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Sammanfattning 
 
 
 
Uppsatsens titel Från ett problem till ett annat… 

– Hur applicerbara är problemlösningsmodeller på verkligheten? 
 

Kurs  KIN180 Examensarbete i Innovationsteknik 
 
Handledare  Karin Berglund 
  
Författare  Ida Svensson och Johanna Folkesson 
 
Bakgrund  Vi lever idag i en föränderlig värld där vår miljö och omvärld 

expanderar och utvecklas, både internationellt och globalt. Med 
tanke på detta kommer det också att ställas andra och nya krav på 
hantering av problemlösning. Under vår utbildning i innovation på 
Mälardalens högskola, har vi läst mycket om entreprenörskap, 
förändringsledning och även haft olika typer av kreativa övningar. 
I och med att vi träffade vår uppdragsgivare på Arosfortet fick vi 
upp ögonen för problematiken kring problemlösning. Vi kände att 
problemlösning fått stå tillbaka för diskussioner om kreativitet i 
innovationsprocesser. 

  
Syfte Vårt främsta syfte är att kartlägga ett antal problem-

lösningsmodeller och sedan föra en diskussion kring hur pass 
applicerbara de är på verkligheten. Vidare är syftet också att ta 
fram idéer till en ny cell på Arosfortet. 

 
Problemformulering Kan problemlösningsmodeller användas vid vårt uppdrag på 

Arosfortet, vår egen problemlösningsprocess, och i så fall på vilket 
sätt? Kan vi genom observationerna se om 
problemlösningsmodellerna är applicerbara i en mer verklig 
problemsituation, det vill säga i cellerna på Arosfortet? 

 
Innovationsuppdrag Vår studie kan komma att bidra till institutionen och skolan, då vi 

ämnar kartlägga olika problemlösningsmodeller samt kritiskt 
granska vårt eget tillvägagångssätt vid en problemlösningsprocess. 
Denna kartläggning kommer sedan att vara tillgänglig och 
applicerbar på fler områden inom innovationsteknik då 
problemlösning är en central fråga när det gäller 
företagsutveckling, entreprenörskap samt innovationsutveckling. 

 
Uppdragsgivare Tommy Torsne, Arosfortet 
 
Resultat Problemlösning är ingen linjär och statiskt process. Modellerna 

visar på stora likheter dem emellan. 
 
Nyckelord  Problemlösning, modeller, kreativitet, innovation  
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Förord 
 
 
 
Först vill vi tacka vår uppdragsgivare Tommy Torsne på Arosfortet för den tid och det 
engagemang han har bidragit med. Det har varit till stor hjälp för oss. 
 
Vidare vill vi även tacka vår handledare Karin Berglund för den inspirerande feedback och 
hjälp vi fått under arbetets gång. 
 
Ett stort tack till dem som medverkade under våra observationer på Arosfortet. 
 
Slutligen vill vi även tacka våra kurskamrater för de tankar, idéer och råd vi fått vid våra 
handledarmöten under hösten.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till uppsatsen och ämnesområde. Därefter 
redogörs problemformuleringar som är centrala i vår uppsats, varefter syfte och 
avgränsningar presenteras. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Utan en plan, en idé eller en tanke bakom om hur man faktiskt möter och hanterar problem 
som organisation eller individ, så riskerar man att misslyckas med att lösa det problemet och 
många gånger fastna i exempelvis ett förändringsarbete, utveckling av företaget eller 
individuell utveckling.1 
 
Vi lever idag i en föränderlig värld där vår miljö och omvärld expanderar och utvecklas, både 
internationellt och globalt. Med tanke på detta kommer det också att ställas andra och nya 
krav på hantering av problemlösning. Information, kommunikation, affärsverksamheter, 
teknik och framförallt biologiska faktorer håller på att förändras och utvecklas i snabb takt. 
Med tanke på det så kommer problemlösning i framtiden framförallt att handla om förmågan 
att kunna lösa och hantera problem i samarbete/samröre i grupper av flera intressenter och 
medlemmar. De krav som i framtiden kommer att ställas på problemlösning är bland annat 
förmågan hos individen att samarbeta samt ta hänsyn till den dynamiska kontexten.2  
 
“A key challenge in the current environment is that the stage on which the innovation game is 

played out has expanded enormously. Whereas technological development was confined to a 
few nations in the early twentieth century it has expended to the point where it is generated 

and used globally – and where the challenges are those of being a global player”.3 
 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi det intressant att undersöka hur problemlösning går 
till. Samtidigt vill vi själva lära oss och kunna praktisera kunskapen både i detta arbete och 
även till framtiden. Vi ställer oss frågan vad teorierna säger om problemlösning och hur de 
fungerar i praktiken.  
 
Under vår studietid på innovationsprogrammet har en av författarna arbetat på Arosfortet, 
vilket också ledde oss in på vårt uppdrag. Det var VD Tommy Torsne, på Arosfortet som 
föreslog att vi kunde göra vårt examensarbete där. Han gav oss ett uppdrag som bestod av att 
ta fram idéer till en ny cell vilket presenteras mer ingående längre ner i arbetet. Då vi tyckte 
att det var en intressant och spännande miljö nappade vi på idén och fick upp ögonen för 
problemlösning. 
 
Vi kände att problemlösning fått stå tillbaka för diskussioner om kreativitet i 
innovationsprocesser. Vår upplevelse är att kreativitet har en mer central plats i teorier och att 
just problemlösning blir lite åsidosatt, men som också är avgörande vid innovationsarbete. 

                                                 
1 Andersson & Rollenhagen, 1993 
2 Vidal, 2007 
3 Tidd, Bessant & Pavitt, 2005, Sid 44 
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Detta skapade en nyfikenhet hos oss och vi ville se en större bild av problemlösningen, inte 
bara kreativitetens betydelse. Ofta är det svårt att skilja på kreativitet och problemlösning.4 
 
 

1.2 Uppdrag 
 
Arosfortet är en äventyrsanläggning för både barn och vuxna där det gäller att samarbeta för 
att lösa kluriga problem. Det finns 35 olika rum, som kallas för celler, med olika typer av 
uppdrag och svårighetsgrad. I varje cell finns ett eller flera problem som skall lösas med 
kreativitet och samarbetsförmåga. Löser man problemet får man en viss poäng som styrs av 
svårighetsgraden på cellen. Alla celler kräver olika mått av fysik, teknik och taktik. Ibland är 
det klättra och klänga som gäller och ibland ska man komma på en lösning på ett klurigt 
matematiskt problem. Alla uppdrag ska man dessutom försöka lösa under tidspress. 
 
Allt i cellerna styrs av elektronik, detektorer, fotoceller och annan teknik. Lampor och ljud 
signalerar om man klarar problemet eller inte.  
 
Det finns flera tomma rum på Arosfortet som så småningom ska fyllas med nya knepiga 
uppgifter. Där kommer vi in i bilden. Av Arosfortet har vi blivit tilldelade ett rum som skall 
bli en cell, och som vi får utforma hur vi vill. Vi ska försöka hitta på något nytt, som inte kan 
liknas med någon av de befintliga cellerna. Tanken är att vi ska komma på en ny idé till en 
cell med hjälp av olika problemlösningsmodeller. 
 
Vår kontaktperson och uppdragsgivare är Tommy Torsne som arbetar som VD på Arosfortet. 
Tommy har tidigare erfarenhet av innovation och har även skrivit en licentiatuppsats inom 
ämnet; Innovation - och säkerhetsvetenskap, en fruktbar syntes, 2008.  
 

1.2.1 Förutsättningar 
 
I arbetet med cellen hade vi fått en del givna förutsättningar att hålla oss efter. Dels att cellen 
borde vara någorlunda underhållsfri och inte innehålla lösa föremål eller objekt. Samtidigt ska 
cellen tilltala en större del av målgruppen och på så sätt fungera hos olika åldersgrupper. Vi 
hade ingen speciell budget att hålla oss till. För bilder på ursprungscellen se bilaga.  
 
 

1.3 Från ett problem till ett annat 
 
Under hela vårt arbete har vi arbetat med två parallella processer. Dels med arbetet som 
helhet, där teori och empiri har legat som grund och dels med vår egen process, vårt uppdrag 
från Arosfortet. Vi ville lära oss och undersöka hur grupper tenderar att handla och agera, när 
de ställs inför ett verkligt fysiskt problem, där en lösning är enda utvägen för en fortsättning.  
Därefter analyserade vi dessa beteenden och jämförde dessa med de modeller som vi tidigare 
kartlagt. Samtidigt under hela arbetet har vi själva genomgått en problemlösningsprocess, dels 
med problematiken med examensarbetet och dels med framtagningen av idéer till en ny cell 
på Arosfortet.  
                                                 
4 Intervju Tommy Torsne, 2008-11-17 
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Ursprungsproblemet var vårt uppdrag, hur vi på bästa sätt löste det. Tanken med arbetet var 
att teorin skulle fungera som stöd till empirin och som sedan skulle stödja oss i vårt uppdrag. 
Detta visade på helt andra förhållanden än vad vi hade trott från början och därmed uppstod 
ännu ett problem.   
 
 

1.4 Problemformulering 
 
Kan problemlösningsmodeller användas vid vårt uppdrag på Arosfortet, vår egen 
problemlösningsprocess, och i så fall på vilket sätt? 
 
Kan vi genom observationerna se om problemlösningsmodellerna är applicerbara i en mer 
verklig problemsituation, det vill säga i cellerna på Arosfortet? 
 
 

1.5 Syfte 
 
Vårt främsta syfte är att kartlägga ett antal problemlösningsmodeller och sedan föra en 
diskussion kring hur pass applicerbara de är på verkligheten, det vill säga i miljön på 
Arosfortet. Vidare är syftet också att ta fram idéer till en ny cell på Arosfortet. 

 

1.6 Avgränsning 
 
Vi har under arbetets gång upptäckt att problemlösning och kreativitet står i relation till, och 
är beroende av varandra, vilket även litteratur och vetenskapliga artiklar pekar på. Därför 
finns en svårighet i att sära på begreppen och redogöra för var och ett oberoende av den andre. 
När man generellt pratar om innovation och problemlösning, så teoretiseras det ofta mycket 
mer kring kreativitet och kreativa verktyg. Vilket vi vill komma ifrån i detta arbete. Därför har 
vi gjort en avgränsning att inte gå djupare in i teorier kring kreativitetens betydelse och dess 
verktyg. 
 
Litteratur som behandlar innovation och problemlösning är väldigt omfattande. Det finns 
förutom alla böcker enorma mängder rapporter, avhandlingar och artiklar inom ämnet. Vi har 
gjort en avgränsning vid att sålla bort teori som behandlar ledarskap. Inom de psykologiska 
aspekterna har vi endast behandlat det som tas upp i modellerna, exempelvis kognition samt 
konvergent och divergent tänkande.  
 
En annan avgränsning vi gjort är att inte kartlägga och redogöra för varje vidareutvecklad 
version av modeller, då många av dessa är snarlika i grundstrukturen. Vi har därför gjort valet 
att kartlägga och redovisa ett antal och vanligt förekommande modeller. Vi gör en 
avgränsning genom att endast utföra en intervju och även djupare kvalitativa studier i form av 
observationer med tanke på tidsbegränsningen.  
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1.7 Disposition  
 
I början av vårt arbete har vi presenterat vår intervju med vår uppdragsgivare Tommy Torsne, 
i syfte att ge läsaren en förförståelse och introduktion till ämnet. Därefter följer vår teoretiska 
del där vi inledningsvis presenterar de modeller som vi kartlagt. Vidare i teoridelen 
presenteras även psykologiska aspekter vid problemlösning, problemlösning i grupper samt 
kreativitet och några av dess verktyg.  
 
I empiridelen som sedan följer redovisas våra observationer som genomfördes på Arosfortet. 
Därefter följer ett beskrivande avsnitt om vår egen problemlösningsprocess och vårt uppdrag. 
Ett tillvägagångssätt och presentation av idéer redovisas sedan.  
 
Slutligen följer en avslutande analys och sammankoppling processerna emellan.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel redovisas de metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund för vårt 
arbete. Vidare redovisas också tillvägagångssättet vid observationerna samt intervjun. Även 
metodkritik presenteras. 
 

 

2.1 Val av metod och tillvägagångssätt 
 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap.5 Utifrån 
det ämne vi har skrivit om ansåg vi att en kvalitativ metod lämpade sig bättre än kvantitativ. 
Problemlösningsmodeller i sig tror vi är svåra att mäta och sammanställa med siffror och 
diagram eftersom de bygger på människors individuella och kollektiva förmåga att hantera 
problem.  
 
De metoder vi har använt oss av i vårt arbete är: deltagande (vår egen 
problemlösningsprocess), direkta observationer samt analys av teorier inom ämnet. 
 
Fokus i vårt arbete har legat på den empiriska delen, det vill säga observationer, intervju och 
vår egen upplevelse av arbete med problemlösning. Avslutningsvis i arbetet har vi ställt den 
insamlade empirin mot teorin.   
 
Vi började med att samla in teori kring ämnet problemlösning genom att söka i 
högskolebibliotekets katalog och även i databasen Emerald. Därefter har vi kritiskt granskat 
och sorterat materialet samt kartlagt olika modeller och metoder inom problemlösning. Vi 
gick in med ambitionen att kartlägga de mest ”vanliga” modellerna, de som ofta återkom och 
som ofta hade vidareutvecklats av olika författare. Vi genomförde även observationer på 
Arosfortet, för att se hur individer i grupp arbetar med problemlösning. Vidare har vi 
genomfört en intervju med vår uppdragsgivare Tommy Torsne i syfte att bidra med 
inspiration och information till vårt arbete. 
 
I och med vårt uppdrag har vi haft tillgång till en mycket specifik problemlösningsmiljö som 
vi har använt oss av i observationerna. Tanken med observationerna var att testa om 
modellerna i problemlösning höll i verkliga och skarpa situationer. En annan tanke var också 
att observationerna skulle fungera som underlag för vårt eget arbete med cellen. För 
ytterligare inspiration till vår cell, åkte vi till Boda Borg som är en liknande 
äventyrsanläggning men som är mycket större och med fler celler.   

                                                 
5 Holme & Krohn Solvang, 1997 
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2.1.1 Intervju 
 
Vi valde att intervjua vår uppdragsgivare Tommy Torsne. Främst med anledning för hans 
erfarenhet och kunskap inom innovation samt även med anledning av att han var vår 
uppdragsgivare. Vi ville ta till vara på den kunskapen som han faktiskt besitter och 
tillgodogöra oss den i vårt arbete.  
 
En av styrkorna med en kvalitativ intervju är att undersökningssituationen liknar ett vanligt 
samtal.6 Vid utformningen av intervjufrågorna valde vi att använda oss av öppna frågor där vi 
styr så lite som möjligt. Anledningen till det metodvalet var att få ut så mycket som möjligt av 
egna åsikter och tankar hos respondenten. Vi valde att spela in intervjun för att inte gå miste 
om viktig information. Efter intervjun transkriberade vi det inspelade materialet och 
sammanfattande sedan det i en berättande text.  
 
Vi hade med oss frågorna nedskrivna under intervjun med syfte att fungera som stöd åt oss 
själva. Däremot dök det upp frågor under själva intervjun som vi valde att ställa och därmed 
frångick vi lite våra antecknade frågor i vår intervjumall. För frågorna se bilaga 3. Efter 
frågorna följde en diskussion innehållande mer spontana frågor angående vårt uppdrag.  
 
Under intervjun försökte vi medvetet att inte gå fram för fort med syfte att inte påskynda 
svaren. Vi ville ha ett avslappnat samtal i en bekväm miljö, därför valde vi att utföra intervjun 
på Arosfortet. 
 

2.1.2 Observationer 
 
Vi har valt att använda oss av öppna observationer där vi själva agerar som observatörer. Med 
öppna observationer menas undersökningar som innebär att deltagarna vet om och har 
accepterat att vi som forskare fungerar som observatörer. Deltagarna är även införstådda med 
att vi som observatörer gör en egen kartläggning av vissa och utvalda faktorer som speglar 
gruppens sätt att agera.7 
 
Tanken med observationerna var att vi ville se och dokumentera olika tillvägagångssätt hos 
grupper inom problemlösning. Observationerna gick till så att vi satte ihop två olika grupper 
med tre personer i varje. De båda observationerna skedde på Arosfortet fast vid olika 
tillfällen. Ingen av de medverkande i observationerna hade varit på Arosfortet tidigare. Det 
finns fördelar med att ha observationerna på film, så därför valde vi att dokumentera dessa 
med videokamera. Genom att vi dokumenterade detta på film, hade vi sedan möjligheten att 
föra anteckningar, skriva en berättande text samt gå tillbaka och återgranska materialet. Efter 
att vi genomfört de båda observationerna så gick vi gemensamt igenom det filmade 
materialet, från början till slut. Därefter gick vi igenom filmerna igen och skrev kommentarer 
och iakttagelser på varsitt håll, för att oberoende av varandra kunna hitta detaljer och 
företeelser. Detta för att se om vi kunde hitta olika avvikelser i beteenden eller i situationerna 
som helhet.  
 

                                                 
6 Holme & Krohn Solvang, 1997 
7 Ibid 
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Att filma och övervaka människor kräver enligt lag visst godkännande och medgivande. 
Därför arbetade vi fram ett dokument som före observationerna godkändes av respektive 
deltagare. Eftersom vi tog hjälp av utomstående privatpersoner la vi stor vikt vid att dessa 
tydligt var medvetna om de förutsättningar som rådde kring observationen. För att undvika 
missförstånd och eventuella meningsskiljaktigheter fick varje medverkande läsa igenom 
dokumentet och sedan skriva under på att denne var införstådd med hanteringen och 
användandet av materialet (se bilaga 1). 
 
Båda grupperna på tre personer, fick samma information innan påbörjad aktivitet i cellerna. 
Dels information av oss, angående syftet och tillvägagångssättet och dels fick de 
medverkande signera att de var införstådda med de förutsättningar som rådde. Grupperna fick 
vidare samma information av anställd på Arosfortet, angående hur cellerna fungerade och hur 
lampor och lås fungerade. En annan viktig aspekt med observationerna var att varje 
cell/problemsituation var tidsbegränsad och utförandet skulle ske inom 1,5-5 min. Detta 
klargjordes för de medverkande i informationen de fick av Arosfortet. 
 
Problemsituationen grupperna ska agera och verka i är under väldigt speciella förhållanden, 
dels för att det är väldigt fysiskt och direkt och dels för att problemet måste lösas inom en viss 
tidsram. Med utgångspunkt för det uppdrag vi själva ska ställas inför är dessa observationer 
relevanta då de ger oss en större förståelse för hur grupper agerar vid liknande 
problemlösningssituationer. Eftersom kontexten är så pass specifik kan det bli svårt att dra en 
parallell till organisatorisk problemlösning. Även fast modellerna vi studerat i teoristudien är 
kopplade mer till företag och organisationer var syftet att undersöka huruvida de var 
applicerbara i en mer fysisk kontext och om vi kunde ha användning av dem i utformningen 
av en ny cell. 
 
Efter en granskning av cellernas nivå på taktik, fysik och teknik, valde vi ut 12 celler som vi 
genomförde observationerna i. Utifrån detta urval fick vi en uppsättning celler som 
karakteriserades till större delen av teknik och taktik än fysik. Denna avgränsning valde vi att 
göra, då vi ville analysera beteenden och ageranden utifrån de modeller i problemlösning som 
vi tidigare kartlagt, och med tanke på den organisatoriska kopplingen valde vi bort vissa celler 
med fokusering på fysik. Detta var dock ingenting som presenterades inför de deltagande.  
 
Därefter följde vi med och styrde in dem på de utvalda cellerna och vi filmade från att de 
öppnade celldörren till att tiden gått ut för försöket eller att de lyckats med uppgiften och 
problemet.  
 

2.1.3 Vår egen problemlösningsprocess 
 
Vi valde en metod som gick ut på att testa och använda de modeller som fanns inom 
problemlösning rent praktiskt på vår egen process. Vi ville också jämföra och utvärdera om 
stegen i modellerna verkligen motsvarar en mer verklig situation, dvs. vårt eget uppdrag. 
Samtidigt har vår egen problemlösningsprocess legat till grund för den senare analysen av 
observationerna och intervjun samt de teorier och modeller vi studerat. Genom att vi själva 
har arbetat med en viss problemlösning så har det givit oss en insikt och förståelse i ämnet, 
vilket har varit till stor hjälp under hela arbetets gång. Vår egen process har hela tiden legat 
parallellt med resterande delar i arbetet. Detta har både varit till vår fördel och nackdel. 
Fördel, på så sätt att det har hjälpt oss att förstå modellerna och problemlösningsprocesser på 
ett mer ingående sätt, då vi själva hela tiden befunnit oss i en liknande situation. Nackdel, då 
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det stundtals varit förvirrande och svårt att förhålla sig till de olika delarna då gränserna lätt 
suddades ut.  
 
Med tanke på att vårt arbete är uppdelat i två delar; teoretisering och senare mer verkligt 
genomförande av teorierna, så kommer vi i den fasen av vårt arbete utgå mer som 
aktionsforskare än vad vi tidigare gjort. Aktionsforskning kännetecknas av att man som 
forskare deltar tillsammans med andra människor när det gäller lösningen av praktiska och 
verkliga problem.8 Generellt handlar aktionsforskning om handling, forskning eller med andra 
ord förändring och förståelse. Aktionsforskning är också förmågan till förståelse för problem 
och lösningar, en iterativ och pragmatisk process när de kommer till handling och forskning. 
Det handlar även om att som forskare vara deltagande och reflekterande över fakta från andra 
studier och från verkligheten. Fördelar med aktionsforskning är bland annat att man som 
forskare får pragmatisk insikt i verkliga situationer, vilket också ökar förståelsen. Som 
forskare får man även en möjlighet att testa och befinna sig i den verkliga kontexten, vilket 
gör att man får en större och djupare förståelse för problemet eller ämnet.9 I vårt fall har det 
varit vår kontakt med Tommy och i den senare delen av arbetet, även de observationer som vi 
genomförde med hjälp av flera deltagare. Genom att vi var observatörer fick vi en värdefull 
förståelse i hur grupper kan agera och lösa problem i cellerna på Arosfortet. Detta var till 
fördel för oss vid utformandet av idéerna till den nya cellen, då vi hade en verklig bild av 
problemlösning i den aktuella kontexten.  
 
Som kvalitativ forskare reflekterar man hela tiden över vad ens egen roll i arbetet är och ens 
tidigare historia och erfarenhet kan även forma och färga studien.10 För att skapa så mycket 
objektivitet som möjligt, och ha ett distanserat förhållningssätt har vi tagit hjälp av de 
handledningsträffar vi haft.  
 

2.2 Metod- och källkritik 
 
En utmaning med vårt arbete har varit att vi varit delaktiga vid observationerna genom att vi 
var fysiskt närvarande i cellerna när grupperna arbetade med problemlösning. Det är svårt att 
säga i vilken utsträckning detta har påverkat resultaten. Samtidigt var vi väldigt beroende av 
att dokumentera observationerna på film för att ha möjlighet att analysera materialet i 
efterhand. Vi behöver vara på det klara med att förhandskunskaper gör att vi tolkar det vi 
senare möter utefter bestämda referensramar.11   
 
En stor del i vår metodkritik är att vi faktiskt bara hade två observationer. För att ha mer 
belägg för analysen och diskussionen kan det diskuteras huruvida fler observationer hade gett 
ett mer trovärdigt resultat. Arbetet med dokumentationen samt att gå igenom det filmade 
materialet ansåg vi vara väldigt tidskrävande och tog då beslutet att begränsa observationerna 
till endast två grupper. Samtidigt kan man föra ett resonemang huruvida andra metoder hade 
gynnat oss på ett bättre sätt, exempelvis enkäter. Enkäterna hade möjligen gett oss ett bredare 
spektra av svar från olika personer, men samtidigt inte gett oss den ”verkliga” upplevelsen 
och bilden av hur individer och grupper kan arbeta med problemlösning. Samtidigt fångar vi 
en helhet som vi inte kan få genom enkäter.  
 
                                                 
8 Marshall, C & Rossman, G.B., 2006 
9 Earl-Slater, 2002 
10 Marshall, C & Rossman, G.B., 2006 
11 Holme & Krohn Solvang, 1997 
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Vidare kan diskuteras huruvida man kan dra paralleller från problemlösningen på Arosfortet 
till en verklig situation till exempel inom organisationer. Som vi har nämnt tidigare är ju 
miljön väldigt speciell och kan också till viss del ha påverkat deltagarna under 
observationerna. Å andra sidan var miljön väsentlig för oss med tanke på vårt uppdrag att 
faktiskt utforma en ny cell.  
 
Kritik till val av respondent vid intervjun, kan vara det att vi har färgats av respondenten då 
han även är vår uppdragsgivare. Samtidigt är Tommy en uppdragsgivare som sitter på väldigt 
mycket information, dels med tanke på hans bakgrund inom innovation och dels för att han 
arbetar på Arosfortet. Intervjumetoden vi använde oss av, kan ha vissa nackdelar då det är lätt 
hänt att man kommer bort från ämnet vilket kan leda till stickspår.   
 
Källor vi hämtat information från är först och främst litteratur och vetenskapliga artiklar från 
olika databaser. Det är inte särskilt realistiskt att ha ambitionen att gå igenom all litteratur 
kring ett så pass stort ämne. Därför gick vi in med ambitionen att hitta och kartlägga de mest 
”vanliga” modellerna, de som ofta återkom och som ofta hade vidareutvecklats av olika 
författare. Detta för att vi ansåg att de i någon form borde vara användbara och relevanta på 
grund av att de nämndes vid flera olika sammanhang. 
 
Med tanke på vårt syfte, som var att dels testa hur pass applicerbara modellerna är på verkliga 
situationer, är det för oss relevant att föra en diskussion kring huruvida modellerna är 
normativa eller deskriptiva. Detta för att ha ett mer objektivt förhållningssätt till de modeller 
som vi arbetat med.  
 
Vi har även formulerat gemensamma värderingar kring vad vi anser att kvalitet är. För oss är 
kvalitet i det här sammanhanget, att med kritiska ögon granska källorna och det material vi 
arbetat med. Samtidigt har vi varit kritiska till vårt eget skrivna material för att tillföra 
relevans och trovärdighet till arbetet. Detta har vi gjort genom att vi har diskuterat arbetet på 
seminarier, låtit andra utomstående läsa arbetet och samtidigt nyttjat den feedback vi fått vid 
handledningen.  
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3 Intervju med Tommy Torsne 
 
För att ge en förklarande bild och samtidigt en introduktion till vad problemlösning är och 
kan vara, så presenteras därför vår intervju med Tommy Torsne före teoriavsnittet.  
 

 
Tommy är VD på Arosfortet och har en bakgrund som en av de första studenterna som gick 
innovationsprogrammet på Mälardalens högskola. Tommy har även forskat inom innovation 
och har skrivit en licentiatuppsats 2008 som heter ”Innovation – och säkerhetsvetenskap, en 
fruktbar syntes”.  
 
Måndagen den 17/11 2008 träffade vi Tommy på Arosfortet för en intervju. Vi ville höra om 
vad han hade för syn på problemlösning, kreativitet samt modeller. Tommy menar att man 
inte kan lösa problem utan kreativitet, han menar att de hänger samman.  
 

Kreativiteten kanske är lättare att omsätta i olika metoder och modeller, men är också svårt att 
mäta. Inom vissa områden kan man vara väldigt kreativ, medan man inom andra områden kanske 
kan vara väldigt konservativ. Jag tror inte att kreativitetsverktygen kan ersätta 
problemlösningsmodellerna. Det är som att prata mål och medel. Kreativitetsverktygen är mer 
medel för att nå målen. Lite som att prata teori och praktik. Problemlösningsmetoderna är ett sätt 
att illustrera hur vi ska nå målen och vilka medel vi kan ta till. Ett verktyg är ett verktyg, en metod 
är en metod. Se det ungefär som att man kan ha olika verktygslådor. Det finns en mängd olika 
verktyg som kan göra vissa saker i en verktygslåda.  

 
Tommy menar att problemlösning ofta är inriktat på ett tydligt problem, medan kreativitet kan 
ta vilka former som helst samtidigt som de två hänger ihop. Vidare säger Tommy att 
problemlösning inom innovation och innovativa processer är centralt. Däremot menar han 
vidare att man har fastnat i en kreativitetsfåra inom teoribildning kring innovation. Tommy 
säger att det fattas en systematisering kring det här med problemlösning.  
 
Innovation betraktas i många hänseenden nästan som populärvetenskap; det är kreativitet och 
vi ska samlas i ring och vi ska ha kreativa övningar. Det vilar något slags löjlighetsskimmer 
över kreativitetsövningar inom innovation förklarar Tommy. Om man tänker sig exempelvis 
systemgruppsmetodiken, det är ju en mer systematiserad rättfram metod men som skiljer sig 
lite grann från kreativitetsövningarna. Under samtalet återkommer Tommy många gånger till 
det här med att det fattas en tydlig systematisering och metodik kring problemlösning. Vi låter 
Tommy fundera och tänka i lugn och ro innan vi ställer nästa fråga, vilket många gånger 
resulterar i fler förklaringar och tankar från hans sida under intervjun.  
 

Det finns ett samband mellan valet av problemlösningsmodell och resultat. Väljer man en dålig 
modell, till exempel att hela tiden lägga allt på konsulter kan medarbetarna känna sig lite 
överkörda. Däremot är det en bra modell om man har frågat medarbetarna om lösningar men ändå 
inte hittat någon. Det är nog inte så lätt att veta i förhand vad som är en bra och dålig modell, det 
är nog lättare att försöka tänka medvetet hela tiden kring val av modell och vad det är för problem 
vi har och vilka som är bäst lämpade att lösa det här problemet. Man får inte vara så naiv och tro 
att en modell kan lösa alla problem utan modellerna kan vara i många olika former och ibland 
passar en modell bra och ibland mindre bra. 

 
Vi frågar Tommy om han tror att det finns en medvetenhet kring problemlösningsmodellerna i 
organisationer. Svaret blir att hans bild av det hela är att man har en ganska sparsam 
medvetenhet i hur man löser problem. Tommy tror att det saknas ett samlat grepp kring hur 
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man löser problem i organisationer. Modellerna är generellt sett bra för att lösa problem i 
organisationer, framförallt om man har en medvetenhet om vilka modeller man ska använda. 
Han tror att det också saknas en medvetenhet i hur man löser problemen, till exempel att man 
bara fortsätter i gamla spår och anlitar konsulten när man i större utsträckning kanske borde 
fråga personalen.  
 
Tommy förklarar vidare att han tror att problemlösningsmetoder är kontextuellt knutna och 
det blir svårt när man drar paralleller och jämförelser mellan organisationer och enskilda 
individer. En organisation har en helt annan struktur och komplexitet där många är berörda.  
 

En lösning för en individ kanske är känd för många andra individer, och då kanske det inte är 
kreativt för individen att ”Ja hej jag löste det här”. Har man bott och levt med skygglappar då kan 
ju vad som helst räknas som kreativitet för individen.  

 
Tommy förklarar vidare att det också är det kontextuella som får oss att ställa krav på att bli 
mer kreativa, att lösa våra problem. Det är också kontextuella krav som gör att vi måste ställa 
om oss själva, att vi måste bete oss på ett annat sätt att vi som individer eller organisation ska 
bli mer kreativ. Tommy förklarar att om vi tänker tillbaka på gamla indiansamhällen där alla 
beslut skulle fungera för sju generationer framåt, ställs det inte riktigt samma krav på 
kreativitet och utveckling.  
 
Här släpper vi intervjumallen (se bilaga) och ber Tommy förklara mer om just arbetssättet på 
Arosfortet, för att kunna få mer information kring cellerna och arbetet med en ny cell.  
 

I den här miljön jobbar jag mycket med att försöka hitta bra lösningar på våra celler, en viktig del 
är ju för oss personalen här att det handlar mycket om slitage och att minimera framtida problem 
samt att man ska ha tillförlitliga celler. Det måste vara robusta system och för oss är ett sätt att 
testa den här robustheten genom att vara besökare hos oss själva. Det är ju så att om man tillverkar 
korv, då måste man våga provsmaka korven, så är det bara.  

 
Tommy förklarar också att man kan hitta inspiration på andra ställen och i andra miljöer. Och 
det gäller även att ta tillvara på sina egna erfarenheter och även medarbetarnas kompetenser.  
 
Vi frågar Tommy om hur han ser på det här med att besökaren/kunden får en viss grad av 
erfarenhet i problemlösning efter att ha besökt några celler. Om det går att komma runt den 
erfarenheten och inkörda tankebanor hos besökaren, vid bygget av en ny cell. Tommy svarar 
att det går att komma runt det genom att inte bygga liknande celler som redan finns.  
 
Vi slår av inspelningen och dricker ur det sista kaffet och avslutar vår intervju med Tommy 
Torsne och tackar för att han ställde upp och gav oss möjlighet att intervjua honom.  
 
Avslutningsvis kan sammanfattas att Arosfortets problemlösning sker i en mycket speciell 
miljö och att vi i arbetet med modeller och att ta fram en ny cell, måste ha detta i åtanke. 
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4 Teori 
 
I detta kapitel ges en förklarande bild över de valda teorier som ligger till grund för arbetets 
ämne. Teorierna skall ses som en utgångspunkt och som underlag för uppsatsens innehåll 
samt för vidare observationer och empiri. 
 

 
Att hitta och redovisa en enda definition på vad problemlösning är i sig en omöjlig uppgift. 
Alla tolkar och associerar till problemlösning på olika sätt, och det är omöjligt att ge en enda 
sanning i det här. Därför har vi valt att inte ange begreppsdefinitioner exempelvis, utan vi vill 
lämna det mer öppet till läsaren att själv kunna göra egna antaganden och associationer efter 
egna erfarenheter och kunskaper. Vi har däremot valt att tydligt återge alla de modeller vi 
redovisar på ett konkret och tydligt sätt, så att utrymme för missförstånd och feltolkningar 
skall minimeras.  
 
Längre ner i teoriavsnittet kommer vi att redogöra mer ingående för de 
problemlösningsmodeller som vi i det här arbetet har kartlagt och som vi själva kommer att 
använda och testa i vårt eget arbete med cellen. För att ge en överblick av de åtta modeller 
som vi kartlagt och som också senare redovisas illustrativt, har vi valt att lägga in en tabell i 
början med syfte att ge en förförståelse. 
 

  O-P CPS-modell I-T CPS-modell H CPS-modell Hjulet ARIZ 
  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Fact finding Mess finding Analys av miljö Hitta problem Val av problem 
2 Problem finding Data finding Uppmärksamma problemet Hitta fakta Gör en modell av problemet 
3 Idea finding Problem finding Definiera problem Problemdefinition Analys av problemmodell 
4 Solution finding Idea finding Göra antagande Hitta idéer Ta fram lösningskoncept 
5 Acceptance finding Solution finding Skapa alternativ Utvärdera och välj Utvärdering av lösningskoncept
6   Acceptance finding Välja alternativ lösning Gör en planering Utveckling av lösning 
7     Implementering Sälj idén, acceptans Analys av lösningsprocessen 
8     Kontroll, utgång, resultat Handling   

 
Utöver dessa modeller redovisar vi ytterligare tre modeller. Dessa kan dock inte återges i 
tabellen då de inte är så linjära och stegvis som de ovan. Dessa tre är: Cougers variant på 
CPS-modellen (6), ”A conceptual view of problem solving” (7) och ”The consensus problem 
solving steps” (8). Senare redogörs för dessa modellers steg och utformning mer ingående.  
 
 

(6)  (7)  (8) 
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4.1 Problemlösning ur ett psykologiskt perspektiv 
 
För att förstå hur människor arbetar med problemlösning, hanterar och förhåller sig till 
begreppen så behöver vi presentera detta ur ett psykologiskt perspektiv. Problemlösning är 
någonting mer än bara praktiska handlingar och beslutsfattande. Det är därför viktigt för oss i 
det här sammanhanget att vi också visar på de underliggande faktorerna vid problemlösning 
som vi inte alltid kan se eller är medvetna om.  

Människor ställs dagligen inför olika typer av problemlösning, antingen medvetet eller 
omedvetet. Exempelvis när vi går och handlar mat, går till jobbet etc. Mycket av den 
problemlösningsförmågan har vi biologiskt redan inbyggt, och många gånger agerar vi 
instinktivt utan att tänka på det. 

Att tänka definieras som den mentala process som representerar någon eller några aspekter av 
världen, och som sedan omformas till nya framställanden, baserade på vad vi ville få fram och 
våra mål. Tänkandet är ofta (inte alltid) en medveten process där vi också kan reflektera och 
dra egna slutsatser. Problemlösning och resonemang är två nyckeldelar av själva tänkandet. 
Problemlösning omfattar vidare även den kognitiva process som vi människor använder oss 
av för att lösa problem eller nå mål. Resonemang ingår också i den kognitiva processen för att 
dra slutsatser och ta till oss kunskap. Vår mänskliga problemlösningsförmåga och resonemang 
är baserat på graden av uppmärksamhet, långtidsminne, arbetsminne, verkställande process 
och rena språkkunskaper. Alla dessa är viktiga delar i en problemlösningsprocess.12 

Utifrån vårt resonemang och tänkande gör våra hjärnor en mängd associationer. I dessa drar vi 
sedan egna slutsatser och utifrån vår egen hjärna ”vet” vi plötsligt saker, som inte alltid i alla 
sammanhang är sanna. Många gånger associerar vi när vi ställs inför ett problem, till tidigare 
erfarenheter och kunskap om liknande problem. Vi försöker alltså att hitta kopplingar i vårt 
medvetande. Detta kallas för analogiskt tänkande.13 

Hargadon och Bechky14 menar att analogisk problemlösning inträffar när en person upptäcker 
likheter mellan den nya situationen och gamla problem som han eller hon lärt sig något av 
förut. I och med det här kan man överföra den redan existerande lösningen från gamla 
problem till en ny lösning på ett nytt problem. Att sammankoppla tidigare erfarenheter av ett 
problem med den nuvarande situationen som i sin tur genererar en lösning på kreativa 
problem kallas organisationsminne (organizational memory). Detta förutsätter att det sker i 
grupp inom en organisation. Den här kollektiva kreativiteten uppkommer när människors 
interaktion genererar nya upptäckter. Olika människor, med olika bakgrund, kunskap och 
erfarenheter ställs tillsammans inför nya problem och nya idéer uppstår. 
 
Det kollektiva minnet skiljer sig från individens eftersom det ärver ett mönster av aktiviteter. 
Kollektiv kognition kopplar samman individuella idéer och erfarenheter på ett sätt som 
omdefinierar kraven som uppkommer i olika situationer. En persons tidigare tankar och 
erfarenheter får nya betydelser även för alla som är inne i den föränderliga kontexten av tanke 
och handling.15 

                                                 
12 Smith & Kosslyn, 2007 
13 Aronson, 2004 
14 Hargadon & Bechky, 2006 
15 Ibid 
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Många antaganden är grundade på bland annat att vi upplever det bekvämt och lätt att dra 
slutsatser och se samband. Vi tenderar också att se saker på ett sätt som gynnar oss själva 
utefter vad vi vill tro och tycka. Detta resonemang är en viktig del i den mänskliga 
kognitionen, som handlar om att vi som individer försöker handla och verka så rationellt som 
möjligt i olika situationer. I och med detta försöker vi sedan att hitta verkliga svar på 
situationer eller problem, och vi strävar ofta efter att vara så korrekta som möjligt. Våra 
hjärnor kan många gånger leda oss fel eller lura oss när vi försöker lösa problem.7 

Problem och problemlösning är för många människor en jobbig uppgift som ofta känns och 
uppfattas som ett nödvändigt ont menar Dr. Min Basadur. Ordet problem är också starkt 
sammankopplat med någonting negativt medan kreativitet är mer positivt laddat. Det som 
man lätt kan glömma bort är att kreativitet är en del av problemlösning. Kreativiteten börjar 
ofta när människor är inspirerade att tackla och hantera ett problem eller utmaning och upphör 
när en idé är implementerad.16 Detta är för oss intressant då vi senare i arbetet skall jämföra 
olika problemlösningsmodeller, och se hur kreativiteten hänger samman med lösningen. 

Ur ett psykologiskt perspektiv kan problemlösning delas upp i tre olika delar: 

1. Första delen handlar om var man vill vara och själva lösningen av problemet.  
2. Den andra delen är hur vi själva ser på problemet. 
3. Den tredje delen är själva handlingen och de alternativa lösningar som man kan ta 

till.17 

Som nämnts tidigare så ser vi människor ofta problem som något negativt och besvärligt. 
Orsaken är att vi rent biologiskt haft det inbyggt sedan urminnes tider. Därför kan det ligga en 
svårighet i steg ett att söka, hitta och definiera problem. Dr. Min Basadur menar att vi därför 
måste fundera på hur vi själva definierar problem och vilket synsätt vi använder oss av. Har 
man en mer negativ association till problem så är det något som kommer att påverka 
förmågan att lösa problemen. 
 
Andra ord vi kan associera ordet problem till kan exempelvis vara utmaning, mål eller 
önskningar. Dessa ord har en mer positivt klang vilket innebär att vi kan angripa problemet 
mer kreativt och med en mer öppen inställning. 
 
I kinesiska skriver/tecknar man ordet ”kris” med två symboler: fara och möjligheter. Den här 
symbolen förstärker idén och tanken bakom att det faktiskt finns både positiva och negativa 
sidor av ett problem.7 

 

 

 

 

 

 
Fara Möjligheter 

 

 

                                                 
16 Basadur, 1995 
17 Smith & Kosslyn, 2007 
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4.2 Problemlösning i gruppsammansättningar 

 
Det finns många definitioner på vad en grupp är, och vi kände det nödvändigt att kartlägga 
några av dessa för att förtydliga vad vi i det här sammanhanget menar med grupp. Det är för 
oss i det här arbetet väsentligt att kort redogöra för hur grupper kan arbeta med 
problemlösning eftersom vår problemformulering och uppdrag grundar sig mycket i 
samarbete vid problemlösning.  
 
En grupp kan definieras som en grupp av människor med bestämda relationer till varandra 
och som samverkar för att nå ett eller flera gemensamma mål. En annan viktig del i 
definitionen av en grupp, är att medlemmarna också är ömsesidigt beroende av varandra för 
att nå målet, är medvetna om varandra och samtidigt uppfattar sig själva som en grupp.18 
 
Nigel King & Neil Anderson menar att det finns två olika typer av grupper; medlemsgrupper 
och referensgrupper. En medlemsgrupp är en grupp av människor med verifierbara 
kännetecken. Exempel på en medlemsgrupp är psykologer, läkare, ungdomar med fler, där 
man placeras inom gruppen utifrån bevisbara kännetecken. En referensgrupp å andra sidan är 
en grupp där människor är och blir identifierade; vi jämför oss själva och vi utvecklar och 
använder våra egna normer och bedömningar utifrån gruppen.19  
 
En annan grupptyp är systemgruppen, som beskrivs som något kortvarigt som har syftet att 
beskriva problem och generera idéer på ett effektivt sätt så att hela systemet optimeras. 
Systemgrupper är grupper av aktörer som tillsammans representerar hela det system som står i 
fokus vid ett förändrings- eller innovationsarbete. Man kan då samla hela systemets 
erfarenhet. Idén med systemgrupper är att spränga gamla erfarenhetsramar i en kontrollerad 
form så att det radikala och nya kan få komma fram. Tekniken för systemgrupper gör det 
möjligt att ompröva den individuella erfarenheten för att sedan upptäcka den nya, 
gemensamma. Allt måste tas med systemgruppen. Vi vill även spränga vår egen erfarenhet 
som problemlösare. Det här måste ske i en iterativ process med gruppen.20  
 

4.3 Problemlösningsmodeller 
 
Att kartlägga och identifiera alla problemlösningsmodeller som existerar är i princip ett 
omöjligt arbete. Det komplexa i kartläggningen av modellerna ligger i att de ofta 
vidareutvecklas av användaren för att anpassas till en specifik situation, vilket leder till att det 
finns många olika varianter av i grunden samma modell.  
 
Vår tanke med detta avsnitt är att kartlägga och identifiera några utvalda och återkommande 
modeller som skall fungera som underlag till observationerna men också till vårt eget arbete 
med den nya cellen. Vidare ligger det en svårighet i att skilja på begreppen kreativitet och 
problemlösning då dessa hänger samman och har en nära relation till varandra. Exempelvis så 
visar litteraturen vi funnit att de två begreppen ofta är integrerade. Många författare menar att 
kreativitet är ett verktyg i problemlösningsmodellerna, medan andra menar att problemlösning 
i sig är ett verktyg inom kreativitet.  

                                                 
18 Lennér Axelson & Thylefors, 2005 
19 King & Anderson, 2002 
20 Andersson & Rollenhagen, 2003  
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”Det är som att prata mål och medel. Kreativitetsverktygen är mer medel för att nå målen. 

Det är lite som att prata teori och praktik.”21 
 
James Higgins skriver att problemlösning är viktigt både för individen och för organisationer. 
Ett företag eller en organisation består av människor och individer, och hantering av problem 
och lösning av problem grundar sig i individens enskilda förmåga och färdigheter i 
problemlösning.22 Problemlösning bygger på hur vi som individer hanterar problem och löser 
dem effektivt. Ett hjälpmedel som är användbart inom problemlösningsmodeller är bland 
annat olika kreativitetsverktyg, som senare i arbetet presenteras mer ingående. Dessa verktyg 
är endast en liten del av en process och kan inte representera en hel problemlösningsmetod.23  
 
Vid många arbeten med problemlösning används lösningsfokuserade ansatser. Med detta 
menas att man istället för att identifiera problem och lösa dem, så koncentreras intresset på det 
som fungerar och det som leder till positiva resultat.24 
 
Vidare kan man diskutera huruvida modellerna fokuserar på problem eller lösning. Nedan 
presenterar vi de modeller vi har valt att redogöra för.  

 

4.3.1 CPS-modellen 
 
Den mest centrala modellen vid problemlösning som ofta återkommer är CPS-modellen 
(Creative Problem Solving) som Alex Osborn arbetade fram år 1953. Sidney Parnes 
utvecklade sedan Osborns trestegsmodell till fem faser: 
 

1. Hitta fakta 
2. Hitta problem 
3. Hitta idéer 
4. Hitta lösningar 
5. Godkännande 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Intervju Tommy Torsne, 2008-11-17 
22 Higgins, 1994 
23 Basadur, 1995 
24 Axelson & Thylefors, 2005 
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Ett unikt drag som CPS-modellen har är utbyggnaden med divergenta och konvergenta 
aktiviteter i problemlösningsprocessen. J.P Guilford var den första som lade till de här delarna 
i modellen. Detta efter att han hade kartlagt de intellektuella funktionerna av den mänskliga 
hjärnan. Kreativitetens funktioner stod i fokus. Teorin han kom fram till kallas structure of the 
intellect, intellektets struktur, och är uppbyggd med fem typer av mentala funktioner: 
kognition, minne, konvergent tänkande, divergent tänkande och utvärdering. Guilford ansåg 
att två av dessa är viktigast, nämligen det divergenta och konvergenta tänkandet.25 
 
Den här modellen togs sedan ytterligare ett steg framåt genom att Scott Isaksen och Donald 
Treffinger lade till ett steg i början av CPS-modellen – mess finding. Tanken med att det 
steget lades till, var eftersom många problem faktiskt är luddiga och svåra att definiera.26 Ett 
luddigt problem kan vara ett problem som vi är medvetna om finns men som inte går att 
definiera mer tydligt och sätta fingret på. Exempelvis kan ett luddigt problem vara hur vi ska 
strukturera och dela upp de olika avsnitten i vårt arbete - det finns inget rätt svar.  
 
Nedan redovisar vi den vidareutvecklade CPS-modellen, då vi har upptäckt att den 
återkommer hos flera författare och många har byggt på och utvecklat den ytterligare. Vidare 
har vi inte gått in och översatt eller återberättat de olika stegen eftersom de presenteras tydligt 
i modellen. Vår tanke är att visa en helhetsbild istället för att gå in och jämföra detaljer.  
 
 

 
                                                 
25 Couger, 1996 
26 Ibid 
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Det unika med CPS-modellen, som vi nämnt tidigare, är att det finns två sidor av tänkande i 
modellen: divergent och konvergent. Med det divergenta tänkandet syftar man till att 
producera och få fram så mycket tankar och idéer kring lösningar som möjligt för att sedan 
växla över till det konvergenta, som syftar till att vara mer systematisk, strukturerad, välja och 
utveckla lösningar, utveckla sätt att värdera idéer, använda sin intuition och även våga testa 
det omöjliga. Det unika med det divergenta tänkandet är att se problem eller hinder ur olika 
perspektiv, vara öppen för nya erfarenheter och tankar, skapa många idéer, att tänka i bilder 
och spåna mer fritt. Det divergenta tänkandets syfte är att skapa så många idéer som möjligt 
inom den tidsram som man har till förfogande.27 
 
Couger har vidareutvecklat CPS-modellen till en stjärna där man går från en punkt till en 
annan i en problemlösningsprocess. Vi vill testa och se huruvida problemlösningsprocesser 
och metoder är mer linjära eller som denna, mer cirkulär där man även kan gå tillbaka till 
föregående steg.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Vidal, 2007 
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CPS-modellen har utvecklats vidare av många forskare och författare och vi väljer att endast 
presentera en till version av denna. Det som James Higgins har gjort är att vidareutveckla 
begreppen i modellen mer detaljerat och ingående. Något annat som skiljer sig från de andra 
versionerna är att fler steg har lagts till. Vi återger modellen nedan: 
 
 

 
 
 
De steg som har lagts till eller utvecklats är analys av miljön/kontexten, uppmärksamma 
problemet, definiera problemet, göra antaganden, skapa alternativ, välja alternativ lösning, 
implementera alternativet samt att kontrollera utgången.28 
 
Vi har valt att inte presentera varje steg på djupet eftersom vi redan presenterat grunderna som 
en CPS-modell byggs på. Vi väljer istället att återge andra modeller som skiljer sig åt, då vi 
anser det mer betydande att jämföra dem emellan. 
 

                                                 
28 Higgins, 1994 
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4.3.2 Hjulet 
 
En modell som inte har någon anknytning 
till CPS-modellen och som är indelad i tre 
faser har utvecklats av Dr. Min Basadur.29 
Dessa tre faser motsvarar stegen i en 
problemlösningsprocess och modellen är 
utformad som ett hjul.  
 
Modellen är indelad i åtta mindre steg: Hitta 
problem, hitta fakta, problemdefinition, hitta 
idéer, utvärdera och välj, gör en planering, 
sälj idén/acceptans och handling.30  

 
 
 
 

4.3.3 “A conceptual view of problem solving” 
 
I artikeln “Toward a holistic theory of strategic problem solving” skriver författaren Andrew 
O’Loughlin och Elspeth McFadzean om en modell som de kallar för “A conceptual view of 
problem solving”.31 Den här modellen är ganska omfattande och behandlar karaktärsdrag hos 
både individen, gruppen och organisationen samt problemets karaktär. Vi valde att inte 
översätta modellens alla steg till svenska, då risken för feltolkningar kan öka. Vi har valt att 
inte presentera modellens alla steg ingående, då vi mer vill undersöka modellens 
grundstruktur, det linjära arbetssättet med problemlösning.  
 
Nedan har vi återgett modellen utefter originalbeteckningarna. 
 

                                                 
29 Basadur, 1995 
30 Ibid 
31 O’Loughlin & McFadzean, 1999 
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Den modell som författarna har arbetat fram ger en insikt och förståelse i hur man strukturerar 
de kompetenser som behövs för problemlösning och beslutsfattande samt hur de kan 
struktureras för att uppnå maximal effekt.32 
 
 
 
 

                                                 
32 O’Loughlin & McFadzean, 1999 
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4.3.4  ”The consensus problem solving steps” 
 
Om vi ser tillbaka på de modeller som vi hittills har presenterat, så är det endast CPS-
modellen som innehåller och uttrycker två olika sätt att tänka på och förhålla sig till när man 
använder modellen: det konvergenta och divergenta tankesättet. En modell som man i det 
hänseendet kan jämföra med är ”The consensus problem solving steps” där man hela tiden 
växlar mellan olika förhållningssätt. I vartannat steg tillåts det att idéerna får kritiseras medan 
vartannat helt utesluter kritiska synpunkter.33 William B. Harley, som har utvecklat modellen, 
menar att den är både effektiv och mångsidig då den kan bidra med inspirerande sätt att hitta 
lösningar. Han menar vidare att ju mer komplext ett problem är, desto mer noggrann måste 
gruppen vara med att följa de här olika stegen i metoden. Är det ett mindre komplext problem 
kan man ha en lite friare inställning till de olika faserna. 
 
Nedan återger vi stegen i modellen: 
 

 
 

4.3.5 ARIZ 
 
En annan för oss intressant sak vi stötte på vid genomsökning av litteratur, var konceptet TIPS 
(Theory of Inventive Problem Solving). Det är i första hand ett koncept för att utveckla 
tekniska lösningar men är även applicerbart på andra problem. Anledningen att vi presenterar 
det här konceptet är att det finns en del i den, ett verktyg som är intressant - ARIZ (Algorithm 
for Inventive Problem Solving).34 
 
Anledningen till att ARIZ i vårt fall är intressant är att vi funderar på huruvida man kan 
anpassa den till ett specifikt problem, som i vårt fall exempelvis cellen.  

                                                 
33 Harley, 1995 
34 Berg & Burvall, 1998  
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ARIZ är en steg för steg process där problemet ställs upp och där man löser problemet genom 
de verktyg som modellen innehåller. Nedan återges ARIZ: 
 
 

 
 

4.3.6 Solfjädersmodellen 
 
Solfjädersmodellen är en teknik som vi hittade i kreativitetsteorin men som vi har valt att 
presentera under problemlösningsmodeller av den anledningen att den är jämförbar med andra 
modeller. Solfjädersmodellen handlar om målmedvetet tänkande, det vill säga när vi har ett 
problem eller uppgift och vi vet vart vi vill komma och behöver staka ut en väg för att komma 
dit. Det är alltså en genomförandemodell som handlar om hur vi ska ta oss till målet som i det 
här fallet är lösningen. Det intressanta i den här modellen är att man börjar bakifrån, från 
målet, och arbetar sig från handlingsväg till idéer. I slutändan har flera alternativa förslag 
genererats vilket också är övningens syfte. Att ”undvika” problem är en viktig del av 
problemlösning.35 
 
Huruvida modellerna är normativa eller deskriptiva kan diskuteras. Med normativ menas att 
någonting fungerar som en norm eller bestämmelse. Deskriptiv kan förklaras som någonting 
beskrivande.36 Med en normativ modell menas i det här fallet att den skulle fungera som en 
norm, alltså mer som en bestämmelse eller en mall som stegvis skall följas. Med en deskriptiv 
modell menas alltså att modellerna är mer som guider och mer beskrivande över hur man kan 
göra eller lösa problemet.  
 
Detta är någonting som vi diskuterar senare i analysdelen. 
 
 

                                                 
35 De Bono, 1992 
36 Nationalencyklopedin 2009-01-05 
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4.4 Kreativitet och kreativa verktyg 
 
Som vi nämnt tidigare skall vi inte fördjupa oss i kreativiteten, men vi ser ett behov av att 
presentera begreppet och några av de verktyg man kan arbeta med. Detta på grund av att vi 
själva delvis kommer att använda oss av kreativitetsverktygen i vår egen 
problemlösningsprocess.  
 
Som vi var inne på tidigare finns det en problematik i hur kreativitet och problemlösning 
hänger ihop. Författare har ofta olika åsikter om huruvida de fungerar som metoder eller 
verktyg. Enligt Ahrenfelt37, kan den kreativa delen av vår informationsbehandling ses som en 
apparat för problemlösning. Många modeller visar på att kreativitet är ett verktyg medan vissa 
författare som skriver om kreativitet anser att själva problemlösningen är ett verktyg. Vidare 
kan innovationer inom företag och organisationer ses som ett direkt resultat av individuell 
kreativitet. Så individens kreativitetsförmåga är även en förutsättning för en innovativ 
företagsutveckling som det är för en problemlösningsförmåga.38 
 

”Problemlösningsmetoder kan illustrera hur vi ska nå målen medan  
kreativitet kan ses som ett verktyg på vägen till målet.” 39 

 
De Bono vänder på begreppen och menar att problemlösning alltid har varit ett traditionellt 
område för kreativt tänkande. Analys är den traditionella problemlösningsmetoden då vi 
frågar oss vad orsaken till problemet är. Många problem har flera orsaker, ibland så många att 
de inte kan lösas genom enbart analys. Han menar vidare att vi istället får designa en 
framkomlig väg då design kräver logiskt och kreativt tänkande.25 
 
Den kreativa processen beskrivs av Rollof som en metafor där de olika faserna symboliserar 
olika rum. Nedan återger vi i detalj dessa rum: 
 
- Idérummet: Öppet, lekfullt rum där det gäller att generera så många idéer som möjligt. 

Tekniker: Brainstormning, rubrik/relationsdiagram (storyboarding), associationer och 
analogier. 

- Orienteringsrummet: Ett sökande rum där utgångspunkter, drivkrafter och mål för 
kreativa ansträngningar analyseras. Tekniker: Why-why-diagram, motsatser. 

- Urvalsrummet: Nyktert omdöme paras med optimism och känsla för idéers verkliga 
potential. Tekniker: Utvärderingsmatris. 

- Prövningsrummet: Ett experimenterande rum där idéer och hypoteser testas. Massor av 
misslyckanden kräver envishet och tålamod. Spännande utmaningar och frustration. 
Tekniker: Skisser, ta en paus, strikt schema med klara tidsgränser när delproblem ska vara 
lösta, be om råd, konsult mm. 

- Värderingsrummet: Kritisk men positiv karaktär. Konsekvenser och 
förbättringsmöjligheter hos idén analyseras. Lärande är en viktig komponent. Tekniker: 
SWOT. 

- Mognads- och insiktsrummet: Kräver tid och eftertanke och det undermedvetna kan 
arbeta åt oss till insikten plötsligt och oväntat kan dyka, upp. Tekniker: Saker kommer 
plötsligt fram. 

                                                 
37 Ahrenfelt, 2001 
38 Ekvall, 1996 
39 Intervju Tommy Torsne, 2008-11-17 
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- Syntes- och planeringsrummet: Sammanfattande och praktiskt där planering sker för att 
gå ut i verkligheten och implementera idéer och projekt.40 

 
Den här metaforen med de olika rummen kan vi ha i åtanke när vi jobbar med idéframtagning 
till cellen. 
 

4.4.1 Kreativa verktyg 
 
Brainstormning handlar om att arbeta förutsättningslöst, och inte hindra tankar från att uppstå. 
Allting som kommer upp såsom idéer eller tankar kladdas ner på papper, och man låter 
hjärnan och tankarna sväva. Brainstorming kan också påverka människor på ett bra sätt, de 
kommer lättare på idéer och samtidigt så visar forskning också på att människor har en 
benägenhet att också ta större risker i sådana situationer. Vilket kan gynna stadiet med 
framställning av idéer. 
 
Blitzing innebär att man genom en given idé, tar den till nästa nivå och ”blåser upp den”. 
Exempelvis om någon har en tanke eller idé på en lösning av ett problem, använder man 
sedan den lösningen och idén till att bygga vidare från den utgångspunkten och hitta nya 
lösningar på ursprungsproblemet.41 
 
Sheridan Tatsuno menar att det västerländska synsättet på kreativitet är en linjär process som 
är baserad på individuell ansträngning. Den Japanska kreativiteten är mer cyklisk och detta tar 
han upp i sin modell, ”The Mandala of Creativity”, i fem steg: 
 

 
1. Idéåtervinning - nya användningsområden för gamla, 

redan existerande idéer 
2. Idésökning - sökandet efter nya idéer då redan 

existerande idéer är otillräckliga 
3. Idéuppfödning - så och odla idéerna 
4. Idégenombrott - nya idéer med genomslag 
5. Idéförfining - förbättra och anpassa de nya idéerna till 

den föränderliga omgivningen.42 
 
 
En annan metod som vi hittade och tyckte var spännande var 
motsatsmetoden. Det är ett enkelt sätt att få fart på 
diskussioner och idéflöde. Idén är att man ska tänka tvärtom 
och ställa sig själv frågan; Vad händer om vi gör motsatsen 
eller tvärtom?43  
 
 
 

                                                 
40 Rollof, 1999 
41 Knippen & Green, 1997 
42 Couger, 1996 
43 Rollof, 1999 

 30



5 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras först en inledning av hur Arosfortet fungerar sedan följer våra två 
observationer. 
 

 
Här på Arosfortet finns det 35 olika rum, som vi kallar för celler. De här cellerna innehåller olika 
typer av uppdrag och klurigheter. Vad som krävs av er där inne står på varje dörr; hur mycket 
fysik, taktik och teknik som behövs. Det står även hur många poäng cellen är värd. Poängen 
motsvarar svårighetsgraden från 25-100 där 25 är lättast och 100 är svårast. 
 
Brickan ni har fått kommer att registrera det ni gör i cellerna. Vilka celler ni klarar, vilka ni inte 
klarar, hur många försök ni har gjort och så vidare. Den fungerar även som en nyckel till dörrarna. 
 
I varje cell finns det två lampor som ni kan hålla lite extra koll på. Den blå lampan börjar blinka 
när ni har klarat uppdraget där inne. Den röda lampan börjar blinka om ni misslyckats. Att man 
misslyckas kan till exempel bero på att man har gått på ett golv som man inte får gå på, brutit en 
laserstråle som man inte får bryta, eller så är det tiden som har gått ut. Varje cell är nämligen 
tidsbegränsad och tiden varierar mellan en och en halv till fem minuter beroende på vilken cell det 
är.       

- Anställd på Arosfortet 
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5.1 Dag 1 på Arosfortet 
 
Den första observationen ägde rum fredagen den 7/11 på Arosfortet. De medverkande var tre 
tjejer i åldern 17-23 år och två av dem känner varandra sedan tidigare. Alla tre är på gott 
humör och verkar laddade och förväntansfulla inför observationen då ingen av dem hade varit 
där tidigare. 

Vi börjar med att förklara för dem hur det fungerar på Arosfortet och vad de kan tänka lite 
extra på. Vi bad dem även att tänka ”högt” i cellerna för att vi skulle kunna få veta hur deras 
tankegångar var inför problemen de ställdes inför.  

Innan de går in i den första cellen noterar en i gruppen att det första problemet kräver en del 
taktik. Väl inne i cellen börjar alla tre testa, både tillsammans och enskilt. Stämningen är 
något stressad och till slut tar de till uteslutningsmetoden. 

I de första cellerna är osäkerheten märkbar och det analyseras mycket kring namnen på 
cellerna och miljön inuti.  

”Den här heter ju pingisbollen, då måste det ju finnas en pingisboll” 

Det går mycket diskussioner kring vad själva problemet är men de testar inte så många 
lösningar.  De lägger heller inte upp någon strategi för hur problemen ska lösas. Ofta 
kommunicerar de först och efter det testar de bara utan vidare eftertanke. När inte det fungerar 
samlas de igen för ytterligare diskussion, men ingen testar det som diskuterats. Vid något 
tillfälle så söker de kontakt med oss genom att titta frågande, trots att de vet om att vi inte 
kommer att hjälpa dem.  

I de celler då det är uppenbart hur många personer som behövs och var de ska befinna sig sker 
arbetsfördelningen automatiskt. När det går mindre bra för någon av dem byter de plats för att 
se om det gör någon skillnad för resultatet. De testar alltså hur de kan använda olika personer 
till olika uppgifter. 

Något som är specifikt för beteendet i de första cellerna som besöks är att de bara slänger sig 
in i cellerna utan att reflektera över vad problemet faktiskt är. Det händer också att de kör fast 
och det gör att de känner sig uppgivna vilket leder till att kommunikationen till slut helt 
upphör. 

Någonstans i mitten av observationen, när uppgivenheten har minskat, rusar alla tre in i 
cellerna utan att över huvud taget fundera över vad problemet skulle kunna vara. 
Problemidentifikationen är näst intill obefintlig. Trots detta märks det tydligt att de verkligen 
vill lösa problemet.  

Efter ett tag har de har lärt sig vad som ofta gäller i de olika cellerna. Detta gör även att 
problemidentifikationen blir mer tydlig och uttalas nästan direkt när de kommer in i en ny 
cell. Trots att de från tidigare celler märkt att det inte går att gå på golvet, så testar de att göra 
det ändå. De tar även fler och fler egna initiativ samt spinner vidare på varandras antaganden. 

Vid en cell händer någonting som är särskilt intressant. En av tjejerna varnar de andra två 
utifrån ett antagande baserat på namnet på cellen, och innan de går in i cellen öppnar de 
dörren väldigt sakta och försiktigt.  

”Inbrottstjuven! Här måste det finnas några lysdioder!” 
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Det låter på henne som att hon vet vad som ska hända. Hennes gruppkamrater verkar ta det på 
stort allvar och litar på att det är som hon säger.  

När vi känner att vi fått det material vi önskade lämnar vi tjejerna så de får springa omkring 
och leka lite själva. 
 
 

5.2 Dag 2 på Arosfortet 
 
Den andra observationen ägde rum fredagen den 14/11 på Arosfortet. Vi träffade den andra 
gruppen som bestod av tre killar i åldern 17-19 år klockan 11.30. Därefter berättade vi syftet 
med observationen, killarna fick byta om till bekvämare kläder och sedan fick de en 
genomgång av hur fortet fungerade. Arosfortet var tomt på besökare när vi startade vår 
observation, vilket gav oss verkligt utrymme att springa fritt mellan cellerna.  
 
Stämningen var förväntansfull och alla killar var ivriga att få börja lösa problemen i cellerna. 
När vi väl hade avklarat all formalia så släpptes de iväg, och vi fick snabbt rusa efter för att 
hänga på dem in i fortet. Planen med observationen var att först gå igenom de celler som vi 
skulle dokumentera och därefter släppa dem helt själva för att leka vidare utan oss.  
 
Redan i de första cellerna är killarna väldigt observanta på miljön och de letar verkligen aktivt 
efter själva problemet. Samtidigt för de en tydlig kommunikation dem emellan, vilket leder 
till att de är väldigt införstådda på varandra och hela tiden vet vad de andra gör. Det vi 
förvånas över så snabbt under observationen, var att killarna också snabbt drar slutsatser. De 
pratar högt om antaganden och säger ofta dessa till varandra.  

”Det måste vara så här” 
 
Efter att de kollat runt i miljön, gjort antaganden och kommunicerat dessa till varandra så 
börjar de testa. Här tycker vi se en förändring, nu testar de mer självständigt utan att förankra 
hos de andra i laget. Samtidigt fortsätter kommunikationen dem emellan. Cell efter cell låter 
vi killarna lösa de olika problemen i dem, och med tidens gång blir de allt bättre på att snabbt 
hitta sina roller och sina platser i gruppen. Vi tycker vi ser en förändring i beteendet hos dem 
när de kliver in i cellerna, några är mer framåt medan en annan är mer passiv och testar hellre 
själv.  
 
Efter varje cell som killarna har genomfört, så slår vi av kameran och leder in dem på nästa 
cell som vi valt ut. Efter ett tag händer något i gruppen. De börjar leta efter genvägar. När de 
väl hade tänkt ut en genväg, runt problemet, så testade de länge om det skulle gå att 
genomföra lösningen på det sättet. När killarna sedan insåg att det nog inte skulle gå vägen, 
gick de tillbaka från början och började om att leta nya genvägar eller återigen testa det 
verkliga sättet på lösningen. 
 
Sedan händer något som kom att påverka hela vår observation. Vi tycker att vi märker av 
antaganden som verkar vara helt korrekta alldeles för ofta. Plötsligt under observationen 
kommer det fram hos en av killarna att denne faktiskt redan hade erfarenhet av Arosfortet och 
har således genomfört cellerna tidigare.  
 

”Åh, den här cellen har jag aldrig fattat” 
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Vår tanke med observationerna var att de som ingick i grupperna inte skulle ha haft erfarenhet 
av Arosfortet sedan tidigare. Detta var också ett av våra krav för att vara med i grupperna, och 
vi kontrollerade med medlemmarna före observationen att så var fallet.  
 
Plötsligt känner vi oss lurade och bortkomna. Vad skulle vi nu göra med materialet från den 
här gruppen? Vi väljer att fortsätta observationen och låta killarna arbeta vidare med de celler 
som vi hade valt ut skulle ingå i observationen.  
 
Varefter killarna får fortsätta med celler, så märker vi att även om en av killarna hade 
erfarenhet av detta sen tidigare, så löser de i alla fall inte många av problemen. Hade han 
glömt svaren, eller var det så att han inte tidigare löst problemen?  
 

”Här finns det säkert laserstrålar!” 
 
Ett resultat av antaganden som vi märkte under observationen, var att de andra 
gruppmedlemmarna är väldigt snabba på att haka på det antagandet och sedan agera utifrån 
det. Det visade sig ganska tydligt genom att när en av killarna trodde något eller antog något, 
så kunde resterande medlemmar hålla med och verbalt också bekräfta det antagandet.  
 

”Jo men så kan det vara, vi testar” 
 
Under observationen verkar också killarna bli allt mer försiktiga när de går in i cellerna. Efter 
fler misslyckanden verkar de finnas en tendens till att bli mer beräknande och gå 
långsammare fram och rent av analysera mera innan de börjar testa saker i cellerna. Vi står 
längst väggarna i cellerna med filmkameran i handen och med en tyst kommunikation sneglar 
vi på varandra. Men vi säger inget. Killarna måste få lösa problemet själva.  
 

”Nu är det säkert någon laser-grej, så ta det lugnt!” 
”Var? Jag ser ingen laser?!” 

 
Dock händer det några gånger att någon av killarna efter ett tag i cellerna utan resultat, söker 
kontakt med någon av oss i observationsgruppen. Vi svarar inte, vi gestikulerar inget, utan 
står bara helt neutrala. På ett sätt kan man känna spänningen i rummet. Svaret finns så nära, i 
oss, men endå utom räckhåll för testgruppen. De måste arbeta vidare självständigt och lösa 
problemet utan vår hjälp.  

”Det är som fångarna på fortet det här” 
 
Efter att cellerna är genomförda släpper vi killarna och låter dem leka vidare på fortet. Vi 
tackade för deras tid och att vi fick filma dem, och sedan gick vi och satte oss för att kolla 
igenom materialet i väntan på att de skulle leka klart. 
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6 Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion, analys av modeller och metoder. Vidare 
presenteras en analys av vår empiri och slutligen en avslutande sammanfattning 
 
 

6.1 Analys av teoretiska modeller 
 
Mycket av den teori som vi gått igenom säger att konceptuella modeller kan ge fördelar i den 
strategiska problemlösningsprocessen. Tanken är att modellerna kan fungera som ett verktyg 
för att nå fokus och öka engagemanget hos deltagarna samt förbättra kvalitén i 
problemlösningen och beslutsfattandet.44 Även om modellerna är till för att öka fokus, kan det 
även vara så att de istället kan bli till hinder? Är de normativa eller mer deskriptiva?  
 
Många av modellerna vi har kartlagt är otroligt lika varandra i stegen. Den ena verkar ofta 
bara vara en vidareutveckling av den andra. Något som också har slagit oss är också hur 
linjära alla modellerna är. Även de modeller som är illustrerade som mer cirkulära är i grund 
och botten bara en rundad version av en linjär modell. Vi frågar oss varför det inte verkar mer 
tillåtet att gå tillbaka i stegen i modellerna. Många av de cirkulära modellerna innehåller 
exempelvis numrerade steg i endast en riktning. Då kan man ju fråga sig om modellen 
verkligen är så cirkulär som den verkar vilja framstå som. 
 

 

  O-P CPS-modell I-T CPS-modell H CPS-modell Hjulet ARIZ 
  (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Fact finding Mess finding Analys av miljö Hitta problem Val av problem 
2 Problem finding Data finding Uppmärksamma problemet Hitta fakta Gör en modell av problemet 
3 Idea finding Problem finding Definiera problem Problemdefinition Analys av problemmodell 
4 Solution finding Idea finding Göra antagande Hitta idéer Ta fram lösningskoncept 
5 Acceptance finding Solution finding Skapa alternativ Utvärdera och välj Utvärdering av lösningskoncept
6   Acceptance finding Välja alternativ lösning Gör en planering Utveckling av lösning 
7     Implementering Sälj idén, acceptans Analys av lösningsprocessen 
8     Kontroll, utgång, resultat Handling   

 
(6)  (7)  (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 O’Loughlin & McFadzean, 1999 
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Stegen som modellerna visar anser vi ger en annan bild av problemlösning än vad 
observationerna och vår egen problemlösningsprocess visar på. Det svåraste med modellerna 
ovan är att de är så pass linjära och stegvis. Att definiera problem är inte det första som nämns 
i alla modeller utan ligger både som steg två och tre, med undantag för Hjulet och ARIZ.  
 
”A conceptual view of problem solving” är en modell där man tar hänsyn till individ, grupp, 
organisation och problem samt alla karaktärsdrag som dessa har och utifrån det anpassar 
verktygen som ska komma att användas för att lösa problemet. Vi ser att den här modellen ger 
ett sken av att vara mer komplex än vad den i själva verket är, egentligen visar den på precis 
samma saker som tidigare modeller. Problemet med modellen är att den innehåller i sig flera 
mindre modeller. Vi valde att inte arbeta med den här eftersom den inte kan radas upp och 
jämföras med de övriga modellerna på ett tydligt sätt trots att den behandlar precis samma 
saker som de andra. 
 
”The consensus problem-solving steps” är egentligen i grund och botten uppbyggd med 
samma steg som modellerna i tabellen men det som skiljer den mot de andra är metoden som 
används inom modellen. Efter varje steg i modellen diskuteras det kritiskt vad man kommit 
fram till och tar bort sådant som inte är väsentligt. Vi har inte använt oss av den här modellen 
stegvis men av metoden som den bygger på det vill säga med jämna mellanrum kritiskt 
granska och sedan sålla bort sådant som inte är genomförbart i verkligheten. Anledningen till 
att vi inte kunde gå igenom alla stegen fullt ut i den här modellen är att fler intressenter måste 
ta beslut om huruvida vi kan gå vidare med vår idé. Vi kan inte själva ta beslut angående 
implementeringen. 
 
En fundering som slog oss är om linjära och numrerade steg i modeller är till för att öka fokus 
och göra processen snabbare. Detta kan man vidare ställa mot frågan av hur kvalitén av 
resultatet påverkas. Den enda modellen som inte är linjär är Cougers stjärnformade CPS-
modell. Den visar på något som vi saknade lite i vår egen problemlösning gentemot de linjära 
modellerna; den ger möjligheten att vi själva kan välja i vilken ordning vi vill använda oss av 
stegen. Vi ser även att den fungerar mer som ett stöd för problemlösning än en verklig mall 
som hela tiden ger direktiv om vad som ska göras. Till viss del anser vi modellerna vara mer 
normativa men att en lärdom kan vara att vi borde se dem som mer deskriptiva, alltså mer 
som ett stöd än som en mall över tillvägagångssättet.  
 

6.2 Analys av observationerna 
 
Observationerna visade på många olika intressanta faktorer som kan påverka problemlösning. 
Exempelvis såg vi en tendens av ett behov av att aktivt testa idéer på lösningar redan innan de 
hade en uttalad problemdefinition. Båda grupperna var snabba med att börja testa innan de 
frågade sig vad de skulle testa och vad de skulle lösa. Många gånger testade de idéerna utan 
att lägga så stor vikt vid utgången. De accepterade misslyckande, kanske för att dra lärdom av 
de faktorer som påverkade utgången. Det skulle kunna vara så att de påverkades av det 
faktum att de ska lösa uppdragen under tidspress. Men samtidigt är vi lite förvånade över att 
de sällan ställde sig frågan om de var på rätt bana. Ett annat antagande utifrån detta kan även 
vara att tävlingsinstinkten påverkar ivern i problemlösningen.  
 
Den ena gruppen (killgruppen) hade en större tendens att leta genvägar. Vi funderar över om 
de gjorde det bara för skoj skull eller om det faktiskt låg en bekvämlighet och lathet bakom 
beteendet? Varför agerade inte den första gruppen (tjejgruppen) på samma sätt? Det kanske 
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kan ha att göra med genus, eller tidigare erfarenheter. Skulle det kunna vara så att killar har 
lärt sig att våga tänja på gränser mer än vad tjejer har? Det här är inget vi tänker fördjupa oss i 
med tanke på att det ligger utanför vårt område men samtidigt tyckte vi att det var en 
intressant fråga.  
 
Längre in i observationen, när de medverkande fått erfarenhet av cellerna, tenderade båda 
grupperna att frångå det självständiga arbetet och blir mer samspelta och analytiska. Detta kan 
bero på att erfarenheten ökat under tidens gång samt att gruppens medlemmar har känt in 
varandra och hittat sina grupproller mer tydligt. De analyserar miljön runt omkring dem mer 
genomgående för att hitta ledtrådar om problemet. Detta skulle kunna ha att göra med tidigare 
misslyckanden och att de letar efter nya strategier för att på så sätt undvika fler 
misslyckanden.  
 
I slutet av observationen sker något som vi reagerade på efter att ha analyserat filmen. En av 
deltagarna uttrycker innan start av en cell, ett antagande baserat på namnet på cellen, 
Inbrottstjuven, och som reflekterar hennes egna värderingar och förutfattade meningar. Detta 
visar sig sedan i problemsituationen vara helt fel antagande vilket ställer gruppen inför ett 
behov av omvärdering av situationen. Detta upprepades även under den andra observationen, 
utanför exakt samma cell. Vi funderar på om det kan vara så att båda grupperna har fått lika 
mycket erfarenhet och de vid exakt samma tillfälle ändrar taktik och lägger in egna tolkningar 
och antaganden. Eller så är det så att namnet på cellen säger något som många människor har 
associationer till. Ett resultat av det här antagandet visade på vikten och behovet av att faktiskt 
reflektera över sina egna erfarenheter och värderingar innan man börjar arbeta med 
problemlösning. Trots detta så såg vi en tendens att deltagarna ofta baserade sitt agerande och 
beteende på tidigare erfarenheter. 
 
Det som skilde den andra observationen från den första, var en mycket mer tydlig 
kommunikation mellan gruppmedlemmarna. Att de kände varandra sedan tidigare är av stor 
betydelse tror vi. I vilken grad det har påverkat vårt resultat är svårt att säga och det är heller 
inget vi kommer att diskutera här.  
 
En annan intressant sak vi upptäckte var att i stressade situationer började deltagarna använda 
sig av uteslutningsmetoden. Vi frågar oss om det kan vara så här i verkligheten också, inte 
bara i cellerna. 
 
 

OBSERVATIONERNA 
Likheter Avvikelser 

Testade aktivt idéer innan Killgruppen letade oftare   
problemdefinition genvägar 
Testade idéer utan att lägga  Tydligare kommunikation i  
större vikt vid utgången killgruppen 
Accepterade misslyckanden Tjejgruppen gav upp lättare 
Ställde sig sällan frågan om de   
var på rätt spår   
Blev mer samspelta under   
tidens gång och säkerheten   
ökade   
Använde uteslutningsmetoden   
i stressade situationer   
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6.3 Analys av vår egen process 
 
De steg som verkligen visade sig fungera dels i observationerna och dels i vår egen 
problemlösning är första och andra steget i alla modeller, nämnda i tabellen ovan, utom ARIZ. 
Så långt är de linjära modellerna applicerbara på de verkliga situationerna vi tar upp under 
empirin. Därefter börjar modellerna skilja sig åt, vissa menar att man ska hitta problem, 
medan andra säger att man ska hitta idéer. 
 
Exempelvis så framgick det vid observationerna att idégenereringen ligger mycket tidigare i 
problemlösningsprocessen. I vår egen problemlösningsprocess så hade vi redan från början ett 
tydligt och definierat problem, vilket går emot det modellerna säger. 
 
Den stjärnformade CPS-modellen som Couger tagit fram, upplevde vi stämde bäst in på vår 
egen problemlösningsprocess då vi mer fritt kunde röra oss mellan de olika stegen och på så 
sätt återkomma. Vi kände även ett behov av fler steg efter idégenereringen, där man kunde 
testa idéerna istället för att gå direkt inpå implementeringen som modellerna visar. Vi skulle 
vilja använda oss av ett mer iterativt tillvägagångssätt, där vi har möjlighet att återkomma i 
vissa steg.  
 
En intressant reflektion i det här är frågan om vi i verkligen haft ett riktigt problem att lösa. 
För utifrån modellerna så tolkar vi det som att problemen som ska lösas med hjälp av stegen 
kanske är av mer fysisk och konkret typ till skillnad från vårt eget problem med cellen. 
Modellerna säger dock ingenting om detta. Det är mer en känsla som vi har fått under arbetets 
gång. Vi har kommit att ställa oss frågan om vi har haft ett problem eller om vårt problem 
varit mer av en utmaning. Men å andra sidan kan man vända på det; vad är det som gör ett 
problem till just ett problem? Om vi utgår från att modellerna är normativa och följer dem 
stegvis, så är det lätt att låsa sig och inte öppna upp för det oförutsägbara, det vill säga 
kreativiteten. Modellerna faller alltså på sin egen orimlighet.  
 
Modellerna har inte bara orsakat förvirring utan även hjälpt oss vid utformningen av cellen. 
När vi arbetade med idéframtagningen försökte vi ta fram idéer på problem, för att göra det 
klurigt för besökaren. Där visade vissa steg i modellerna och även observationerna oss att ett 
odefinierat problem är ett mycket mer svårlöst problem. 
 
En viktig lärdom i vår egen process är att man lätt skulle kunna försvåra problemet i cellen 
utifrån psykologiska aspekter. Till exempel så har människan en tendens att i grund och 
botten vara väldigt bekväm och leta efter samband och även se saker på ett sätt som gynnar 
oss själva. Detta har vi haft i åtanke när vi arbetade med idéerna till vår cell, göra det svårare 
för besökarna på Arosfortet att just hitta samband och dra slutsatser. 
 

6.4 Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen var främst att undersöka huruvida modeller och teorier inom 
problemlösning har relevans och är applicerbara och behjälpliga i verkligheten. Samtidigt 
ville vi få egen erfarenhet av att arbeta med problemlösning. Ett av våra mål var att leverera 
idéer till en ny cell på Arosfortet. 
 
Från början var vår utgångspunkt att teorierna skulle ligga som stöd till vår empiri och sedan 
testa och använda modeller och teorierna själva, i vårt eget arbete med problemlösning. Som 
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vi nämnt tidigare ställdes vi inför problemet att det visade sig att empirin inte stödde 
teorierna. Det var då vi kände att det var dags att byta skor och fundera över hur vi skulle 
hantera detta. 
 
En viktig lärdom i det här är att vi var väldigt snabba med att ta på oss ett par skor som skulle 
hålla hela vägen utan att vi undersökt om dessa faktiskt passade oss och vår situation. Denna 
situation blev lite absurd då vi snärjde in oss själva i ytterligare problem – från ett problem till 
ett annat. En viktig slutsats och lärdom är att problemlösning är lättare sagt än gjort.  
 
Visst är tanken med en mer styrd problemlösning god, men vi tror inte att det är så enkelt som 
att följa ett visst antal steg i någon modell. Alla problemsituationer ser ju olika ut och har 
olika förutsättningar, vilket vi också drog lärdom av när teorin och empirin visade sig gå 
skilda vägar. 
 
Problemlösningsmodellerna visade sig vara mer linjära än vad vi från början hade trott. De 
var heller inte så pass ingående som vi kände att vi hade ett behov av i vår egen process.  
 

”Forskning består i att läsa två böcker som aldrig blivit lästa tidigare och  
skriva en tredje som aldrig kommer att bli läst”45 

 
Citatet ovan säger en del om det vi känner inför modellerna, det vill säga att många modeller 
bara är vidareutvecklade versioner av en och samma modell. Det vi upplevde var mer 
användbart i vår egen problemlösningsprocess var kreativitetsverktygen. Efter 
idégenereringen kände vi oss lite låsta eftersom modellerna gick vidare till implementering 
men då vi hellre hade velat testa, utvärdera och förankra idéerna hos vår uppdragsgivare. 
 
Det som är anmärkningsvärt är att observationerna och teorierna går så pass skilda vägar och 
visar på så olika saker. Hur en grupp under tidspress löser problem verkar inte alls hänga 
samman med de mer linjära processerna som modellerna beskriver. Miljön och hela 
situationen på Arosfortet är ju väldigt speciell och kanske påverkar det i stor utsträckning 
resultatet av problemlösning. Samtidigt känner vi en osäkerhet i om det skulle se mycket 
annorlunda ut om vi hade observationerna i en organisation istället. Vi ställer oss tveksamma 
till att resultatet hade blivit mycket annorlunda. I observationerna tyckte vi se en tendens av 
att problemlösning är mer återkommande och cirkulär och inte alls så stegvis som modellerna 
framhåller. 
 
Något som vi hittat under arbetets gång är rollen som erfarenhet spelar i en problemsituation. 
Både för vår egen del och de iakttagelser vi gjorde från observationerna. Det tycks verka som 
om detta spelar en betydande roll för resultatet. I båda observationerna märkte vi att 
säkerheten ökade ju fler celler de medverkande tog sig igenom. Detta upplevde vi själva under 
vårt besök på Boda Borg, då vi kände oss mer trygga i problemlösning efter att ha fått mer 
erfarenhet av dels situationen och dels de specifika problemen. Detta kan vi återkoppla till den 
analogiska problemlösningen som inträffar när en person upptäcker likheter mellan den nya 
situationen och gamla problem som han eller hon lärt sig något av förut. Den ”gamla” 
lösningen kan överföras till en ny lösning av ett nytt problem. Detta är någonting som 
modellerna aldrig nämner eller kan visa på, då det från olika situationer kan påverka 
resultaten olika mycket.  
 

                                                 
45 Holme & Krohn Solvang, 1997, sid. 341 
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Vi kände att vi var ganska snabba att dra en slutsats när det kom fram att en av killarna hade 
erfarenhet av Arosfortet sedan tidigare. Då måste ju han sitta på alla svar och att nu skulle det 
inte ge vår observation något av substans. Så var inte fallet. Killen som hade varit på 
Arosfortet tidigare, var lite mer tydlig med att dra slutsatser men det visade sig att många av 
dessa också var felaktiga. Vi funderar över om det här kan vara mer av en psykologisk aspekt 
i beteendet i gruppen eller om det är ett resultat av problemet och miljön. Var han kanske 
snabbare att dra slutsatser och vägleda kompisarna eftersom han hade någon form av ryggsäck 
med bagage av erfarenhet, att han hade de kraven och förväntningarna på sig själv, även om 
han inte verkligen visste lösningarna? 
 
I vissa modeller fick kreativiteten mer utrymme än i andra. Vi anser att lyckad 
problemlösning i slutändan handlar i hög grad om hur man använder sin kreativitet. Intervjun 
och teorierna säger att det behövs mer systematisering kring problemlösning men 
observationerna visar något helt annat. 

 

6.5 Förslag till vidare studier  
 
Då vi endast har testat problemlösningsmodellerna på Arosfortets uppdrag, finns det skäl att 
ytterligare utvärdera dessa på fler områden och andra mer fysiska produkter exempelvis.  
Vår studie visar även på att det kan saknas steg och moment i modellerna och detta bör 
utvecklas och undersökas ytterligare.  
 
Det skulle vara mycket intressant att fördjupa sig i huruvida problemlösningsmodellerna 
fungerar eller ej i levande organisationer där mer komplexa problem kan finnas. Även 
psykologiska aspekter vid problemlösning spelar en stor roll, det kan också vara ett förslag till 
vidare studier att mer ingående undersöka dess roll och påverkan på problemlösning.  
 
Skulle det fungera att använda sig av modellerna i den situation deltagarna i observationerna 
befann sig i? Om man innan skulle be dem att arbeta efter en modell, skulle problemlösningen 
bli mer organiserad och skulle utgången bli annorlunda, det vill säga, skulle de klara 
problemen i cellerna snabbare? 
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7 Uppdrag 
 
I detta kapitel presenteras hur vi har arbetat med vårt uppdrag. Vidare redovisas en 
idépresentation och slutligen en sammanfattning. 
 
 

7.1 Vår egen problemlösningsprocess  
 
Vår tanke från början var att vi i vår egen problemlösningsprocess skulle arbeta efter de 
modeller vi dokumenterade i teorikapitlet. Varefter arbetet fortlöpte insåg vi att teorin inte 
stödde våra observationer, det vill säga det empiriska materialet. Därför gjorde vi valet att inte 
fokusera på själva detaljerna i modellerna, utan att lägga tyngden vid observationerna, 
analysera och diskutera på vilket sätt teorierna inte understödde empirin. Vid arbetet av 
utformning av vår egen cell så var det för oss viktigare att använda och ta till vara på 
informationen som kom fram vid observationerna och intervjun än att arbeta efter modellerna.  
 
Detta resulterade i att vi stod inför ett nytt problem, det vill säga vägval och frågan om vad 
som var viktigt för oss i det här arbetet. För att underlätta för oss själva med vår egen 
problemsituation så valde vi att arbeta fram en metafor. Vi valde följaktligen att se vår 
problemlösningsprocess som ett par skor. Vi hade helt enkelt haft fel par skor på oss från 
början av arbetet vilket resulterade i att vi fick stanna upp, inse att de läckte och snabbt byta 
till torra skor. Kanske handlar det inte om att hitta de perfekta skorna, utan att ha flera par 
skor som är anpassade till underlaget.  
 
Vi valde att testa modellerna även fast empirin sa något annat om problemlösning. Vi valde 
tre modeller för att se om stegen i dem kunde stämma överens med en verklig 
problemsituation. Vi märkte ganska snabbt att vi inte kunde arbeta på det sättet som 
modellerna förespråkade. Därför valde vi att endast generera idéer med hjälp av 
kreativitetsverktyg. Vilket också från början var vårt egentliga uppdrag; att leverera idéer till 
en ny cell.  
 

7.1.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Vi började med att undersöka vad det var för typ av celler som redan fanns på Arosfortet 
genom att vi själva testade alla celler. Vi dokumenterade även cellernas grad av svårighet 
genom att vi redovisade och räknade på cellernas mängd taktik, fysik och teknik samt även 
cellernas poäng. Detta valde vi att inte presentera i detalj då vi ansåg att det var av mindre 
betydelse för läsaren, utan skulle mer bistå oss med detaljerad information om cellernas 
karaktär och utförandenivåer. En annan viktig del är de begränsningar som vi har med 
utformningen, att cellen inte skall kräva så mycket underhåll av personalen på Arosfortet. 
Cellen bör heller inte innehålla lösa föremål på grund av stöldrisken. Sammanfattningsvis så 
kom vi fram till en del viktiga avgränsningar i utformningen, och vi kände oss redo att gå 
vidare.  
 
Så här långt stämmer många av modellernas första steg, som ofta tar upp problemdefinition 
och faktainsamling. Efter att vi kartlagt cellerna och samlat information så började vi titta på 
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modellernas nästa steg. Många modeller har som nästa steg att man ska hitta idéer. Så långt 
fungerar stegen för oss. Det första verktyget vi använde för idégenerering var brainstorming. 
Under tio minuter pågick brainstormingen, och vi skrev ner våra idéer på lappar. Nackdelen 
med den här tekniken för att få fram idéer tycker vi är att den till en början känns konstlad och 
tillgjord. Men efter ett tag kom vi gång, och fick ur oss en hel del bra idéer.   
 
Efter att vi hade skrivit ner alla idéerna, så valde vi att kategorisera dem för att få en överblick 
över vilka olika teman vi hade på idéerna. Fördelen med brainstormingen var för oss att vi 
fick fram mycket olika idéer som vi sedan kunde kombinera på olika sätt. Vår 
kreativitetsprocess kan illustreras på samma sätt som Tatsunos ”The Mandala of Creativity”. 
De idéer som vi ansåg mest intressanta kopplade vi sedan ihop med andra ”mindre” 
intressanta förslag, och fick på så sätt ut mycket nya lösningar. På samma sätt som modellen 
visar så blev många av våra idéer återkommande och på så sätt kunde vi återanvända dem fast 
i nya former. Vi valde även att arbeta med associationer som ett verktyg, där vi tog enstaka 
idéer efter brainstormingen som vi sedan byggde vi vidare på. Vi valde även att arbeta med 
motsatser.  
 
Efter att vi tagit fram idéer på en ny cell, så började modellerna skilja sig åt i stegen. Men det 
är också här, efter idégenereringen som vårt uppdrag är genomfört, med att leverera idéer. 
Svårigheten för oss ligger i att problemlösningsprocessen i modellerna fortsätter medan vårt 
uppdrag härmed avslutas. Samtidigt kände vi att vi inte hade kunnat fortsätta följa 
modellernas steg eftersom de går rakt in på implementeringen. Vi hade ett behov av att 
faktiskt testa och utvärdera våra idéer på cellen innan vi kunde gå vidare. Det är här 
modellerna skär sig från vår egen process.  
 

7.2 Presentation av idé 
 
Arbetet med idégenereringen och brainstormingen resulterade i en mängd olika idéer. Efter 
mycket funderande och övervägande valde vi att gå vidare med en idé som vi ansåg vara bäst 
och som hade störst potential att arbeta vidare med. Nedan redovisas ett scenario för att återge 
en tydlig bild av hur situationen i cellen kan komma att se ut när den är färdigbygg och i bruk. 
Scenariots syfte är att ge en helhetsbild och förtydliga skisserna som sedan redovisas. 
 
Vi har valt att kalla vår cell för Törnrosa därför att vi tänker oss att uppdraget i cellen går ut 
på att få prinsessan, som är målad på den tryckkänsliga lådan i mitten av rummet, att vakna. 
Samtidigt ville vi ha en cell med mer fysik, och kom då på att tjockare gummisnoddar som är 
uppspända mellan väggarna skulle fungera som en hinderbana. Tanken är att golvet ska vara 
tryckkänsligt så att det ska bli ännu svårare att ta sig igenom. Idén är att man som deltagare 
måste kravla sig i snoddarna utan att vare sig nudda golvet eller lådan som Törnrosa sover på. 
Endast snoddarna ska fungera som väg genom banan. Målet är att trycka in, vrida eller dra i 
klockor som hänger på tre olika ställen i cellen samtidigt. Vilket i sig ökar cellens fysiska nivå 
eftersom flera lagmedlemmar måste in bland snoddarna.  
 
Under hela tiden deltagarna är inne i cellen hörs ett snarkande ljud. När klockorna är intryckta 
eller vridna samtidigt så lyser den blåa lampan, och snarkningarna ersätts av ett nyvaket ljud. 
För att få rummet i samma tema som i sagan Törnrosa, är tanken att de svarta 
gummisnoddarna ska symbolisera törnar i ett buskage. Väggarna ska vara målade i grönt och 
som deltagare ska man få känslan att man kravlar omkring i buskaget.  
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7.2.1 Den nya cellen – Scenario 
 
Laget öppnar dörren till Törnrosa och ser ett hav av svarta snoddar som är uppspända mellan 
väggarna kors och tvärs. Snarkningar hörs i rummet. En av gruppmedlemmarna kastar sig in, 
dessvärre nuddar hon golvet och den röda lampan börjar blinka. Laget går ut ur cellen men 
väljer sedan att börja om.  

”Jahaaa, vi får inte nudda golvet!” 
 
Gruppen startar om och går in i cellen igen. En av medlemmarna kravlar sig igenom 
snoddarna, denna gång mer försiktigt och utan att nudda golvet. En bit in får hon syn på 
klockor med pendlar som hänger på två olika ställen. En i hörnet och en över lådan som finns 
i mitten av cellen.  

”Vi ska nog in allihopa!” 
 
Alla tre gruppmedlemmarna hänger nu intrasslade i snoddarna. En i gruppen ser nu att det är 
Törnrosa som ligger och sover på lådan i mitten. Den som är längst fram siktar nu uppåt mot 
taket för att komma över Törnrosa. Samtidigt ser hon att ytterligare en klocka sitter i slutet av 
cellen. Plötsligt tappar hon balansen och ramlar ner på Törnrosa. Den röda lampan börjar 
blinka igen. Försöket har misslyckats. 
 

”Herregud, vad jobbigt, hur ska jag ta mig ut härifrån? Jag sitter fast!” 
 

De gör trots allt ett nytt försök, alla kravlar sig fram till varsin klocka och drar i pendlarna. 
Törnrosa vaknar och den blå lampan börjar blinka. Nu gäller det bara att ta sig ut därifrån 
igen. 
 

7.2.2 Skisser 
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7.3 Sammanfattning av vårt uppdrag 
 
Målet var att skapa en idé till en ny äventyrscell som skulle kunna utmana deltagare och 
samtidigt skulle fungera rent praktiskt i form av drift och underhåll. Utifrån våra 
observationer och efter att vi själva undersökt de celler som finns på Arosfortet, bestämde vi 
oss för att göra en mer fysisk cell. Framförallt tyckte vi efter besöket på Boda Borg att fysiska 
celler var de roligaste.  
 
Samtidigt så betyder det inte att bara för att vi tycker att fysiska celler är roliga, tycker alla 
andra deltagare det också. Efter att vi kartlagt de celler som Arosfortet har, så såg vi att de 
fysiska låg lite i underläge mot de mer tekniska och kluriga.  
 
En annan viktig sak som vi haft i åtanke när vi utformade cellen, var att den inte skulle kräva 
så mycket underhåll. I dagsläget kan vi emellertid inte svara på huruvida snoddarna kommer 
att kräva mycket eller lite underhåll. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Medgivande/Godkännande till videodokumentation 

• Syftet med studien och dokumentationen genom/av tillvägagångssätt i cellerna på 
Arosfortet, är att undersöka olika problemlösningsmetoder inom olika grupper.  

• Det är endast utförandet/arbetet inne i cellerna som kommer att dokumenteras, inget 
annat område skall övervakas inom fortet.  

• Dokumentationen kommer att utföras genom kameraövervakning med videokamera 
som tar upp både ljud och bild.  

• Allt material kommer att hanteras endast av ansvariga, dvs. Ida Svensson och Johanna 
Folkesson. Materialet kommer att lagras och sparas under hela vårt arbete med 
examensprojektet. Därefter kommer allt videomaterialet att raderas.  

• Materialet kommer att analyseras ur ett forskningsperspektiv, dvs. analysen kommer 
enbart att bestå av egna observationer och antagande utifrån de beteenden och 
processer som framgår av materialet.  

• Deltagarens ålder och kön kommer att presenteras i uppsatsen. Övriga personuppgifter 
kommer ej att behandlas.   

 

 

Härmed är jag införstådd med ovanstående uppgifter.  

Godkännande av videodokumentation:  

 

__________________________________________- Arosfortet, Västerås 2008-11-07 

Underskrift 
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Bilaga 2 
 
Lagar och regler gällande filmdokumentation 

Enligt lag 1998:150 § 3, 1:a st, så måste upplysning om kameraövervakning/filmning ske i 
någon form av verksamt sätt oavsett privat eller allmän bevakning,. Vi planerar därför att 
utforma ett dokument med information kring hur övervakningen kommer att gå till, hur 
materialet kommer att användas, och med tydlig information i att vederbörande godkänner 
detta genom sitt deltagande. Vidare skall särskild upplysning av ljud vid övervakning lämnas. 
Även detta skall tydligt framgå på den handling medverkande får godkänna. (Se bilaga) 

Enligt § 13, 1:a st, får inte fler personer än som behövs för att övervakningen skall kunna 
bedrivas ha tillgång till behandlade eller bevarade bilder eller upptaget ljud. Vidare säger 
lagen att materialet också skall hanteras så att missbruk motverkas. I syfte att undersöka och 
dokumentera problemlösningsmetoder inom grupper av människor, kommer allt insamlat 
material att endast bearbetas och analyseras av de berörda forskarna, i det här fallet Ida 
Svensson och Johanna Folkesson. Materialet avser att ligga till grund för vår egen analys och 
tolkning inom området, och ämnar inte publiceras i någon form.  

Enligt § 14, 1:a st, så får bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en plats 
dit allmänheten har tillträde, endast bevaras under högst en månad. I vårt fall har allmänheten 
tillträde men dock under kontroll av personal och ansvarig. Lagen säger då att det krävs 
förankring och godkännande av personal och/eller organisation som står bakom personalen 
eller andra personer när det är aktuellt.  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor för intervju med Tommy Torsne, Arosfortet  
2008-11-17 kl. 09.00 
 
 
1. Kan man lösa problem utan kreativitet?  
 
2. Hur mycket anser du, att begreppen kreativitet och problemlösning hänger samman/ihop? 
  
3. Hur användbara/applicerbara är problemlösningsmodeller i företag tror du? 
 
4. Hur kan man sålla bra och dåliga modeller?  
 
5. Använder företag och organisationer dessa modeller, finns det en medvetenhet om dem? 
 
6. Om man ser på framtiden då, med tanke på hårdare marknader, globalisering och 
centralisering, blir det viktigare då att ha tydliga modeller än att ”köra från höften” som man 
tidigare gjort? 
 
7. Vad är din uppfattning på, hur stor inverkan/betydelse problemlösning har i innovation och 
innovativa processer? 
 
8. Kan kreativitetsverktygen ersätta problemlösningsmodellerna? 
 
9. Hur skiljer sig ett företags problemlösningsmetoder mot en privat persons? 
 
10. Spelar kontexten någon roll vid problemlösning? 
 
 
Nedan följer de frågor som ställdes vid diskussionen efter avslutad intervju. 
 
Om man vänder på det här och tittar på cellerna, fortet, den problemlösningen är ganska 
specifik, kan man likna det vid organisatorisk problemlösning, det är ju endå fler individer 
som ska lösa ett problem? Då drar jag parallellen till modellerna, att de är mer applicerbara i 
den här situationen? 
 
Men i det här fallet, tror inte du att det spelar någon roll att man har vissa celler bakom sig när 
man kommer till cell nr 20, att man har ett visst tankesätt hur du ska göra, jag tänker på 
utformningen av vår cell, om de då har gjort 30 celler innan, då kanske de är lite mer 
självsäkra än om de kastas in i cellen först? Det måste ju ha en viss betydelse? 
 
Kan man komma runt det? Det här med erfarenhet i bagaget, kan man spola bort det, så att de 
står inför någonting nytt liksom? 
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Bilaga 4 
 
Den tomma cellen 
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