 

Innan tekniken påbörjas utförs en preliminär observation som också dokumenteras. Från 

denna dokumentation väljs ett antal händelser ut och skrivs om till något som kallas 

designfrågor. En designfråga är skapad för att representera en händelse som ett problem, en 

erfarenhet alternativt ett utförande. Efter att detta är gjort ska själva övningen äga rum och 

deltagarna tas då till en representativ miljö. Om deltagarna exempelvis arbetar med 

shoppingcenter så tas de med till ett representativt shoppingcenter. På plats presenteras en 

designfråga i taget för deltagarna, och deras uppgift blir då att försöka lösa problemet. 

Vilket medför att händelseförloppet blir observerbart i sin naturliga miljö. (Oulasvirta, 

Kurvinen & Kankainen 2003) 

2.3.4.2 Empathy map 

Empathy map är en teknik där deltagarna av övningen skall försöka tänka utifrån ett annat 

perspektiv än sitt eget. Övningen börjar med att en bild av ett människohuvud ritas upp på 

en whiteboard. Bilden får gärna ha många mänskliga egenskaper så som ögon, näsa, mun 

och öron. Detta kommer hjälpa deltagarna att bättre identifiera sig med karaktären. 

Området kring siluetten delas sedan upp i fem olika områden genom att streck dras utifrån 

huvudet. Dessa områden representerar vad karaktären ser, tänker/känner, hör, har att vinna 

och till sist vad hen kan möta för svårigheter. Efter detta ombedes deltagarna att utgå från 

uppritade personens synvinkel, och skriva ner saker på post-it lappar som passar in under 

de olika kategorierna som skapats. Tekniken fungerar bäst då deltagarna verkligen 

anstränger sig för att sätta sig in i situationen. Då övningen är färdig arbetar gruppen 

tillsammans för att analysera vad de kommit fram till, och hur den informationen kan 

användas för att förbättra produkten de arbetar med. (Hohmann, 2011)  
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2.3.4.3 Me and my shadow 

Me and my shadow används för att identifiera företags kunders gömda behov. Tekniken 

går ut på att företagsrepresentanter skall skugga sina kunder då de använder en viss 

produkt eller service. Företagsrepresentanterna kan då följa efter kunderna och ställa frågor 

som ”varför gör du sådär?” eller ”vad tänker du när du gör så?”. Om så önskas kan även en 

kamera tas med, för att filma eller ta bilder på viktiga händelser. Ett annat alternativ är att 

ta med ytterligare en kundrepresentant som då får i uppgift att förklara vad utövaren gör 

och varför hen gör det, alternativt förklara om berättaren brukar göra på något annat sätt. 

Detta kan också resultera i att de båda kunderna börjar diskutera och reflektera över varför 

processen ser ut som den gör, vilket kan vara högst användbart för företaget. (Hohmann, 

2006) 

2.3.4.4 Prune the product tree 

Prune the product tree är till för att ett företag skall identifiera hur de kan forma sin 

produkt för att möta sina kunders och marknadens behov. Denna övning påbörjas genom 

att ett stort träd ritas upp på exempelvis en whiteboard eller ett brunt papper, alternativt att 

ett skrivs ut på en stor poster. De tjocka grenarna på trädet representerar de större 

funktionalitetsområdena hos ett system. De innersta löven, de som ritas dit direkt, 

representerar mindre funktioner i den nuvarande releasen. Sedan får yttre delen av trädet 

representera framtiden, vilket innebär att nya löv som placeras ut är möjliga nya funktioner 

till systemet. Företaget skriver ned potentiella nya funktioner på lappar eller post-its, gärna 

formade som löv. Kunder som använder systemet i fråga hämtas in för att delta i övningen 

och dessa ombedes att placera ut de nya funktionerna på trädet. Då kan företaget iaktta om 

trädet växer på ett jämnt sätt, alternativt om det är någon gren som får många fler 

funktioner än någon annan. På så sätt kan vilka delar av en produkt/ett system dess kunder 

värderar högst iakttas. (Hohmann, 2006) 

2.3.4.5 Remember the future 

Remember the future är en övning som är till för att ge ett företag en förståelse för sina 

kunders åsikter om vad som är en lyckad produkt. Övningen påbörjas genom att ett antal 

papperslappar delas ut till alla deltagare. Sedan ombedes dessa att inbilla sig att de befinner 

sig allt mellan en månad till ett decennium framåt i tiden, det valda tidsintervallet baseras 

på vad som är passande för syftet med övningen.  I denna fantasi skall de ha använt den 

utvalda produkten från övningens datum till den utvalda tidpunkten. Deltagarna bes sedan 

föreställa sig ytterligare en dag, vecka eller månad framåt i tiden, och att de ska skriva ned 

vad produkten gjort för få dem att känna sig lyckliga. Adjektivet som beskriver känslan 

som produkten åstadkommit väljs också beroende på syftet med produkten. (Hohmann, 

2006) 
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I denna övning är utformandet av frågan väldigt viktigt. Övningen är baserad på ett antal 

studier inom kognitiv psykologi, om hur människor tänker på framtiden. Det har då visat 

sig att det är stor skillnad på om frågan ställs ”Vad ska systemet göra?” gentemot ”Vad har 

systemet gjort?”. (Hohmann, 2006) 

2.3.4.6 Speed boat 

Speed boat används för att identifiera vad ett företags kunder ogillar med en viss produkt 

eller ett system. Övningen påbörjas genom att facilitatorn ritar en båt på exempelvis en 

whiteboard, båten fungerar då som en metafor för exempelvis en produkt eller tjänst. 

Deltagarna får sedan förklarat för sig att det är en väldigt snabb båt, men att det tyvärr 

finns ett antal ankare(problem) som håller tillbaka båten. Det som håller tillbaka den är de 

saker som kunderna inte tycker om då det kommer till produkten/systemet som är aktuellt. 

Man ber således deltagarna skriva ned de saker de inte gillar med produkten/systemet på 

lappar och placera dessa under båten. De kan även skriva ned en uppskattning på hur 

mycket snabbare de tror båten skulle gå utan det ankare de skrivit ned. Det är även tillåtet 

för deltagarna att skriva ned deras uppskattningar på andras lappar, och på så sätt visa att 

de håller med om problemet. Då deltagarna anser att alla ankare är färdiga, går facilitatorn 

eller en företagsrepresentant igenom korten för att säkerställa att de förstått samtliga 

problem. (Hohmann, 2006) 

2.3.4.7 Rollspel 

Rollspel passar bra att använda då gruppdeltagarna har svårt att se situationer ur andras 

perspektiv. Det går till så att ett antal scenarios arbetas fram, som beskriver utmaningar i 

företagets verksamhet. Deltagarna delas sedan in i mindre grupper, där de tilldelas ett 

scenario var. Varje grupp får en bestämd tid att förbereda sig, sedan spelar samtliga 

grupper upp sitt scenario. Då iscensättningen är klar tas situationen och problemet upp till 

diskussion i hela gruppen, där de gemensamt försöker komma på lösningsförslag till 

problemet. 

(Eriksson, 2010) 

2.3.4.8 Scenarios 

Scenarios används ofta som stöd för designers att reflektera över det de skapat i 

sammanhanget där produkten/tjänsten skall användas. Scenarios kan direkt jämföras med 

berättelser. För att en berättelse skall kunna användas som ett scenario måste den bestå av 

ett antal beståndsdelar. Den skall ha en plats där scenariot utspelar sig, en situation, en eller 

flera deltagare med personliga motiv, deras kunskap och skickligheter samt olika verktyg 

och händelser som kan påverkas av deltagarna. Scenariot i sig beskriver en serie av 

händelser som leder fram till någon form av resultat.  (Rosson & Carroll, 2002) 
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2.3.4.9 The apprentice 

Syftet med the apprentice är att skapa empati hos anställda för deras kunders situationer. 

Tekniken går ut på att be utvecklarna på ett företag att utföra det arbete som deras kunder 

utför dagligen. Exempelvis om de arbetar med att utforma en ny professionell ugn, bör de 

prova på att vara med en kock på en restaurang för att se vilka utmaningar dessa stöter på. 

Eller om de arbetar med en ny maskeringstejp för målning, bör de följa med målare när de 

maskerar inför ett jobb. Att göra detta kommer ge utvecklarna god kunskap om vilka 

problem deras kunder stöter på samt empati för hur svårt det kan vara att lösa dem. 

(Hohmann, 2006) 

2.3.5 Idégenerering 

Appstrategyworkshopen är en idégenereringsworkshop. För att finna den 

idégenereringsmetod som passar bäst in i den nya workshopmetodiken skapades denna 

kategori. De tekniker som hamnat under idégenereringskategorin har som syfte att generera 

en stor mängd nya idéer. Några av dem är något mer omfattande, men deras huvudsakliga 

syfte är ändå detsamma.  

2.3.5.1 Brainstorm 

Brainstorm är idag ett välkänt begrepp och används för att utnyttja den samlade kunskapen 

i en grupp, för att generera en stor mängd idéer inom ett förbestämt ämne. I början av en 

brainstormingsession förklaras de fyra reglerna kring brainstorm som hittas i Alex Osborns 

bok Applied Imagination - Principles and Procedures of Creative Thinking. 

 

1. Ingen kritik under brainstormen, utvärdering av idéer ska komma senare i 

processen. 

2. Alla idéer ska vara välkomna, hur galna de än är. 

3. Kvantitet är bra, om det finns mycket idéer finns det troligtvis bra idéer. 

4. Kombinera och förbättra idéer.  

 

Den första delen av Brainstormingsessionen är en så kallad ”brain dump”. Där ska 

deltagarna få ur alla sina idéer ur huvudet och ner på exempelvis post-its som sedan 

diskuteras. När det börjar närma sig slutet av första delen kan facilitatorn påminna 

deltagarna att konstiga och galna idéer är välkomna. I det andra steget evalueras idéerna 

gemensamt i gruppen. Denna evaluering kan till exempel göras med hänseende på 

ekonomi eller hur lätt idén är att genomföra (Boddy, 2012) 

2.3.5.2 Brainwriting 

Brainwriting tillsammans med Brainwalking ses som de tekniker som är bäst för att 

generera många idéer snabbt enligt Bryan Matimore (U.Å.). I Brainwriting sitter deltagarna 

i en cirkel med en varsin lapp, de skriver en idé på lappen och skickar denna sedan vidare 

åt antingen vänster eller höger. Då kommer alla deltagare få en ny lapp med en befintlig 
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idé på från sin granne, vilken de sedan kan använda och bygga vidare på eller välja att 

skapa en helt ny idé. När deltagarna fått tillbaka sin ursprungliga lapp är övningen slut. 

(Matimore, U.Å.) 

2.3.5.3 Brainwalking 

Som nämndes i stycket om Brainwriting så är Brainwalking också en teknik som är väldigt 

bra på att generera många idéer snabbt. I denna övning är ett antal brunpapper uppsatta på 

väggen. Deltagarna rör sig sedan runt i en cirkel, där man som deltagare först skriver en idé 

på det första pappret. Sedan rör man sig vidare till nästa papper och skriver nästa idé där. 

Här kan också inspiration tas från de idéerna som de andra deltagarna skrivit upp. 

(Matimore, U.Å.) 

2.3.5.4 Give them a hot tub 

Give them a hot tub går ut på att använda sig av helt galna idéer för att bryta igenom 

gömda barriärer. Tekniken går till så att olika funktioner skrivs ner på ett antal kort, en idé 

på varje kort. Tillsammans med de vanliga planerade funktionerna läggs också till några 

skandalöst galna idéer. Några exempel på galna idéer som Hohmann (2006) ger är att ifall 

man arbetar med en portabel MP3 spelare kan funktioner vara att den värmer kaffe eller 

schamponerar hundar. Alternativt att man ger idén till att bygga in en jacuzzi i lobbyn till 

en affärslobby. (Hohmann, 2006) 

 

Dessa idéer är till för att få deltagaren att känna sig obekväm. Då kommer hen att arbeta 

mentalt för att få bort denna känsla. De vanligaste sätten att göra detta är att antingen 

förkasta idén alternativt förvandla tanken till något som inte är lika galet. Det är detta 

steget som är mest intressant vid utförandet av tekniken. (Hohmann, 2006)   

2.3.5.5 Ifrågasätt antaganden 

För att deltagarna under idégenreringen ska kunna komma på nya idéer, kan facilitatorn be 

dem att fråga sig hur de ser på problemet och om det finns något annat sätt att se på det. 

För att världen vi lever i inte ska bli för överväldigande har människan ofta antaganden om 

hur den fungerar. När någon ska vara kreativ kan det vara en fördel att ifrågasätta dessa 

antaganden för att kunna skapa nya kreativa idéer. För att genomföra detta måste gruppen 

veta vad deras problem eller syfte för idégenereringen är. När de vet detta ska gruppen 

tillsammans ta fram en lista med 20-30 antaganden de har angående frågeställningen. När 

denna lista är klar kan de gå igenom listan med och skapa nya idéer eller sätt att se problem 

ifrån. Denna teknik är bra då en verksamhet exempelvis vill ta fram nya produkter eller 

hitta nya affärsområden. (Matimore, U.Å.) 
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2.3.5.6 Nominal group technique 

Nominal group technique (NGT) är en förfining av tekniken brainstorm, vilken precis som 

brainstorm är uppdelad i två delar. Den första delen, idégenereringsfasen, utförs under 

tystnad. Detta betyder att deltagarna sitter tysta i samma rum och skriver ner sina idéer på 

post-its. Under denna del får ingen deltagare kritisera någon annans idé, vilket kan behövas 

förtydliga även fast steget utförs under tystnad. (Boddy, 2012) 

 

I andra fasen ska deltagarna eller facilitatorn visa upp idéerna som då fästs på en 

whiteboard eller papper för att göra det enkelt för alla att titta på. Sedan ska gruppen 

diskutera och kritisera idéerna och de hjälps sedan åt att rangordna dem genom röstning. 

(Boddy, 2012) 

2.3.5.7 Omdefiniera problemet 

Omdefiniera problemet är till för att skapa lite galna syften och är bra att använda i början 

av en idégenereringsfas. Tekniken grundar sig i att ord och namn i sig själva innehåller 

kreativa begränsningar. Genom att omformulera problemen kan deltagarna hitta nya sätt att 

se på frågeställningar och hitta nya lösningar till dessa. Facilitatorn börjar med att ställa 

upp frågan eller syftet som deltagarna idégenererar kring. Sedan ska deltagarna försöka 

hitta synonymer till de viktigaste orden i syftet. Till exempel kan tre viktiga ord väljas ut 

och deltagarna kan hitta 10 synonymer till varje. Då har de helt plötsligt fått 1000 nya sätt 

att formulera problemet genom att kombinera synonymerna på olika sätt. (Matimore, U.Å.) 

2.3.6 Avslutningsövningar 

De övningar som passar bäst att använda i något av de slutgiltiga momenten av en 

workshop har kategoriserats som avslutningsövningar. Bland dessa ligger exempelvis 

sorteringstekniker, tekniker som framställer någon form av koncept samt bearbetning av 

framtagen information. 

2.3.6.1 20-20 vision 

20-20 vision är en teknik som är till för att företag skall få möjlighet att förstå sig på sina 

kunders prioriteringar. Tekniken börjar med att en mängd funktioner skrivs upp på 

indexeringskort eller post-its, en på varje. Sedan blandas högen med kort och läggs med 

texten nedåt. Facilitatorn plockar ett kort från högen och sätter detta på exempelvis en vägg 

eller whiteboard. Sedan plockas ett nytt kort och facilitatorn frågar sina deltagare om det 

kortet är viktigare eller mindre viktigt än det som redan sitter uppe. Om det är mer viktigt 

placeras detta ovanför det första respektive om det är mindre viktigt nedanför den första 

funktionen. Att sätta två funktioner på samma nivå bör undvikas. Denna process repeteras 

tills att samtliga kort är rankade, vilket då resulterar i en prioriterad lista på funktioner. 

(Hohmann, 2006) 
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2.3.6.2 Billboarding 

Billboarding används i slutet av en workshop för att bygga vidare på de bästa idéerna från 

dagen. Detta görs genom att bygga konceptritningar i form av en billboard. Billboarden ska 

innehålla en rubrik, en slogan och visuella koncept kring idén. Facilitatorn ber deltagarna 

att välja den bästa idén eller konceptet och skapa en rubrik av den. De ska sedan fortsätta 

med att rita billboards liknande sådana som kan ses vid motorvägar. Denna övning är bra 

då deltagarna ofta får se om deras idéer verkligen är nytänkande eller går att sälja in. 

(Matimore, U.Å.) 

2.3.6.3 Buy a feature 

Buy a feature är en teknik som är till för att prioritera en mängd funktioner. Den blir 

aktuell efter att en lista med potentiella funktioner till en produkt skapats. Ett pris bestäms 

för varje enskild funktion. Priset kan vara baserat på en uppskattning av 

utvecklingskostnaden, kundvärde eller hittas på om så önskas. Deltagarna av övningen ges 

en bestämd mängd låtsaspengar och presenteras sedan med prislistan. Deltagarna får då 

använda sina låtsaspengar för att köpa funktioner. Något som är viktigt är att prissättningen 

på vissa utav funktionerna skall vara så pass höga att en enskild deltagare inte skall kunna 

köpa någon av dessa själv. Facilitatorn kan då uppmana deltagarna att de kan lägga ihop 

sina pengar för att kunna köpa funktioner de inte har råd med. Detta kommer leda till 

diskussioner om vilka funktioner som är mest viktiga. (Hohmann, 2006) 

2.3.6.4 Mindmap 

Mindmapping används för att komma ihåg, organisera och bearbeta information, och 

skapades under sextiotalet av engelsmannen Tony Buzan. För att genomföra en mindmap 

är utgångspunkten ett ord som representerar problemet eller uppgiften. Sedan associerar 

utövaren vidare utifrån detta ord och nya ord skrivs upp runt omkring det första. Om de 

nya orden på något sätt kan kopplas ihop görs detta med streck. Vanligt är att använda 

olika färger för att tydliggöra olika grupper eller kategorier. (Matimore, U.Å.) 

2.3.6.5 Product box 

Product box är till för att hjälpa företag hitta de mest spännande funktionerna hos sina 

produkter. Övningen börjar med att deltagarna bes inbilla sig att de befinner sig på en 

mässa eller en stor marknad, och att deras uppgift är att sälja en viss produkt. Sedan delas 

material ut, det är då lämpligt med några pappkartonger och en uppsättning färgpennor, 

deltagarna ombeds sedan att designa en produktkartong. På kartongen kan de rita/skriva 

vad de vill, slogans, rita bilder, priser. När samtliga är klara med sin produktkartong blir 

deras uppgift att sälja sin produkt till de andra i rummet. (Hohmann, 2006) 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur denna fallstudie har genomförts. För att skapa en stabil grund 

att stå på genomfördes en litteraturstudie. Målet med litteraturstudien var bland annat att 

hitta tekniker som kunde användas vid de olika stadierna i en workshop. Där undersöktes 

också workshops i allmänhet. Därefter utfördes förberedande intervjuer med tre olika 

målgrupper; anställda hos Sogeti, kunder till Sogeti samt lektorer och doktorander inom 

användbarhet vid Linköpings universitet, som har erfarenhet av workshopar. Med 

litteraturstudien och intervjuerna som grund, extraherades sedan ett antal kriterier. Dessa 

kriterier låg till grund för den urvalsprocess som skedde av de tekniker som togs fram. 

Dessa tekniker sammanställdes till en workshop som utfördes i två iterationer. Under dessa 

iterationer användes enkäter och observation för att bestämma hur lyckad workshopen var. 

 

 
Figur 1: Arbetsprocess 
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3.1 Intervjuer 

Intervjuer används för att intervjuledaren eller forskaren ska få en bättre bild av ”hur andra 

människor upplever olika sidor av sin livssituation” (Dalen, 2007 s.9). Intervjuer kan 

antingen vara mer eller mindre strukturerade. En ostrukturerad, eller en öppen intervju är 

en typ av kvalitativ undersökning. En ostrukturerad intervju låter den intervjuade beskriva 

sitt liv fritt. Under en ostrukturerad intervju har intervjuaren inga, eller ett fåtal 

fördefinierade frågor. Detta gör att det mesta av samtalet bygger vidare på det som den 

intervjuade berättar. (Dalen, 2007) 

 

Vidare finns halvstrukturerad, eller semi-strukturerad intervju, vilken tillhör den kvalitativa 

undersökningskategorin. Halvstrukturerade intervjuer låter intervjuaren ha en relativt 

strukturerad intervjuguide som denne kan utgå från. Termen intervjuguide kan innebära en 

kort minneslista över de områden som ska täckas under intervjun. Det viktiga är att 

frågorna gör det möjligt för forskaren att få fram information om hur den intervjuade 

upplever sin värld. I halvstrukturerade intervjuer kan intervjuguiden innehålla exempel på 

frågor eller teman som intervjun ska handla om. Intervjuaren kan samtidigt följa upp 

sidospår och ställa uppföljningsfrågor på det som den intervjuade berättat om. (Bryman, 

2001) 

 

Strukturerad intervju används mest som en kvantitativ undersökningsmetod och används 

ofta istället för enkätundersökningar. Detta eftersom svar på frågor kan jämföras mellan 

olika intervjuer, likt en enkätundersökning. I en strukturerad intervju har intervjuledaren 

fördefinierade frågor i en intervjuguide. Under intervjun utgår intervjuaren från 

intervjuguiden till punkt och pricka. Frågorna är ofta mycket specifika och har ett flertal 

svarsalternativ. (Bryman, 2001) 

 

Intervjuerna som utfördes under denna fallstudie var av typen halvstrukturerade intervjuer. 

Eftersom målet med intervjuerna var att få fram andras kunskap och erfarenheter kring 

workshops, valdes strukturerade intervjuer bort. Detta eftersom strukturerade intervjuer vill 

ha svar på specifika frågor, vilket inte överensstämmer med målet av intervjuerna. Öppna 

intervjuer passade inte heller bra eftersom det var vissa delar som var mer intressanta än 

andra. Alltså valdes halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju lät intervjuaren 

styra samtalet mot områden där denne hade frågor till den intervjuade. Samtidigt låter 

denna typ av intervjuer den intervjuade att tala fritt och komma in på områden som 

intervjuaren inte tänkt på innan.  

 

Frågorna som skrevs till intervjuguiden och utförandet av intervjuerna gjordes enligt 

Steinar Kvales (2009) tankar. ”Frågorna bör vara korta, lätta att förstå och befriade från 

akademisk jargong.” (Kvale, 2009 s. 147). Kvale går även igenom nio olika typer av 

frågor, vilka är inledande, uppföljnings-, sonderade, specificerade, direkta, indirekta, 
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strukturerade, tolkande frågor och tystnad (Kvale 2009). Informationen i citatet och de nio 

frågetyperna användes för att skapa en naturlig gång genom intervjun. Intervjuerna 

spelades in för att innehållet lättare skulle gå att analysera i efterhand och för att undvika 

att felaktiga citat uppkom. 

3.2 Kriterieframställning 

Utifrån litteraturstudien, intervjuerna som utförs och krav eller önskemål från Sogeti 

skapades kriterier. Kriterierna används för att på ett kvantitativt sätt kunna säga om 

teknikerna, som presenterades i teoriavsnittet, är lämpliga att användas i workshopen eller 

ej. Vi valde att namnge de olika kriterierna för att lättare kunna använda dem i text och på 

ett smidigt sätt kunna hänvisa till ett beskrivande namn.  

3.3 Utvärdering av tekniker 

Att hitta rätt tekniker till den workshopmetodik som ska användas är viktigt då olika 

tekniker är bra vid olika tillfällen. I detta steg ses varje teknik över och analyseras med 

hjälp av de kriterier som tagits fram. Det som bör koncentreras på är vad som är målet med 

tekniken. Om det är att diskutera och komma fram till ett resultat bör tekniken uppfylla 

kriterier liknande dessa om sådana kriterier existrerar. Det är också viktigt att se vilka 

kriterier tekniken fallerar kontra vilka kriterier den uppfyller för att balansera fördelarna 

med nackdelarna hos en teknik. När valet av tekniker görs är det också viktigt att tänka på 

hur olika tekniker fungerar tillsammans och om de kompletterar varandra eller ej. När 

teknikerna har blivit utvalda kan sedan en workshopmetodik skapas. 

3.4 Validering av workshopmetodik 

När workshopen hade skapats testades den i två iterationer innan den överlämnades till 

Sogeti. För att utvärdera hur bra workshopen fungerade, användes observation och enkäter. 

3.4.1 Observationer 

När något ska studeras i sitt naturliga sammanhang är det passande att använda observation 

som metod (Halvorsen, 1992). En av de viktigaste fördelarna med observation är att det 

möjliggör direkt observation av beteendet, vilket skiljer sig från många andra 

undersökningar där man måste dra slutsatser om händelser och beteenden från 

respondentens utsagor. Vid observation finns två övergripande kategorier, deltagande och 

icke-deltagande. Deltagande observation Innebär att forskaren deltar aktivt i en social miljö 

under en längre tid för att få en bild av hur individerna i denna miljö beter sig. Icke-

deltagande innebär att personen iakttar men inte deltar i miljön (Bryman, 2006). Då 

deltagande observation skulle ändrat flödet och hela situationen med workshopen valdes 

icke-deltagande observation.  
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Vidare valdes även tekniken ostrukturerad observation, syftet med denna är att så detaljerat 

som möjligt observera hur deltagarna beter sig i en specifik miljö (Bryman, 2006). Som 

utvärdering användes detta tillsammans med ett antal mätbara punkter, exempelvis antal 

idéer framtagna under brainstorm eller antal gånger deltagarna skrattade.  

3.4.2 Enkäter 

Ett viktigt moment för att utvärdera den workshopmetodik som testades var att få 

återkoppling från workshopdeltagarna. Till en början var tanken att denna återkoppling 

skulle ske via strukturerade intervjuer, men då detta skulle betytt mer tidsåtgång för såväl 

deltagarna och facilitatorer kändes det inte optimalt. Bryman (2006) menar att 

strukturerade intervjuer och enkäter är väldigt lika som forskningsinstrument men att en av 

skillnaderna är att flera enkäter kan fyllas i samtidigt. Av detta skäl valdes enkäter istället 

för strukturerade intervjuer. 

 

Vid utförande av en enkätundersökning kan antingen en kvalitativ eller en kvantitativ 

undersökning genomföras. En kvantitativ studie är passande då frågorna gäller mängder, 

exempelvis hur många, hur ofta eller hur vanligt (Trost, 2012). Medan en kvalitativ studie 

är mer passande då man vill försöka förstå något, alternativt hitta mönster (Trost, 2012). 

Målet med vår enkätundersökning var att förstå de reaktioner teknikerna framkallade hos 

workshopdeltagarna, samt att få insikt om deras intryck av workshopen. Intryck om både 

workshopen som helhet och om enskilda tekniker var viktiga och därför valdes ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. 

 

Då det kom till utformandet av frågorna på enkäterna så fanns det ett antal olika element 

att ta hänsyn till. Syftet med enkäterna var mer åt hållet av en utvärdering snarare än en 

undersökning, och fokus hos frågorna låg på åsikter och reaktioner. Bryman (2006) menar 

att ”Öppna frågor lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner” 

(Bryman, 2006 s. 158). Detta argument tillsammans med att: Sakfrågor behandlar faktiska 

förhållanden, i motsats om tycke och smak enligt Trost (2012), valdes ett fokus på öppna 

frågor i enkäterna. För att underlätta bearbetningen av det data som gavs från enkäterna 

kopplades samtliga frågor direkt till de kriterier som togs fram utifrån litteraturstudien, 

intervjuerna samt de önskemål företaget hade. 
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4 Process 

I process kapitlet kommer den konkreta processen för arbetet presenteras i den ordning 

som den utförts. Först presenteras den intervjumetod som används för inhämtande av 

information. Sedan hur de olika kriterierna togs fram och att de grundades med hjälp av 

teori, intervjuer och önskemål från Sogeti. Vilka tillsammans med teori användes för att 

välja ut tekniker till Sogetis workshop. De valda teknikerna användes sedan för att skapa 

en workshopmetodik. Workshopmetodiken testades i två iterationer och utvärderades efter 

varje iteration med hjälp av observationer och enkäter. Se Figur 2 för en överblick över 

processen. 

 

 
Figur 2: Genomförande 

4.1 Utförande av intervjuer 

För att få en bild av hur användare och forskare anser att workshops bör se ut utfördes ett 

antal intervjuer. Det fanns också förhoppningar om att få tips på tekniker som av 

deltagarnas erfarenhet fungerat mer eller mindre bra under workshops. 

 

 

 

Ta fram kriterier 
•Utifrån teori 

•Utifrån intervjuer 

•Utifrån Sogeti 

Analysera workshopteknikerna baserat på kriterier 
•Vilka kriterier varje teknik uppfyller 

•Utifrån teori 

•Välj tekniker som ska användas 

Skapa workshopmetodik 
•Inkorporera de  utvalda teknikera i en workshopmetodik 

 

 

Workshop med InnovationskontorEtt 
•Analysera observation och enkät 

•Utföra eventuella ändringar inför nästa iteration 

 

Workshop med chillbro studios 
•Analysera observation och enkät 

•Utföra eventuella ändringar inför nästa iteration 
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4.1.1 Procedur 

För att göra workshopen bättre och för att få ny information om workshops i allmänhet 

utfördes kvalitativa intervjuer, mer specifikt halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa 

intervjuer utfördes för att få reda på hur olika personer tyckte att workshops skall utföras, 

och vad som är viktigt som deltagare på en workshop.  

 

Under utförandet intervjuades en anställd hos företaget Sogeti, en kund till Sogeti som 

varit med på den tidigare versionen av workshopen samt två doktorander och två lektorer 

vid Linköpings universitet. Akademikerna som intervjuades arbetar med inriktning mot 

användbarhet, och hade goda erfarenheter av workshops. Intervjudeltagarna var i 

åldersgruppen 28-55 år och bestod av en blandning av kvinnor och män. 
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Sogeti kund 
 

     

Sogeti anställd  
 

    

Doktorand   
  

  

Lektor     
  

Tabell 2: Informanter 

 

Tre olika grupper av personer intervjuades och därför användes tre olika intervjuguider 

(Bilaga B). Dessa intervjuguider var anpassade efter vilken av de tre grupperna 

informanten kom från. Intervjuguiderna var utformade som en halvstrukturerad 

intervjuguide, vilka var uppbyggda utifrån Kvales (2009) riktlinjer, med exempelfrågor 

och till viss del följdfrågor som kan ställas under intervjun. Intervjuguiden bestod av frågor 

som intervjuaren kunde utgå ifrån under intervjun, men som ändå var lätta att bygga vidare 

på. 
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Informanten fick i början reda på vad intervjun skulle handla om, varför den utfördes och 

ställdes frågan om det var okej att den skulle spelas in, men det förklarades även att 

inspelningen var för internt bruk då intervjun var anonym (Kvale, 2009). Eftersom syftet 

med intervjuerna var att utvinna information har intervjuerna inte transkriberats utan 

endast lyssnats igenom efter intressant information och eventuellt användbara citat. En 

inledande fråga ställdes för att få in den intervjuade på ämnet, sedan beroende på om den 

intervjuade talade öppet, fortsatte intervjun med hjälp av följdfrågor. Om den intervjuade 

var kort i svaren kunde frågorna från intervjuguiden användas för att föra diskussionen 

vidare. Under intervjun var intervjuaren, en sekreterare och den intervjuade närvarande, 

där rollerna av intervjuare samt sekreterare togs av författarna till denna rapport. 

Sekreteraren tog endast anteckningar under samtalet, medan intervjuaren och den 

intervjuade samtalade, samtalen varade mellan 25-60 minuter. 

4.1.2 Resultat av utförande av intervjuer 

Då inspelningarna lyssnades igenom antecknades allt som var relevant och kunde vara av 

intresse att ta med i rapporten. Då allt detta var färdigt sammanställdes informationen för 

att se om det fanns något som återkom under flera av intervjuerna, och därmed borde 

värderas högre i sammanhanget. 

 

Under intervjuerna presenterades även två versioner av Provocerande övningar. Dessa 

lades in bland de övriga teknikerna. 

4.1.2.1 Omöjlig uppgift 

Som första uppgift ges deltagarna i uppdrag att exempelvis på tre minuter designa ett 

banksystem. Detta får igång deltagarnas fantasi och får dem att fort börja samarbeta. 

(Informant 4, 2012) 

4.1.2.2 Ändra uppgiften under arbetet 

Ibland fastnar deltagarna och kommer inte vidare i sin idégenerering. Det kan då hjälpa att 

lägga till någon liten del till frågeställningen för att få dem att tänka i andra banor. Be dem 

exempelvis att tänka sig att produkten också ska användas av ett stridande förband i öknen. 

Vad behöver produkten då för att fungera bra? (Informant 4, 2012) 

 

Intervjuerna hjälpte att bygga upp en bättre bild av hur workshopar borde se ut enligt 

deltagarna. Det som tas vidare till de övriga stegen i processen är den sammanfattning av 

information som gjordes samt de citat som togs fram, två nya provocerande övningar och 

sammanställningen av intervjuerna. Dessa var även med som grund då arbetet fortgick till 

nästa steg, att skapa kriterier som beskrivs i avsnitt 4.2. 
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4.2 Framtagande av kriterier 

Kriterierna är framtagna från olika källor. Initialt kom alla kriterier från krav och önskemål 

från Sogeti, men de har sedan utvecklats och blivit fler allt eftersom intervjuer och 

informationssökning fortskridit. Syftet med kriterierna var att kunna använda dem för att 

sortera ut de tekniker som är bäst lämpade för den workshop som skulle skapas. Det fanns 

därmed inga krav att samtliga kriterier var tvungna att uppfyllas, utan fungerade mer som 

kontrollpunkter som gav ett sätt att jämföra olika tekniker med varandra.  

4.2.1 Procedur 

I det tidiga stadiet av arbetet skapades kriterier utifrån de krav och önskemål som Sogeti 

hade. Dessa kriterier var Affärsmässigkriterier, Fokusera på målgrupp-kriteriet, Producera 

material-kriteriet, Modernkriteriet och Lite förarbete-kriteriet. Under litteraturstudien 

hittades att både Diskuterakriteriet och Individuellt tänkade-kriteriet. Dessa ansågs viktiga 

då de båda plockar fram idéer men på olika sätt, vilket gjorde att det delades upp i två 

separata kriterier. Dessa två kriterier underbyggdes även i de intervjuer som utfördes. 

Under intervjuerna kom även Aktiverkriteriet och Producera material-kriteriet fram som 

viktiga punkter. 

4.2.2 Resultat av framtagande av kriterier 

Varje kriterium har blivit tilldelat ett namn för att lättare kunna referera till dessa senare i 

rapporten. Namnen på kriterierna är: 

 

 Affärsmässig 

 Aktivera 

 Diskutera 

 Fokusera på målgrupp 

 Producera material 

 Individuellt tänkande 

 Lite förarbete 

 Modern 

 Påvisa resultat 

 

Nedan följer också en beskrivning av varje enskilt kriterium. 

4.2.2.1 Affärsmässig 

Två av våra kontakter på Sogeti ansåg att workshopen ska hålla en viss nivå av 

professionalism. De har sagt att det ska vara roligt att ha en workshop, men att det 

fortfarande ska ge resultat i slutändan, och den skall inte uppfattas som flamsigt eller 

oseriös.   
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4.2.2.2 Aktivera 

Aktiverakriteriet står för att det är viktigt att aktivera deltagarna fysiskt under en workshop. 

Under intervjuerna framgick även att deltagarna av en workshop kan finna att passiva 

övningar och uppgifter kan vara väldigt tråkigt.  

 

”En workshop, som jag ser en workshop så tycker jag den ska vara konkret. Man ska, det 

ska va lite såhär hands on som sagt.” – Informant 1 

 

Chambers (2004) menar att om deltagarna aktiveras mer så får detta igång blodflödet och 

håller dem pigga och alerta, vilket är önskvärt under samtliga övningar. Detta kan göras 

både genom specifika övningar eller läggas in naturligt i processen. I en av våra intervjuer 

sades följande angående aktivering under workshops: 

 

”Men liksom utnyttja hela rummet man har till sitt förfogande. Nu är vi i det här hörnet, 

nu ska vi flytta över till nästa moment i det här hörnet så att, mer bygger in det naturligt än 

att säga ‘Hördeni nu ska vi alla upp och hoppa i fem minuter’.” – Informant 4 

 

Enligt Chambers (2011) gör dessa övningar mer än att bara piggar upp deltagarna, de kan 

vara roliga att utföra samtidigt som de fungerar som isbrytare. 

4.2.2.3 Diskutera 

Vid utförandet av intervjuerna kom det upp att det är viktigt att låta deltagarna ha öppna 

diskussioner under en workshop, exempelvis under en brainstorm. Detta för att ha en chans 

att få inspiration samt ta del av andras åsikter utöver sina egna tankar.  

 

”Man hör ett ord sen gör man en vild association i huvet, så brainstorming måste va i 

grupp tycker jag” – Informant 4 

4.2.2.4 Fokusera på målgrupp 

En av sakerna Sogeti ansåg var viktiga då det kom till den nya workshopen, var att få med 

ett moment som gick ut på att få deltagarna att tänka utifrån sina användares perspektiv 

mer än sitt eget. Därför sattes ett kriterium upp som syftade till att ett fokus på målgrupp 

skulle genomsyra tänket under hela workshopen. 

4.2.2.5 Producera material 

Ett av önskemålen som Sogeti lade fram var att workshopen ska resultera i något konkret. 

Detta skulle underlätta eventuell uppföljning mot kunden av workshopen, då de saker som 

producerats under workshopen kan presenteras. Under våra intervjuer gav informant 4 

tipset att det var viktigt att vara tydlig med vad som förväntas komma ut av workshopen. 

Detta är då menat att även underlätta för deltagarna av workshopen, då de har chansen att 

förstå vad slutmålet är. 
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4.2.2.6 Individuellt tänkande 

Under intervjuerna diskuterades möjligheter för att ge alla deltagare i en workshopgrupp 

chansen att få sin röst hörd, även de något blygare eller tystare deltagarna. I dessa fall 

förespråkades individuell brainstorm. Det öppnar också upp möjligheten att deltagarna får 

chans att fundera lite själva inom ämnet innan det lyfts för eventuell diskussion i hela 

gruppen. 

 

”Jag tror generellt att det är bra att låta deltagarna först tänka, få lite utrymme att tänka 

själv” – Informant 3 

4.2.2.7 Lite förarbete 

Sogeti gav ett önskemål om att det inte ska vara för mycket förarbete innan själva 

workshopen äger rum. När en facilitator förbereder workshopen tar denne betalt för sin tid, 

vilket gör att priset för workshopen blir dyrare om förarbetet blir mer omfattande. När 

mängd av förberedelse diskuterades med informant 4 sades "En två veckor går säkert in i 

för att hålla en bra", vilket tydliggör hur lång tid det kan ta. Detta innebär att tekniker helst 

ska kunna utföras i sin helhet på workshopen, och inte behöva förberedas allt för mycket 

på förhand. 

4.2.2.8 Modern 

Den workshopmetodik som användes tidigare hade använts under en längre period utan att 

uppdateras. Sogeti ansåg att det skulle vara intressant att eventuellt undersöka något nyare 

och mer moderna metoder, för att få workshopen att kännas mer aktuell och spännande. 

Modern har definierats som tekniker som framtagits inom de senaste tio åren.  

4.2.2.9 Påvisa resultat 

Deltagarna på en workshop kan känna sig som att de inte fått något gjort eller att det varit 

bortslösad tid att delta på workshopen. För att undvika detta ska facilitatorn i slutet av 

workshopen kunna uppvisa resultat från de olika moment som genomförts. Det är bra om 

resultaten som uppvisas har ett affärsvärde för kunden. Under en av de intervjuer som 

utfördes, påpekade den intervjuade att denna tyckte det var viktigt att avsluta med att visa 

upp vad som åstadkommits under workshopen.  

 

”För annars kan man gå därifrån med en liggande tom känsla” – Informant 3 

 

Samtliga kriterier samt deras betydelse togs sedan vidare till nästa del i processen. Där de 

användes för att utvärdera vilka tekniker som skulle vara lämpliga att använda sig av till 

app-strategy workshopen. 
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4.3 Urvalsprocess av tekniker 

För att kunna göra en workshop som var väl anpassad för Sogetis behov hade en stor 

mängd tekniker tagits fram under litteraturstudien. Dessa tekniker placerades in under ett 

antal kategorier som vi själva skapat: Förarbete, idégenerering, situationsförståelse, 

sortering, energizers och inspirationsstöd. Under varje kategori fanns en eller flera olika 

tekniker som kunde väljas för att åstadkomma syftet som kategorin stod för. En 

övningsföljd som föreslogs av informant 4 var följande: först prepareras deltagarna, sedan 

utförs brainstorming och sortering och därefter förfinas de idéer som tagits fram. Informant 

4 sade även att en workshop ofta är uppdelad i olika delar, vilket medför att olika tekniker 

är användbara vid olika moment av workshopen. Men då workshopen är tidsbegränsad, 

kan det vara redundant att använda liknande tekniker flera gånger under en och samma 

workshopsession. Därför genomfördes en urvalsprocess för att begränsa antalet tekniker 

som kom att användas.  

4.3.1 Procedur 

Kriterier togs fram för att sortera ut de tekniker som skulle vara mest lämpade för Sogeti 

att använda under deras workshop. Dessa kriterier togs fram med hjälp av Sogetis 

önskemål, intervjuer och litteratur. Urvalsprocessen av tekniker skedde sedan i flera 

iterationer. I det första steget gjordes ett urval baserat på litteratur, intervjuer samt de 

kriterier som skapats i ett tidigt stadie av arbetet. Dessa tekniker presenterades för Sogeti i 

syfte att få återkoppling. Utifrån denna återkoppling skapades några ytterligare kriterier. 

Med hjälp av de nya kriterierna samt ytterligare teori valdes sedan de slutgiltiga teknikerna 

ut, vilka kom att användas till workshopmetodiken som arbetats fram.  Ett kriterium kan 

antingen vara uppfyllt, fallerat eller null. När kriteriet är uppfyllt betyder det att tekniken 

uppfyller det kriteriet syftar till. Om tekniken fallerat kriteriet betyder det att tekniken inte 

kommer att ge ett resultat som skulle kunna uppfylla kriteriet. Om kriteriet är null betyder 

det att tekniken varken uppfyller eller fallerar kriteriet. 

 

Under varje kategori presenteras först de tekniker som inte valdes och varför. Därefter 

presenteras den eller de tekniker som valdes ut till workshopen och varför.  

4.3.1.1 Innan workshop 

Under kategorin som behandlar eventuellt förarbete till workshopen hittades endast 

tekniken kulturella sonder. Kulturella sonder tar i vanliga fall lång tid att förbereda och det 

fallerar därför under kriteriet om Lite förarbete. Trots detta ansågs sonder ha stor möjlighet 

till att göra skillnad, speciellt då det kom till ett av problemen som Sogeti upplevt. Detta 

problem var att deras kunder ofta varit osäkra på syftet med applikationen. Därför valdes 

sonder ändå ut, fast med ett par korrigeringar. Kulturella sonder var från början centrerat 

kring design (Mattelmäki, 2006). På grund av detta skapades en sondmall som var 

anpassad för exempelvis en idégenereringsworkshop. Eftersom sonder fallerade under 

kriteriet om Lite förarbete bestämdes att storleken av sonden skulle minskas, detta gjordes 
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genom att specificera att sonden begränsades till ett vykort. På detta vykort finns plats för 

cirka 3-6 frågor, och det skickas till deltagarna ungefär en vecka innan workshopen är 

tänkt att äga rum. Frågorna som skickas är tänkta att anpassas för varje workshop och 

företag, men mallen för vykortet är densamma för samtliga workshops. Detta för att 

minimera mängden förarbete. 

 

 
Figur 3: Exempelsond 

4.3.1.2 Energizers 

Kategorin energizers innehåller tekniker som kan användas ifall deltagarna hamnat i en 

svacka och blivit trötta eller tappat koncentrationen. Då kan det vara bra att aktivera 

deltagarna för att pigga upp gruppen (Chambers, 2004). Under denna kategori hittades fem 

olika tekniker, vilka med tanke på syftet med kategorin Energizers samtliga uppfyller 

Aktiverakriteriet. 

 

Det som skiljer teknikerna åt något är att teknikerna Bikupa, Du rör dig, alla rör sig och 

Gör något fysiskt går alla att implementera när som helst under workshopens gång. De kan 

också implementeras naturligt, alltså utan att göra några specifika avbrott för att pigga upp. 

Bikupa är den enda teknik som uppfyller Diskuterakriteriet. Teknikerna Kroppsskrivning 

och Räkneleken kräver ett avbrott i workshopen för att genomföras. Intervjudeltagare 4 

talade under sin intervju om energizers och sade ”De kan ofta kännas lite krystade, tycker 

jag”. Vilket medför att de två sistnämnda teknikerna fallerar det Affärsmässigkriteriet. 



30 

 

 

 

 

 

Tekniker\Kriterier 

A
ff

är
sm

äs
si

g 

A
kt

iv
er

a 

D
is

ku
te

ra
 

Fo
ku

se
ra

 p
å 

m
ål

gr
u

p
p

 

P
ro

d
u

ce
ra

 m
at

e
ri

al
 

In
d

iv
id

u
el

lt
 t

än
ka

n
d

e 

Li
te

 f
ö

ra
rb

e
te

 

M
o

d
er

n
 

P
åv

is
a 

re
su

lt
at

 

Bikupa  
  

      

Du rör dig, alla rör sig  
 

       

Gör något fysiskt  
 

       

Kroppsskrivning  
 

       

Räkneleken  
 

       

Tabell 3: Energizers och deras kriterier 

 

Som resultat av detta lades rekommendationer in att försöka implementera teknikerna Du 

rör dig, alla rör sig och Gör något fysiskt i workshopen. Samt att de resterande teknikerna 

finns beskrivna i presentationen för att fungera som extra tekniker att ta in i workshopen 

vid behov.  

4.3.1.3 Inspirationsstöd 

Om en grupp har svårt att komma på nya idéer eller fastnat i ett speciellt tänk kan 

inspirationsstöd användas. Detta är tekniker som ska försöka få deltagarna att angripa ett 

problem eller frågeställning på ett nytt sätt. Under denna kategori finns sex tekniker varav 

en har två undertekniker. 

 

Provocerande övningar och random input är två Moderna tekniker där facilitatorn till viss 

del måste vara med och hjälpa till för att övningarna ska fungera. Under provocerande 

övningar finns två olika tillvägagångssätt. Det första är att facilitatorn ändrar 

frågeställningen mitt under arbetet för att få deltagarna att se på problemet på nya sätt 

(Informant 4). Denna övning kan utföras i grupp och uppfyller då Diskuterakriteriet och 

fallerar Individuellt tänkande. Alternativt kan övningen göras individuellt och uppfyller i 

sådant fall Individuellt tänkande men fallerar Diskuterakriteriet. Det andra 

tillvägagångssättet är att facilitatorn ger deltagarna en omöjlig uppgift, vilket då innebär att 

lösa en svår uppgift på enormt lite tid. Detta bidrar till att snabbt få deltagarna att arbeta 

som grupp (Informant 4), vilken då uppfyller Diskuterakriteriet men fallerar Individuellt 

tänkande-kriteriet. Då det kommer till random input så fungerar denna något annorlunda, 

denna baseras på att då facilitatorn upplever att gruppen stannat upp eller kört fast kan 
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deltagarna inspireras med antingen en bild eller ett ord. Dessa bilder eller ord är helt 

slumpmässiga och tillåter deltagarna associera fritt vilket medför att den uppfyller 

Individuellt tänkade-kriteriet.  

 

Kollage kan användas i början eller slutet av en workshop och bygger på att deltagarna 

skapar ett eller flera kollage (Matimore, U.Å.), vilket Aktiverar deltagarna. Tekniken kan 

ses som flamsig då det är likt att pyssla och är därför inte Affärsmässig. Kollage 

Producerar material vilket kan tas med tillbaka till företaget om så önskas. 

 

Teknikerna Metaforer, Önsketekniken och Sämsta idén är alla till för att utforska 

idérymden och försöka hitta idéer som annars kanske inte skulle kommit fram. Tekniken 

Metaforer används för att hitta nya sätt att representera problemet vilket kan ge ytterligare 

idéer till deltagarna och få dem att se på problemet från en annan vinkel (Matimore, U.Å.). 

Denna teknik kan upplevas något abstrakt och fallerar därför på Affärsmässigkriteriet. 

Önsketekniken tar bort begränsningar vilket öppnar upp deltagarna för fler idéer med fler 

möjligheter. Sämsta idén går ut på att hitta dåliga idéer och sedan försöka få ut något bra 

av dessa (Matimore, U.Å.). Alla dessa tekniker uppfyller Diskuterakriteriet. 

 

 

 

 

 

Tekniker\Kriterier 

A
ff

är
sm

äs
si

g 

A
kt

iv
er

a 

D
is

ku
te

ra
 

Fo
ku

se
ra

 p
å 

m
ål

gr
u

p
p

 

P
ro

d
u

ce
ra

 m
at

e
ri

al
 

In
d

iv
id

u
el

lt
 t

än
ka

n
d

e 

Li
te

 f
ö

ra
rb

e
te

 

M
o

d
er

n
 

P
åv

is
a 

re
su

lt
at

 
Kollage  

 
  

 
    

Metaforer   
 

      

Provocerande övningar           

Random input      
 

   

Sämsta idén   
 

      

Önsketekniken   
 

      

Tabell 4: Inspirationsstöd och deras kriterier 

 

Teknikerna Provocerande övningar, Sämsta idén och Önsketekniken rekommenderades till 

Sogeti att använda vid tillfällen då de ansåg det nödvändigt. Medan Kollage och Metaforer 

valdes bort då båda fallerar Affärsmässigkriteriet. 
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4.3.1.4 Situationsförståelse 

Från de intervjuer som genomförts visade det sig att sätta sig in i, och förstå kundens 

behov är viktigt för företag, detta är också något som uttrycktes av Sogeti. Teknikerna 

under denna kategori har precis det i uppgift. Under sitationsförståelsekategorin hittades 

nio olika tekniker. 

 

Teknikerna Bodystorming och Rollspel används för att se in i slutanvändarens situation 

och försöka få ut information ifrån detta (Eriksson, 2010; Oulasvirta, Kurvinen & 

Kankainen 2003). I Bodystorming ska deltagarna utföra uppgifter och forskare observerar 

dem (Oulasvirta, Kurvinen & Kankainen 2003). Rollspel använder sig av scenarios som 

spelas upp och diskuteras. Bodystorming Aktiverar deltagarna och Fokuserar på 

målgruppen. Den fallerar dock på Lite förarbete då representativa platser måste finnas och 

användas. Rollspel, precis som Bodystorming, Aktiverar deltagarna och Fokuserar på 

målgruppen. När scenariot har spelats upp som ett rollspel ska det diskuteras av deltagarna, 

vilket uppfyller Diskuterakriteriet. Rollspel fallerar på lite förarbete då scenarios måste 

förberedas innan workshopen. Varken Bodystorming och Rollspel är Affärsmässiga då 

tekniken kan uppfattas som lite löjlig (Informant 5).  

 

The apprentice och tekniken Me and my shadow används för att förstå sin målgrupp bättre. 

The apprentice är en Aktiv teknik där forskaren följer med och testar på de arbetsuppgifter 

slutanvändaren har, vilket uppfyller Fokusera på målgrupp. Tekniken Me and my shadow 

är en Aktiv och Modern teknik där forskaren ska följa med användaren när denne utför 

uppgifter, varpå forskaren kan ställa frågor så som ”varför gör du sådär?”, vilket uppfyller 

Fokusera på målgrupp. I Me and my shadow kan bilder och anteckningar tas vilket 

Producerar material. Båda dessa tekniker fallerar kriteriet Lite förarbete då dessa kräver 

närvaro av slutanvändaren och transport till de platser som ska besökas. (Hohmann, 2006) 

 

Prune the product tree och Speedboat är två tekniker där slutanvändaren ska vara med och 

bestämma vilket gör att de båda uppfyller kriteriet Fokusera på målgrupp (Hohmann, 

2006). Tekniken Prune the product tree går ut på att slutanvändaren ska placera ut nya 

funktioner i ett träd av funktioner, vilket gör uppgiften Aktiv (Hohmann, 2006). Speedboat 

har en annan vinkel och försöker få deltagarna att berätta vad de inte tycker är bra med en 

produkt, för att på det sättet undvika fallgropar (Hohmann, 2006). Båda dessa tekniker är 

Moderna och uppfyller Affärsmässigkriteriet då användarna får säga sitt om systemet. 
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Empathy map är en teknik där deltagarna ska tänka sig in i slutanvändarens situation och 

försöka se vad denne vill ha (Hohmann, 2011). Tekniken uppfyller alltså kriteriet Fokusera 

på målgrupp. Det uppfyller också Diskuterakriteriet då gruppen gemensamt ska diskutera 

vad slutanvändaren vill ha. Under övningen skapas post-it lappar som kan återanvändas 

(Hohmann, 2011), vilket uppfyller Producera material-kriteriet. Empathy map uppfyller 

också Aktiverakriteriet eftersom deltagarna ska fram till tavlan och sätta upp sina idéer 

efter övningen. 

 

Scenarios kan användas för sig självt eller inkorporeras i andra tekniker som till exempel 

rollspel. De berättar en historia och beskriver en serie händelser som leder fram till ett 

resultat (Rosson & Carroll, 2002). Scenarios uppfyller kriteriet Fokusera på målgrupp. 

Scenarios kan användas både individuellt och som diskussionsunderlag, vilket gör att det 

uppfyller kriterierna Individuellt tänkande och Diskutera. Tekniker fallerar på Lite 

förarbete då scenarios ska skapas innan workshopen vilket kan kräva mycket förarbete. 

 

Remember the future är en Modern teknik där deltagarna ska försöka inbilla sig att de har 

använt en produkt och vad det är med produkten som gjort dem till exempel lyckliga 

(Hohmann, 2006). Tekniken uppfyller alltså kriteriet Fokusera på målgrupp. Remember 

the future ska utföras individuellt och deltagarna ska då skriva post-it lappar med sina 

tankar (Hohmann, 2006). Detta uppfyller både Producera material-kriteriet och Indiviuellt 

tänkande.  
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Bodystorming  
 

 
 

   
 

 

Empathy map  
    

  
 

 

Me and my shadow  
 

 
  

  
 

 

Prune the product tree 
  

 
 

   
 

 

Remember the future    
   

 
 

 

Speed boat 
 

  
 

   
 

 

Rollspel  
   

     

Scenarios   
  

 
 

   

The apprentice  
 

 
 

     

Tabell 5: Situationsförståelsetekniker och deras kriterier 

 

Som situationsförståelseteknik valdes Empathy map. Denna teknik passade bra in i 

idégenereringssammanhang och för grupper som vill få en bättre bild av sina slutanvändare 

utan att behöva ha dem närvarande. Många av teknikerna valdes bort då de fallerade 

kriteriet Lite förarbete vilket var viktigt för Sogeti.  

4.3.1.5 Idégenerering 

Under det utforskande momentet av workshopen återfanns sju olika tekniker för 

idégenerering. Dessa är mer eller mindre omfattande och vissa kan även användas 

tillsammans med andra tekniker under idégenereringsgenren. Samtliga tekniker går ut på 

att skapa en större mängd idéer på ett eller annat sätt.  

 

Brainstorming är den äldsta och kanske mest välkända teknik som undersökts. Den har 

använts i många sammanhang och organisationer, vilket uppfyller Affärsmässigkriteriet. 

Under brainstormingen kan deltagarna diskutera idéer som kommer fram och bygga vidare 

på varandras idéer (Osborn, 1957), vilket gör att det uppfyller Diskuterakriteriet och 

därmed fallerar på Individuellt tänkande. Tekniken uppfyller också kravet för Producera 

material då det genererar en mängd idéer. 
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Brainwriting och Brainwalking är varianter av varandra. Dessa är tysta övningar där 

deltagarna genererar idéer för sig själv, vilket uppfyller Individuellt tänkande-kriteriet. 

Eftersom teknikerna är tysta fallerar Diskuterakriteriet. Enligt Bryan Matimore (U.Å.) är 

det dessa två tekniker som genererar flest idéer i deras arbete vilket uppfyller Producera 

material. I Brainwalking bör övningen utföras genom att deltagarna går runt i rummet 

istället, vilket uppfyller Aktiverakriteriet. 

 

Teknikerna Give them a hot tub och Ifrågasätt antaganden kan användas tillsammans med 

andra idégenereringstekniker så som till exempel brainstorming, för att ge deltagarna nya 

vinklar till problemställningen. Detta gör att teknikerna kan användas vid såväl 

individuella övningar som gruppövningar, vilket antingen uppfyller eller fallerar kriterierna 

för Diskussion och Individuellt tänkande. Give them a hot tub uppfyller Modernkriteriet. 

 

Nominal group technique (NGT) är en teknik där deltagarna först använder sig av 

Individuellt tänkande. Deltagarna lyfter sedan sina förslag och Diskuterar de idéer som 

kommit fram. NGT har visats vara mer effektiv än brainstorming i att generera idéer 

(Boddy, 2012) vilket betyder att den uppfyller kriteriet Producera material. I slutet 

genomförs en omröstning av de idéer som tagits fram vilket betyder att kriteriet Påvisa 

resultat blir uppfyllt. Då NGT har visats generera fler idéer än brainstorm (Boddy, 2012) 

uppfyller även denna Affärsmässigkriteriet.  

 

Omdefiniera problemet är en teknik som används för att få fram nya sätt att se på 

problemet och få nya problemformuleringar. Denna teknik kan göras individuellt såväl 

som i grupp vilket gör att den uppfyller eller fallerar antingen Diskuskutera- eller 

Individuellt tänkande-kriteriet. 
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Brainstorming 
 

 
 

 
 

    

Brainwriting     
  

   

Brainwalking  
 

  
  

   

Give them a hot tub        
 

 

Ifrågasätt antaganden          

Nominal group technique 
 

 
 

 
  

  
 

Omdefiniera problemet          

Tabell 6: Idégenereringstekniker och deras kriterier 

 

Utifrån tabellen ses att Nominal group technique uppfyller flest kriterier. Detta tillsammans 

med att tekniken passade väldigt bra in i workshopen gjorde att den valdes. Det andra 

steget i NGT, utvärderingen, är också väldigt likt Sogetis tidigare sätt att utvärdera idéer 

på, vilket gjorde att det kunde inkorporeras i workshopen på ett smidigt sätt. 

4.3.1.6 Avslutningstekniker 

Från intervjuerna fanns att avslutningen av en workshop är viktigt. Det var viktigt för 

deltagarna att få se vad de lärt sig och vad de kan ta med tillbaka till sina överordnade. 

Fem tekniker hittades som bland annat innefattar sorteringstekniker och tekniker där 

koncept arbetas fram.   

 

Tekniken 20-20 vision är en Modern teknik som används för prioritering av idéer. 

Facilitatorn leder övningen och deltagarna är med och bestämmer vilken idé som är mer 

eller mindre viktig än en annan, vilket sker via Diskussion (Hohmann, 2006). Detta leder 

till att tekniken fallerar på Individuellt tänkande. Målet med 20-20 vision är en prioriterad 

lista (Hohmann, 2006) vilket också Påvisar resultat.  
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Buy a feature är lik 20-20 vision på det sättet att idéer prioriteras. Men istället för att 

prioritera alla i en lista sätts ett pris på varje idé av facilitatorn och en eventull 

medhjälpare, i form av exempelvis en utvecklare. Sedan får deltagarna en mängd 

låtsaspengar som de kan använda för att köpa idéer (Hohmann, 2006). Detta är en teknik 

där deltagarna Diskuterar idéerna och den påvisar resultatet efter köpen har blivit gjorda, 

vilket resulterar i deltagarnas mest åtråvärda idéer. 

 

Tekniken Product box är till för att hitta de mest spännande funktionerna i en produkt 

(Hohmann, 2006). Deltagarna på workshopen ska försöka bygga en produktkartong för att 

låtsas sälja produkten på exempelvis en mässa eller liknande, vilket gör att de Fokuserar 

på målgrupp. Denna teknik Aktiverar deltagarna genom att låta dem bygga en 

produktkartong, de kommer också Diskutera under övningen.  

 

I tekniken Billboarding ska deltagarna, liksom i tekniken Product box, sälja in sin produkt 

(Matimore, U.Å.). Men de skall då tillverka en sketch av en billboard och inte en 

produktkartong. Tekniken uppfyller kriterierna Aktivera, Diskussion och Påvisa resultat. 

 

Mind map är en äldre teknik som använts sedan 60-talet. Den används för att komma ihåg, 

bearbeta och organisera information (Matimore, U.Å.). Denna teknik uppfyller Påvisa 

resultat då alla idéer kommer upp och diskuteras. Den anses också vara Affärsmässig då 

det är en välkänd teknik. Tekniken kan användas och diskuteras kring men den kan också 

användas individuellt. Detta gör att tekniken antingen uppfyller Diskuterakriteriet och 

fallerar Individuellt tänkande-kriteriet eller vice versa. 
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20-20 vision   
 

    
  

Billboarding  
  

     
 

Buy a feature  
  

    
  

Mind map 
 

       
 

Product box  
   

     

Tabell 7: Avslutningstekniker och deras kriterier 
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Den sorteringsteknik som valdes var 20-20 vision. Tekniken låter deltagarna diskutera 

idéerna och nya tankar kan komma upp som får deltagarna att sortera om listan med idéer. 

Den skapar också en tydlig prioriterad lista över de idéer som deltagarna tycker är viktigast 

för produkten. 

4.3.2 Resultat av urvalsprocess av tekniker 

Genom användning av kriterier och teori togs en slutgiltig lista på tekniker fram vilka kom 

att användas under workshopen. 
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Sonder       
 

  

Du rör dig, alla rör sig  
 

       

Gör något fysiskt  
 

       

Provocerande övningar          

Sämsta idén   
 

      

Önsketekniken   
 

      

Empathy map  
    

  
 

 

Nominal group 

technique 
 

 
 

 
  

  
 

20-20 vision   
 

  
 

 
  

Tabell 8: De resulterande teknikerna och deras kriterier 

 

Nedan förklaras först kort varför teknikerna valdes. Utifrån dessa tekniker växte sedan en 

workshopmetodik fram som i stora drag kommer presenteras i nästa kapitel. 
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4.3.2.1 Innan workshop 

Sonder: Dessa används för att preparera deltagarna innan workshopen. Genom sonden kan 

även Sogeti få deltagarna att inför workshopen ta reda på information om kundens 

organisation, eller fråga kundernas kunder vad de skulle kunna vara intresserad av för 

appar. Sonden är i form av ett kuvert där en förarbetad mall används. Frågorna på sonden 

måste fortfarande anpassas specifikt för varje företag.  

4.3.2.2 Energizers 

Du rör dig, alla rör sig och Gör något fysiskt: Dessa tekniker hjälper deltagarna att hålla sig 

alerta och inte bli trötta under workshopen. Teknikerna Du rör dig, alla rör sig och Gör 

något fysiskt valdes då båda går att inkorporera i workshopen utan att specifikt behöva 

göra en övning av det. Genom att placera ut pennor, fika och affischer i rummet rör sig 

deltagarna i rummet på ett naturligt sätt.  

4.3.2.3 Inspirationsstöd 

Provocerande övningar, Sämsta idén och Önsketekniken: Inspirationsstöd kan användas då 

deltagarna börjar få idétorka och har svårt att komma med nya idéer. Någon eller flera av 

dessa övningar kan användas under situationsförståelsen och idégernereringssteget vid 

behov. Om kundens mål är att vara nytänkande eller komma med en ny typ av applikation 

kan dessa övningar generera denna typ av idéer. 

4.3.2.4 Situationsförståelse 

Empathy map: Denna teknik är till för få deltagarna att i första hand tänka utifrån 

användarens perspektiv och inte deras egna. Tekniken modifierades för att bättre passa in i 

den workshop som skapades. Empathy map innehåller fem kategorier: Vad karaktären ser, 

tänker/känner, hör, har att vinna och till sist vad denne kan möta för svårigheter 

(Hohmann, 2011). Istället för att de fem kategorier som specificeras i Empathy map 

beskrivningen användes istället Josh Clarks version av de fem W:na som är kända från 

journalistiken. Dessa är vem appen designas för, vad appen ska göra för personen, var och 

när det kommer användas och varför slutanvändare skulle använda den (Clark, 2012). 

4.3.2.5 Idégenrering 

Nominal group technique (NGT): Tekniken använder sig till en början av tyst 

idégenerering. Deltagarna berättar sedan för de övriga deltagare om sina idéer som sedan 

diskuteras i grupp. I diskussionen kan nya idéer eller varianter av idéerna komma fram. 

Som ett avslutande steg i NGT görs en omröstning. Varje deltagare får ett antal röster som 

får läggas på de idéer denne tycker är bäst. 
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4.3.2.6 Avslutningsövningar 

20-20 vision: Denna teknik låter deltagarna ta de idéer de genererat under workshopen och 

sortera dessa. Idéerna jämförs med varandra och diskussioner skapas kring vilken idé som 

är bättre än en annan. När 20-20 vision genomförts finns en prioriterad lista över de idéer 

deltagarna tycker är viktigast för applikationen. 

 

Om läsaren är intresserad av att läsa mer om hur teknikerna är tänkta att utföras finns en 

tydligare beskrivning i Bilaga D. Till denna finns också en så kallad one pager (Bilaga E) 

med en kort sammanfattning av workshopen. 

4.4 Framtagning av workshopmetodik 

Efter att lämpliga tekniker valts ut skulle dessa placeras i lämplig användningsföljd och 

tillsammans bygga upp en workshopmetodik anpassad för Sogetis app-strategy workshop. 

Metodiken byggdes på ett antal moment som ansågs passande för att uppfylla de önskemål 

och lösa de problem som funnits med den tidigare versionen av workshopen. I detta kapitel 

kommer de olika momenten presenteras, samt deras koppling till de tekniker som valdes ut 

i urvalsprocessen av tekniker. 

4.4.1 Procedur 

Metodiken som skapades baserades till viss del på information given från intervjun med 

informant 2, men även på problem som uttalats av Sogeti. Den större delen av de utvalda 

teknikerna placerades sedan in under lämpligt moment i workshopen, de undantag som 

fanns var de tekniker som var utvalda att användas som stöd när det behövdes. Exempelvis 

energizers och inspirationsstöd.   

4.4.2 Resultat av framtagning av workshopmetodik 

Workshopmetodiken byggdes på sju olika moment under vilka de utvalda teknikerna 

placerades. De olika momenten var; syftesbeskrivning, målgruppsanalys, 

funktionsbrainstorm, kategorisering, sortering/prioritering, sammanfattning och 

utvärdering. Samtliga moment kommer förtydligas ytterligare i detta kapitel, se Figur 4 för 

överblick.    
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Figur 4: Workshopmetodik 

4.4.2.1 Syftesbeskrivning 

Syftesbeskrivningen byggdes inte till fullo på en utvald teknik. Den byggde något mer på 

skäl som Sogeti uttryckt, att kunderna ibland inte kände till syftet med den applikation de 

skulle till att skapa. Därför lades ett moment in för att skapa en gemensam målbild över 

syftet med varför företaget ville skapa en applikation. Det föreslogs även skapa en 

koppling till detta i eventuella sonder som skickats ut. Detta i form av uppgifterna/frågorna 

på en sond gärna kunde behandla just syftet med applikationen. 

4.4.2.2 Målgruppsanalys 

Målgruppsanalysen har direkt återkoppling till ett av de huvudsakliga skälen till att Sogeti 

ville förnya sin workshopmetodik, att ge deltagarna en gemensam målgruppsbild. Detta så 

att de slutade att bara utgå från sina egna tankar och behov. Detta moment kan också 

sammankopplas med kategorin situationsförståelse då syftet är att sätta sig in i sina 

intressenters sits och tankesätt. Därav användes tekniken Empathy map till hjälp vid 

målgruppsanalysen. 

4.4.2.3 Funktionsbrainstorm 

Funktionsbrainstormen är det moment då syftet är att generera något mer konkreta idéer 

gällande funktioner eller koncept som applikationen kan tänkas ha. I och med detta kan 

den direkt kopplas till idégenereringskategorin och utförs då med hjälp av tekniken 

Nominal group technique.  

 

Syftesbeskrivning Målgruppsanalys Funktionsbrainstorm 

Kategorisering 
Sortering / 
Prioritering 

Sammanfattning 

Utvärdering 
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4.4.2.4 Kategorisering 

Kategorisering är någon som användes i Sogetis tidigare version av workshopen, ingen 

speciell teknik har använts till detta moment. Men det är tänkt att en enkel kategorisering 

skall utföras, samt att gruppen skall ta bort eventuella dubbletter eller liknande. 

4.4.2.5 Sortering/Prioritering 

Sortering och prioritering har syftet att skapa något konkret för deltagarna och det företag 

de representerar. Något som kan användas för vidare arbete och visa upp för deltagarna 

vad de åstadkommit under dagen. Detta moment kopplas till avslutningsövningar och 

består av två olika tekniker. Det är den senare delen i Nominal group technique som först 

utförs och sedan även 20-20 vision. 

4.4.2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningen utförs inte heller med hjälp av någon specifik teknik, utan kopplas 

snarare mot kriteriet Påvisa resultat. Vilket innebär att syftet är att sammanfatta arbetet 

som utförts under workshopens gång för att visa för deltagarna hur mycket de faktiskt 

presterat under workshopen.  

4.4.2.7 Utvärdering 

Utvärderingen lades in i slutet för att ge deltagarna en chans att ventilera eventuella tankar 

eller åsikter. Den är också till för att ge facilitatorn en chans att få feedback och på så sätt 

en chans att förbättras. 

4.5 Validering av workshopmetodik 

För att ha möjlighet att avgöra hur vidare bra eller dåligt workshopmetodiken fungerat, 

utfördes en validering vid de två olika workshoptillfällena. Denna validering bestod av två 

olika moment, ett observationsmoment samt en enkät som deltagarna fyllde i efter slutförd 

workshop. Delar av valideringsmomenten kopplades också direkt tillbaka till kriterierna 

som skapats tidigare under arbetet. 

4.5.1 Procedur 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet av valideringen presenteras, detta tillsammans 

med en återkoppling för varje valideringsmoment gentemot de tidigare skapade kriterierna.  

4.5.1.1 Observation 

Under workshopen observerades deltagarna med hjälp av ostrukturerad observation. Detta 

dels för att se hur de upplevde workshopen i allmänhet, men också för att se hur bra de 

olika teknikerna fungerade. Det kan vara svårt att vara en bra observatör, därför användes 

en videokamera under workshopen för att filma deltagarnas reaktioner (Halvorsen, 1992). 
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Som stöd hade observatören en lista med punkter som kunde observeras (bilaga C). Detta 

var punkter som kunde vara intressanta att leta efter, både hos deltagarna och facilitatorn. 

Eftersom observationen var till för att utvärdera hur bra workshopen och metoderna 

fungerade, användes också en lista med mätbara punkter (Bilaga F). Exempel på mätbara 

punkter kunde vara om hur många idéer som genererats vid olika moment. Skälet till att 

dessa punkter antecknades var för att få tillgång till jämförbara siffror mellan de olika 

genomförda workshoparna. Under observationen letade observatören också efter bland 

annat olika reaktioner hos deltagarna, hur gruppen arbetade och hur många frågor som 

ställdes under en övning.  

 

Under observationen satt observatören i bakre delen av rummet och var inte en del av 

gruppen. Detta val gjordes för att inte deltagarna skulle lägga vikt vid observatören och 

istället rikta sin uppmärksamhet mot uppgiften och facilitatorn. Då observatören var 

placerad bakom deltagarna var exempelvis ansiktsuttryck ibland svåra att urskilja. Detta 

löstes dock med att kameran var riktad mot deltagarnas ansikten. Således kunde filmen 

användas för att hitta ytterligare reaktioner som inte observerades under workshopen. Det 

var en av författarna till denna rapport som agerade observatör medan den andra agerade 

facilitator. 

Aktiverakriteriet 

För att ha möjlighet att konstatera ifall deltagarna börjat bli trötta eller ointresserade, och 

alltså inte aktiverats tillräckligt under en tidsperiod. Letade observatören efter eventuella 

tecken av trötthet och ifall deltagarna började göra andra saker, exempelvis leka med sin 

telefon eller liknande. 

Diskuterakriteriet 

Då workshopmetodiken är baserat på en stor mängd tekniker där deltagarna medverkar 

finns möjligheten till diskussion i stort sett överallt, under hela workshopen. Dock så är det 

två tekniker som baseras på diskussion mer än de andra, och det är Empathy map samt 20-

20 vision. För att ta tillvara på detta antecknades antalet idéer som skapades under 

målgruppsdiskussionen med Empathy map, och antalet diskussioner som framstod under 

sorteringsmomentet. För att även täcka upp övriga delar av workshopen rekommenderades 

observatören även att observera under vilka moment diskussioner uppstod, och i sådant fall 

i vilka sammanhang. 

Individuellt tänkade-kriteriet 

Den huvudsakliga tekniken i workshopmetoden som förespråkar individuellt tänkande är 

Nominal group technique. Boddy (2012) hävdar att NGT ska vara en effektiv metod att 

använda för idégenerering, då denna producerar en större mängd idéer är traditionell 

diskuterande idégenerering. För att på något sätt ha möjlighet att avgöra vidare detta var 

fallet räknades antalet idéer som producerades under användandet av tekniken. 
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Fokusera på målgrupp-kriteriet 

Att hålla ett fokus på målgrupp var något som var tänkt att genomsyra hela 

workshopprocessen, därför var detta något som var väldigt viktigt under valideringen. 

Därför sattes två intressepunkter upp för observatören angående just målgrupp. Den första 

var att se om deltagarna hade en klar bild av deras målgrupp redan innan 

målgruppsdiskussionen ägt rum. Detta följdes sedan upp med observation angående ifall 

deltagarna fortsatte tänka utifrån sin målgrupps perspektiv efter att den gemensamma 

målguppsbilden skapats, eller om de gick tillbaka till sin egen synvinkel. 

Producera material-kriteriet 

För att se huruvida workshopen producerat material eller ej, antecknades antalet idéer som 

framtagits under olika steg under workshopen. De tekniker där idéerna räknades var 

Empathy map, Nominal group technique samt från Sonderna. 

4.5.1.2 Enkäter 

Deltagarna av respektive workshop ombeddes att fylla i enkäter direkt efter varje avslutad 

workshop. Detta för att underlätta för deltagarna, då det minimerade den nödvändiga 

ansträngningen från deras sida, samt för att maximera chansen att få enkäterna ifyllda och 

inlämnade. Enkäterna användes istället för strukturerade intervjuer då frågorna som skulle 

besvaras var väldigt sakliga (Bryman, 2011). Fokus hos frågorna låg på vad som var bra 

eller mindre bra med workshopen som helhet och på de olika tekniker som användes. Detta 

då syftet med enkäterna var att få återkoppling från de som provat på workshopmetodiken, 

samt deras intryck och åsikter. En komplett lista över enkätfrågorna finns i bilaga G. 

 



45 

 

 
Figur 5: Enkät för utvärdering av workshop 

 

Innan enkäten utfärdades vid ett workshoptillfälle för första gången utfördes ett antal 

pilottester. Testerna utfördes på Campus Valla i Linköping, där personer i olika åldrar och 

med olika bakgrund ombads se över enkäten och påpeka om det var någon fråga de inte 

förstod, alternativt om någon fråga var ledande. De frågor som blev kommenterade under 

dessa tester omarbetades sedan innan det första workshoptillfället.  

 

Enkäterna delades ut efter att sista momentet på workshopen genomförts. Enkäterna var 

anonyma men grupperades efter vilken iteration de var från. Informationen samanställdes 

och eventuella ändringar genomfördes inför nästa workshop. Nedan följer en lista över 

kriterier som kopplades till olika specifika frågor som fanns med på enkäten som 

deltagarna fyllde i: 

Affärsmässigkriteriet 

För att hålla workshopen affärsmässig var det viktigt att teknikerna inte skulle vara allt för 

avancerade eller svåra att förstå. Därför lades en fråga in på enkäten som berörde huruvida 

det var något moment som hade upplevts som oklart, eller om det var något som hade 

kunnat förklaras bättre. 
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Aktiverakriteriet 

För att undersöka om det var under någon del av workshopen som deltagarna själva ansett 

varit tråkig eller seg eller där de känt sig trötta lades två frågor om detta in på enkäten. Den 

första frågade under vilket moment av workshopen de känt sig minst aktiva, och ifall de 

kunde förklara varför. Den andra var mer rakt på och ställde frågan ifall det fanns något 

moment där de känt sig trötta eller sega, och i sådant fall om de hade några tankar om 

varför. 

Påvisa resultat-kriteriet 

För att undersöka om det var något moment under workshopen där resultatet inte vart 

tydligt nog, och eventuellt behövdes förbättras, lades två frågor på enkäten in. Den första 

var om deltagarna ansett att det var något moment som känts mindre givande under 

workshopen, och i sådant fall vilket. Den andra frågan frågade deltagarna om vad de ansåg 

de fått ut av att delta på workshopen. 

4.5.2 Resultat av validering 

Innan överlämning av workshopmetodiken till Sogeti prövades workshopen två gånger. 

Dessa två tester betraktades som iterationer då det fanns möjligheter att förändra och 

förbättra workshopmetodiken mellan omgångarna. Utöver detta spelade dessutom vana in 

då rollerna av facilitator och observatör utfördes av samma personer vid samtliga 

workshops. I detta stycke kommer resultatet av de olika valideringsmomenten presenteras 

separat för varje enskild workshop. Stycket kommer också innefatta eventuella ändringar 

som utfördes.  

4.5.2.1 Workshop 1: InnovationskontorEtt 

Den första workshopen utfördes med företaget InnovationskontorEtt som är en del av 

Linköpings universitet. Företagets roll är att hjälpa forskare och studenter att 

kommersialisera sina idéer, genom att antingen starta nya bolag eller presentera dem för 

befintliga företag inom rätt område (InnovationskontorEtt, 2012). Det var 5 deltagare på 

workshopen i åldrarna 25-50 år med blandade arbetsuppgifter. Gruppmedlemmarna kände 

varandra sedan innan och bestod huvudsakligen av ekonomer och ingenjörer. Workshopen 

bestämdes med väldigt kort marginal vilket gjorde att sonderna som skickades ut endast 

kom fram dagen innan, vilket är betydligt kortare tid än planerat. Sonderna skickades 

också via e-mail istället för via post. Workshopen tog cirka två timmar att genomföra och 

utfördes mellan klockan 14 och 16. 

Observation 

Resultatet av observationen presenteras i den ordning som teknikerna användes i 

workshopen. 
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Syfte 

Det var blandat i gruppen vilka som hade haft chans att fundera på de frågor som skickats 

ut med sonderna. Men det visade sig ändå vara två personer som hade en liknande 

syftesbild, även då de inte diskuterat ämnet innan. Tillvägagångssättet var att en av 

deltagarna började med att förklara vad dennes syftesbild var, vilket sedan ledde till en 

diskussion där samtliga deltagare var aktiva.  

Målgruppsanalys (Empathy map) 

Då målgruppsanalysen skulle påbörjas krävdes att deltagarna hade pennor och post-its. 

Materialen hade placerats i ett fönster någon meter bort för att Aktivera deltagarna då de 

hämtade dessa. I detta fall observerades att det var två av deltagarna som hämtade material 

till samtliga, vid väldigt god stämning med många skratt.  

 

Under arbetet med Empathy mapen så kom ett antal frågor upp, den första var angående 

”vem” kategorin och ifall det var möjligt att ha flera målgrupper. Vilket ledde till en 

kortare diskussion om vad som kunde finnas med i målgruppen om det var personer eller 

personligheter. Den andra frågan var när gruppen gick vidare till ”vad” kategorin, det som 

var oklart här var vad själva ordet ”vad” hade för innebörd i det sammanhanget, vilket då 

förtydligades av facilitatorn. I övrigt under övningen uppstod hela tiden olika diskussioner, 

ibland stora gemensamma och ibland mindre bland bara två deltagare. Flera gånger under 

övningens gång påpekade facilitatorn att deltagarna skulle utgå från personen i mitten av 

Empathy mapen och inte sig själva, vilket hjälpte deltagarna att utgå från rätt synvinkel. 

Genom hela övningen var det väldigt god stämning och intresset hölls upp.  

 

När gruppen sedan gick vidare till att skapa användarscenarios av de olika kategorierna på 

Empathy mapen, uppstod även här en fråga om hur tillvägagångssättet var. En person 

anmälde sig frivillig att stå framme vid whiteboarden. Ungefär hälften av förslagen från 

gruppen var seriösa, medan resten var mindre seriösa. Gruppen tog tillsammans fram några 

olika scenarier och realiserade dessa med hjälp av post-its. Då facilitatorn frågade om 

gruppen ville gå vidare, skapade de ett sista scenario varpå de var nöjda. Mot slutet av 

momentet observerades även att en av deltagarna börjat rita lite på en lapp. 

Funktionsbrainstorm (Nominal group technique) 

Under den första tysta delen av övningen satt deltagarna tysta och skrev för sig själva. I 

detta steg hade en av deltagarna svårt att komma på några idéer, då föreslogs för denna att 

det går att utnyttja ”vad” kategorin från Empathy map tekniken, vilket verkade hjälpa 

något. Efter ett par minuter börja gruppen samtala lite smått och då alla kände sig klara 

fortsatte momentet.  
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Då den tysta delen var klar gick deltagarna fram till tavlan och satte upp sina lappar, och 

gick sedan och satte sig igen. Den person som gick fram sist stannade kvar och sorterade 

samt skapade kategorier. Alla deltagare vad med i diskussionen och all uppmärksamhet var 

riktad mot whiteboarden. Vissa idéer slogs samman, och det skapades även några nya som 

skrevs ned och sattes upp. Slutligen hade gruppen producerat 52 funktionsidéer. 

Röstning/Prioritering 

Under första delen, röstningen, skedde inget speciellt. Deltagarna gick fram till tavlan och 

satte ut sina 7 röster, utan någon direkt diskussion. När det sedan övergick till prioritering 

med hjälp av 20-20 vision började det däremot skapas många diskussioner. Det nämndes 

direkt då en av funktionerna med fler antal röster hamnade under en med färre. När det 

började närma sig de sista funktionerna som skulle prioriteras hade intresset börjat minska 

hos vissa deltagare, någon hade börjat leka med telefonen och några började sucka och 

gäspa. Men mot slutet kom samtliga in i diskussionen igen. 

Utvärdering/feedback 

Det som nämndes under utvärderingen som inte explicit hade med facilitatorn att göra, var 

faktumet att bara för att en idé fått flest röster under den individuella röstningen, betydde 

inte detta att den var högst upp i den prioriterade listan. 

Enkäter 

De svar som gavs på de olika frågorna på enkäterna var ombytliga, vissa av svaren var 

deltagarna väldigt överens på, medan andra svar var helt olika. Det som majoriteten var 

överens om var att Sonderna skickats ut något sent, alla kände att de kunde vara aktiva på 

samtliga workshopmoment samt att alla moment var tillräckligt tydliga och inget var 

oklart. När det kom till de något mer specifika frågorna blev det däremot större spridning 

på svaren. Under frågan om vilket moment som upplevdes som roligast gavs prioritering, 

brainstorm, de som skapade diskussion och det gemensamma arbetet med post-its som 

svar. Medan det moment som deltagarna såg som mest givande var en blandning av 

prioritering, kategorisering och ”alla steg som hjälpte fram till slutet”. Då det kom till ifall 

deltagarna hade upplevt att det var något moment de känt sig trötta eller sega gavs flera 

svar som antydde mot slutet av sortering-/prioriteringsmomentet som svar, vilket 

sammanföll med observationsdatat. På många av frågorna gavs dessutom ett antal något 

inkorrekta svar, även om frågan ställdes på ett sådant sätt att svaret borde specificerat 

endast ett moment, så angavs flera moment i svaren. Se tabell 9 för att få en överblick över 

antal gånger de olika momenten nämnts i enkätsvaren för den första workshopen. 
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Något oklart moment?        1 

Roligast moment? 2 3 2 3 5    

Mest givande moment?  1 1 1 2 3   1 

Trött/seg på något moment     2    

Moment som var mindre givande?         

Tabell 9: Enkätsvar från workshop 1 

 

De sista data som extraherades från enkäterna var från frågan om vad deltagarna ansett de 

fått ut av att medverka på workshopen. Där svaren som uppgavs var ”En bra diskussion 

och nya infallsvinklar”, ”Fick tänka på hur detta kan passa för min verksamhet”, ”Effektivt 

arbetssätt” och ”Inspiration till att göra en app, tydligheten kring vårt behov och en enkel 

kravspec”. 

 

Även om det var flest personer som skrivit att den övning de känt sig trötta eller sega på 

var prioriteringen, så var det också samma övning som flest tyckte var roligast och mest 

givande.  

Efter workshopen resonerades det kring de olika teknikerna och moment som använts, med 

svaren på frågan om det var något som upplevts som mindre givande som stöd. Men då 

svaren på denna var ”Nej alla delar kändes givande”, ”Alla delar behövdes” och ”Bra 

överlag” som svar, gjordes inga allt för stora ändringar. 

4.5.2.2 Workshop 2: chillbro studios AB 

Den andra workshopen utfördes med företaget chillbro studios AB, chillbro studios är ett 

företag som inriktar sig på att skapa mobilapplikationer och spel till Androidbaserade 

enheter (chillbro studios, 2012).  På workshopen medverkade representanter från företaget, 

vilka var i åldrarna 24-25 år. Representanterna kände varandra väl sedan innan, de var även 

väl bekanta med både facilitatorn och observatören. För att målet med workshopen skulle 

vara tydlig bestämdes att denna skulle inrikta sig mot att skapa ett nytt spel. Workshopen 

tog totalt runt 2h och 45min och utfördes mellan klockan 18 och 20:45, den utfördes alltså 

efter arbetstid, då medlemmarna även hade arbetat tidigare under dagen.  
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Genomförda ändringar 

Det som ändrades till denna workshop var i mindre skala. Det första som korrigerades var 

baserat på saker som tagits upp både i observationsmomentet såväl som i enkäterna, vilket 

var att vissa av deltagarna både observerats och påstått sig bli trötta/sega under 

prioriteringsmomentet. Från början var planen att cirka 15 funktionsidéer skulle prioriteras 

med hjälp av 20-20 vision, denna siffra ändrades till 8-10 idéer istället. 

 

Den andra förändringen var i upplägget på enkäterna. Vissa av frågorna hade deltagarna till 

stor del svarat ja eller nej på, där det var mer önskvärt att få ett utvecklat och mer 

omfattande svar. Dessa frågor formulerades om för att passa behovet bättre. 

Observation 

Resultatet av valideringmomentet observation presenteras i den ordning som teknikerna 

skedde under workshopen. 

Syfte 

Det var inte många av deltagarna som tidigare funderat över syftet till varför de ville göra 

ett nytt spel. Men då facilitatorn pressade gruppen något och påpekade varför det kunde 

vara bra att ha ett klart syfte med sin produkt vilket ledde till en lång diskussion. Under 

diskussionen togs flera möjliga syften och mål upp, men till slut gjordes ett gemensamt 

beslut i gruppen om vilket syftet var. 

Målgruppsanalys (Empathy map) 

Pennor och post-its hade på liknande sätt som i workshop 1 placerats en bit bort från 

deltagarna, men till skillnad från den första workshopen gick alla deltagare och hämtade 

sitt egna material.  

 

Det gick snabbt för gruppen att komma igång, det var ett glatt humör och en god stämning. 

Något som deltagarna själva valde att göra var att berätta vad de skrivit på de olika 

lapparna då de gick för att sätta upp dessa, så de andra fick chans att fråga om något var 

oklart eller liknande. När ”vad” kategorin skulle påbörjas ställdes frågan om vad ordet 

”vad” betydde, efter en kort förklaring från facilitatorn kom deltagarna snabbt igång med 

att producera idéer. Arbetet fortsatte i god takt och deltagarna utgick från de möjliga 

målgrupperna snarare än sig själva. Alla idéer och förslag diskuterades, men de gick snabbt 

vidare i processen. I den sista ”varför” kategorin pågick två olika diskussioner samtidigt, 

men alla medlemmar var ändå delaktiga i båda. De var självgående och facilitatorn var tyst 

under hela momentet, förutom då det var dags att gå vidare till nästa kategori. Då empathy 

mapen var klar hade gruppen producerat 43 förslag inom de olika kategorierna. 

 

Sista steget i målgruppsanalysen påbörjades, att skapa användarscenarion. Facilitatorn 

började med att göra det första användarscenariot, med hjälp av val som gjordes av 

workshopdeltagarna. Sedan tog en av deltagarna över och skapade ytterligare tre 
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användarscenarios. Två av dessa var seriösa, medan det tredje var något mindre seriöst. 

Innebörden på samtliga var seriösa, men det var den kringliggande historien på den sista 

som var mer skämtsam. 

Funktionsbrainstorm (Nominal group technique) 

Då det var dags att starta den tysta delen av idégenereringen var det en deltagare som 

började skriva innan de andra och resten av gruppen hakade då snabbt på. Antalet idéer 

som skrevs ned började minska drastiskt efter ungefär 3-4 minuter, facilitatorn väntade 

ytterligare några minuter innan de gick vidare för att inte stressa de personer som 

fortfarande producerade idéer. Deltagarna påpekade att det hade varit svårt att komma på 

saker att skriva under hela den tysta brainstormen. När de gick vidare gick deltagarna fram 

till whiteboarden en i taget, och läste upp sina lappar samt förklarade dem ifall det var 

nödvändigt. Vissa idéer diskuterades men de tyckte sig ha så pass många områden så det 

skapades inte några nya idéer i detta steg. Då momentet var klart fanns 37 funktionsidéer 

på tavlan. 

Röstning/Prioritering 

Under den individuella röstningen gjorde deltagarna det de skulle, och det var väldigt lite 

diskussion. Under den gemensamma prioriteringen skapades många diskussioner och 

gruppen försökte hela tiden återkoppla till det syfte de bestämt i första steget av 

workshopen. Detta steg gick snabbare och alla höll bra fokus under hela övningen då 

antalet idéer som prioriterades var 8 stycken istället för 15 på den första workshopen. 

Utvärdering/Feedback 

Under utvärderingen så var det endast en sak som togs upp, och det var förslaget att 

eventuellt bestämma specifika tider för de olika övningarna, då detta skulle ge en mer 

bestämd längd på workshopen. 
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Enkäter 

Svaren till de första frågorna på enkäten var väldigt lika de som hade använts på den första 

workshopen, och även här var deltagarna väldigt överens på dessa frågor. Samtliga kände 

att de hade goda möjligheter att vara aktiv på alla moment, och att det inte var något 

moment som var allt för oklart. Då det kom till sonderna hade alla läst igenom dem, men 

det var endast en av deltagarna som funderat lite extra på dem. På frågan om vilket 

moment de upplevt som roligast så var alla fem röster fördelade mellan 

funktionsbrainstormen och målgruppsanalysen, men med olika motiv. En deltagare tyckte 

exempelvis att funktionsbrainstormen var roligast för att ”man kunde sväva ut lite”, medan 

en annan tyckte det var ”kul att bygga egna idéer och sen höra dem tampas med andra”. 

Medan de moment som kändes mest givande fördelade sig mellan funktionsbrainstormen 

och sortera/prioritera. Även fast antalet idéer på sortering minskats var det två av 

deltagarna som ansåg att de kände sig mest sega under sorteringen och prioriteringen. Se 

tabell 10 för en sammanställning av svaren som gavs från den andra iterationen av 

workshopar. 
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Något oklart moment?        2 

Roligast moment?  2 3      

Mest givande moment?   2   3    

Trött/seg på något moment     2    

Moment som var mindre givande?    1     

Tabell 10: Enkätsvar från workshop 2 

 

Till skillnad från den första workshopen så var det inte samma moment som flest ansåg 

både roligast och mest givande. I detta fall var det flest som tyckte att 

funktionsbrainstormen var roligast, men att sortering/prioritering var den mest givande. 

Det som deltagarna ansåg att de fått ut av workshopen var ”bra spelidéer”, ”en intressant 

metod att driva idéer framåt”, ”idéer för hur vi ska utforma nästa spel”, ”bra att vädra 

tankar och få en bättre bild av vad alla vill ha” och ”lära sig ett syfte ur bakgrunden. Bra 

process tror jag. Det får folk att dela sina idéer som annars lätt sitter djupt”. 
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Det som tas vidare från detta steg i processen är helt enkelt en bättre anpassad workshop. 

Efter att ha testat workshopmetodiken och kunnat korrigera de delar av den som inte 

fungerade optimalt, kan den nu användas av Sogeti. De ändringar som gjordes efter första 

iterationen var att minska antalet funktionsidéer under prioriteringsmomentet från 15 idéer 

till 8-10. Under den andra iterationen visade det sig att deltagarna hade svårt att förstå vad 

”vad”-kategorin under Empathy map tekniken. I en framtida workshop skulle de fyra olika 

delarna av empathy mapen förklaras då deltagarna kommer till dem i processen, istället för 

att bara förklara dem initialt i övningen. 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer frågeställningarna som presenterats i introduktionskapitlet besvaras. 

Dessa kommer besvaras i den ordning de presenterades. 

5.1 Kriterier 

Den första frågan i problemformuleringen var: 

 

 Vad för kriterier skall användas att grunda en app-strategy workshop på? 

 

De kriterier som identifierades som viktiga för att lyckas skapa en workshopmetodik väl 

anpassad för Sogetis app-strategy workshop, skapades baserat på litteratur, intervjuer och 

önskemål från Sogeti. De beskriver vad utvalda tekniker bör sträva mot att åstadkomma 

vid genomförande. Inte som ett strikt krav men som riktlinje. De resulterande kriterierna 

blev: 

 Affärsmässig: Teknikerna bör vara affärsmässiga och inte kunna uppfattas som 

oseriösa eller flamsiga. 

 Aktivera: Teknikerna bör eftersträva att aktivera deltagarna, då detta hjälper dem 

hålla sig alerta och prestera bättre. 

 Diskutera: Teknikerna bör uppmuntra diskussion i gruppen. 

 Fokusera på målgrupp: Det borde ligga ett fokus på slutanvändare som målgrupp 

 Producera material: Teknikerna bör producera material som eventuellt kan 

användas vid fortsatt arbete med att skapa en applikation. 

 Individuellt tänkande: Deltagarna bör ges möjlighet att tänka själva och inte endast 

arbeta i grupp. 

 Lite förarbete: Teknikerna bör innebära en så liten mängd förarbete, då tid kostar 

pengar och det inte är önskvärt att höja priset på app-strategy workshopen. 

 Modern: Det är önskvärt att använda nya och moderna tekniker, för att förnya 

workshopen och göra det åtråvärd för kunder. 

 Påvisa resultat: Deltagarna skall lämna workshopen med en känsla att de 

åstadkommit något, och det är därför bra att teknikerna har konkreta slutprodukter 

som går att påvisa för deltagarna. 
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5.2 Tekniker 

Den andra frågan som presenterades var: 

 

 Vilka tekniker är lämpliga att använda i en app-strategy workshop, givet de 

kriterier som tagits fram? 

 

För att göra ett kvalificerat urval bland alla tekniker som undersökts och på så sätt besvara 

den andra frågan i problemformuleringen, testades samtliga tekniker mot de kriterier som 

identifierats under tidigare steg i processen.  Den teknik under varje kategori som 

summativt uppfyllde flest och fallerade färst antal kriterier valdes ut och placerades in 

under ett lämpligt moment i workshopmetodiken. Dessa tekniker var: 

 

 Sonder 

 Du rör dig, alla rör sig 

 Gör något fysiskt 

 Provocerande övningar 

 Sämsta idén 

 Önsketekniken 

 Empathy map 

 Nominal group technique 

 20-20 vision 

 

Det var med denna bas av tekniker som sedan gick vidare för att testas i den första 

iterationen av validering som kom att utföras. 

5.3 Komplett workshopmetodik 

Den tredje och sista frågan som presenterades var: 

 

 Hur kan lämpliga tekniker byggas samman till en komplett workshopmetodik, 

för att ge ett bra upplägg för en app-strategy workshop? 

 

För att skapa en komplett workshopmetodik har kriterier tagits fram vilka presenterades i 

kapitel 4.2. Dessa kriterier har sedan använts för att välja ut tekniker som är lämpliga att ha 

med i en app-strategy workshop vilket presenterades i kapitel 4.3. Ett upplägg för 

workshopen skapades sedan utifrån Sogetis önskemål och en intervju vilket presenterades i 

kapitel 4.4. I de olika momenten i workshopen lades sedan tekniker in som uppfyllde målet 

med varje moment. Detta första upplägg reviderades under två workshops där små 

ändringar utfördes.  
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Teknikerna Du rör dig, alla rör sig och Gör något fysiskt är vad vi har kallat energizers och 

används vid tillfällen de känns nödvändiga eller kan integreras på ett smidigt sätt, och har 

därför inte placerats under något specifikt moment av workshopmetodiken. Teknikerna 

Provocerande övningar, Sämsta idén och Önsketekniken är inspirationsstöd vilka är tänka 

att fungera som stöd när det anses nödvändigt och har heller inte placerats under ett 

specifikt moment. Det slutgiltiga resultatet av workshopmetodiken presenteras i korthet 

nedan. För den som vill läsa hela finns en komplett beskrivning i bilaga D. 

5.3.1 Förarbete 

Detta steg utförs innan workshopen. Det deltagande företaget har här redan bestämt att de 

vill genomföra en app-strategy workshop. 

 Workshopen bokas 

 Deltagarna bjuds in. Om speciella deltagare från till exempel olika avdelningar 

eller liknande önskas ordnas detta här. 

 Efterforskningar på det deltagande företaget och deras kunder utförs 

 Sonder skapas och skickas iväg till deltagarna 

 Förberedelser på plats innan workshopens start utförs så som placering av 

pennor, papper och andra material. 

5.3.2 Introduktion 

Här introduceras deltagarna och facilitatorn, dagordningen presenteras och deltagarnas 

förväntningar på workshopen diskuteras. Detta görs för att deltagarna ska få en bättre bild 

av målet för workshopen. 

5.3.3 Presentation 

Eventuell presentation för deltagarna av Sogeti. Denna presentation baseras på det 

deltaganade företagets tekniska nivå och vilka deltagare som är närvarande. Innehållet i 

presentationen är valfritt men kan vara allt från hur appar skapas i allmänhet till hur App 

Store eller Google Play ser ut och används. 

5.3.4 Syftesbeskrivning 

För att alla på workshopen ska förstå varför de ska göra en app tas syftet upp. Det viktiga 

här är att klargöra vad som menas med syftet. Det kan till exempel vara at öka 

försäljningen, vara mer konkurrenskraftiga eller att bidra med en tjänst till deras kunder. 

Detta var ett av de stegen som ansågs viktiga och finns med som ett moment i det allmänna 

workshopupplägget. 
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5.3.5 Målgruppsanalys 

Detta var ett av de moment som tagits fram i workshopupplägget. I denna del specificeras 

målgruppen till appen med hjälp av tekniken Empathy map. Det viktiga som svaras på här 

är 

 Vem är det som kommer använda applikationen 

 Vad kommer de vilja göra med appen 

 När/Var används den 

 Varför skulle de ladda ner applikationen och använda den, varför ska de 

behålla den på sin telefon 

Detta steg utförs för att deltagarna ska tänka utifrån slutanvändaren och inte sig själva. 

5.3.6 Funktionsbrainstorm 

I momentet funktionsbrainstorm används tekniken Nominal Group Technique. Denna 

teknik är en tyst idégenereringsmetod där målet är att få fram alla deltagares åsikter och 

idéer. Efter att den tysta idégenereringen är utförd diskuteras idéerna och fler idéer kan 

skapas om deltagarna kommer på några. 

5.3.7 Kategorisering 

Simpelt steg där idéerna från funktionsbrainstormen kategoriseras. Detta steg hjälper 

deltagarna att förtydliga idéer ytterligare för att kunna placera dem på sin rätta plats. 

5.3.8 Sortering/prioritering 

Under detta moment i workshopmetodiken placerades två tekniker in. Den första tekniken 

är det slutgiltiga steget i Nominal Group Technique. Här får varje deltagare 7 röster var 

som de ska placera ut på de idéer de tycker bäst om, en röst per idé. När detta steg är gjort 

tas de 8-10 idéer som fått flest röster ut och tekniken 20-20 vision utförts. Detta görs för att 

deltagarna ska diskutera idéerna och gärna koppla tillbaka till syftet huruvida en idé är mer 

eller mindre bra. Efter detta har deltagarna en sorterad och prioriterad lista över de idéer de 

tycker vore bäst anpassade för dem. 

5.3.9 Sammanfattning 

För att knyta ihop säcken görs en sammanfattning av app-strategy workshopen. Här 

presenteras det som producerats under workshopens gång och vad deltagarna kan ta med 

tillbaka till deras chefer som beslutsunderlag. 

5.3.10 Utvärdering 

För att workshopen ska bli ännu bättre utförts en utvärdering. Här utvärderas de olika 

stegen i workshopen och facilitatorn. Denna utvärdering kan göras på valfritt sätt med till 

exempel diskussion eller muddy cards. 
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6 Diskussion 

Först förs en metoddiskussion kring de olika valideringsmetoderna och vilka utomstående 

influenser dessa kan ha utsatts för. Sedan diskuteras resultat av analysen av workshopen, 

där tar vi upp resultatet som gavs från den validering som utfördes och även tankar kring 

dessa resultat. Därefter förs en diskussion kring workshopen i allmänhet. De tekniker som 

genomförts, för- och nackdelar med dem, och hur de gick. Till sist diskuteras vilka 

tekniker vi slutligen rekommenderar och vad som skulle gjorts annorlunda om vi vetat det 

vi gör idag. 

6.1 Metoddiskussion 

Inget av valideringsmomenten var allt för avancerade och därför heller inte allt för svåra att 

utföra. Vilket inte betyder att det inte funnits saker som kunnat göras bättre. Det moment 

som var mest bristfälligt från början visade sig vara enkäten och utformningen av den. 

Under observationsmomentet var det eventuellt andra saker utifrån som spelade in, men 

det gav ändå resultat som sammanstrålade med dess syfte. 

6.1.1 Observation 

Efter att alla presenterats vid workshoptillfällena ställdes frågan ifall det var okej om vi 

filmade, och vid båda workshoparna bemöttes det på väldigt liknande sätt. Gruppen 

skojade lite om det, men sedan påpekade de att det var ok. Själva faktumet att det stod en 

videokamera kan göra skillnad i hur personer beter sig, men vi fick intrycket att då detta 

endast var för författarnas skull togs kameran inte på allt för stort allvar. Det påpekades i 

båda fallen någon gång under workshopen att kameran fanns där, men på ett lättsamt och 

roligt sätt.  

 

Något som däremot kan ha spelat en större roll i utfallet av den andra workshopen var 

observatörens och facilitatorns relation till workshopdeltagarna. Dessa kände varandra 

sedan ett antal år tillbaka och var samtliga vänner, vilket kan ha bidragit till en bekväm 

stämning redan från starten av workshopen. Observatören är till och med en delägare i 

företaget. 
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6.1.2 Enkäter 

De svar som kunde extraheras från vissa av frågorna från den första iterationen med 

enkäter visade sig inte vara det som var eftersträvat. Vissa av svaren kunde besvaras med 

ett enkelt ja eller nej, trots pilottester upptäcktes detta inte förrän efter att de använts på 

riktigt. Detta tillsammans med att vissa av frågorna där svaret skulle bestå av endast ett 

moment, besvarades med flera moment alternativt inget specifikt moment, gjorde att 

resultatet blev svårt att tolka till fullo. Detta hade eventuellt kunnat undvikas genom att 

mer noggranna pilotstudier utförts. Exempelvis genom att tester utförts på personer med 

erfarenhet av workshops, som kunnat sätta sig in i situationen och försökt svara till fullo på 

de uppställda frågorna 

6.2 Resultatdiskussion 

En del av den information som togs fram genom valideringen var lättare att hantera som 

resultat, medan annan information endast var åsikter och därmed svåra att tolka. Här 

kommer en diskussion att föras kring dessa olika aspekter där även eventuella intryck och 

tankar delas. 

 

Två punkter som kan tolkas som resultat är vilken teknik som upplevdes som mest 

givande, samt vilken teknik deltagarna tyckte var roligast. Vid den första workshopen 

tyckte deltagarna att det var sortering och prioritering som var både roligast och mest 

givande. Det var sortering och prioritering som upplevdes som mest givande vid den andra 

workshopen också men funktionsbrainstorm som var roligast. Att det var sortering och 

prioritering som upplevdes som mest givande vid båda workshoptillfällena är inte allt för 

uppseendeväckande, detta med tanke på att alla de andra momenten i workshopen leder 

fram till just dessa moment. Båda grupperna återkopplade vid detta steg tillbaka till syftet, 

vilket skapade en hel del diskussioner som lyfte tankar som tidigare inte berörts. Det är 

även resultatet av prioriteringen som är slutresultatet av hela workshopen och det är den 

slutgiltiga prioriterade listan som vi tror att deltagarna tar med sig efter avslutad workshop. 

Då det kommer till de moment som upplevdes som roligast fanns ett par likheter hos 

sortering, prioritering och funktionsbrainstormen. Alla dessa momenten upplevde vi lyfte 

aktiva och givande diskussioner och ledde fram till någon form av resultat. Under 

funktionsbrainstormen tror vi även att deltagarna kan ha upplevt det som roligt att få 

konkretisera sina idéer som de möjligtvis haft sedan innan workshopen. 

 

Det moment som fick flest kommentarer från båda workshoparna angående vilket moment 

som var mest segt, var sortering och prioritering. Detta var intressant att se då samma 

moment upplevt som mest givande hos båda, och även roligast vid första workshopen. Att 

dessa moment upplevts som mest sega tror vi haft olika orsaker vid de två tillfällena. Vid 

den första workshopen prioriterades 15 idéer vilket då visade sig vara väldigt många, det 

tog lång tid och blev mer likt ett harvande mot slutet, vilket upplevdes av både facilitator 
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och observatör. Den andra workshopen utfördes på kvällen efter arbetstid, vissa av de 

tidigare momenten tog något längre tid än vid första workshoptillfället, vilket medförde att 

klockan var ganska mycket då prioriteringen skulle till att påbörjas. Detta gjorde att 

deltagarna var relativt trötta och ville till största sannolikhet mest bara ta sig hem.  

 

I allmänhet är vi väldigt nöjda med resultatet av iterationerna. Vi fick givande och till 

största del väldigt positiv återkoppling från båda workshoptillfällena, och vi fick även 

känslan av att deltagarna fick ut något av att delta och hjälpa oss testa vår 

workshopmetodik. I båda fallen var facilitatorn och observatör bekanta med en eller flera 

deltagare och var med under hela workshopen. Detta kan ha gjort att deltagarna kan ha 

varit snälla och skrivit positiva kommentarer även om de inte tyckte workshopen var 

givande. Detta skulle kunna lösas genom att till exempel en utomstående facilitator och 

observatör är med under workshopen. Dessa skulle då kunna lämna ut enkäterna men 

berätta att enkäterna är till för de studenter som skapat workshopen. 

6.3 Allmän diskussion 

Den workshopmetodik som skapats under detta projekt är tänkt att vara en modern 

workshop som var bättre anpassad för situationen där den skulle användas. Workshopen 

följer Sogetis önskemål och syfte samtidigt som den stöds av den litteratur och de 

intervjuer som genomförts. Den har en struktur som liknar Sogetis tidigare workshop, 

vilket kan vara både på gott och ont. Under testiterationerna som utfördes har inte 

testgrupperna till fullo kunnat identifieras med de grupper som Sogeti har som kunder. 

Men vi anser att situationerna varit tillräckligt lika för att avgöra hur vida workshopen kan 

komma att fungera eller ej. Det intryck vi fått av deltagarna och valideringen efter de 

genomförda workshoparna har varit väldigt positivt. Vi fick också intrycket att de tyckte 

workshopen gav dem mer än vad de hade förväntat sig, då de verkat positivt överaskade 

när de lämnat workshoptillfället. Vilket vi ser som väldigt positivt. 

6.3.1 Workshopen 

De sonder som skickades ut innan workshoparna skickades en respektive fem dagar innan 

de olika workshoparna. Deltagarna fick i början av workshopen frågan om de hade läst 

frågorna på sonden och svarat på dem. Det var då många som sa att de endast läst frågorna 

och inte reflekterat över dem speciellt mycket. Detta kan bero på att frågorna antingen inte 

var tillräckligt intressanta eller tydliga. Detta kunde undvikits genom att låta någon annan 

än författarna läsa igenom frågorna innan dessa skickades. Det kan också bero på att 

deltagarna hade mycket omkringliggande arbete och helt enkelt inte hade tid. Deltagarna 

på de workshops som vi utförde har inte heller betalat för att delta på workshopen. 

Incitamentet att svara på frågorna kan ha varit större om så varit fallet, men oftast är det 

ändå företagen som betalar för workshopen vilket då kanske inte påverkar ner på 

individnivå. Teorin kring sonder berättar att deltagarna inte alltid tar sig an sonden och att 
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man som forskare ska förvänta sig en blandad kompott av svar (Mattelmäki, 2006). 

Sonderna till den första workshopen skickades med väldigt kort varsel och skickades 

därför med e-mail. E-mail ville undvikas då tanken med brevet var att deltagarna skulle få 

en fysisk inbjudan, vilket också kan ha påverkat deltagarnas svarsfrekvens. Under den 

andra workshopen gavs sonderna ut till deltagarna i handen och inte skickade per brev. Då 

deltagarna var nära vänner till författarna kan dessa sonder ha tagits på mindre allvar då de 

gavs ut på ett mindre seriöst sätt, vilket kan vara ett skäl till att deltagarna inte kollat 

igenom dessa innan workshopen. Sonden kanske hade fått ett större genomslag om dessa 

postats till deltagarna, vilket var tanken från början, men även här begränsades detta på 

grund av tidsbrist. 

 

Utifrån de resultat och slutsatser som gjorts av sonderna anser vi att dessa inte haft en 

märkbar inverkan på workshoparna. Sonderna kan ha preparerat deltagarna och fått dem att 

tänka på app-idéer innan workshopen, men det är svårt att säga något om detta då det inte 

var någon som nämnde att de blivit preparerade. Båda omgångarna med sonder innehöll 

frågor om syftet av workshopen, vilket under workshopen inte togs fram från sonden, utan 

mer som en diskussion i gruppen. De två testtillfällena anser vi dock vara otillräckliga för 

att ta bort sonder helt från workshopmetodiken, detta på grund av att  tidbrist och andra 

omständigheter gjorde att sonderna inte applicerades på rätt sätt. Därför rekommenderar vi 

ändå att sonder används av Sogeti. I tron om att i det verkliga fallet är incitamenten att 

svara på frågorna troligtvis högre och om sonderna svaras på borde de ge en värdefull 

grund att starta workshopen från.  

 

Under de intervjuer som utfördes visade det sig vara väldigt viktigt att syftet skulle vara 

tydligt under workshopen. Då Sogetis mål är att sälja en applikation ansåg vi att det 

viktigaste syftet med workshopen var kundens syfte. Kundens syfte berättar varför kunden 

överhuvudtaget vill göra en applikation, vilka områden den ska rikta sig mot och så vidare. 

Sonderna har i båda fallen tagit upp frågor kring syftet. Dock så har inte något tydligt svar 

angivits under workshoparna om ifall det är tack vare sonden som de tänkt på syftet eller 

om de redan hade gjort det innan. Syftesdiskussionerna anser vi skapa en grund för 

deltagarna att tänka utifrån och gör att deltagarna har en gemensam utgångspunkt. Under 

situationsförståelse- och idégenereringsmomenten är det också bra att be deltagarna tänka 

tillbaka till syftet för att under hela workshopen hålla det i åtanke.  

 

Under workshopen användes ett par Energizers: Du rör dig, alla rör sig och Gör något 

fysiskt. Dessa tekniker går ut på att deltagarna naturligt ska röra sig i rummet genom att 

facilitatorn placerat ut saker i rummet, som deltagarna vid något tillfälle kommer behöva. 

När vi gjorde detta fanns det dock mönster att en eller två deltagare gick och hämta 

rekvisita till de resterande, vilket gjorde att teknikerna inte fungerade fullt så bra som det 

var tänkt. Teknikerna hade troligtvis fungerat bättre om deltagarna skulle hämta så mycket 

material att en deltagare inte kunde hämta till allt, alternativt att rummen varit större och 
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materialen placerats längre bort. Tekniken Du rör dig, alla rör sig fungerade bra eftersom 

alla deltagare försöker följa facilitatorn med blicken. Vi rekommenderar därför starkt Du 

rör dig, alla rör sig till Sogeti. Gör något fysiskt bör också enkelt kunna implementeras då 

den inte kräver så mycket ansträngning, även om alla deltagare inte rör på sig kommer den 

aktivera någon eller några personer. Något som är viktigt när Energizers utförs är när de 

utförs. Energizers bör köras när det känns att det går segt för gruppen och denna inte 

kommer framåt. Därför rekommenderas att energizers används ungefär i mitten av 

workshopen eller när deltagarna verkar trötta. Det kan också vara viktigt att inte avbryta en 

teknik mitt i då vissa av deltagarna kanske försöker generera idéer. En Energizer kan vara 

ett stort avbrott i tankegången och kan förstöra för många deltagare. 

 

Situationsförståelsetekniken som användes var Empathy map. Denna teknik gjordes dock 

om för att bättre passa workshopen och den mobila inriktning som den har. Som tidigare 

förklarat ändrades de fem kategorierna till Josh Clarks definition av de fem W:na från hans 

bok Tapworthy: Designing Great iPhone App. Dessa gjordes om till fyra kategorier 

eftersom vi ansåg att kategorierna När och Var är väldigt lika och heller inte fullt 

avgörande i mobilitetssammanhang. Utifrån observationerna och enkäterna har vi fått 

uppfattningen om att övningen var lyckad. Tekniken fick fram det resultat som vi hade 

tänkt och skapade också bra diskussioner kring målgruppen. Det var också bra att ha kvar 

empathy mapen på tavlan eller pappret för att påminna deltagarna om att det är 

slutanvändaren de ska tänka utifrån under resterande delar av workshopen. 

 

En av kontakterna på Sogeti som agerat facilitator för den tidigare workshopen, hade 

framfört att under de workshops han utfört upplevt att deltagarna ofta var rädda att för att 

skapa idéer om de arbetade individuellt. Då teorin för tyst idégenerering berättar att det 

genererar fler idéer än traditionell idégenerering (Boddy, 2012) valde vi ändå att lägga in 

detta i workshopen. Ett försök till att få deltagarna att känna sig mer bekväma i den tysta 

idégenereringen var att ha en diskuterande teknik före den, vilken var situationsförståelsen. 

Empathy mapen lät deltagarna diskutera i grupp och på sätt känna sig mer hemma i 

gruppen och mer bekväma i situationen. I detta steg kommer också information om 

applikationen upp som kan användas som avstamp för idéer.  

 

Under de workshops som genomfördes fick vi uppfattningen av att tekniken Nominal 

group technique, den individuella idégenreringen, fungerade bra. Vid ett tillfälle var det en 

av deltagarna som hade svårt att generera idéer. Men detta kan ha varit då på grund av 

bristande instruktioner från facilitatorn, vilket senare kom fram genom frågor från 

deltagare. Idéerna som kom fram visade sig ofta vara väldigt lika. Detta speciellt då 

empathy mapen hade förslag på idéer vilka nästan alla personer använde sig av. Detta var 

på ett sätt bra då de har något att få inspiration från i början och på så sätt våga börja skriva 

idéer. Samtidigt kan detta ha gjort att deltagarna hade svårare att generera revolutionerande 

idéer då de redan blivit primade att tänka begrundat på de områden som togs fram från 
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empathy mapen. Nominal group technique hade ett avslutande steg där de framtagna 

idéerna röstas på. Denna teknik kommer att ta fram de mest populära idéerna och ta bort 

idéer som ingen gillar. Något som kom upp under våra diskussioner med vår handledare på 

Sogeti, var att den idé som hade flest röster inte alltid behövde vara den bästa. Därför 

bestämdes att två sorteringar skulle användas. Den första, röstningen i NGT, används för 

att sortera bort idéer som ingen vill ha och ta ut de mest populära. Denna låter deltagarna 

också tyst tänka igenom vilka de tycker är mest intressanta vilket är positivt då de inte blir 

påverkade av de andra deltagarna. 

 

Det andra sorteringsmomentet som användes var 20-20 vision. Denna övning är till för att 

skapa diskussion i gruppen kring idéerna. Diskussionerna kretsade ofta kring vilka idéer 

som ger mest kundvärde vilket var positivt eftersom det tydde på att de försökte se 

situation utifrån användarens perspektiv. Efter att 20-20 vision slutförts visade sig i båda 

workshoparna att den idén med flest röster inte kom överst i den prioriterade listan. Detta 

var vår föraning då de idéer med många röster är de som är tydliga, enkla och självklara. 

Men idéer som är lite annorlunda kan vara mycket bättre men att ett fåtal personer kanske 

inte vågar rösta på dessa. Diskussionen ger därför personer chans att förtydliga sina idéer 

ytterligare och deltagarna kan gemensamt komma fram till vilka idéer som är mest 

intressanta. Ett problem med detta kan vara om en deltagare tar mycket plats och själv 

bestämmer hur listan ska vara om ingen säger emot. Detta borde dock kunna lösas av 

facilitatorn som kan försöka ta fram de övriga deltagarnas åsikter. 

 

Något som är viktigt att ta hänsyn till är att målgruppsanalysen och den 

sorterade/prioriterade listan över funktioner är en utgångspunkt. En bättre målgruppsanalys 

måste utföras mot de verkliga slutanvändarna och funktionerna måste utvecklas, preciseras 

och utvärderas ytterligare. I och med detta kan workshopmetodiken vara en startpunkt i en 

användarcentrerad systemutvecklingsprocess. 

6.3.2 Deltagarna på workshopen 

Något annat som kan vara intressant att diskutera är hur gruppsammansättningarna och 

situationerna sett ut hos de som medverkat på workshoparna, gentemot Sogetis faktiska 

kunder. Vid det första tillfället utfördes workshopen med företaget InnovationskontorEtt 

som vid tidigare tillfällen diskuterat att eventuellt skapa en applikation. De som 

medverkade var personer med olika ansvarsområden inom företaget och med blandade 

åldrar. Alla dessa aspekter gjorde att vi tycker att situationen är klart jämförbar med en 

kundsituation för Sogeti Norrköping. Det andra workshoptillfället såg dock lite annorlunda 

ut. Denna workshop genomfördes med chillbro studios AB vilkas verksamhet går ut på att 

skapa appar och spel till Android. I och med deras verksamhet skilde sig deras målgrupp 

och syfte starkt mot en vanlig kund för Sogeti. Gruppsammansättningen var också något 

annorlunda då hela företaget medverkade och att de endast är unga män i åldrarna mellan 

24-25. Denna situation kan då inte på samma sätt jämföras med Sogetis kunder som den 
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första workshopens deltagare. Då workshopen fungerade bra under båda dessa tillfällen 

visar detta på att workshopen går att modifiera för att fungera i olika sammanhang och för 

olika kunder. 

6.3.3 Rekommenderade tekniker 

De moment i workshopen som vi anser är viktigast för att Sogeti ska få ut ett så bra resultat 

som möjligt är Målgruppsanalysen (Empathy map), Funktionsbrainstormen (Nominal 

group technique) och den avslutande prioriteringtekniken (20-20 vision). Arbetet med 

målgruppsanalysen låter deltagarna fokusera på slutanvändaren vilken de kan ha stor 

användning av under hela workshopen. Funktionsbrainstormen genererar stora mängder 

idéer och låter deltagarna ha egna funderingar i en annars diskuterande workshop. Den 

avslutande prioriteringen skapar diskussion kring idéerna och tar förhoppningsvis fram en 

ordnad lista över de mest omtyckta idéerna. 

6.3.4 Framtida arbete 

För fortsatt arbete rekommenderar vi att se på teorier kring idégenereringsworkshopar i 

allmänhet, existerande workshopmodeller och teori kring olika sätt en facilitator kan agera. 

Det finns redan mycket forskning på de olika områdena vilket kan ge nya infallsvinklar. 

Det finns en uppsjö av tekniker att söka efter och att göra en allmän undersökning av vilka 

tekniker som brukar användas vid vilka typer av workshops är en god idé. Vår version av 

Empathy map har en intressant twist då den är anpassad efter mobilitet och appar. Att 

undersöka hur bra eller dåligt den fungerar gentemot den originella Empathy map 

modellen är också något som kan vara av intresse att undersöka.  

 

I utvärderingen av teknikerna användes kriterierna för att se hur bra teknikerna var. Dessa 

kriterier skulle kunna göras allmänna genom att sammanfatta teorier från flera olika källor. 

Om tänket med att bygga upp en portfolio skulle vidareutvecklas kan även en utvärdering 

av fler tekniker genomföras. På detta sätt skulle portfolion utökas och vara till större hjälp 

för läsaren, som då enkelt kan se vilka kriterier en teknik uppfyller och vid vilka tillfällen 

den borde fungera bra. Givet att undersökningen kring vid vilka olika tillfällen olika 

tekniker vanligen förekommer, skulle teknikerna i portfolion även kunna ha underrubriker 

till sina nuvarande kategorier. Där teknikerna också sorteras efter lämplighet till olika 

workshopmetodiker. 
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Bilaga A: Intervjuguider 

Kund 

Introduktion 

 Vem / vilka är vi 
 Syftet med att vi är här 

o Vi håller på att göra en workshop bättre för Sogeti, och vi vill därför få 
reda på vad du tycker är bra och mindre bra att göra på en workshop. 

 Vad vi vill få ut av intervjun 
 Vad vi ska göra med materialet 

o Vi skall använda det som underlag för fortsatt arbete på vårt ex-jobb 
 Full anonymitet 
 Publicering av materialet 

o Offentligt material 

Frågor 

 Vad tänker du på då du hör ordet workshop? 
 Har du deltagit på andra workshops? 

o Skulle du kunna nämna några? 
 Återkoppla hit angåenge bra och dåliga erfarenheter ifall 

informanten varit på några tidigare workshops 
 När var ni på Sogetis workshop? 

o Vad var syftet med workshoppen 
o Vad för app ville ni göra? 

 Minns du om du hade några speciella förväntningar på workshoppen? 
o I sånt fall vilka? 

 Kan du berätta om vad ni gjorde på workshoppen? 
o Massa följdfrågor! 
o Kan du beskriva moment X? 

 Rörliga övningar? 
 Vad var / tror du var syftet med momentet? 

o Vad var bra? 
 Återkoppla till tidigare workshops om några nämts 

o Vad var dåligt? 
 Återkoppla till tidigare workshops om några nämts 

o Var det något som var onödigt 
o Vad tycker du är viktigaste med en workshop? 

 Hur kändes fördelningen i gruppen, tog någon mer plats än någon annan? 
(Flytta) 

o Vad gjorde workshopledaren? 
 Tyckte du att workshoppen levde upp till era förväntningar? 

o Har ni några tips på vad de skulle kunnat gjort annorlunda? 
 Mynnade workshoppen ut i en produkt som ni blev nöjda med? 
 Är det något mer du skulle vilja tillägga? 
 Sammanfatta  
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Anställd 

Handledare 

Introduktion 

 Vem / vilka är vi 
 Syftet med att vi är här 

o Vi håller på att göra en workshop bättre för Sogeti, och vi vill därför få 
reda på vad du tycker är bra och mindre bra att göra på en workshop. 

 Vad vi vill få ut av intervjun 
 Vad vi ska göra med materialet 

o Vi skall använda det som underlag för fortsatt arbete på vårt ex-jobb 
 Full anonymitet 
 Publicering av materialet 

o Offentligt material 

 

Frågor 

 Vad är din arbetsuppgift på Sogeti? 

 Vilken roll brukar du ha när det kommer till App-strategy wokshoppen? 
o Utvecklare? 
o Håller i den? 

 Har du varit med och deltagit eller annordnat många workshops? 
o Hur många gånger har du varit med och genomfört app-strategy 

workshoppen? 
 Brukar ni ha något speciellt upplägg eller röd tråd genom workshoppen? 
 Kan du berätta om de olika momenten som finns med i workshoppen? 

o Är det några delmoment som du anser fungerar bättre än andra? 
o Är det några som fungerar mindre bra? 
o Hur effektivt brukar arbetet vara? 

 Anser du att det finns något som du som handledare kan göra 
annorlunda för att göra workshoppen bättre? 

 (Om varit på andra workshops) Finns det något speciellt som 
andra workshops gjort som du tyckt varit speciellt bra eller 
dåligt? 

o Hur brukar talutrymmet vara fördelat? 
 Hur brukar resultatet bli? 

o Brukar ni vara nöjda? 
o Brukar kunderna vara nöjda? 

 Brukar ni har någon uppföljning med kund efter genomförd workshop? 
o Kan vara både direkt eller efter ett par veckor 

 OM DEVELOPER, KÖR DE FRÅGOR OCKSÅ! 
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Utvecklare 

Introduktion 

 Vem / vilka är vi 
 Syftet med att vi är här 

o Vi håller på att göra en workshop bättre för Sogeti, och vi vill därför få 
reda på vad du tycker är bra och mindre bra att göra på en workshop. 

 Vad vi vill få ut av intervjun 
 Vad vi ska göra med materialet 

o Vi skall använda det som underlag för fortsatt arbete på vårt ex-jobb 
 Full anonymitet 
 Publicering av materialet 

o Offentligt material 

 

frågor 

 Vilken roll brukar du ha när det kommer till App-strategy wokshoppen? 
o Utvecklare? 
o Håller i den? 

 Hur många gånger har du arbetat med utdata från er app-strategy workshop? 
o Som utvecklare, är du nöjd med de funktionaliteter som tagits fram? 
o Är det tydliga och förståeliga krav? 

 Om dåliga, hur kan man göra dem bättre? 
o Bygger ni en kravspec efteråt? 
o Har ni vidare kontakt med kunderna under tiden (scrum style) eller 

levererar ni bara en klar produkt när ni är nöjda/pengarna är slut? 
 Om så är fallet brukar de funktioner som framarbetats under 

workshoppen va de som gäller eller blir det ofta ändringar? 

Liu anställd 

Introduktion 

 Vem / vilka är vi 
 Syftet med att vi är här 

o Vi håller på att göra en workshop bättre för Sogeti, och vi vill därför få 
reda på metoder eller delar av en workshop som du tycker är bra och 
mindre bra att göra. 

 Vad vi ska göra med materialet 
o Vi skall använda det som underlag för fortsatt arbete på vårt ex-jobb 

 Full anonymitet 
 Publicering av materialet 

o Offentligt material 

Frågor: 
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 Har du varit både ledare och deltagare i en workshop? 
o Om inte, vad har du varit? 

 Deltagare 
o Vad är viktigt för dig då du medverkar på en workshop? 

 Ledare 
o Hur brukar du lägga upp en workshop då det är du som skall hålla i 

den? 
 Ordning 
 Har du hållt i någon idégenereringsworkshop? 

 Brukar du ha någon annan struktur då? 
o Vilka moment tycker du är viktigast? 
o Hur gör man med svåra grupper? 

 Tystlåtna/sega 
 Om någon tar över av deltagarna 

 Metoder / övningar - Berätta gärna om övningen och hur du brukar göra 
o Kan du beskriva några av de övningar du gjort? 

 Något som brukar fungera bra? 
 Något som brukar fungera mindre bra?  

o Brukar det vara olika upplägg på de workshops du varit på? 
o Övriga tips på bra intervjuer? 

 Har du testat 
o Bodystorming 
o Rollspel 
o Probes 
o Olika brainstormingmetoder 
o Ideation / olika sätt att hitta på idéer på. 
o Scenarios 
o pigga upp-övningar 
o Känner du till innovation games? 
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Bilaga B: Lista över informanter 

 

 

 

 

Position\Personer 

In
fo

rm
an

t 
1

 

In
fo

rm
an

t 
2

 

In
fo

rm
an

t 
3

 

In
fo

rm
an

t 
4

 

In
fo

rm
an

t 
5

 

In
fo

rm
an

t 
6

 

Sogeti kund 
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Doktorand   
  

  

Lektor     
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Bilaga C: Observationslista 

Handledaren 

 Styr han? Hjälper han deltagarna frammåt? Saboterar han för gruppen? 

Teknikerna 

 Fick deltagarna ut ett förväntat resultat? Engagemang? 
 Förstår deltagarna vad de ska göra? Är instruktionerna tillräckliga? 
 Försöker deltagarna stressa vidare? Hjälper deltagarna varandra och deltar 

aktivt i övningarna? Känns det som att de inte vill vara där? Går innan 
workshopen är slut? Deltagarna stannar kvar och diskuterar mycket? Kör de 
fast och kommer inte frammåt? 

Intro 

 Se hur vänskapliga deltagarna är med varandra, borde kunna märka på 
kroppsspåk ifall de är vänner sedan innan. 

 Pratar de mycket med varandra innan workshopen börjar eller är det tyst? 

Syfte (sonder) 

 Verkar någon ha gjort frågorna på sonderna? 
 Kommer syftet fram från att deltagarna säger det eller kommer det från 

handledaren som försöker locka fram det? 
 Kommer de övriga frågorna från sonderna in någon gång under workshopen, 

nämns brev / sonder? 

Föreläsning 

 Är deltagarna delaktiga i föreläsningen /ställer frågor osv? 

Målgruppsbeskrivning 

 Se probes 
 Har deltagarna en tydlig bild av målgruppen redan innan? 
 Återkopplar deltagarna till målgruppsbilden under hela processen eller börjar 

de tänka utifrån sig själva 
 Försöker handledaren få deltagarna att tänka tillbala på målgruppen under 

processen eller glöms den bort efter första steget? 

Brainstorm 

 Diskuteras det mycket? Varför? Får alla prata eller är det en? 

Sortera 
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 Gick båda sorteringarna som väntat? Var det för lite idéer på den första? Var 
det för mycket att ha 15 idéer på 20-20 vision? 

 Skapas en diskussion eller tycker deltagarna redan att de gjort detta steg ifall 
de röstat? 

Utvärdera 
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Bilaga D: Workshopmetodik 

1 Förarbete 

1.1 Boka workshop 

Allt som har med bokningen av workshopen att göra: 

 Få klartecken från företaget 

 Bestämma datum 

 Meddela vilka typer av personer/hur många ni vill ska medverka på 

workshopen 

 Bestämma om ni ska ha flera workshops om möjligt, t.ex om de vill planera för 

både en en intern och en extern applikation.  

1.2 Skicka inbjudningar 

Skicka inbjudningar till deltagarna. Passa också på att ta reda på deltagarnas mailadresser 

och adress till deras arbetsplats, då sonder snart ska skickas ut.  

1.3 Utför efterforskningar på företaget som deltar på workshopen 

Detta är endast ett axplock av saker som kan undesökas. 

 Vad är det för företag?  

 Vad har företaget för behov? 

 Vilka är deras kunder/målgrupp? 

 Vilka produkter/tjänster erbjuder de? 

 Hur ser marknaden ut/Vilka är deras största konkurrenter? 

 Konkurrerande applikationer 

o Finns det några av dessa som fungerat bra eller dåligt? 

 

I denna fas kan även eventuellt random word/random picture material tas fram, utifall att 

riktat sådant önskas. 

1.4 Skapa frågor till sonder 

Sonder är ett paket som skickas till deltagarna innan workshopen. Dessa är till för att skapa 

en så kallad sensitizing effekt, vilket huvudsakligen innebär att de som fått sonderna ska 

medvetet och omedvetet tänka på ämnet i fråga innan själva workshopen äger rum. Detta 

skall underlätta arbetet vid workshopen då deltagarna har mer frågor och idéer redan från 

starten. Sonder är tänkta att innehålla frågor som ni har nytta av under workshopens gång, 

det kan vara frågor om applikationer som deltagarna anser fattas på sitt företag alternativt 

frågor om målgrupper eller syfte med den applikation de har tänkt skapa. Använd 
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wordmallen för att skriva ut frågor och klistra sedan på dessa på vykort som skickas till 

deltagarna. 

1.4.1 Riktlinjer / Tips 

 Ställ öppna frågor, så att användarna får tänka själva 

 Om ni vet om det ska vara en extern eller intern app, anpassa då frågorna efter 

detta 

 Man kan skriva ner svaren var man vill, men gärna så att man kan ta med 

dessa till workshopen. Notera på sonden att detta kommer att användas som 

diskussionsunderlag för workshopen 

 Skickas ut lite mer än en vecka innan workshopen 

 Dessa frågor måste baseras på hur långt fram i den mobila utvecklingen 

företaget är. Om de inte har någon aning om hur applikationer fungerar så ska 

frågorna handla om mobilitet i allmänhet. Men om de är mogna för appar kan 

man gå direkt på frågor om hur apparna kan användas och av vilka. 

1.4.2 Exempelfrågor 

Här följer några allmänna exempelfrågor: 

 Vad är syftet med att [företagsnamnet] vill göra en app? 

 Varför tror du mobilitet är viktigt i dagens samhälle? 

 På vilket sätt tror du att en eventuell app från [företagetsnamnet] kan 

förändra din eller era kunders vardag? 

 Vilken del av er verksamhet tror du är tillräckligt utmärkande för att skapa en 

app av? 

 

Nedan följer exempelfrågor från två utförda workshops. Detta för att illustrera vilka sorts 

frågor som kan användas insatta i sitt sammanhang. Det första var för ett företag som heter 

InnovationskontorEtt, vilket är ett företag som hjälper forskare och studenter att 

kommersialisera sina idéer. Detta gör de genom att antingen starta nya bolag eller 

presentera dem för befintliga företag inom rätt område. Notera dock att sonderna som 

skickades till InnovationskontorEtt kom ut med för kort framförhållning, därför var det 

färre antal och enklare frågor. Det andra var företaget chillbro studios AB som sysslar med 

att produera spel och applikationer till androidbaserade system.  

1.4.2.1 InnovationskontorEtt 

 Vad är syftet till att InnovationskontorEtt vill göra en app? (t.ex marketing, 

användas internt, erbjuda en tjänst?) 

 Vad ska appen göra för sina användare? 

 Om ni har möjlighet att prata med en framtida användare av appen, fråga vad 

denne skulle vara intresserad av för app från InnovationskontorEtt. 
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1.4.2.2 chillbro studios AB 

 Vad är syftet till att chillbro studioa vill göra en app? 

 Vilka sorts spel tror du genererar mest pengar? 

 Vad saknar du för spel på google play? 

 Har ni chans, fråga era användare om vilka appar/spel de saknar på google 

play 

1.5 Skicka sonder 

Skicka sonder till deltagarna av eventet. Sonder kan antingen skickas till deltagarnas 

arbetsplatsen alternativt direkt hem till deltagarna om dessa adresser finns tillgängliga. Om 

inga adresser finns tillgängliga till samtliga deltagare, kan dessa skickas till eventuell 

kontaktperson som får vidarebefodra dessa antingen personligen eller via intenpost. 

1.6 Förberedelser på plats  

Placera ut pennor/papper/kaffe mm på platser som gör att deltagarna måste gå och hämta 

dessa, vilket gör att det blir naturligt för deltagarna at röra på sig. Placera ut affischer eller 

andra hjälpmedel till workshopen i olika delar av rummet. Om facilitatorn använder sig av 

dessa måste deltagarna byta plats på stolen alternativt följa med till affischerna, vilket 

återigen skapar ett moment där det blir naturligt att röra på sig. Detta är till för att hålla 

deltagarna aktiva och alerta. 

2 Workshop 

2.1 Introduktion 

Introduktionen är till för att göra en mjuk start och få deltagarna att börja känna sig 

bekväma i situationen och gruppen. 

2.1.1 Presentation 

En kortare presentation av Sogeti som företag och vilka företagsrepresentanter från Sogeti 

som deltar på workshopen, följt av en kort presentation av deltagarna från workshopen.  

2.1.2 Dagordning 

Genomgång av en preliminär dagordning för workshopen (Preliminär eftersom den kan 

komma att ändras något beroende på hur tidskrävande de olika stegen är). Utifrån den 

skapade mallen är dagordningen: 

 Presentation 

 Syftesdiskussion 



78 

 

 Målgruppsanalys 

 Funktionsbrainstorm 

 Kategorisering 

 Sortering/Prioritering 

 Sammanfattning 

 Utvärdering 

2.1.3 Förväntningar (Valbart beroende på situation) 

Gå igenom om deltagarna har några speciella förväntningar på workshopen och ifall de har 

några specifika önskemål som de funderat på.  

2.2 Presentation från Sogeti 

Facilitatorn håller en presentation om hur marknaden ser ut och hur mobilitet behandlas i 

dagens läge. Beroende på hur lång fram i sin mobila utveckling det deltagande företaget är 

korrigeras denna presentation. Om företaget är långt fram kan det räcka med några minuter 

för att presentera hur marknaden ser ut, medan en längre presentation om mobilitet kan 

behövas ifall deltagandeföretaget inte är så insatta i ämnet.  

 

För presentationen rekommenderas att då möjliga applikationer introduceras, hålls ett 

fokus på vad som är möjligt med dagens smartphones och inte allt för mycket vad 

exempelvis konkurrenter gör på detaljnivå. Om för mycket fokus läggs på existerande 

appar med liknande syften finns risk att deltagarna blir påverkade av detta (primade), på så 

sätt att de endast utgår från apparna som presenteras. Vilket gör det svårare för dem att 

komma på egna, nya idéer. 

2.3 Syftesbeskrivning 

För att alla ska förstå syftet med varför deras företag valt göra en app vid det valda 

tillfället, och att gruppen ska få en gemensam målbild krävs det att man tar upp detta som 

en punkt. Detta kan göras på olika sätt. Antingen om beställaren eller någon ansvarig 

medverkar på workshopen, så kan denne förklara situationen och syftet för gruppen. 

Alternativt diskuteras det i gruppen, i sådant fall det kan vara smidigt om en av frågorna på 

de sonder som skickats ut behandlat ämnet. 

 

Klargör gärna att med syfte menas exempelvis: Öka försäljning, reklamändamål, vara 

konkurrenskraftiga, bidra med en tjänst osv. 

2.4 Målgruppsanalys 

Denna punkt är till för att deltagarna skall bilda sig en gemensam bild av möjliga 

målgrupper till sin applikation. Denna bild skall ligga som stöd under resterande delar av 
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workshopen, att deltagarna skall ha möjlighet att utgå från målgruppsbilden istället för se 

saker från sina egna perspektiv. 

 

Här används en något modifierad variant av en metod kallad Empathy map. Där teknikens 

olika kategorier är tagna från boken Tapworthys så kallade “five w’s”, vilket gör att den 

passar bättre för arbete med mobilapplikationer. Dessa kategorier är tänka att bygga upp en 

bas för insamling av information, vilken information som krävs för att bygga en tillräckligt 

bra bild av möjliga användare samt situationer och skäl där appen kommer användas. I 

mobilsammanhang är dessa w: 

 Who (Who is the audience for the application)  

 What (What are the actions they will take) 

 When / Where (The context they will use it) 

 Why (Their motivations and goals for using the application) 

 

Dessa kategorier har då gjorts om till: 

 Vem (Vem är det som kommer vilja använda applikationen) 

 Vad (Vad kommer de vilja göra med applikationen) 

 När/Var (När/Var kommer den användas, i vilka situationer: Kommer det vara 

på kvällen?, kommer det vara medan de går på stan?, när de sitter i bilen? 

Dessa saker kan spela roll vid utformningen av applikationen) 

 Varför (Varför skall de vilja använda applikationen?, vad är skälet till att de 

skall spara kvar appen på sin telefon?) 

 

Tekniken går till så att först ritas ett stort huvud (väldigt simpelt ritat), antingen på en 

whiteboard, ett brownpaper eller på någon annan lämplig yta som finns tillgänglig. Utifrån 

detta huvud dras fyra streck (relativt långt ut) i nordvästlig, nordöstlig, sydöstlig och 

sydvästlig riktning. I de olika “tårtbitar” som skapats på detta sätt skrivs sedan kategorierna 

vem, vad, var/när och varför. 
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När detta är klart gås kategorierna igenom, en i taget. Deltagarna skriver då ned sina 

förslag på de olika kategorierna på post-its och sätter upp dessa under motsvarande 

kategori. Om så önskas kan de olika kategorierna timeboxas. Annars kan facilitatorn 

påpeka när gruppen kan gå vidare baserat på om gruppen ger intrycket av att vara klara. 

Här är det även lämligt att påpeka att det är en öppen övning och deltagarna gärna får 

diskutera, samt att det är ok att sätta upp lappar på kategorier som gåtts vidare från. 

 

När alla kategorier har bearbetats skall use-cases byggas upp. Detta innebär att ta en post-it 

från varje kategori och med hjälp av dessa bygga upp ett mindre scenario, genom att helt 

enkelt skriva in den information som saknas mellan lapparna. Det är lämpligt att 

facilitatorn hjälper gruppen med det första scenariot, och att en frivillig sedan tar över. 

2.5 Funktionsbrainstorm 

Här är syftet att gruppen skall utföra en brainstorm om konkreta förslag på funktioner till 

applikationen. Detta kommer göras med hjälp av tekniken “Nominal Group technique”. 

Den går till så att deltagarna börjar med att sitta tysta och brainstorma för sig själva i ett 

par minuter (detta kan också timeboxas), när detta är klart sätts alla lappar upp på tavlan 

alternativt något annan stor ledig yta. Då alla lappar är uppsatta och eventuellt förklarade 

öppnas det upp för en allmän diskussion.  

 

Direktiv som kan vara lämpliga är att påpeka att under idégenerering får ingenting 

kritiseras, samtliga idéer skall upp på tavlan (det kan vara den galnaste idén som visar sig 

vara den bästa!), var noga att få eventuellt oklara idéer förklarade. 

2.6 Kategorisering 

Kategorisering sker för att få ytterligare förtydligande av idéer, samt för att se eventuella 

dubletter som kan tas bort. 

2.7 Sortering/Prioritering 

Sortering/prioritering är till för att komma fram till vilka idéer som bör prioriteras och på 

så sätt sålla bort idéer ifall det blivit ett stort antal idéer.  

 

Detta moment består av två steg. I det första får deltagarna en chans att tänka själva och 

välja vad de individuellt tycker verkar vara de mest lämplga idéerna. Detta sker genom att 

deltagarna får rösta på de olika idéerna, de får 7 röster var och röstar genom att dra ett 

streck var på de 7 idéer som de anser bäst. Efter denna omröstning plockas de 8-10 idéer 

med flest röster ut, sedan följer ett prioriteringssteg på dessa. Prioriteringen sker med hjälp 

av en teknik som heter 20-20 vision. 20-20 vision går till så att facilitatorn börjar med att 

plocka ut ett godtyckligt förslag ur den tillgängliga högen och sätter upp denna på en 
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tavla/vägg/brownpaper. Sedan plockas ett nytt förslag som diskuteras inom gruppen om 

detta skall hamna över eller under det förslag som redan sitter uppe. Denna procedur 

upprepas med samtliga av de utvalda idéerna. För att underlätta samt spara tid kan man 

hela tiden halvera listan(Divide and conquer). Detta innebär att man utgår från det förslag 

som är i mitten av listan, är det nya förslaget viktigare en detta utgår man endast från övre 

delen av listan. Detta tillvägagångssätt kommer slutligen resultera i en prioriterad lista av 

funktioner som skulle kunna komma att implementeras i en applikation.  

2.8 Sammanfattning 

Det anses mycket viktigt att påpeka för workshopdeltagare vad de åstadkommit, detta för 

att de skall förstå att de gjort något produktivt och att deras tid inte varit “bortkastad”. 

Detta ska inte ersättas av ett dokument, då deltagarna vill gå därifrån med en känsla av att 

de utfört något, och att den feedback de ger till sin chef skall vara positiv. 

 

Saker som är speciellt lämpliga att visa upp är de use-cases som skapats i slutet av 

målgruppsanalysen, då dessa också är lämpliga att ha kvar ur företagssynpunkt. Slutligen 

för också den färdiga prioriterade listan visas upp. Det kan också påpekas att det förutom 

den prioriterade listan även finns ännu fler idéer som kan användas och byggas vidare på. 

2.9 Utvärdering 

Utvärderingen är huvudsakligen till för att facilitatorn ska kunna utvecklas. Här kan 

facilitatorn exempelvis lämna ut lappar som deltagarna kan skriva en snabb utvärdering på, 

alternativt hålla en diskussion om denne tror att gruppen är tillräckligt bekväma för att göra 

detta. Om eventuella förväntningar togs upp i början kan också en återkoppling till dessa 

ske här, för att se om förväntningarna uppfyllts och deltagara blivit nöjda med resultatet. 

3 Uppföljning 

Här följer förslag på saker som kan innefattas i den uppföljningrapport som skickas till det 

deltagande företaget: 

 Den framtagna målgruppsbilden 

 Use case fallen 

 Alla idéer och hur de röstades på 

 Resultatet av 20-20 vision övningen 
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3.1 Hjälpmedel 

Det finns en mängd olika hjälpmedel som facilitatorn kan ta hjälp av. Antingen för att 

hjälpa gruppen med inspiration eller pigga upp om medlemmarna börjar bli trötta eller 

sega. 

3.1.1 Random word/Random Picture 

Dessa är tänkta som ett inspirationsstöd, att man skall kunna slänga ur sig ett slumpmässigt 

ord alternativt visa upp en slumpmässig bild. Detta görs genom att en valfri bok tas fram 

eller ett ordlexikon och ett ord slås upp på måfå. För slumpmässiga bilder kan en 

googlesökning på ett slumpmässigt ord göras och sedan ta t.ex den tredje bilden eller 

liknande. Om så önskas så kan det slumpmässiga tas bort genom att ta fram en mängd 

något mer riktade bilder/ord som kanske är anpassade för situationen. Exempel på ord i 

sådant fall kanske kan vara ord som mobilitet, rolig, gyro, gps, anpassad. Exempel på 

bilder kan vara: 
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Både när det kommer till bilderna och orden så är de endast till för att deltagarna skall 

kunna associera fritt utifrån den information som läggs upp. Det spelar egentligen ingen 

roll hur de tänker när det kommer till dessa inslag endast att de puttas igång genom att då 

tänkte på något annat. 

3.1.2 Provokationer 

Även detta kan göras på ett antal olika sätt. Exempelvis kan workshophandledaren slänga 

upp ett förslag, antingen genom att säga det eller genom att sätta upp en egen post-it. Dessa 

förslag skall då vara upperbart galna ideer, vilket är menat att provocera deltagarna. Detta 

kan skapa två olika reaktioner, antingen att de börjar tänka bredare och att man på så sätt 

vidgat deras spektra. Alternativt att de måste påpeka att förslaget är galet och inte kan 

genomföras, då gäller det att ställa frågan -varför? 

3.1.3 Energizers 

3.1.3.1 You move, all move 

Väldigt simpel, fungerar helt enkelt så att om workshophandledaren rör på sig tvingar detta 

deltagarna att röra på sig. Om man går runt i rummet när man talar kommer deltagarna att 

följa efter genom att både vrida huvudet och kroppen. Om man planerar in detta i 

förberedelserna kan man exempelvis sätta upp en affish i ett annat hörn av rummet som 

man kan gå till för att få deltagarna att vända sig om. Det går också att placera ut material 

som behövs på olika platser i rummet, så deltagarna måste gå och hämta exempelvis 

pennor, post-its, kaffe eller papper. 
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3.1.3.2 Nummer 

Deltagarna ställer sig i en ring och börjar räkna uppåt, så en valfri person säger ett och 

personen till t.ex. vänster om denne säger två och så vidare. Men man lägger in regler som 

att om en person får ett tal delbart på 5 så vänder denne sig om eller klappar i händerna 

istället. Detta får igång blodföldet samt får deltagarna att tänka på något annat. 

3.1.3.3 Kroppsskrivning 

Övningen går ut på att man skall skriva sitt namn med olika kroppsdelar. Alla deltagarna 

ställer sig upp sen börjar man med exempelvis höger pekfinger och skriver sitt namn i 

luften, när man är klar med detta går man vidare med andra kroppsdelar. Exempelvis en 

armbåge, en fot, naveln eller huvudet. 

3.1.3.4 Get up and do something 

Är tänkt att vara så enkla de kan bli, det går ut på att man helt enkelt ska göra något för att 

få igång blodflödet. I detta fall försöker man inte gömma detta genom någon lek, här 

handlar det om att exempelvis gå ett varv runt huset, byta plats med en person ett par 

platser bort, ställa sig upp och strecha eller liknande. Här kan nivån på övningen varieras 

beroende på deltagarna. 
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4 Ordlista 

Sond (probe): Något som skickas ut till de som skall delta på workshopen i förväg för att 

få dessa att tänka igenom ämnet och ha det i tankarna i förväg. 

 

Empathy map: En metod från uppsättningen workshopmetoder som kallas Innovation 

games. 

 

Målgrupp: Den grupp av människor man utgår från att de kommer använda produkten i 

fråga. 

 

The five w’s: Kommer från början från journalistik, där de används som en formel för att 

få en komplett story. Men i boken Tapworthy så är dessa något omgjorda och anpassade 

för att vara lämpliga i applikationssammanhang.(I app sammanhanget är dessutom 

when/where ihopsatta men kallas fortfarande “the five w’s” för att behålla orginal 

kopplngen) 

 

Use case: Ett kort användarscenario som innehåller “the five w‘s” för att förklara hur en 

användare av appen skulle använda den. 
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Bilaga E: One Pager 

Förberedelser inför workshop 
Om sonder skall användas bör dessa skapas och 

skickas ut ungefär en vecka i förväg. Då facilitatorn 

är på plats kan denna placera ut pennor, post-it’s och 

eventuellt fika eller annat material på olika ställen i 

rummet, så deltagarna måste röra lite på sig för att 

hämta detta. En preliminär agenda kan även skrivas 

upp på lämplig plats. 

Syftesbeskrivning 
Ta upp syftet med appen till diskussion i gruppen 

(Om detta funnits med på Sonder kan detta utnyttjas).   

Målgruppsanalys 
Här är det menat att gruppen skall bygga upp en 

gemensam bild för vilken målgrupp de vill rikta sig 

mot. Här används en Empathy map som ritas upp på 

exempelvis ett brownpaper eller en tavla. 

 

 

  
 

De olika kategorierna gås igenom en efter en (Börja 

med ”Vem” och gå medurs). Deltagarna skall utgå 

från personen i mitten och identifiera vem som kan 

tänkas använda appen, vad de kan tänkas använda 

appen till, var/när den kommer att användas och till 

sist varför de skall vilja använda den.   

Funktionsbrainstorm 
Börjar med tyst brainstorm där deltagarna sitter tysta 

och producerar idéer till funktioner för sig själva. 

Avbryts antingen efter en förutbestämt tid (mellan 5-

10 min), alternativt om facilitatorn märker att 

samtliga deltagarna inte kommit på någon idé på 

några minuter. Alla lappar sätts upp på en vägg, tavla 

eller liknande, lappar förtydligas och förklaras. Alla 

idéer är öppna för diskussion, om nya tas fram skriv 

ned dem och sätt upp dessa.  

Kategorisering 
Kategorisering av idéer, samt borttagning av 

dubbletter. Kategorisering utförs helst av en 

deltagare, alternativt att gruppen styr facilitatorn om 

vad som skall göras. 

Sortera / Prioritera 
Om det är en stor mängd idéer som skapats utförs 

först en individuell röstning. Då deltagarna får 7 

röster var och röstar genom att dra 1 streck/röst direkt 

på lappen där idén står. För att sedan plocka ut de 8-

10 ideér som fått flest röster och gå vidare med 

prioriteringen. Facilitatorn tar en av idéerna på måfå 

och placerar denna på en tavla eller vägg. Sedan 

plockas en ny idé och gruppen skall tillsammans 

bestämma om idén skall prioriteras högre eller lägre. 

Detta repeteras med de 8-10 idéer som plockats ut. 

Om det inte finns fler än 8-10 idéer från 

funktionsbrainstormen kan det första röstningssteget 

hoppas över.  

Sammanfattning 
Sammanfatta resultatet, påpeka hur mycket gruppen 

åstadkommit under workshopen. Ta med allt; tydligt 

syfte, möjliga målgrupper, stor mängd funktioner 

samt en sorterad lista över vilka funktioner som kan 

vara värda att satsa på. 

Utvärdering 
Kort utvärdering, någon som känns oavslutat? Finns 

det något facilitatorn kunde gjort annorunda?  

Vid tidsbrist 
Om det skulle visa sig vara ont om tid och något steg 

inte skulle hinnas med så är det viktigaste stegen; 

Målgruppsdiskussion, funktionsbrainstorm och  

sortering / prioritering. Dessa kommer producera ett 

konkret resultat och bör därför inte hoppas över. 

 

  

  Vem 

 Vad 
 Varför 

 Var/När 



87 

 

Bilaga F: Observationsmall 

Markerar med ett streck om någon av händelserna sker: 

Användaranalys 

Antal ideér under de olika punkterna på empathy mapen 

 

_________________________________________________________________________ 

Sonder: 

Antal ideér som tas upp från att de tänkt igenom saken innan workshopen 

 

_________________________________________________________________________ 

Brainstorm 

Antal funktionsideér via brainstormen (minst 20 st idéer för att vara bra) 

 

_________________________________________________________________________ 

Teknikerna 

Hur många gånger frågar deltagarna hur övningen ska utföras? (Detta kan bero på att 

förklaringen är dålig. Kan också vara så att man kanske behöver skriva upp gången för övningen 

på en tavla eller liknande) 

Användaranalys   Användarscenarion  Brainstorm tyst  

 

_________________________________________________________________________ 

Brainstorm Diskussion  Sortering “pinnar”  Sortering 20-20 vision 

 

_________________________________________________________________________ 

Antalet gäspningar per övning (Kan analyseras som att man behöver en paus innan övningar / 

att övningen är tråkig eller att det är för lite luft i rummet) 

Användaranalys   Användarscenarion  Brainstorm tyst  

 

_________________________________________________________________________ 

Brainstorm Diskussion  Sortering “pinnar”  Sortering 20-20 vision 

 

_________________________________________________________________________ 

Antal gånger man hör någon klaga/beklaga sig (Kanske kan bli felaktig, är subjektivt) 

Användaranalys   Användarscenarion  Brainstorm tyst  

 

_________________________________________________________________________ 

Brainstorm Diskussion  Sortering “pinnar”  Sortering 20-20 vision 

 

_________________________________________________________________________ 

Sortering 

Antal diskussioner som skapades 

 

________________________________________________________________________ 
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Bilaga G: Enkätfrågor 

Hur tror du att frågorna som skickades ut i förväg, påverkat hur förberedd du varit för 

workshopen. 

 
 

Vilket moment kände du att du var minst aktiv på? Varför? 

 
 

Vilket / vilka moment kunnat förklaras tydligare? 

 
 

Vilket moment upplevde du som roligast? Förklara också gärna varför du tyckte det var 

roligt.

 
 

Vilket moment kändes mest givande? Förklara också gärna varför du tyckte det var givande. 
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Var det under något moment du kände dig trött / seg? I sådant fall, vad tror du detta 

berodde på? 

 
 

Vad känner du att du fick ut av att delta på workshopen? 

 
 

Kändes någon del av workshopen mindre givande? I sådant fall vilken och varför? 
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Ytterligare synpunkter 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 

omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 

forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 

inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 

upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten 

finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 

samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 

eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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