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SAMMANFATTNING 
Syftet med arbetet är att skapa en bättre förståelse för vad kreativitet och 
kreativa produkter är. I arbetet utvärderas även en metod för bedömning av 
kreativiteten i en produkt. Den metod som utvärderas är Creative Product 
Semantic Scale (CPSS). Det finns många olika definitioner på kreativitet 
och några tas upp i det här arbetet. För att kreativitet skall uppstå är även 
omgivningen och kontexten viktig. Kreativ verksamhet resulterar ofta i en 
produkt och det kan därför vara bra att kunna bedöma kreativiteten i en 
produkt. Det finns olika krav som kan ställas på en kreativ produkt. Ett krav 
som alltid måste vara uppfyllt är kravet på nyhet, andra krav som kan ställas 
är krav på användbarhet och komplexitet.  
 
Arbetet inleddes med sökningar i artikeldatabaser för att hitta fakta om 
kreativa produkter samt metoder för att avgöra om en produkt är kreativ. 
Därefter formulerades enkätfrågor och en pilotstudie utfördes med sex 
deltagare för att se hur enkäten fungerade. Efter vissa justeringar delades 
enkäten ut till 40 studenter. I enkätundersökningen ombads respondenterna 
att besvara tre öppna frågor, göra fria bedömningar av fyra produkter med 
avseende på attributen kreativitet, originalitet, användbarhet, komplexitet 
samt attraktivitet och välformighet. Dessutom användes metoden Creative 
Product Semantic Scale för att bedöma kreativiteten i de fyra produkterna.  
 
Respondenternas svar på de tre fria frågorna stämde ganska väl med teorin 
men de nämnde mycket lite om omgivningen och kontexten. En jämförelse 
mellan respondenternas fria bedömning och bedömningen med hjälp av 
CPSS gjordes och visade på vissa brister i metoden. Metoden Creative 
Product Semantic Scale tar ingen hänsyn till vilka av kraven på den kreativa 
produkten som är uppfyllda. Detta medför att en produkt som inte uppfyller 
kravet på nyhet ändå kan få ett ganska högt kreativitetsbetyg. Metoden är 
därför inte helt pålitlig eftersom en produkt som inte uppfyller nyhetskravet 
inte kan anses kreativ. 
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ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to give a better understanding of creativity and 
creative products and to evaluate a method for judgement of creative 
products. The method evaluated in this thesis was Creative Product 
Semantic Scale (CPSS). There are many ways to define creativity and some 
of them are mentioned in this thesis. The result of creative activity is often a 
product and it is important to be able to measure the creativity in products. 
There are different characteristics that can be demanded of a creative 
product. The characteristics that are represented in this thesis are novelty, 
usability and complexity.  
 
The work began with a study of literature about creatvie products and 
methods for mesuring creativity in products. The next step was to create the 
questionnaire that formed the bases of this thesis, where the participants 
answered three open questions and judged four products considering 
creativity, originality, usability, complexity and attractiveness. The four 
products where then judged based on the Creative Product Semantic Scale. 
The questionnaire was then handed out to six persons in a pilotstudy. After 
some changes in the questionnaire the real study was then carried out in a 
group of 40 students.  
 
The results from the questionnaire where compared to the theory and there 
were few differences. A comparison between the participants’ judgement of 
the four products and the result from the Creative Product Semantic Scale 
showed some flaws in the method Creative Product Semantic Scale. The 
method does not take into consideration how many of the demanded 
characteristics that are fulfilled. This means that a product can get a high 
creativity judgement despite that the novelty characteristics is not fulfilled. 
This is a problem because a product that is not fulfilling the demand of 
novelty cant be judged to be creative. 
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1 INLEDNING 
Det här arbetet är ett examensarbete på 30 högskolepoäng (20 poäng) utfört 
på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH) under perioden 
20070901-20080331. Arbetet är gjort vid Institutionen för Ekonomisk och 
Industriell utveckling (IEI) och handlar om kreativitet och kreativa 
produkter.  
 

1.1 Bakgrund 
Forskningen kring kreativitet är väldigt omfattande. Det finns många olika 
angreppssätt inom kreativitetsforskningen. Forskare väljer ofta att fokusera 
på någon specifik del inom området. Williams och Yang (2005) menar att 
det finns olika sätt att se på begreppet kreativitet. 
 
Det första är att se på begreppet ur ett individperspektiv. Forskare mäter då 
kreativitet i olika test och kopplar dessa till personlighet och intelligens. Ett 
problem med de individuella testerna är att de ofta inte tar hänsyn till den 
relation som utvecklas mellan individen och omgivningen. Det är därför 
viktigt att även se på begreppet kreativitet ur ett systemperspektiv. Det finns 
en hel det skrivet om kreativa produkter och om metoder för att avgöra 
kreativiteten i en produkt.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att skapa en bättre förståelse för vad kreativitet 
och kreativa produkter är. De konkreta frågeställningar som behandlas i 
arbetet är hur respondenterna definierar begreppen kreativitet och kreativa 
produkter samt att jämföra den teoretiska definitionen med respondenternas 
uppfattning om definitionen för kreativitet och kreativa produkter. 
 
I arbetet utvärderas även en metod för bedömning av kreativiteten i en 
produkt. Den metod som utvärderas är Creative Product Semantic Scale 
(CPSS) (Besemer och O’Quin 1974) 
 

1.3 Avgränsningar 
Kreativitet är ett stort område och i detta examensarbete kommer inte all den 
litteratur som inhämtats från litteraturstudien att redovisas. Fokus ligger på 
den kreativa produkten och kontexten. Därför har en avgränsning gjorts vid 
individen och processen. Dessa delar ingår därför inte i detta arbete.  
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2 REFERENSRAM  
Det finns många olika definitioner av begreppet kreativitet och 
nedanstående stycken är sammanfattade från Ekvall (1979). Den som först 
använde begreppet kreativitet anses vara J P Guilford, en amerikansk 
intelligensforskare. Han använde begreppet första gången under en 
föreläsning 1950 i samband med amerikanska psykologsamfundets 
kongress. Guilford menar att kreativt tänkande kännetecknas av nyheten i 
idén, nyhet för den som kommer på idén. Han anser att graden av kreativitet 
är proportionell mot graden av nyhet. Tio år senare fanns det cirka hundra 
olika definitioner av kreativitet (Taylor 1959). Alla har sin egen tolkning av 
begreppet kreativitet och de definitioner som finns är ofta otydligt angivna 
och ger stort utrymme för fria tolkningar. Kreativitet anses i allmänhet vara 
en god och eftersträvansvärd egenskap. Ekvall menar dock att det trots 
olikheterna i definitionerna går att särskilja tre olika sätt att se på begreppet 
kreativitet.  
 
Begreppet kreativitet används ofta om problemlösning. En kreativ 
problemlösning anses vara att lösa ett problem på ett nytt sätt eller att lösa 
ett olöst problem. Resultaten av kreativ problemlösning kan ses i form av 
nya idéer, mediciner, produkter etc. Med detta synsätt anses idérika personer 
med nya lösningsförslag och uppfinningar som kreativa.  
 
Kreativitet används också ofta i bedömning av konst och konstnärlig 
verksamhet. Konstverk som till exempel målningar, dikter och 
musikstycken anses vara kreativa bland annat om de uttrycker känslor och 
tankar på ett äkta och originellt sätt.  
 
Begreppet används även om människor och deras livsstil och attityd till 
omvärlden. Den kreativa människan karakteriseras ofta av öppenhet och 
spontanitet samt självförverkligande.  
 
Författare har definierat kreativ problemlösning på många sätt men det finns 
tre typer av definitioner som framträder tydligt. Dessa definitioner fokuserar 
på en av tre saker; den kreativa produkten, processen eller personen. Den 
ena definitionen utesluter dock inte de övriga. De olika definitionerna 
kompletterar i stället varandra. Något som tycks vara väsentligt i alla 
definitioner är att någonting skapas, genom en kreativ process eller av en 
kreativ person. Det kan därför antas att det är viktigt att kunna definiera 
kreativiteten i en produkt. 
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2.1 Den Kreativa Kontexten 
Vissa forskare menar att kreativitet inte enbart är en produkt från enskilda 
individer. Det är ett resultat av att det sociala systemet gör en bedömning av 
individers produkter. Kreativitet är ett resultat av samspelet mellan individer 
och omgivningen. Omgivningen består i huvudsak av två delar, en kulturell 
eller symbolisk del och en samhällsdel. Kreativitet är den process som kan 
observeras när individer, omgivningens kulturella del och omgivningens 
samhällsdel interagerar (se Figur 2.1). (Csikszentmihalyi 2001) 

 
Detta medför att omgivningen är en viktig del vid utveckling av kreativa 
produkter. För att öka kreativiteten räcker det således inte att enbart titta på 
individen, man bör även studera hur omgivningen påverkar individerna. 
Kontexten är lika viktig för kreativiteten som individen. (Csikszentmihalyi, 
2001) 
 
För att få tillgång till de anställdas fulla kreativitetspotential måste företaget 
se till att omge de anställda med en kontext som främjar kreativitet 
(Cummings och Oldham, 1997). 
 
Figur 2.2 visar en schematisk bild av kopplingen och relationen mellan 
kreativa personer, processer, situationer och produkter som resulterar i den 
kreativa produkten. Woodman, Sawyer och Griffin har även de poängterat 
kontextens betydelse för ett kreativt beteende, se figur 2.2. Figuren visar att 
inte bara individens kognitiva förmåga, personlighet, motivation och 
kunskap påverkar det kreativa beteendet utan också hur gruppen och 
organisationen ser ut. I den kreativa situationen finns både underlättande och 
hindrande faktorer. (Woodman, Sawyer, Griffin, 1993) 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figur 2.1 Ett systemperspektiv på kreativitet (Henry 2001) 
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Figur 2.2 Samband mellan kreativa personer, processer, situationer och produkter. 
(Woodman, Sawyer, Griffin, 1993) 
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2.2 Den Kreativa Produkten 
För att kunna definiera den kreativa produkten bör en förklaring av ordet 
produkt först ges. I det här samanhanget menas inte bara materiella 
produkter utan alla resultat av tanke- och arbetsprocesser kan anses vara en 
produkt. För att räknas som en produkt i det här samanhanget måste 
resultatet dock vara observerbart till exempel i form av ett konstverk, en 
matematisk formel, ett verktyg eller ett muntligt förslag. (Ekvall 1979) 
 
Hur kan man då definiera en kreativ produkt? Vilka egenskaper hos en 
produkt gör den kreativ? Forskare har givetvis olika uppfattning i den frågan 
men de flesta är överens om att det måste finnas krav på nyhet. Ekvall anser 
även att man måste ha med ett krav på användbarhet eller nyttighet. Det 
råder dock delade meningar om hur man skall avgöra om en produkt är 
nyttig och för vem den skall vara nyttig. Många forskare är ändå av den 
åsikten att detta är ett nödvändigt krav annars riskerar man att alla ”tokiga 
idéer” blir kreativa. Andra krav som ofta förekommer är krav på 
komplexitet och elegans. I de kommande avsnitten kommer de tre vanligaste 
kraven att presenteras mer ingående. De krav som presenteras närmare är 
Nyhet och Originalitet, Användbarhet samt Komplexitet och Elegans. 
 

2.2.1 Nyhet och Originalitet 
Kravet på nyhet kan anses som ett grundläggande kriterium för en kreativ 
produkt. Det finns i huvudsak två typer av nyhet. För det första nyhet i form 
av en ny typ av lösning på ett gammalt problem och för det andra en lösning 
på ett nytt eller tidigare olöst problem. Guilford, som skapade begreppet 
kreativitet, anser att nyhet är den enda egenskapen som krävs av en kreativ 
produkt. Huruvida kravet på nyhet är uppfyllt kan bedömas på flera sätt. 
Antingen avses nyhet för individen, det vill säga är produkten ny för den 
som kommer på den är kravet på nyhet uppfyllt även om produkten redan 
finns. Det andra alternativet är att kräva att produkten skall vara helt ny, det 
vill säga okänd för alla, för att kravet på nyhet skall vara uppfyllt. I de fall 
där produkten är framtagen på ett företag eller i ett kommersiellt syfte eller 
om patent skall sökas för produkten krävs att produkten är ny för alla för att 
kravet på nyhet skall vara uppfyllt. (Ekvall 1979) 
 
Ibland används originalitet som krav i stället för nyhet. Originell kan betyda 
ny men det kan även betyda ovanlig. En lösning som är mycket ovanlig men 
inte helt okänd är därför originell och kravet kan då anses vara uppfyllt. 
Kravet på nyhet är därför ett betydligt hårdare krav i de fall då man avser 
nyhet för alla. I de fall då man bara avser nyhet för individen blir originalitet 
det hårdare kravet. Originalitet används ofta som kriterium då man betraktar 
konstnärliga produkter. Ordet originell ges då en vidare betydelse än enbart 
ny och ovanlig. I originalitetskriteriet läggs även betydelsen att konstverket 
känns äkta och ger uttryck för konstnärens känslor och personlighet. (Ekvall 
1979) 
 
Originell kan även betyda ursprunglig. Med den betydelsen blir sambandet 
mellan nyhet och originalitet mer svårtolkat.  
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2.2.2 Användbarhet och Nyttighet 
Användbarhet eller nyttighet är ett krav som många kreativitetsforskare 
anser att det är viktigt att ta med. Produkten måste lösa problemet på ett 
tillfredsställande sätt för att kunna kallas kreativ. De forskare som anser att 
nyttighet inte bör vara ett kriterium för en kreativ produkt har framför allt 
två anledningar till det. Dels anser de att det är svårt att bedöma om 
produkten är nyttig. För vem skall produkten vara nyttig och vem avgör om 
den är det. De anser att det blir en moralisk värdering som är svår att 
bedöma objektivt. Dels anser de att en produkt som inte är nyttig i dag kan 
vara det om några år och man då får en tidsdimension som är svår att ta 
hänsyn till. Man kan ta sig ur dilemmat med moraliska värderingar genom 
att sätta kravet att produkten skall vara till nytta för någon grupp av 
människor. Tidsfaktorn är svårare att komma ifrån då man aldrig kan avgöra 
om en produkt kommer att bli till nytta i framtiden. För att göra 
bedömningen om användbarhet är ett kriterium som bör vara med och för att 
kunna göra bedömningen om en produkt är användbar bör man titta lite 
närmare på begreppet användbarhet. (Ekvall 1979) 
 
Användbarhet har blivit ett viktigt område inom produktutvecklingen och 
det finns många olika definitioner. I det här arbetet finns inte utrymme för 
att vara heltäckande på området användbarhet men nedan presenteras några 
av de definitioner som finns.  
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Schematisk bild av ramverket för definitionen av användbarhet enligt ISO 
9241-11:1998. 
ISO standard definierar användbarhet (usability) enligt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figur 2.3 Användbarhetsramverk (ISO 9241-11:1998) 
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Usability: Extent to which a product can be used by specified users to  
achive specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 
specified context of use. 
 
Effectiveness: Accuracy and completeness with wich users achive specified 
goals. 
 
Efficiency: Resources expended in relation to the accuracy and 
completeness with which users achive goals. 
 
Satisfaction: Freedom from discomfort, and positive attitudes towards the 
use of the product. 
 
Context of use: Users, tasks, equipment (hardware, software and materials), 
and the physical and social environment in which a product is used. 
 
Work systems: System, consisting of users, equipment, tasks and a physical 
and social environment, for the purpose of achieving particular goals. 
 
User: Person who interact with the product. 
 
Goal: Intended outcome. 
 
Task: Activities required to achieve a goal. 
 
Product: Part of the equipment (hardware, software and materials) for 
which usability is to be specified or evaluated. 
 
Measure(noun): Value resulting from measurement and the process used to 
obtain that value. 
(ISO 9241-11:1998) 
 
Det finns många andra sätt att definiera användbarhet. Nielsen (1993) menar 
att det är viktigt att inse att användbarhet inte bara är en endimensionell 
egenskap. Utan att användbarhet består av många komponenter och han 
definierar därför användbarhet men hjälp av fem attribut. 
 
Learnability: Systemet skall vara lätt att lära in så att användaren snabbt kan 
få något arbete gjort. 
 
Efficiency: Systemet skall vara effektivt att använda så att hög produktivitet 
är möjlig när användaren lärt sig systemet. 
 
Memorability: Systemet skall vara lätt att minnas, så att en tidigare 
användare kan återvända till systemet, efter att inte ha använt det på att tag, 
utan att behöva lära sig det igen. 
 
Errors: Systemet skall medföra få fel, så att användare gör få fel då de 
använder systemet och ifall de gör fel skall det vara lätt att rätta till felen. 
Dessutom får katastrofala fel inte kunna inträffa. 
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Satisfaction: Systemet skall vara trevligt att använda, så att användare är 
nöjda med systemet då de använder det. 
(Nielsen, 1993) 
 
 
Nedan beskrivs Nielsens punkter mer i detalj. Det mest grundläggande 
användbarhetsattributet är ofta learnability (lätt att lära sig), eftersom den 
första erfarenhet en användare får av ett system är hur lätt det är att lära sig 
använda det, dessutom måste många system vara lätta att lära sig då det inte 
alltid finns tid till lång träning. I vissa fall kan man dock tjäna på att ha ett 
system som är svårare att lära sig men som ger en högre effektivitet när man 
väl lärt sig att använda det. Learnabillity är förmodligen det attribut som är 
lättast att mäta. 
  
Systemets efficiency (effektivitet) avser hur effektivt systemet är när det 
används av en van användare det vill säga när användaren passerat 
inlärningsstadiet. Många användare stagnerar i sin inlärning när de anser att 
de nått upp till en lämplig nivå. Det är dock ofta möjligt för användaren att 
öka effektiviteten betydligt genom att lära sig några av de mer avancerade 
funktionerna. I vissa enkla system går det fort att nå upp till den 
kunskapsnivå som ger hög effektivitet. Med mer komplexa system kan det 
ibland ta flera år att nå den kunskapsnivå som ger önskad effektivitet. För att 
mäta ett systems efficiency mäts effektiviteten då systemet används av 
erfarna användare som har uppnått en hög kunskapsnivå. 
 
Den tredje största gruppen av användare är de tillfälliga användarna. Till de 
tillfälliga användarna räknas alla användare som då och då kommer i 
kontakt med systemet. Till skillnad från nya användare har de tillfälliga 
användarna kommit i kontakt med systemet tidigare, och redan lärt sig att 
använda det, så för att slippa lära sig systemet igen är det bra om användaren 
minns så mycket som möjligt från tidigare gånger de använt systemet. Det är 
därför memorability (lätt att minnas) är ett viktigt attribut. Att det är lätt att 
minnas systemet har även stora fördelar om systemet inte används så ofta 
samt när användaren kommer tillbaka från semester eller av annan 
anledning inte har använt systemet på ett tag. När ett system designas för att 
ha hög learnability blir ofta även dess memorability hög. Detta gäller 
givetvis inte alltid. Det här attributet mäts inte lika ofta som de andra. 
 
Vid användning av systemet skall användaren göra så få fel (errors) som 
möjligt. Ett fel definieras som en handling som gör att man inte uppnår 
önskat mål. Det finns två huvudtyper av fel. Den ena är mindre fel som 
snabbt upptäcks och rättas till av användaren. Dessa fel gör att det tar längre 
tid för användaren att utföra uppgiften och gör därmed systemet mindre 
effektivt. Dessa fel behöver inte räknas separat eftersom effekten av dem 
inkluderas i systemets effektivitet. Den andra typen av fel är mer 
katastrofala och bör inte förekomma. Fel av denna typ är svårare att rätta till 
och upptäcks inte alltid av användaren och kan därför förstöra användarens 
arbete. Dessa fel bör därför räknas separat från de mindre felen och åtgärder 
bör vidtas för att minimera denna typ av fel.  



Kreativa produkter 

 10

 
Satisfaction är det sista attributet för användbarhet. Attributet satisfaction 
syftar på hur angenämt det är att använda systemet. Det här attributet kan 
vara särskilt viktigt i system som används utanför arbetet som till exempel 
spel och interaktiv fiktion. I en del sådana system är underhållningsvärdet av 
större vikt än effektiviteten. Användaren skall få en underhållande 
upplevelse eftersom användning av ett sådant system inte har något annat 
mål. Det här attributet är svårt att mäta eftersom det ofta är fråga om en 
subjektiv uppfattning och bedömning. 
 

2.2.3 Komplexitet och Elegans 
Komplexitet är ett kriterium som ofta används vid bedömning av en 
produkts kreativitet. Vid bedömning av komplexiteten hos en produkt tittar 
man ofta på hur många olika tekniker som är integrerade i produkten. Man 
bör dock även ta hänsyn till hur de olika teknikerna är integrerade för att 
avgöra om komplexiteten gör produkten kreativ. (Ekvall 1979) Enligt 
Kodama (1992) kan utveckling av nya produkter ske på två olika sätt. Det 
första är att man utvecklar en helt ny teknik som ersätter den gamla 
generationens produkter. Det andra är att kombinera existerande tekniker till 
en ny hybridteknik som kan användas i nya produkter. Dessa två sätt att 
utveckla nya produkter ger båda upphov till nya komplexa produkter. En typ 
av hybridteknologi som blir allt vanligare är produkter som integrerar 
mjukvara och annan informationsteknologi i hårdvara. Karlsson och Lovén 
(2005) har tittat närmare på just denna typ av komplexitet och på 
organisationen vid utvecklingen av sådana produkter. De visar i sin artikel 
att utvecklingen av komplexa produkter ställer stora krav på organisationen. 
 
Ett annat kriterium som många författare är överens om är kravet på elegans. 
Kravet på elegans handlar om hur produktens olika tekniker är integrerade i 
produkten. Detta innebär att om en produkts olika tekniker är smidigt 
sammankopplade så är produkten elegant. Kravet på elegans är betydligt 
svårare än de övriga kraven att bedöma eftersom bedömningen blir väldigt 
subjektiv. Det finns dock författare som utarbetat olika metoder för en mer 
objektiv bedömning även av detta kriterium. (Ekvall 1979) 
 

2.2.4 Helheten 
Helheten är viktig då det gäller kreativa produkter. En produkt kan inte 
anses kreativ om den endast uppfyller ett av de tidigare presenterade kraven 
eftersom man då kan använda ny, användbar eller komplex för att beskriva 
produkten, men det är inte heller nödvändigt att produkten uppfyller alla 
krav. Enligt Ekvall (1979) är nyhet ett grundläggande krav och detta krav 
måste därför vara uppfyllt för att en produkt skall anses vara kreativ. Kravet 
på användbarhet och kravet på komplexitet och elegans är forskare mer 
oeniga om. En produkt kan anses vara kreativ utan att vara användbar, 
komplex eller elegant.  
 
Olika grupper har olika åsikter om vilka egenskaper hos en kreativ produkt 
som är viktigast. Glück, Ernst och Unger (2002) jämför i sin studie åsikter 
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från fria konstnärer (målare och skulptörer), begränsade konstnärer 
(arkitekter och designers) och kontrollgruppen psykologstudenter. Deras 
studie visar att fria konstnärer i regel anser att originalitet är den viktigaste 
faktorn hos en kreativ produkt. Arkitekter och designers anser däremot att 
funktion är den viktigaste faktorn för en kreativ produkt. Studien visar att 
det är stor skillnad på vad som anses viktigt för en kreativ produkt beroende 
på vilken grupp som gör bedömningen.  
 
Nödvändigheten av att kravet på användbarhet är uppfyllt beror på vilken 
typ av produkt som avses. Konstnärliga produkter skiljer sig mycket från 
andra typer av produkter. För dessa produkter är kravet på användbarhet inte 
nödvändigt för att produkten skall vara kreativ. I det här arbetet är det främst 
produkter som fyller en funktion som är av intresse och för den typen av 
produkter är kravet på användbarhet mycket viktigt. En kreativ produkt skall 
helst lösa problemet på ett bättre och smidigare sätt än tidigare produkter. 
 
Kravet på komplexitet och elegans behöver inte vara uppfyllt för att en 
produkt skall anses vara kreativ, även en mycket enkel produkt kan vara 
kreativ. För detta krav är integreringen av olika tekniker viktigare än 
komplexiteten i sig, det vill säga att det är viktigt att en komplex produkt är 
elegant. 
 
Slutsatsen blir att för en produkt som fyller en funktion måste både kravet på 
nyhet och kravet på användbarhet vara uppfyllt för att produkten skall vara 
kreativ. Det är däremot inte nödvändigt att kravet på komplexitet och 
elegans är uppfyllt.  
 

2.3 Bedömning av Kreativa Produkter 
Det är svårt att hitta metoder som på ett objektivt sätt hjälper till med 
bedömningen av en produkts kreativitet. Den forskning på området kreativa 
produkter som gjorts under det senaste decenniet belyser bristen på 
objektiva bedömningsmetoder (Christiaans 2002). Det finns flera olika 
metoder för bedömning av en produkts kreativitet. När man tittar specifikt 
på att mäta kreativiteten i en produkt finns det tre tillvägagångssätt: indirekt 
mätning, global bedömning samt kriteriumbaserad mätning (Besemer & 
O’Quin 1999). I det här kapitlet beskrivs två metoder för bedömning av 
kreativa produkter närmare. De metoder som jämförs är en subjektiv metod, 
Consensual Assessment Technique (CAT), och en metod som använder sig 
av en bedömningsskala, Creative Product Semantic Scale (CPSS).  
 
Consensual Assassment Technique (CAT) som användes sig av subjektiv 
bedömning för att avgöra hur kreativ en produkt är. Metoden utvecklades av 
Amabile (1982) och utgår från att bedömningen av en produkts kreativitet 
endast kan vara subjektiv. Metoden kräver expertdomare för att rangordna 
produkter relativt varandra med oberoende valda dimensioner. Målet med 
metoden är att hitta samband mellan graden av kreativitet och variationer i 
social behandling. Vissa antaganden är nödvändiga för att använda metoden 
och metoden har även en del brister (se Tabell 2.1).  (Horn och Salvendy, 
2006)  
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Creative Product Semantic Scale (CPSS) är en metod som använder sig av 
en bedömningsskala för att bedöma hur kreativ en produkt är. Den utgår från 
att produktkreativitet har mätbara dimensioner. Metoden utvecklades av 
Besemer och O’Quin (1974) använder sig av tre dimensioner för att bedöma 
en produkt. De dimensioner som används är nyhet, lösning samt utveckling 
och syntes. Målet med metoden är att få en objektiv bedömning av 
produktens kreativitet som inte fokuserar på processen eller de involverade 
personerna. Det finns ändå vissa problem med metoden. Ett antagande att en 
produkts kreativitet är delvis objektiv är nödvändigt och metoden påstår sig 
vara objektiv men använder sig av subjektiva bedömningar av de olika 
kriterierna. De två metoderna jämförs i Tabell 2.1. (Horn och Salvendy, 
2006) 
 

Tabell 2.1 En jämförelse mellan två metoder för bedömning av kreativa produkter (Horn och Salvendy 2006) 
 
Jämförelse 

 
Consensual Assessment Technique 
(CAT) 

 
Creative Product Semantic Scale (CPSS) 

Resonemang •  Bedömningen av en produkts kreativitet 
    kan endast vara subjektiv. 
 

•  Produktkreativitet har mätbara 
    dimensioner. 

Mål •  Samband mellan graden av 
    produktkreativitet och variationer i  
    social behandling. 

•  Få en ”objektiv” bedömning av 
    produktkreativitet, som inte fokuserar på 
    process eller involverade personer. 
 

Antaganden •  Förutsatt att man har lämpliga domare, 
    är det möjligt att få pålitliga 
    uppskattningar av produktkreativitet. 
•  Kreativitet är möjlig att känna igen, men 
    inte nödvändigtvis möjlig att 
    karakterisera. 
•  Människor kan enas om hur man ska 
    betrakta kreativitet.  
•  Olika nivåer av kreativitet existerar, som 
    observatörer kan enas om. 
 

•  En produkts kreativitet är delvis objektiv. 

Motsättningar •  Stort samband med andra attribut. 
    Finns det en skillnad?  
•  Svårare att applicera på banbrytande 
    teknologi. 
 
•  Inte lämplig för att avgöra individuella 
    skillnader. 
•  Endast jämförbar med ett prov. 

•  Baserad på definition, vilken inte omfattar 
    tydliga bedömnings kriterium. 
•  Påstår sig vara objektiv, men använder 
subjektiva (inte objektiva) kriterium 
(domarens intuition).  
•  Begränsad eller partisk bedömning 
     av kreativitet. 

 
I det här arbetet ska en jämförelse göras mellan teori och praktik. Eftersom 
syftet är att jämföra teorin med åsikter från personer som inte är väl insatta 
på området kreativitet är Consensual Assassment Technique (CAT) inte 
någon lämplig metod eftersom den kräver expertdomare. Istället kommer 
Creative Product Semantic Scale (CPSS) att användas. Metoden och hur den 
används förklaras ytterligare i kapitel 3.2.3 Creative Product Semantic 
Scale. 
 



Kreativa produkter 

 13

3 Metod 
I följande kapitel presenteras de metoder som använts under arbetets gång 
samt en övergripande beskrivning av tillvägagångssättet.  
 

3.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet startades med en period av informationsinsamling. Under denna fas 
av arbetet söktes artiklar i två databaser. De databaser som användes var 
Business Source Premier, som innehåller tidsskrifter om företagsekonomi, 
och Scopus, som innehåller tidsskrifter inom framför allt naturvetenskap, 
teknik, medicin och samhällsvetenskap. Ett antal sökningar gjordes i dessa 
databaser med olika sökord. Alla sökningar gjordes bland akademiska 
journaler och artiklar. 
 
Vid den första sökningen som gjordes i databasen Scopus användes 
sökorden creativity och product. Denna sökning resulterade i 1128 träffar. 
För att få ett mer hanterligt antal träffar gjordes tre mer specificerade 
sökningar. Vid den första av dessa användes sökorden creativity, product 
och originality. Dessa sökord resulterade i 39 träffar var av två var av 
intresse för det här arbetet. Vid den andra sökningen användes sökorden 
creativity, product och definition. Sökningen resulterade i 29 träffar, av 
dessa var två av intresse. Nästa sökning gjordes med sökorden product 
development, radical och incremental. Denna sökning gav 32 träffar men 
ingen av dessa var av intresse för arbetet. Dessutom gjordes en sökning på 
Eppinger, S, D eftersom han har skrivit mycket om produktutveckling och 
organizationen kring denna. Sökningen gav 41 träffar och två valdes ut som 
intressanta. Figur 3.1 visar en schematisk bild av sökningarna i databasen 
Scopus. 
 

Även i databasen Business Sourse Premier gjordes den första sökningen 
med sökorden creativity och product. Sökningen gav 1718 träffar, för att 
minska antalet gjordes fyra mer specifika sökningar. Den första av dessa 
gjordes med sökorden creativity, product och originality. Sökningen gav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Sökning på Scopus hösten 2007 

Creativity, Product 
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Creativity, Product, 
Definition 
29 träffar 

Product development, 
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elva träffar men ingan av de var av intresse för det här arbetet. Nästa 
sökning gjordes med sökorden creativity product och definition. Denna 
sökning resulterade i 13 träffar. Av dessa var endast en av intresse för 
arbetet. Den tredje sökningen gjordes med sökorden creativity, product och 
complexity. Resultatet av sökningen var tio träffar men inga av dem var av 
intresse för detta arbete. Den sista sökningen på Business Sourse Premier 
gjordes med sökorden radical, incrementel, product och creativity. 
Sökningen gav fyra träffar och en av dessa var av intresse. Figur 3.2 visar en 
schematisk bild av sökningarna i Business Sourse Premier. 
 
 
 
 

 
En del kompletterande material erhölls från handledaren. Dessutom gjordes 
sökningar på Libris vilket resulterade i två fjärrlån från olika 
universitetsbibliotek varav endast det ena var av intresse för arbetet. 
Sökningen gav även en träff från Linköpings universitetsbibliotek som var 
av intresse för arbetet. 
 
Efter informationsinsamlingsfasen gjordes en empirisk studie om kreativitet 
och kreativa produkter. Dessutom gjordes en undersökning med en metod 
som används för att bedöma hur kreativa olika produkter är. Den empiriska 
studien bestod av en enkät uppdelad i två delar. Den första delen bestod av 
tre öppna frågor och fem frågor där deltagarna ombads bedöma hur kreativa, 
originella användbara, komplexa samt hur attraktiva och välformade de 
ansåg att de fyra olika produkterna var. Innan enkäten användes för studien 
gjordes en förstudie där sex deltagare ombads fylla i enkäten och samtidigt 
reflektera över enkätens utformning och kommentera denna. Innan den 
riktiga studien gjordes sedan en del ändringar i enkäten för att göra den 
tydligare och lättare att fylla i korrekt. En grupp studenter valdes sedan ut 
för att delta i studien och 40 studenter fyllde i enkäten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Sökning på Business Source Premier hösten 2007 
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De ifyllda enkäterna sammanställdes sedan. För att se om någon skillnad 
förelåg mellan män och kvinnor samanställdes resultaten för de olika könen 
separat. 
 

3.2 Empirisk studie 
Den empiriska studien gjordes bland studenter på Linköpings universitet. 
Den bestod av två delar, en friare del med öppna frågor och en del som 
följer en given metod. I det här kapitlet beskrivs studien och de som deltog i 
studien mer ingående. Kapitlet avslutas med metodkritik och diskussion. 
 
Studien handlade om kreativa produkter och metoder för att avgöra om en 
produkt är kreativ. I studien ingick fyra produkter. Alla de ingående 
produkterna var cyklar. Produkt ett är en liten och ihopfällbar cykel se figur 
3.3. Produkt 2 är en trehjulig liggcykel som också är ihopfällbar se figur 3.4. 
Produkt 3 är en vanlig damcykel se figur 3.5. Produkt 4 är en trehjulig cykel 
som drivs med armkraft se figur 3.6. För fler bilder på produkterna se bilaga 
3. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3.2.2 Enkätfrågor 
Den första delen an enkäten bestod av tre öppna frågor. De frågor deltagarna 
skulle besvara skriftligt var: Hur definierar du begreppet kreativitet? Hur 
definierar du en kreativ produkt? Vad är den viktigaste egenskapen hos en 
kreativ produkt? Syftet med de öppna frågorna var att få en uppfattning om 

 
 
Figur 3.3 Produkt 1 

 
Figur 3.4 Produkt 2 

 
 
Figur 3.6 Produkt 4 

 
Figur 3.5 Produkt 3 
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hur väl deltagarnas definitioner på kreativitet och kreativa produkter stämde 
överens med teorins definitioner. Frågorna gav en möjlighet att se vilka 
delar av teorin som var representerade och vilka delar som saknades. 
Eftersom arbetet handlar om kreativa produkter var det viktigt att se vad 
deltagarna hade för uppfattning om en kreativ produkts definition och vilken 
egenskap hos den kreativa produkten som var den viktigaste. Det var även 
viktigt att få en uppfattning om deltagarnas definition på kreativitet eftersom 
definitionen på kreativitet är starkt kopplad till definitionen på en kreativ 
produkt.  
 
För att lättare hitta skillnader och likheter mellan teorin och deltagarnas svar 
sorterades svaren in i olika kategorier. Svaren på frågan ”Hur definierar du 
begreppet kreativitet?” delades in i kategorier baserade på den kreativa 
processen och de kategorier som användes var därför idé, tanke och lösning 
dessutom användes kategorin övrigt för de svar som inte hörde till någon av 
de tre andra kategorierna. För svaren på frågorna ”Hur definierar du en 
kreativ produkt?” och ”Vad är den viktigaste egenskapen hos en kreativ 
produkt?” användes kategorier kopplade till teorin kring kreativa produkter. 
De kategorier som användes var nyhet, överraskning, lösning, förståelig, 
användbar, värdefull och komplexitet. Även här användes kategorin övrigt 
för de svar som inte hörde till någon av de andra kategorierna. För att se om 
det fanns några skillnader mellan svaren från män respektive kvinnor 
samanställdes svaren från de två könen separat och jämfördes sedan. 
 
Nästa del av enkäten bestod av fem frågor där deltagarna ombads bedöma 
hur kreativa, originella, användbara, komplexa samt hur attraktiva och 
välformade de ansåg att de fyra olika cyklarna var. Den skala som användes 
var en femgradig Likertskala. Deltagarna ombads att bedöma varje produkt 
individuellt och ge den ett betyg mellan ett och fem där fem motsvarade att 
produkten var mycket kreativ, originell, användbar, komplex respektive 
attraktiv och välformad. Den fria bedömningen av dessa attribut var viktig 
som jämförelse då den sista delen av enkäten bestod av en metod för att 
avgöra hur kreativ en produkt är. Utöver en fri bedömning av produkternas 
kreativitet efterfrågades även en fri bedömning av fyra andra attribut.  Dessa 
bestod av de viktigaste delarna från teorin och var viktiga för att jämföra 
teorin med deltagarnas svar samt för att jämföra med svaren på den sista 
delen av enkäten. Ett medelvärde av attributen originalitet, användbarhet, 
komplexitet och attraktivitet och välformighet beräknades för de fyra 
produkterna. Medelvärdet representerar en sammanslagning av de delar som 
enligt teorin definierar en kreativ produkt. Detta medelvärde jämfördes med 
resultatet av bedömningen av produkternas kreativitet för att se hur 
sambandet mellan dem såg ut. 
 
Deltagarnas svar på dessa fem frågor sammanställdes i form av 
stapeldiagram. Diagrammen visar ett medelvärde av deltagarnas bedömning 
av produkterna. Även dessa svar sammanställdes separat för män respektive 
kvinnor för att se om några skillnader mellan könen förelåg. 
 



Kreativa produkter 

 17

3.2.3 Creativ Product Semantic Scale 
Den sista delen av enkäten bestod av en metod för att bedöma kreativiteten 
hos en produkt. Den metod som användes var en omarbetad variant av 
metoden Creative Product Semantic Scale. 
 
Metoden utgår från tre dimensioner. De tre dimensioner som används är 
nyhet (novelty), lösning (resolution) och utveckling och syntes (elaboration 
and synthesis). I varje dimension finns ett antal attribut för att beskriva 
dimensionen. Elva attribut är fördelade över de tre dimensionerna.Till den 
första dimensionen (nyhet) hör attributen nyskapande (original), 
överraskning (surprise) och nydanande (original). I den andra dimensionen 
(lösning) finns attributen logisk (logical), värdefull (valuable) och 
användbar (usefull). Den tredje dimensionen (utveckling och syntes) 
beskrivs av attributen välarbetad (well crafted), elegant (elegant), organisk 
(organic), komplicerad (complex) och förståelig (understandable). Varje 
attribut representeras av ett antal ordpar som används för en bedömning av 
produkten. Metoden i sin helhet finns i bilaga 1. (Besemer och O’Quin 
1974) 
 
Alla ordpar, attribut och dimensioner översattes till svenska för att undvika 
missförstånd på grund av språket. Originalorden stod kvar intill de svenska. 
I det här arbetet har attributet förståelig (understandable) flyttats från 
dimension tre (utveckling och syntes) till dimension två (lösning) eftersom 
detta fungerade bättre då metoden översatts till svenska. Även här användes 
en femgradig Likertskala vid bedömning av produkterna. Den omarbetade 
metoden som användes i den slutgiltiga enkäten finns i bilaga 3. Resultaten 
sammanställdes i stapeldiagram och jämfördes med resultaten av den fria 
bedömningen. 
 

3.2.4 Pilotundersökning 
För att undersöka om enkäten var lämpligt utformad gjordes en 
pilotundersökning. Den enkät som användes i pilotundersökningen finns i 
bilaga 2. I pilotundersökningen deltog sex personer i olika åldrar, fem män 
och en kvinna. Dessa personer ombads att fylla i enkäten enligt instruktioner 
men samtidigt reflektera över själva enkäten och markera eventuella brister 
samt meddela sina åsikter om enkäten. Det tog deltagarna mellan 45 och 90 
minuter att fylla i enkäten. Den åsikt som samtliga deltagare hade var att 
enkäten var alldeles för lång. Det var svårt för deltagarna att hålla 
koncentrationen uppe och fylla i hela enkäten med den eftertanke som är 
önskvärd. Resultaten av pilotundersökningen finns i bilaga 3. 
 
Det framkom av pilotundersökningen att vissa ord var svåra att förstå 
innebörden i och hur de skulle användas för en bedömning av produkten. Ett 
av de ordpar som var svårt att tolka var säker – tvetydig. Detta berodde på 
att det var svårt att förstå hur ordet säker skulle tolkas när produkterna var 
just cyklar. Den tolkning som avsågs var om produktens lösning var säker i 
betydelsen att den var tydlig och lätt att förstå. Det som gjorde deltagarna 
osäkra var att ordet säker fick dem att reflektera över om cykeln var säker 
att använda. Detta gjorde att det blev svårt för deltagarna att göra en 
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bedömning av produkterna för det ordparet. Andra ordpar som var svåra att 
använda för en bedömning av produkterna var energisk – menlös, fräsch – 
överutnyttjad och adekvat – inadekvat.  
 
Dessutom ansåg alla deltagare i pilotundersökningen att många av orden i 
den sista delen av enkäten var synonymer till exempel är ovanlig, unik och 
originell ord med likartad betydelse. Även oskattbar och värdefull är två ord 
med liknande innebörd. Att det fanns många ord med likartad betydelse kan 
bero på att den metod som användes är översatt från engelska till svenska. 
Engelska är ett mer ordrikt språk än svenskan och det kan ha bidragit till att 
många av orden blev synonymer på svenska. 
 
Innan enkäten användes till underökningen gjordes en del ändringar i del två 
som bestod av Creative Product Semantic Scale. Ändringarna som gjordes 
var att ord som var svåra att använda för en bedömning av produkten samt 
synonymer för andra ord som ingick togs bort. De ändringar som gjordes 
finns i bilaga 5. Den slutgiltiga enkäten finns i bilaga 4. 
 

3.2.5 Respondenter 
Som respondenter valdes studenter på Linköpings universitet. De studenter 
som deltog läste en kurs i produktutveckling och ergonomi, en kurs som 
ansågs ha viss koppling till kreativitet. Det var 40 studenter som deltog i 
undersökningen, 20 män och 20 kvinnor. Deltagarna var mellan 20 och 40 
år varav endast tre var över 25. Alla respondenter studerade vid Linköpings 
universitet, 21 stycken studerade till civilingenjör i industriell ekonomi, 13 
stycken studerade till civilingenjör i maskinteknik och sex stycken studerade 
vid andra utbildningar på Linköpings universitet. Tidigare erfarenhet av de 
produkter som användes i undersökningen kan vara avgörande för hur 
deltagarna svarade på frågorna i enkäten. Deltagarna fick därför ange om de 
hade stor, liten eller ingen erfarenhet av produkterna. Produkt 1 hade 39 
stycken ingen erfarenhet av och en deltagare hade liten erfarenhet av 
produkten. Produkt 2 hade 34 av deltagarna ingen tidigare erfarenhet av och 
sex stycken hade liten erfarenhet. Produkt 2 hade alla 40 deltagare stor 
tidigare erfarenhet av. Produkt 4 hade 33 deltagare ingen erfarenhet av och 7 
stycken hade liten tidigare erfarenhet av produkten. Slutsatsen blir att 
produkt 1, 2 och 4 var betydligt mer okända än produkt 3. 
 

3.3 Metodkritik 
 
Vid val av respondenter är det viktigt att titta på användarprofilen för de 
produkter som ingår i undersökningen. Den information som är viktig att ta 
med i en användarprofil är ålder, kön, nationalitet, utbildning, tidigare 
erfarenhet av liknande produkter, modersmål, läskunnighet (för modersmål 
och eventuellt andra språk), handikapp, yrke, special kunskaper och 
motivationsnivå (Cushman och Rosenberg, 1991). Den information som är 
viktig för de produkter som ingår i det här arbetet är ålder, kön, tidigare 
erfarenhet av liknande produkter och handikapp.  
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Valet av respondenter påverkar resultatet av undersökningen. De 
respondenter som deltog i enkätundersökningen bestod av en homogen 
grupp studenter som studerade till civilingenjör vid Linköpings Tekniska 
Högskola. Detta medförde att spridningen i olika åldrar inte var stor, 37 
deltagare av 40 var mellan 20 och 25 år. Användare av cyklarna kan för alla 
fyra cyklar vara i alla åldrar från cirka 15 år. Detta innebär att på den här 
punkten är endast en liten del av användarna representerade bland 
respondenterna. Användare i olika åldrar kan ha olika behov gällande 
produktens funktion och därför anse att olika funktioner och lösningar är 
användbara. För bästa resultat bör man därför se till att alla åldersgrupper är 
representerade bland respondenterna. Män och kvinnor är lika 
representerade bland respondenterna och både män och kvinnor tillhör 
användarna av alla produkter. Alla respondenter hade tidigare erfarenhet av 
produktgruppen cyklar, men det var bara produkt tre, den vanliga 
damcykeln, som var välkänd för alla respondenter. Detta kan ha gjort det 
svårt för respondenterna att ge damcykeln en likvärdig bedömning då 
bedömningen av denna grundades på erfarenhet från användning av 
produkten och bedömningen av de övriga produkterna för flertalet av 
respondenterna endast grundades på informationen som bilden gav. 
Respondenterna ombads inte att ange eventuella handikapp på enkäten, men 
man kan, via observationer av respondentgruppen, anta att majoriteten av 
respondenterna inte har något handikapp som medför hinder vid användning 
av en vanlig cykel. Detta kan ha påverkat bedömningen av framförallt 
produkt två, den ihopfällbara trehjuliga cykeln, och produkt fyra, den 
handdrivna trehjuliga cykeln, på grund av att de som kan använda en vanlig 
cykel inte har något behov av de funktioner som är speciella för dessa 
produkter. 
 
Dessutom kan den tekniska utbildningen ha bidragit till att svaren fick en 
mer teknisk än konstnärlig betoning. Utbildningen kan även ha omfattat 
undervisning kring ämnet kreativitet och därmed påverkat enkätsvaren.  
  
De ändringar som gjordes i enkäten kan ha påverkat resultatet. Men 
eftersom de ordpar som togs bort hade likartad betydelse som de ordpar som 
behölls bör detta inte ha påverkat resultatet nämnvärt. Den ändring som 
förflyttade förståelig (understandabel) från dimension tre (utveckling och 
syntes) till dimension två (lösning) bör inte ha påverkat helhetsresultatet för 
produkternas kreativitet men det kan ha påverkat resultatet för de två 
dimensionernas betyg. 
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4 EMPIRISKA RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultaten från den empiriska studien. Svaren från 
män respektive kvinnor sammanställdes var för sig men inga signifikanta 
skillnader förelåg mellan könen. 
 
Respondenternas svar på de tre öppna frågorna är uppdelade i män och 
kvinnor samt indelade olika kategorier.  

4.1 Hur definierar du begreppet kreativitet? 
Respondenternas svar på frågan ”Hur definierar du begreppet kreativitet?” 
är indelade i fyra kategorier (se Bilaga 6). De kategorier som använts är idé, 
tanke, lösning och övrigt. De tre första kategorierna representerar olika delar 
av den kreativa processen. I den sista kategorin finns de svar som inte 
passade i någon av de andra kategorierna. 
 
I den första kategorin sorterades de svar in som handlar om idéer. Det finns 
två typer av svar i denna kategori.  Dels finns det svar som är inriktade på 
idérikedom och påhittighet och dels fanns svar som fokuserar på nyhet och 
nyskapande. 
 
I den andra kategorin sorterades de svar in som handlar om tankar. Även i 
denna kategori finns det två typer av svar. Den första är svar som handlat 
om nya tankar och nytänkande. Den andra typen av svar handlar om 
fritänkande, att tänka utanför existerande ramar. 
 
I den tredje kategorin som innehåller de svar som handlar om lösning är det 
inte lika tydligt olika typer av svar. Det är dock svar om nya lösningar som 
dominerar i denna kategori. Det finns även ett fåtal svar som handlar om att 
lätt komma på lösningar eller att komma med många förslag till lösningar. 
 
I den sista kategorin finns många svar som handlar om förmågan att skapa 
samt svar som handlar om estetiska förmågor. Även här finns svar som 
handlar om nyhet och ovanlighet representerade. 
 
I alla kategorier finns svar om nyhet representerade. Det är nästan inga svar 
som inkluderar omgivning eller kontext. Nästan alla svar handlar om enskild 
kreativitet. Ett svar talar om normer och några om olika miljöer och 
situationer. I dessa svar är även omgivningen och kontexten till viss del 
representerad. Det är däremot inga svar som tydligt nämner interaktion med 
andra människor. Respondenternas svar finns i bilaga 6. 
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4.2 Hur definierar du en kreativ produkt? 
Respondenternas svar på frågan ”Hur definierar du en kreativ produkt?” är 
indelade i åtta kategorier (se Bilaga 7). De kategorier som använts är nyhet, 
överraskning, lösning, förståelig, användbar, värdefull, komplexitet och 
övrigt. Kategorierna representerar olika krav på en kreativ produkt. Nyhet 
och överraskning representerar kravet på nyhet. Lösning, förståelig, 
användbar och värdefull representerar kravet på användbarhet. Kategorin 
komplexitet representerar kravet på komplexitet. I den sista kategorin övrigt 
finns de svar som inte hörde till någon av de andra kategorierna. 
 
Alla tre kraven är representerade i respondenternas svar. De svar som 
handlar om nyhet är överrepresenterade och endast tre av respondenternas 
svar representerar kravet på komplexitet.  I kategorin övrigt finns flera svar 
som handlar om att produkten skall ha många användningsområden eller 
vara flexibel. Ett av svaren handlar om att den kreativa produkten skall 
främja skapande. Respondenternas svar finns i bilaga 7. 
 

4.3 Vad är den viktigaste egenskapen hos en kreativ 
produkt? 
Respondenternas svar på frågan ”Vad är den viktigaste egenskapen hos en 
kreativ produkt?” är indelade i samma kategorier som föregående fråga (se 
Bilaga 8).  
 
Bland svaren på denna fråga är det svar i kategorierna som representerar 
kravet på användbarhet som är överrepresenterade. Det är endast sex svar 
som hör till kategorierna nyhet och överraskning som representerar kravet 
på nyhet och inga svar finns i kategorin komplexitet. Även bland svaren på 
denna fråga finns svar om flexibilitet och många användningsområden 
representerade. Respondenternas svar finns i bilaga 8. 
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4.4 Den Kreativa Produkten 
Eftersom inga signifikanta skillnader förelåg mellan könen presenteras 
endast ett gemensamt resultat i detta kapitel.  
 
I diagram 4.1 kan man se genomsnittet av respondenternas fria bedömning 
av de fyra cyklarna med avseende på de olika attributen kreativitet, 
originalitet, användbarhet, komplexitet samt attraktivitet och välformighet. 
Man kan se att respondenterna ansåg att produkt 3, den vanliga damcykeln, 
var betydligt mindre kreativ än de övriga och att produkt 1, den lilla 
ihopfällbara cykeln, och produkt 2, den ihopfällbara trehjuliga cykeln, 
ansågs vara de mest kreativa. Produkt 3 ansågs även vara betydligt mindre 
originell än de övriga och produkt 1 var den mest originella men den skilde 
sig inte mycket från produkt 2 och produkt 4, den handdrivna trehjuliga 
cykeln. Diagrammet visar att den vanliga damcykeln, produkt 3, ansågs vara 
den överlägset mest användbara och den lilla cykeln, produkt 1, var den 
minst användbara. Den cykel som ansågs vara mest komplex var den 
ihopfällbara trehjuliga cykeln, produkt 2, och den minst komplexa var 
damcykeln, produkt 3. Damcykeln var även den produkt som ansågs vara 
mest attraktiv och välformad och den lilla cykeln, produkt 1, var den som 
var minst attraktiv och välformad. 
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Diagram 4.1 Respondenterna s fria bedömning av de fyra cyklarna. 
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I diagram 4.2 visas en jämförelse mellan respondenternas bedömning av 
produkternas kreativitet och genomsnittet av bedömningarna för originalitet, 
användbarhet, komplexitet samt attraktivitet och välformighet som utgör 
olika delar i definitionen av en kreativ produkt. Damcykeln, produkt 3, fick 
en betydligt högre bedömning i genomsnitt än bedömningen för hur kreativ 
produkten var. För de andra produkterna var bedömningen av kreativiteten 
högre än genomsnittet av de övriga attributen Skillnaden mellan 
genomsnittet och kreativitetsbedömningen var störst för den lilla 
ihopfällbara cykeln, produkt 1, och damcykeln, produkt 3. För den 
ihopfällbara tre hjuliga cykeln, produkt 2, och den handdrivna tre hjuliga 
cykeln, produkt 4, var genomsnittet något lägre än bedömningen för 
produkternas kreativitet. 
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Diagram 4.2 En jämförelse mellan kreativitetsbetyget och genomsnittet av de övriga 
betygen. 
 
 
I diagram 4.3 kan man se en jämförelse mellan respondenternas fria 
bedömning av produkterna och resultatet av den modifierade metoden 
Creativ Product Semantic Scale (CPSS) som användes för att bedöma de 
fyra produkternas kreativitet. Diagrammet visar att respondenterna i den fria 
bedömningen ansåg att den lilla ihopfällbara cykeln, produkt 1, och den 
ihopfällbara trehjuliga cykeln, produkt 2, var de mest kreativa och att 
damcykeln, produkt 3, var den minst kreativa cykeln. Resultatet av metoden 
CPSS visar däremot att den ihopfällbara trehjuliga cykeln, produkt 2, 
damcykeln, produkt 3 och den handdrivna trehjuliga cykeln, produkt 4, är 
lika kreativa och att den lilla ihopfällbara cykeln produkt 1 är den minst 
kreativa. Den största skillnaden mellan den fria bedömningen och CPSS är 
för den lilla ihopfällbara cykeln, produkt 1, och damcykel, produkt 3. Den 
produkt där de två bedömningarna stämmer bäst överens är för den 
handdrivna trehjuliga cykeln, produkt 4. 
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Diagram 4.3 En jämförelse mellan den fria bedömningen av produkternas kreativitet och 
resultatet av den modifierade metoden Creative product semantic scale.                                                                              
 
 
I diagram 4.4 kan man se resultatet av undersökningen med Creative 
Product Semantic Scale. Diagrammet visar sammanställningen av de olika 
delar som ingår i metoden. Den lilla ihopfällbara cykeln, produkt 1, fick en 
något lägre kreativitetsbedömning än de övriga och den ansågs även ha en 
mindre lämplig lösning och sämre användbarhet. Damcykeln, produkt 3, 
fick mycket låga bedömningar för nyhetskravet men detta vägdes upp av de 
höga bedömningarna av lösning och användbarhetskravet och resultatet blev 
en relativt hög bedömning av kreativiteten. För den ihopfällbara trehjuliga 
cykeln, produkt 2, och den handdrivna trehjuliga cykeln, produkt 4, var 
bedömningen betydligt jämnare och även dessa produkter fick en relativt 
hög bedömning av kreativiteten i produkten. 
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Diagram 4.4 Resultatet av undersökningen med den modifierade metoden Creative Product 
Semantic Scale. 
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Diagram 4.5 visar en jämförelse mellan respondenternas fria bedömningen 
av den lilla ihopfällbara cykeln, produkt 1, och den bedömning som var 
resultatet av Creativ Product Semantic Scale. Vid den fria bedömningen 
ansågs produkt 1 vara mer kreativ och originell än vad som framkom i 
undersökningen med CPSS. För de andra attributen stämde den fria 
bedömningen relativt väl överens med resultatet av CPSS. 
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Diagram 4.5 En jämförelse mellan den fria bedömningen av produkt 1 och resultatet av 
den modifierade metoden Creative Product Semantic Scale. 
 
Diagram 4.6 visar en jämförelse mellan respondenternas fria bedömning av 
den trehjuliga ihopfällbara cykeln, produkt 2, och resultatet av 
undersökningen med Creative Product Semantic Scale. Vid den fria 
bedömningen gav respondenterna ett högre värde på produktens kreativitet 
än vad resultatet av Creative Product Semantic Scale gav. Skillnaden i 
bedömning var störst för attributet komplexitet och för attributet originalitet 
var skillnaden i bedömning minst.  
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Diagram 4.6 En jämförelse mellan den fria bedömningen av produkt 2 och resultatet av  
den modifierade metoden Creative Product Seamtic Scale. 
 
Diagram 4.7 visar en jämförelse mellan respondenternas fria bedömning av 
damcykeln, produkt 3, och resultatet av undersökningen med Creative 
Product Semantic Scale. Resultatet av undersökningen med Creative 
Product Semantic Scale gav ett betydligt högre värde på kreativiteten än 
respondenternas fria bedömning av damcykeln. För attributen användbarhet 
och komplexitet stämmer respondenternas fria bedömning mycket väl 
överens med resultatet av undersökningen med Creative Product Semantic 
Scale. För de två övriga attributen gav respondenternas fria bedömning ett 
något högre värde än undersökningen med Creativ prodict Semantic Scale. 
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Diagram 4.7 En jämförelse mellan den fria bedömningen av produkt 3 och resultatet av 
den modifierade metoden Creative Product Semantic Scale. 
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Diagram 4.8 visar en jämförelse mellan respondenternas fria bedömning av 
den handdrivna tre hjuliga cykeln, produkt 4, och resultatet av 
undersökningen med Creative Product Semantic Scale. För den här 
produkten stämmer de två resultaten relativt väl överens. Den fria  
bedömningen gav något högre värden på alla attribut utom attributet 
användbarhet. 
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Diagram 4.8 En jämförelse mellan den fria bedömningen av produkt 4 och resultatet av 
den modifierade metoden Creative Product Semantic Scale. 
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5 ANALYS och SLUTSATSER 
I detta kapitel analyseras de resultat som presenterats i kapitel 4. Kapitlet är 
indelat i tre delar där de öppna frågorna analyseras i del ett och två och 
resultatet av den modifierade metoden Creativ Product Semantic Scale samt 
den fria bedömningen av produkterna analyseras i del tre. Kapitlet avslutas 
med slutsatser. 
 

5.1 Hur definierar du begreppet kreativitet? 
Alla delar i den kreativa processen är representerade bland respondenternas 
svar men det är fler svar i kategorierna idé och tanke än i kategorin lösning. 
En del av svaren som sorterats in i kategorin lösning innehåller dessutom 
referenser till idéer och tankar.  
 
Kravet på nyhet är enligt många författare bland annat Ekvall (1979) det 
viktigaste kravet på kreativitet och dessutom den ursprungliga definitionen. 
Det framgår tydligt av respondenternas svar att även respondenterna anser 
att nyhet är en viktig del av definitionen på kreativitet (se Bilaga 6). Så när 
det gäller kravet på nyhet är teorin och respondenterna väl överens om att 
det är ett viktigt krav. Respondenterna nämner dock inte mycket om hur hårt 
kravet på nyhet skall vara. Det vill säga om man skall kräva nyhet för alla 
eller nyhet för den kreativa personen. 
 
De svar som sorterats in i kategorin lösning visar att flera av respondenterna 
även anser att tankarna och idéerna måste vara till nytta för någon för att 
vara kreativa. Detta är något som Ekvall (1979) anser är av stor betydelse 
för att inte alla galna och ogenomförbara tankar och idéer skall anses vara 
kreativa. Det är däremot långt ifrån alla respondenter som tar med detta i 
sina definitioner och man kan därför anta att många tycker att det viktigaste 
är idéerna och tankarna i sig. Flera respondenter talar även om idérikedom 
och påhittighet, där antalet idéer och tankar är viktigare än kvalitén på dessa. 
Detta skiljer sig mycket från Ekvalls (1979) åsikt men är ändå det som ofta 
används då man vill mäta människors kreativitet.   
 
Det är väldigt få av respondenternas svar som innefattar den kreativa 
kontexten och omgivningen där kreativitet uppstår. Enligt både Woodman, 
Sawyer och Griffin (1993) och Cummings och Oldman (1997) är 
omgivningen och kontexten mycket viktiga faktorer vid kreativ verksamhet. 
Det är därför intressant att så få av respondenterna nämner detta i sina 
definitioner av kreativitet. Det är även värt att notera att det inte finns några 
svar som tydligt nämner interaktion med andra människor. 
 

5.2 Hur definierar du en kreativ produkt? Vad är den 
viktigaste egenskapen hos en kreativ produkt? 
Respondenternas definitioner på en kreativ produkt innehåller, liksom 
definitionerna på kreativitet, ofta ett krav på nyhet (se Bilaga 7 och 8). 
Precis som för definitionen av kreativitet är kravet på nyhet viktigt för en 
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kreativ produkt. Men för en kreativ produkt måste man använda det hårdare 
kravet på nyhet och kräva att produkten är ny för alla, inte bara ny för de 
som utvecklade produkten. Respondenterna nämner inget om detta men för 
att de skall anse produkten kreativ måste den ändå vara ny för dem och inte 
bara för utvecklarna. 
 
De svar som sorterats in i kategorierna under rubriken lösning visar att 
många av respondenterna tycker det är viktigt att den kreativa produkten 
löser ett problem, gärna på ett smidigt eller smart sätt. Några svar tyder även 
på att respondenterna anser att den kreativa produkten bör uppfylla ett 
behov. Ekvall (1979) menar att användbarhet eller nyttighet är ett viktigt 
kriterium för en kreativ produkt och man kan tydligt se att även 
respondenterna anser att lösningen är viktig vid bedömning av en produkts 
kreativitet. Det finns olika sätt att avgöra en produkts användbarhet och 
Nielsen (1993) tar upp ett sätt för att avgöra användbarheten i en produkt. 
Han menar även att en produkts användbarhet inte enbart är en 
endimensionell egenskap. 
 
I kategorin komplexitet finns endast tre svar. Detta tyder på att 
respondenterna anser att en produkts komplexitet inte är viktig då graden av 
kreativitet skall bedömas. Enligt Ekvall (1979) är det inte bara antalet 
integrerade tekniker som är viktiga vid bedömning av komplexiteten i 
samband med kreativitet utan även hur teknikerna är integrerade. Detta 
innebär att komplexa produkter inte nödvändigtvis är kreativa. Utan att det 
endast är de komplexa produkter som är sammansatta på ett bra sätt som kan 
anses kreativa. Den synpunkten tas inte upp direkt i respondenternas svar. 
Men indirekt kan man ändå se att åsikten finns eftersom flera svar i 
kategorin lösning talar om smarta lösningar och lösningar där utvecklarna 
”tänkt till” lite extra.  
 
Något som många respondenter tar upp är flexibilitet och att en kreativ 
produkt skall ha många användningsområden. Det är en annan typ av 
komplexitet som teorin om kreativa produkter inte tar upp. Respondenternas 
svar tyder dock på att många anser att möjligheten att använda produkten till 
många olika saker betyder mer för bedömningen av dess kreativitet än 
antalet ingående tekniker. Men man kan även se det på ett annat sätt. Många 
ingående tekniker kan göra att produkten får många användningsområden 
och den ena typen av komplexitet ger i så fall upphov till den andra typen. 
Även en enkel produkt som kan användas till många saker innehåller ofta 
flera tekniker. En korkskruv som även kan användas som kapsylöppnare 
innehåller två olika tekniker för att utföra dessa moment. Detta innebär att 
respondenternas svar om flexibilitet och många användningsområden 
indirekt tyder på att smidig integrering av olika tekniker är viktig för en 
produkts kreativitetsgrad. Det betyder att komplexitet i den bemärkelsen är 
viktig även om det är resultatet i form av flexibilitet och många 
användningsområden som är det respondenterna tar upp i sina definitioner 
av en kreativ produkt.  
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5.3 Den kreativa produkten 
Damcykeln togs med i undersökningen som en referens och vid den fria 
bedömningen fungerade det bra. Av de fyra cyklarna fick damcykeln lägst 
kreativitets, originalitets och komplexitetsbetyg och högst betyg i 
användbarhet och attraktivitet och välformighet. Detta är precis vad man 
kunde vänta sig. De andra cyklarna fick mer jämna betyg och inget oväntat 
resultat. Vid en jämförelse av kreativitetsbetyget och genomsnittet av 
betygen på de andra attributen stämde resultaten ganska väl överens för 
produkt 2, den ihopfällbara trehjuliga cykeln, och produkt 4, den handdrivna 
trehjuliga cykeln. Produkt 1, den lilla ihopfällbara cykeln, fick däremot ett 
betydligt högre kreativitetsbetyg än genomsnittet av de övriga betygen och 
för produkt 3, den vanliga damcykeln var det tvärt om så att genomsnittet 
var högre än kreativitetsbetyget. Om man antar att attributen originalitet, 
användbarhet, komplexitet och attraktivitet och välformighet representerar 
kravet på nyhet, användbarhet och komplexitet och elegans så borde 
genomsnittet av betygen på dessa attribut bli ett betyg på kreativitet. Ett 
genomsnittsbetyg tar dock ingen hänsyn till inbördes fördelning så en 
produkt med lågt originalitetsbetyg kan ändå få relativt högt genomsnitt. 
Detta medför att en produkt som inte uppfyller kravet på nyhet ändå kan 
klassas som ganska kreativ. Det är ett problem eftersom nyhet enligt Ekvall 
(1979) är ett grundläggande krav och därför måste vara uppfyllt. Liknande 
problem uppstår vid användning av den modifierade metoden Creative 
Product Semantic Scale eftersom metoden inte tar hänsyn till inbördes 
fördelning.  
 
För kravet på nyhet som representeras av attributet originalitet stämmer 
resultatet av den fria bedömningen väl överens med resultatet från CPSS för 
produkt 2, men något sämre för produkt 1, 3 och 4. Den fria bedömningen 
gav ett något högre resultat för alla produkterna. Slutsatsen blir att CPSS 
ändå ger en någorlunda rättvisande bedömning av produktens originalitet. 
Kravet på användbarhet representeras av attributet användbarhet och 
resultatet visar vid en jämförelse av den fria bedömningen och CPSS att 
CPSS ger ett resultat som väl stämmer överens med den fria bedömningen. 
Samma sak gäller för kravet på komplexitet och elegans som representeras 
av attributen komplexitet och attraktivitet och välformighet. Trots detta 
stämmer resultatet för kreativitetsbedömningen med CPSS inte lika väl 
överens med den fria bedömningen av produktkreativiteten. Detta beror 
förmodligen på att CPSS inte tar någon hänsyn till inbördes fördelning av 
betygen då kreativitetsbetyget är ett genomsnitt av alla betyg. Produkt 3, den 
vanliga damcykeln får därför ett tämligen högt kreativitetsbetyg, trots 
bristen på nyhet, på grund av höga betyg på användbarhet och attraktivitet 
och välformighet. Det finns alltså vissa brister i metoden. 
 

5.4 Slutsatser om Metoden Creative Product Semantic 
Scale 
Metoden Creative Product Semantic Scale tar ingen hänsyn till vilka av 
kraven på den kreativa produkten som är uppfyllda. Detta medför, som 
resultatet för produkt 3 visar, att en produkt som inte uppfyller kravet på 
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nyhet ändå kan få ett ganska högt kreativitetsbetyg. Metoden är därför inte 
helt pålitlig eftersom en produkt som inte uppfyller nyhetskravet inte kan 
anses kreativ. För att bedöma en produkt med metoden kan man inte bara 
titta på helhetsbetyget, man måste även titta på betygen på de tre 
dimensionerna nyhet, lösning och utveckling och syntes. 
 
Metoden är inte optimal för att bedöma kreativiteten hos den typ av 
produkter som använts i det här arbetet. Den fungerar troligen bäst för 
nyutvecklade produkter som inte är kända på marknaden sedan tidigare.   
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6 DISKUSSION 
Det är tydligt att det finns skillnader mellan teorin om kreativitet och 
respondenternas åsikter om vad kreativitet och kreativa produkter är. Men 
resultatet skiljer sig ändå från det jag hade väntat mig. Jag trodde att fler 
respondenter skulle koppla kreativitet till mer konstnärliga aspekter men 
respondenternas definitioner låg närmare teorins definitioner än jag anat. 
Det som tydligast saknas i respondenternas svar är en koppling till 
omgivningen och kontexten, som enligt teorin är mycket viktig vid kreativ 
verksamhet. Det är inte säkert att avsaknaden av kopplingen till 
omgivningen beror på att respondenterna anser att den inte är viktig, det kan 
även bero på hur frågorna formulerats. Respondenterna ombads definiera 
begreppet kreativitet. Jag anser inte att kopplingen till omgivningen och 
kontexten bör ingå i definitionen och det kan tänkas att även respondenterna 
tänkt på liknande sätt. Därför är det svårt att dra några definitiva slutsatser 
om respondenternas åsikter om kontexten och omgivningen grundat på 
enkäten. För att få ett svar på detta borde en fråga om vad som ger upphov 
till kreativitet ställts. 
 
Vid den fria bedömningen av produkterna kan olika tolkning av attributen 
ha påverkat respondenternas svar, främst för attributen originalitet och 
användbarhet. Ordet originell kan tolkas som antigen ny eller ursprunglig. 
Tolkas ordet som ny får damcykeln ett lågt betyg men om det tolkas som 
ursprunglig får den ett högt betyg. De flesta respondenter tycks dock ha 
tolkat det som ny vilket var tanken. För ett säkrare resultat borde eventuellt 
ordet ny eller nymodig använts. För attributet användbarhet gäller 
tolkningsfrågan för vem produkten skall vara användbar. Den handdrivna 
cykeln kan anses mycket användbar för någon som inte kan använda en 
vanlig cykel men betydligt mindre användbar för de som kan använda en 
vanlig cykel. Några respondenter har kommenterat detta men det är svårt att 
veta hur majoriteten har tolkat uppgiften och detta kan givetvis ha påverkat 
resultatet.  
 
De produkter som valdes var inte riktigt lämpliga för analysering med hjälp 
av metoden Creative Product Semantic Scale. Jag tror att metoden fungerar 
bättre på nyutvecklade produkter eftersom kravet på nyhet då är mer 
relevant. Det är svårt att avgöra om kravet på nyhet skall anses vara uppfyllt 
på en äldre produkt. Frågan är om man skall tolka det som att den är ny idag 
eller då den uppfanns. Om en vanlig cykel utvecklas idag kan den inte anses 
vara kreativ men den var mycket kreativ då den moderna cykeln uppfanns 
1885. Det är även möjligt att målgrupperna för de valda produkterna skiljer 
sig för mycket från varandra. Helst skall respondentgruppen bestå av 
personer från målgruppen produkten riktar sig till. Det gör det mycket 
lättare för respondenterna att avgöra om produkten är användbar eller inte 
eftersom personer som inte tillhör målgruppen kan anse att produkten är 
ganska onödig. De respondenter som deltog i det här arbetet tillhör inte 
målgruppen för produkt 4 och det kan ha medfört att den fick ett sämre 
betyg på lösning än den egentligen förtjänade.  
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Bilaga 1 
Creative Product Semantic Scale (CPSS) 

(Besemer,S. och O’Quin, K. 1974) 
Novelty 
Original 
Exciting - Dull 
Zippy - Bland 
Frech - Overused 
Eccentric - Convetional 
New - Old 
Novel - Predictable 
Unusual - Usual 
Unique - Ordinary 
Original - Commonplace 
 
Surprise 
Startling - State 
Surprising - Customary 
Astonishing - Commonplace 
Astounding - Common 
Shocking - Ordinary 
Unexpected – Expected 
 
Germinal 
Trendsetting - Warmed Over 
Revolutionary - Average 
Radical - Old Hat 
 
Resolution 
Logical 
Logical - Illogical 
Makes sense - Senseless 
Correct - Incorrect 
Apropriate - Inappropriate 
Adequate - Inadequate 
 
Understandable 
Meaningful - Meaningless 
Understandable - Mysterious 
Inteligible - Uninteligible 
Clear - Ambiguous 
Explicit - Implicit 
Self-Explantory - Unexplained 
 
Useful 
Effective - Ineffective 
Functional - Nonfunctional 
Feasible - Unfeasible 
Operable - Inoperable 

Useful - Useless 
Workable - Unworkable 
Useable - Unusable 
Durable - Flimsy 
Substantial - Insubstantial 
 
Valuable 
Priceless - Worthless 
Valuable - Worthless 
Important - Unimportant 
Significant - Insignificant 
Essential - Inessential 
Necessary - Unnecessary 
 
Elaboration and Synthesis 
Well crafted 
Skillful - Bungling 
Well Made - Botched 
Well Crafted - Crued 
Meticulous - Sloppy 
Skilled - Unskilled 
Expert - Inept 
Careful - Careless 
 
Elegant 
Harmonious - Jarring 
Graceful - Awkward 
Charming - Repelling 
Elegant - Coarse 
Attractive - Unattractive 
 
Organic 
Orderly - Disorderly 
Arranged - Disarranged 
Organized - Disorganized 
Formed - Formless 
Complete - Incomplete 
Whole - Partial 
Sufficient - Insufficient 
Pefect - Imperfect 
 
Complex 
Intricate - Simpel 
Ornate - Plane 
Complicated - Straightforward 
Interesting – Boring 
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Bilaga 2 
Pilotenkät 

En undersökning om kreativa produkter 
 
Svara tydligt och kortfattat på nedanstående frågor. Det är viktigt att du textar svaren tydligt. 
Bilder på produkterna finns längst bak i häftet. Alla svar är anonyma.  
Tack för din medverkan. 

 
 

Kön: Man Kvinna         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 

Linje: …………….       

Tidigare erfarenhet av produkt 1: Stor Liten Ingen    

Tidigare erfarenhet av produkt 2: Stor Liten Ingen   

Tidigare erfarenhet av produkt 3: Stor Liten Ingen   

Tidigare erfarenhet av produkt 4: Stor Liten Ingen   
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Hur definierar du begreppet kreativitet? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur definierar du en kreativ produkt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad är den viktigaste egenskapen hos en kreativ produkt? 

___________________________________________________________________________ 

 

Bedöm följande produkter efter hur kreativa du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket kreativ. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 

 

Bedöm följande produkter efter hur originella du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket originell. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__), Produkt 2 (__), Produkt 3 (__), Produkt 4 (__) 

 

Bedöm följande produkter efter hur användbara du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket användbar. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 

 

Bedöm följande produkter efter hur komplexa du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket komplex. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 
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Bedöm följande produkter efter hur attraktiva och välformade du anser att de är. Använd 

siffrorna 1-5 där 5 motsvarar att produkten är mycket attraktiv och välformad. (Bedöm varje 

produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 

 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Creative Product Semantic Scale 
En variant 

Produkt 1-4 
Bedöm hur väl produkten passar med nedanstående ord och markera den siffra som stämmer 
bäst. Det är viktigt att du fyller i blanketten tydligt och endast markerar en siffra på varje rad. 
Alla svar är anonyma. Tack för din medverkan.  

 

Kön: Man Kvinna         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 

Produkt: 1 2 3 4    

Linje: …………….       

Tidigare erfarenhet av produkten: Stor Liten Ingen   
 

 

Nyhet (Novelty)             

Nyskapande (Original)             

Spännande (Exciting) 5 4 3 2 1 Tråkig (Dull) 

Energisk (Zippy) 5 4 3 2 1 Menlös (Bland) 

Fräsch (Frech) 5 4 3 2 1 Överutnyttjad (Overused) 

Excentrisk (Eccentric) 5 4 3 2 1  Konventionell (Convetional)

Ny (New) 5 4 3 2 1 Gammal (Old) 

Nymodig (Novel)  5 4 3 2 1 Förutsägbar (Predictable) 

Ovanlig (Unusual) 5 4 3 2 1 Vanlig (Usual) 

Unik (Unique) 5 4 3 2 1 Ordinär (Ordinary) 

Originell (Original) 5 4 3 2 1 Alldaglig (Commonplace) 

Överraskning (Surprise)             

Häpnadsväckande (Startling) 5 4 3 2 1 Förlegad (State) 

Överraskande (Surprising) 5 4 3 2 1 Sedvanlig (Customary) 

Förvånande (Astonishing) 5 4 3 2 1 Alldaglig (Commonplace) 

Förbluffande (Astounding) 5 4 3 2 1 Allmän (Common) 

Chockerande (Shocking) 5 4 3 2 1 Ordinär (Ordinary) 

Oväntad (Unexpected) 5 4 3 2 1 Väntad (Expected) 

Nydanande (Germinal)             

Trendsättande (Trendsetting) 5 4 3 2 1 Förlegat (Warmed Over) 
Revolutionerande 
(Revolutionary) 5 4 3 2 1 Genomsnittlig (Average) 

Radikal (Radical) 5 4 3 2 1 Traditionell(Old Hat) 
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Lösning (Resolution)             

Logisk (Logical)             

Logisk (Logical) 5 4 3 2 1 Ologisk (Illogical) 

Begriplig (Makes sense) 5 4 3 2 1 Obegriplig (Senseless) 

Korrekt (Correct) 5 4 3 2 1 Inkorrekt (Incorrect) 

Lämplig (Apropriate) 5 4 3 2 1 Olämplig (Inappropriate) 

Adekvat (Adequate) 5 4 3 2 1 Inadekvat (Inadequate) 

Förståelig (Understandable)            

Meningsfull (Meaningful) 5 4 3 2 1 Meningslös (Meaningless) 

Förståelig (Understandable) 5 4 3 2 1 Mystisk (Mysterious) 

Tydlig (Inteligible) 5 4 3 2 1 Otydlig (Uninteligible) 

Säker (Clear) 5 4 3 2 1 Tvetydig (Ambiguous) 

Rättfram (Explicit) 5 4 3 2 1 Underförstådd (Implicit) 

Självklar (Self-Explantory) 5 4 3 2 1 Oförklarad (Unexplained) 

Användbar (Useful)             

Effektiv (Effective) 5 4 3 2 1 Oeffektiv (Ineffective) 

Funktionell (Functional) 5 4 3 2 1 Ofunktionell (Nonfunctional)

Utförbar (Feasible) 5 4 3 2 1 Omöjlig (Unfeasible) 

Genomförbar (Operable) 5 4 3 2 1 Ogenomförbar (Inoperable) 

Nyttig (Useful) 5 4 3 2 1 Onyttig (Useless) 

Hanterlig (Workable) 5 4 3 2 1 Ohanterlig (Unworkable) 

Användbar (Useable) 5 4 3 2 1 Oanvändbar (Unusable) 

Varaktig (Durable) 5 4 3 2 1 Ovaraktig (Flimsy) 

Motiverad (Substantial) 5 4 3 2 1 Omotiverad (Insubstantial) 

Värdefull (Valuable)        

Oskattbar (Priceless) 5 4 3 2 1 Värdelös (Worthless) 

Värdefull (Valuable) 5 4 3 2 1 Värdelös (Worthless) 

Viktig (Important) 5 4 3 2 1 Oviktig (Unimportant) 

Betydande (Significant) 5 4 3 2 1 Obetydlig (Insignificant) 

Väsentlig (Essential) 5 4 3 2 1 Oväsentlig (Inessential) 

Nödvändig (Necessary) 5 4 3 2 1 Onödig (Unnecessary) 
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Utveckling och Syntes (Elaboration and Synthesis)       

Välarbetad (Well crafted)             

Skicklig (Skillful) 5 4 3 2 1 Fuskverk (Bungling) 

Välgjord (Well Made) 5 4 3 2 1 Fuskverk (Botched) 

Välarbetad (Well Crafted) 5 4 3 2 1 Obearbetad (Crued) 

Noggrann (Meticulous) 5 4 3 2 1 Hafsig (Sloppy) 

Erfaren (Skilled) 5 4 3 2 1 Oerfaren (Unskilled) 

Expert (Expert) 5 4 3 2 1 Oduglig (Inept) 

Omsorgsfull (Careful) 5 4 3 2 1 Slarvig (Careless) 

Elegant (Elegant)             

Harmonisk (Harmonious) 5 4 3 2 1 Irriterande (Jarring) 

Behagfull (Graceful) 5 4 3 2 1 Klumpig (Awkward) 

Förtjusande (Charming) 5 4 3 2 1 Frånstötande (Repelling) 

Elegant (Elegant) 5 4 3 2 1 Grov (Coarse) 

Attraktiv (Attractive) 5 4 3 2 1 Oattraktiv (Unattractive) 

Organisk (Organic)             

Regelbunden (Orderly) 5 4 3 2 1 Oregelbunden (Disorderly) 

Välordnad (Arranged) 5 4 3 2 1 Oordnad (Disarranged) 

Organiserad (Organized) 5 4 3 2 1 Oorganiserad (Disorganized) 

Välformad (Formed) 5 4 3 2 1 Formlös (Formless) 

Komplett (Complete) 5 4 3 2 1 Okomplett (Incomplete) 

Fullständig (Whole) 5 4 3 2 1 Ofullständig (Partial) 

Tillräcklig (Sufficient) 5 4 3 2 1 Otillräcklig (Insufficient) 

Perfekt (Pefect) 5 4 3 2 1 Bristfällig (Imperfect) 

Komplicerad (Complex)             

Invecklad (Intricate) 5 4 3 2 1 Enkel (Simpel) 

Utsirad (Ornate) 5 4 3 2 1 Vanlig (Plane) 

Komplicerad (Complicated) 5 4 3 2 1 Okomplicerad (Straightforward)

Intressant (Interesting) 5 4 3 2 1 Tråkig (Boring) 
 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Pilotstudie Resultat 

Öppna frågor om kreativa produkter 
 
Svara tydligt och kortfattat på nedanstående frågor. Det är viktigt att du textar svaren tydligt. 
Bilder på produkterna finns längst bak i häftet. Alla svar är anonyma.  
Tack för din medverkan. 

 
 

Kön: Man 5 Kvinna 1         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 4 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 2

Linje: 1 M, 2 Mi       

Tidigare erfarenhet av produkt 1: Stor Liten Ingen 6   

Tidigare erfarenhet av produkt 2: Stor Liten Ingen 6   

Tidigare erfarenhet av produkt 3: Stor 6 Liten Ingen   

Tidigare erfarenhet av produkt 4: Stor Liten Ingen 6   
 

Hur definierar du begreppet kreativitet? 

Att hitta på saker och realisera den med arbete. 

Att komma på nya och/eller annorlunda sätt att lösa problem eller designa produkter. 

Förmågan att utveckla nya idéer, uppfinningar och lösningar på problem. 

Att kunna tänka ”fritt” (typ outside the box) 

Förmåga att tänka utanför gängse ramar. Nyskapande. Att använda gamla saker på ett nytt 

sätt. Att gå ett steg till. 

Hitta på nya saker lätt. 

 

Hur definierar du en kreativ produkt? 

En produkt som har nya och roliga lösningar. 

En produkt med ny design och/eller funktion. 

En ny produkt som löst problemet på ett nytt sätt. 

Något som löser ett problem på enkelt och snyggt (inte nödvändigt) 

En produkt med många användningsområden. En produkt som fungerar enkelt och smidigt till 

det den är tänkt – listig, smart. 

EN som inte funnits liknande tidigare. 

 

Vad är den viktigaste egenskapen hos en kreativ produkt? 
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Nydanande, Nytänkande 5, Funktionell,  

Inte bara enkelt utvecklande av tidigare 

Den kan användas på flera sätt och till olika saker 

 

Bedöm följande produkter efter hur kreativa du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket kreativ. (Bedöm varje produkt enskilt) 

 5 4 3 2 1 

Produkt 1  4 2   

Produkt 2 2 2 1 1  

Produkt 3    4 2 

Produkt 4  3 3   

 

Bedöm följande produkter efter hur originella du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket originell. (Bedöm varje produkt enskilt) 

 5 4 3 2 1 

Produkt 1 1 1 4   

Produkt 2  4 1 1  

Produkt 3     6 

Produkt 4  2 2 1  

 

Bedöm följande produkter efter hur användbara du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket användbar. (Bedöm varje produkt enskilt) 

 5 4 3 2 1 

Produkt 1  1  4 1 

Produkt 2  2 2 2  

Produkt 3 6     

Produkt 4 1 1 3 1  

 



Kreativa produkter 

 47

Bedöm följande produkter efter hur komplexa du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket komplex. (Bedöm varje produkt enskilt) 

 5 4 3 2 1 

Produkt 1  2 4   

Produkt 2 3 2 1   

Produkt 3    3 3 

Produkt 4 1 1 3 1  

 

Bedöm följande produkter efter hur attraktiva och välformade du anser att de är. Använd 

siffrorna 1-5 där 5 motsvarar att produkten är mycket attraktiv och välformad. (Bedöm varje 

produkt enskilt) 

 5 4 3 2 1 

Produkt 1   1 4 1 

Produkt 2  2 3 1  

Produkt 3  3 2 1  

Produkt 4   4 2  

 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

Känns som om det var väldigt många liknande frågor. 
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Resultat Produkt 1 
Creative Product Semantic Scale 

En variant 
 
Bedöm hur väl produkten passar med nedanstående ord och markera den siffra som stämmer 
bäst. Det är viktigt att du fyller i blanketten tydligt och endast markerar en siffra på varje rad. 
Alla svar är anonyma. Tack för din medverkan.  

 

Kön: Man5 Kvinna 1         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 4 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 2

Produkt: 1          

Linje: 1 M, 2 Mi       

Tidigare erfarenhet av produkten: Stor Liten Ingen 6   
 

 

Nyhet (Novelty)             

Nyskapande (Original) 5 4 3 2 1   

Spännande (Exciting) 1 3 2 0 0 Tråkig (Dull) 

Energisk (Zippy) 0 2 2 2 0 Menlös (Bland) 

Fräsch (Frech) 0 3 0 3 0 Överutnyttjad (Overused) 

Excentrisk (Eccentric) 3 2 1 0 0  Konventionell (Convetional)

Ny (New) 3 2 1 0 0 Gammal (Old) 

Nymodig (Novel)  1 5 0 0 0 Förutsägbar (Predictable) 

Ovanlig (Unusual) 2 3 1 0 0 Vanlig (Usual) 

Unik (Unique) 2 3 1 0 0 Ordinär (Ordinary) 

Originell (Original) 0 5 1 0 0 Alldaglig (Commonplace) 

Överraskning (Surprise) 5 4 3 2 1   

Häpnadsväckande (Startling) 0 4 1 1 0 Förlegad (State) 

Överraskande (Surprising) 1 4 1 0 0 Sedvanlig (Customary) 

Förvånande (Astonishing) 0 3 2 1 0 Alldaglig (Commonplace) 

Förbluffande (Astounding) 0 2 3 1 0 Allmän (Common) 

Chockerande (Shocking) 0 1 2 3 0 Ordinär (Ordinary) 

Oväntad (Unexpected) 0 2 3 1 0 Väntad (Expected) 

Nydanande (Germinal) 5 4 3 2 1   

Trendsättande (Trendsetting) 0 3 2 1 0 Förlegat (Warmed Over) 
Revolutionerande 
(Revolutionary) 0 3 2 1 0 Genomsnittlig (Average) 

Radikal (Radical) 0 3 1 2 0 Traditionell(Old Hat) 
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Lösning (Resolution)             

Logisk (Logical) 5 4 3 2 1   

Logisk (Logical) 0 2 4 0 0 Ologisk (Illogical) 

Begriplig (Makes sense) 0 2 4 0 0 Obegriplig (Senseless) 

Korrekt (Correct) 0 0 3 2 0 Inkorrekt (Incorrect) 

Lämplig (Apropriate) 0 1 0 5 0 Olämplig (Inappropriate) 

Adekvat (Adequate) 0 0 3 3 0 Inadekvat (Inadequate) 

Förståelig (Understandable)        5  4  3  2  1   

Meninsfull (Meaningful) 0 2 1 2 1 Meningslös (Meaningless) 

Förståelig (Understandable) 0 3 3 0 0 Mystisk (Mysterious) 

Tydlig (Inteligible) 1 4 0 1 0 Otydlig (Uninteligible) 

Säker (Clear) 0 1 2 1 1 Tvetydig (Ambiguous) 

Rättfram (Explicit) 0 1 2 2 0 Underförstådd (Implicit) 

Självklar (Self-Explantory) 0 3 2 1 0 Oförklarad (Unexplained) 

Användbar (Useful) 5 4 3 2 1   

Effektiv (Effective) 0 1 0 4 1 Oeffektiv (Ineffective) 

Funktionell (Functional) 0 1 2 3 0 Ofunktionell (Nonfunctional)

Utförbar (Feasible) 0 0 6 0 0 Omöjlig (Unfeasible) 

Genomförbar (Operable) 0 0 5 0 0 Ogenomförbar (Inoperable) 

Nyttig (Useful) 1 0 0 4 1 Onyttig (Useless) 

Hanterlig (Workable) 0 3 0 2 1 Ohanterlig (Unworkable) 

Användbar (Useable) 1 0 1 4 0 Oanvändbar (Unusable) 

Varaktig (Durable) 0 1 3 1 1 Ovaraktig (Flimsy) 

Motiverad (Substantial) 0 1 1 3 1 Omotiverad (Insubstantial) 

Värdefull (Valuable) 5 4 3 2 1   

Oskattbar (Priceless) 0 0 2 3 1 Värdelös (Worthless) 

Värdefull (Valuable) 0 0 2 4 0 Värdelös (Worthless) 

Viktig (Important) 0 0 3 1 2 Oviktig (Unimportant) 

Betydande (Significant) 0 0 2 2 2 Obetydlig (Insignificant) 

Väsentlig (Essential) 0 1 2 2 1 Oväsentlig (Inessential) 

Nödvändig (Necessary) 0 1 1 0 4 Onödig (Unnecessary) 
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Utveckling och Syntes (Elaboration and Synthesis)       

Välarbetad (Well crafted) 5 4 3 2 1   

Skicklig (Skillful) 1 2 3 0 0 Fuskverk (Bungling) 

Välgjord (Well Made) 1 3 2 0 0 Fuskverk (Botched) 

Välarbetad (Well Crafted) 0 3 3 0 0 Obearbetad (Crued) 

Noggrann (Meticulous) 1 1 3 1 0 Hafsig (Sloppy) 

Erfaren (Skilled) 0 0 5 1 0 Oerfaren (Unskilled) 

Expert (Expert) 0 1 3 2 0 Oduglig (Inept) 

Omsorgsfull (Careful) 0 3 2 1 0 Slarvig (Careless) 

Elegant (Elegant) 5 4 3 2 1   

Harmonisk (Harmonious) 0 2 0 1 2 Irriterande (Jarring) 

Behagfull (Graceful) 0 1 1 2 2 Klumpig (Awkward) 

Förtjusande (Charming) 0 1 1 1 3 Frånstötande (Repelling) 

Elegant (Elegant) 0 0 2 2 2 Grov (Coarse) 

Attraktiv (Attractive) 0 2 0 2 2 Oattraktiv (Unattractive) 

Organisk (Organic) 5 4 3 2 1   

Regelbunden (Orderly) 0 2 1 1 1 Oregelbunden (Disorderly) 

Välordnad (Arranged) 0 2 2 2 0 Oordnad (Disarranged) 

Organiserad (Organized) 0 3 2 0 1 Oorganiserad (Disorganized) 

Välformad (Formed) 0 3 0 3 0 Formlös (Formless) 

Komplett (Complete) 0 3 3 0 0 Okomplett (Incomplete) 

Fullständig (Whole) 1 3 1 1 0 Ofullständig (Partial) 

Tillräcklig (Sufficient) 0 0 2 3 0 Otillräcklig (Insufficient) 

Perfekt (Pefect) 0 1 2 3 0 Bristfällig (Imperfect) 

Komplicerad (Complex) 5 4 3 2 1   

Invecklad (Intricate) 1 2 2 1 0 Enkel (Simpel) 

Utsirad (Ornate) 0 1 3 1 1 Vanlig (Plane) 

Komplicerad (Complicated) 1 1 2 2 0 Okomplicerad (Straightforward)

Intressant (Interesting) 0 2 2 2 0 Tråkig (Boring) 
 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

Säker och tvetydig passar inte riktigt ihop  
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Resultat Produkt 2 
Creative Product Semantic Scale 

En variant 
 
Bedöm hur väl produkten passar med nedanstående ord och markera den siffra som stämmer 
bäst. Det är viktigt att du fyller i blanketten tydligt och endast markerar en siffra på varje rad. 
Alla svar är anonyma. Tack för din medverkan.  

 

Kön: Man 5 Kvinna 1         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 4 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 2

Produkt: 2          

Linje: 1 M, 2 Mi       

Tidigare erfarenhet av produkten: Stor Liten Ingen 6   
 

 

Nyhet (Novelty)             

Nyskapande (Original) 5 4 3 2 1   

Spännande (Exciting) 3 2 1 0 0 Tråkig (Dull) 

Energisk (Zippy) 1 4 1 0 0 Menlös (Bland) 

Fräsch (Frech) 1 4 1 0 0 Överutnyttjad (Overused) 

Excentrisk (Eccentric) 2 3 1 0 0  Konventionell (Convetional)

Ny (New) 1 4 1 0 0 Gammal (Old) 

Nymodig (Novel)  2 3 1 0 0 Förutsägbar (Predictable) 

Ovanlig (Unusual) 2 3 1 0 0 Vanlig (Usual) 

Unik (Unique) 0 3 3 0 0 Ordinär (Ordinary) 

Originell (Original) 1 2 3 0 0 Alldaglig (Commonplace) 

Överraskning (Surprise) 5 4 3 2 1   

Häpnadsväckande (Startling) 0 5 1 0 0 Förlegad (State) 

Överraskande (Surprising) 2 3 1 0 0 Sedvanlig (Customary) 

Förvånande (Astonishing) 0 4 2 0 0 Alldaglig (Commonplace) 

Förbluffande (Astounding) 0 3 3 0 0 Allmän (Common) 

Chockerande (Shocking) 1 0 4 1 0 Ordinär (Ordinary) 

Oväntad (Unexpected) 2 1 3 0 0 Väntad (Expected) 

Nydanande (Germinal) 5 4 3 2 1   

Trendsättande (Trendsetting) 0 4 1 1 0 Förlegat (Warmed Over) 
Revolutionerande 
(Revolutionary) 0 4 1 0 0 Genomsnittlig (Average) 

Radikal (Radical) 3 1 1 1 0 Traditionell(Old Hat) 
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Lösning (Resolution)             

Logisk (Logical) 5 4 3 2 1   

Logisk (Logical) 0 3 2 1 0 Ologisk (Illogical) 

Begriplig (Makes sense) 1 1 4 0 0 Obegriplig (Senseless) 

Korrekt (Correct) 0 3 2 0 0 Inkorrekt (Incorrect) 

Lämplig (Apropriate) 0 1 4 0 0 Olämplig (Inappropriate) 

Adekvat (Adequate) 0 3 3 0 0 Inadekvat (Inadequate) 

Förståelig (Understandable)        5  4  3  2  1   

Meninsfull (Meaningful) 1 2 3 0 0 Meningslös (Meaningless) 

Förståelig (Understandable) 0 3 2 1 0 Mystisk (Mysterious) 

Tydlig (Inteligible) 0 2 4 0 0 Otydlig (Uninteligible) 

Säker (Clear) 0 4 2 0 0 Tvetydig (Ambiguous) 

Rättfram (Explicit) 0 5 1 0 0 Underförstådd (Implicit) 

Självklar (Self-Explantory) 0 2 3 1 0 Oförklarad (Unexplained) 

Användbar (Useful) 5 4 3 2 1   

Effektiv (Effective) 0 3 2 1 0 Oeffektiv (Ineffective) 

Funktionell (Functional) 0 3 3 0 0 Ofunktionell (Nonfunctional)

Utförbar (Feasible) 1 3 2 0 0 Omöjlig (Unfeasible) 

Genomförbar (Operable) 0 3 2 0 0 Ogenomförbar (Inoperable) 

Nyttig (Useful) 1 4 1 0 0 Onyttig (Useless) 

Hanterlig (Workable) 0 2 3 1 0 Ohanterlig (Unworkable) 

Användbar (Useable) 1 3 2 0 0 Oanvändbar (Unusable) 

Varaktig (Durable) 0 2 3 1 0 Ovaraktig (Flimsy) 

Motiverad (Substantial) 1 1 4 0 0 Omotiverad (Insubstantial) 

Värdefull (Valuable) 5 4 3 2 1   

Oskattbar (Priceless) 0 1 4 1 0 Värdelös (Worthless) 

Värdefull (Valuable) 0 1 4 1 0 Värdelös (Worthless) 

Viktig (Important) 0 0 6 0 0 Oviktig (Unimportant) 

Betydande (Significant) 0 1 5 0 0 Obetydlig (Insignificant) 

Väsentlig (Essential) 0 0 4 2 0 Oväsentlig (Inessential) 

Nödvändig (Necessary) 0 0 4 2 0 Onödig (Unnecessary) 
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Utveckling och Syntes (Elaboration and Synthesis)       

Välarbetad (Well crafted) 5 4 3 2 1   

Skicklig (Skillful) 0 5 1 0 0 Fuskverk (Bungling) 

Välgjord (Well Made) 0 5 1 0 0 Fuskverk (Botched) 

Välarbetad (Well Crafted) 0 4 2 0 0 Obearbetad (Crued) 

Noggrann (Meticulous) 0 3 3 0 0 Hafsig (Sloppy) 

Erfaren (Skilled) 1 2 2 1 0 Oerfaren (Unskilled) 

Expert (Expert) 2 2 2 0 0 Oduglig (Inept) 

Omsorgsfull (Careful) 0 5 1 0 0 Slarvig (Careless) 

Elegant (Elegant) 5 4 3 2 1   

Harmonisk (Harmonious) 0 2 3 1 0 Irriterande (Jarring) 

Behagfull (Graceful) 0 1 1 4 0 Klumpig (Awkward) 

Förtjusande (Charming) 1 0 2 3 0 Frånstötande (Repelling) 

Elegant (Elegant) 0 1 3 2 0 Grov (Coarse) 

Attraktiv (Attractive) 1 2 2 1 0 Oattraktiv (Unattractive) 

Organisk (Organic) 5 4 3 2 1   

Regelbunden (Orderly) 0 1 4 1 0 Oregelbunden (Disorderly) 

Välordnad (Arranged) 0 1 4 1 0 Oordnad (Disarranged) 

Organiserad (Organized) 0 2 2 2 0 Oorganiserad (Disorganized) 

Välformad (Formed) 0 4 1 1 0 Formlös (Formless) 

Komplett (Complete) 0 2 4 0 0 Okomplett (Incomplete) 

Fullständig (Whole) 0 2 4 0 0 Ofullständig (Partial) 

Tillräcklig (Sufficient) 0 3 3 0 0 Otillräcklig (Insufficient) 

Perfekt (Pefect) 0 1 5 0 0 Bristfällig (Imperfect) 

Komplicerad (Complex) 5 4 3 2 1   

Invecklad (Intricate) 4 2 0 0 0 Enkel (Simpel) 

Utsirad (Ornate) 0 2 2 2 0 Vanlig (Plane) 

Komplicerad (Complicated) 1 5 0 0 0 Okomplicerad (Straightforward)

Intressant (Interesting) 4 2 0 0 0 Tråkig (Boring) 
 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

Vissa ord passar inte så bra. 
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Resultat Produkt 3 
Creative Product Semantic Scale 

En variant 
 
Bedöm hur väl produkten passar med nedanstående ord och markera den siffra som stämmer 
bäst. Det är viktigt att du fyller i blanketten tydligt och endast markerar en siffra på varje rad. 
Alla svar är anonyma. Tack för din medverkan.  

 

Kön: Man 5 Kvinna 1         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 4 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 2

Produkt: 3          

Linje: 1 M, 2 Mi       

Tidigare erfarenhet av produkten: Stor 6 Liten Ingen    
 

 

Nyhet (Novelty)             

Nyskapande (Original) 5 4 3 2 1   

Spännande (Exciting) 0 0 1 2 3 Tråkig (Dull) 

Energisk (Zippy) 0 1 3 1 1 Menlös (Bland) 

Fräsch (Frech) 0 0 2 3 1 Överutnyttjad (Overused) 

Excentrisk (Eccentric) 0 0 0 0 6  Konventionell (Convetional)

Ny (New) 0 0 0 0 6 Gammal (Old) 

Nymodig (Novel)  0 0 0 0 6 Förutsägbar (Predictable) 

Ovanlig (Unusual) 0 0 0 0 6 Vanlig (Usual) 

Unik (Unique) 0 0 0 0 6 Ordinär (Ordinary) 

Originell (Original) 0 0 1 0 5 Alldaglig (Commonplace) 

Överraskning (Surprise) 5 4 3 2 1   

Häpnadsväckande (Startling) 0 0 1 3 2 Förlegad (State) 

Överraskande (Surprising) 0 0 0 1 5 Sedvanlig (Customary) 

Förvånande (Astonishing) 0 0 0 1 5 Alldaglig (Commonplace) 

Förbluffande (Astounding) 0 0 0 1 5 Allmän (Common) 

Chockerande (Shocking) 0 0 0 1 5 Ordinär (Ordinary) 

Oväntad (Unexpected) 0 0 0 2 4 Väntad (Expected) 

Nydanande (Germinal) 5 4 3 2 1   

Trendsättande (Trendsetting) 0 0 3 1 2 Förlegat (Warmed Over) 
Revolutionerande 
(Revolutionary) 0 0 0 2 4 Genomsnittlig (Average) 

Radikal (Radical) 0 0 0 3 3 Traditionell(Old Hat) 
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Lösning (Resolution)             

Logisk (Logical) 5 4 3 2 1   

Logisk (Logical) 2 4 0 0 0 Ologisk (Illogical) 

Begriplig (Makes sense) 4 2 0 0 0 Obegriplig (Senseless) 

Korrekt (Correct) 1 5 0 0 0 Inkorrekt (Incorrect) 

Lämplig (Apropriate) 2 3 1 0 0 Olämplig (Inappropriate) 

Adekvat (Adequate) 3 1 2 0 0 Inadekvat (Inadequate) 

Förståelig (Understandable)        5  4  3  2  1   

Meninsfull (Meaningful) 3 3 0 0 0 Meningslös (Meaningless) 

Förståelig (Understandable) 3 3 0 0 0 Mystisk (Mysterious) 

Tydlig (Inteligible) 3 3 0 0 0 Otydlig (Uninteligible) 

Säker (Clear) 1 2 3 0 0 Tvetydig (Ambiguous) 

Rättfram (Explicit) 2 3 1 0 0 Underförstådd (Implicit) 

Självklar (Self-Explantory) 3 3 0 0 0 Oförklarad (Unexplained) 

Användbar (Useful) 5 4 3 2 1   

Effektiv (Effective) 4 1 1 0 0 Oeffektiv (Ineffective) 

Funktionell (Functional) 4 2 0 0 0 Ofunktionell (Nonfunctional)

Utförbar (Feasible) 3 3 0 0 0 Omöjlig (Unfeasible) 

Genomförbar (Operable) 5 1 0 0 0 Ogenomförbar (Inoperable) 

Nyttig (Useful) 5 1 0 0 0 Onyttig (Useless) 

Hanterlig (Workable) 4 1 1 0 0 Ohanterlig (Unworkable) 

Användbar (Useable) 6 0 0 0 0 Oanvändbar (Unusable) 

Varaktig (Durable) 5 1 0 0 0 Ovaraktig (Flimsy) 

Motiverad (Substantial) 3 3 0 0 0 Omotiverad (Insubstantial) 

Värdefull (Valuable) 5 4 3 2 1   

Oskattbar (Priceless) 0 2 4 0 0 Värdelös (Worthless) 

Värdefull (Valuable) 2 2 1 1 0 Värdelös (Worthless) 

Viktig (Important) 2 3 1 0 0 Oviktig (Unimportant) 

Betydande (Significant) 0 3 3 0 0 Obetydlig (Insignificant) 

Väsentlig (Essential) 1 2 3 0 0 Oväsentlig (Inessential) 

Nödvändig (Necessary) 2 3 1 0 0 Onödig (Unnecessary) 
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Utveckling och Syntes (Elaboration and Synthesis)       

Välarbetad (Well crafted) 5 4 3 2 1   

Skicklig (Skillful) 1 3 2 0 0 Fuskverk (Bungling) 

Välgjord (Well Made) 2 4 0 0 0 Fuskverk (Botched) 

Välarbetad (Well Crafted) 2 3 1 0 0 Obearbetad (Crued) 

Noggrann (Meticulous) 1 3 2 0 0 Hafsig (Sloppy) 

Erfaren (Skilled) 2 3 1 0 0 Oerfaren (Unskilled) 

Expert (Expert) 2 1 3 0 0 Oduglig (Inept) 

Omsorgsfull (Careful) 1 4 1 0 0 Slarvig (Careless) 

Elegant (Elegant) 5 4 3 2 1   

Harmonisk (Harmonious) 0 4 2 0 0 Irriterande (Jarring) 

Behagfull (Graceful) 0 4 1 1 0 Klumpig (Awkward) 

Förtjusande (Charming) 0 1 4 1 0 Frånstötande (Repelling) 

Elegant (Elegant) 0 1 3 2 0 Grov (Coarse) 

Attraktiv (Attractive) 0 1 4 1 0 Oattraktiv (Unattractive) 

Organisk (Organic) 5 4 3 2 1   

Regelbunden (Orderly) 0 4 1 1 0 Oregelbunden (Disorderly) 

Välordnad (Arranged) 0 3 3 0 0 Oordnad (Disarranged) 

Organiserad (Organized) 1 1 4 0 0 Oorganiserad (Disorganized) 

Välformad (Formed) 1 3 2 0 0 Formlös (Formless) 

Komplett (Complete) 2 3 1 0 0 Okomplett (Incomplete) 

Fullständig (Whole) 1 4 1 0 0 Ofullständig (Partial) 

Tillräcklig (Sufficient) 4 2 0 0 0 Otillräcklig (Insufficient) 

Perfekt (Pefect) 0 3 3 0 0 Bristfällig (Imperfect) 

Komplicerad (Complex) 5 4 3 2 1   

Invecklad (Intricate) 0 0 3 0 3 Enkel (Simpel) 

Utsirad (Ornate) 0 0 0 2 4 Vanlig (Plane) 

Komplicerad (Complicated) 0 0 0 2 4 Okomplicerad (Straightforward)

Intressant (Interesting) 0 1 3 1 1 Tråkig (Boring) 
 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Resultat Produkt 4 
Creative Product Semantic Scale 

En variant 
 
Bedöm hur väl produkten passar med nedanstående ord och markera den siffra som stämmer 
bäst. Det är viktigt att du fyller i blanketten tydligt och endast markerar en siffra på varje rad. 
Alla svar är anonyma. Tack för din medverkan.  

 

Kön: Man 5 Kvinna 1         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 4 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 2

Produkt: 4          

Linje: 1 M, 2 Mi       

Tidigare erfarenhet av produkten: Stor Liten Ingen 6   
 

 

Nyhet (Novelty)             

Nyskapande (Original) 5 4 3 2 1   

Spännande (Exciting) 2 2 2 0 0 Tråkig (Dull) 

Energisk (Zippy) 0 3 2 1 0 Menlös (Bland) 

Fräsch (Frech) 0 4 1 1 0 Överutnyttjad (Overused) 

Excentrisk (Eccentric) 1 4 1 0 0  Konventionell (Convetional)

Ny (New) 1 4 0 1 0 Gammal (Old) 

Nymodig (Novel)  2 2 1 1 0 Förutsägbar (Predictable) 

Ovanlig (Unusual) 2 3 1 0 0 Vanlig (Usual) 

Unik (Unique) 1 2 3 0 0 Ordinär (Ordinary) 

Originell (Original) 1 4 1 0 0 Alldaglig (Commonplace) 

Överraskning (Surprise) 5 4 3 2 1   

Häpnadsväckande (Startling) 2 3 0 1 0 Förlegad (State) 

Överraskande (Surprising) 2 3 1 0 0 Sedvanlig (Customary) 

Förvånande (Astonishing) 1 4 0 1 0 Alldaglig (Commonplace) 

Förbluffande (Astounding) 1 2 2 1 0 Allmän (Common) 

Chockerande (Shocking) 2 0 3 1 0 Ordinär (Ordinary) 

Oväntad (Unexpected) 2 3 0 1 0 Väntad (Expected) 

Nydanande (Germinal) 5 4 3 2 1   

Trendsättande (Trendsetting) 0 3 2 1 0 Förlegat (Warmed Over) 
Revolutionerande 
(Revolutionary) 0 3 3 0 0 Genomsnittlig (Average) 

Radikal (Radical) 2 1 3 0 0 Traditionell(Old Hat) 
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Lösning (Resolution)             

Logisk (Logical) 5 4 3 2 1   

Logisk (Logical) 0 2 4 0 0 Ologisk (Illogical) 

Begriplig (Makes sense) 0 3 3 0 0 Obegriplig (Senseless) 

Korrekt (Correct) 0 1 5 0 0 Inkorrekt (Incorrect) 

Lämplig (Appropriate) 0 2 4 0 0 Olämplig (Inappropriate) 

Adekvat (Adequate) 0 4 2 0 0 Inadekvat (Inadequate) 

Förståelig (Understandable)        5  4  3  2  1   

Meningsfull (Meaningful) 0 4 2 0 0 Meningslös (Meaningless) 

Förståelig (Understandable) 0 3 2 1 0 Mystisk (Mysterious) 

Tydlig (Inteligible) 0 2 4 0 0 Otydlig (Uninteligible) 

Säker (Clear) 0 4 2 0 0 Tvetydig (Ambiguous) 

Rättfram (Explicit) 0 2 4 0 0 Underförstådd (Implicit) 

Självklar (Self-Explantory) 0 0 5 1 0 Oförklarad (Unexplained) 

Användbar (Useful) 5 4 3 2 1   

Effektiv (Effective) 0 2 1 2 0 Oeffektiv (Ineffective) 

Funktionell (Functional) 1 2 2 1 0 Ofunktionell (Nonfunctional)

Utförbar (Feasible) 0 4 2 0 0 Omöjlig (Unfeasible) 

Genomförbar (Operable) 1 3 2 0 0 Ogenomförbar (Inoperable) 

Nyttig (Useful) 1 5 2 1 0 Onyttig (Useless) 

Hanterlig (Workable) 1 2 2 1 0 Ohanterlig (Unworkable) 

Användbar (Useable) 1 2 2 1 0 Oanvändbar (Unusable) 

Varaktig (Durable) 0 3 3 0 0 Ovaraktig (Flimsy) 

Motiverad (Substantial) 1 1 2 2 0 Omotiverad (Insubstantial) 

Värdefull (Valuable) 5 4 3 2 1   

Oskattbar (Priceless) 0 2 2 2 0 Värdelös (Worthless) 

Värdefull (Valuable) 0 3 0 3 0 Värdelös (Worthless) 

Viktig (Important) 0 2 2 2 0 Oviktig (Unimportant) 

Betydande (Significant) 0 2 2 1 1 Obetydlig (Insignificant) 

Väsentlig (Essential) 0 2 1 3 0 Oväsentlig (Inessential) 

Nödvändig (Necessary) 0 3 0 2 1 Onödig (Unnecessary) 
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Utveckling och Syntes (Elaboration and Synthesis)       

Välarbetad (Well crafted) 5 4 3 2 1   

Skicklig (Skillful) 0 5 1 0 0 Fuskverk (Bungling) 

Välgjord (Well Made) 0 5 1 0 0 Fuskverk (Botched) 

Välarbetad (Well Crafted) 0 3 3 0 0 Obearbetad (Crued) 

Noggrann (Meticulous) 0 3 3 0 0 Hafsig (Sloppy) 

Erfaren (Skilled) 0 2 4 0 0 Oerfaren (Unskilled) 

Expert (Expert) 0 2 4 0 0 Oduglig (Inept) 

Omsorgsfull (Careful) 0 2 4 0 0 Slarvig (Careless) 

Elegant (Elegant) 5 4 3 2 1   

Harmonisk (Harmonious) 0 1 5 0 0 Irriterande (Jarring) 

Behagfull (Graceful) 0 0 4 2 0 Klumpig (Awkward) 

Förtjusande (Charming) 0 0 6 0 0 Frånstötande (Repelling) 

Elegant (Elegant) 0 1 3 2 0 Grov (Coarse) 

Attraktiv (Attractive) 0 0 4 2 0 Oattraktiv (Unattractive) 

Organisk (Organic) 5 4 3 2 1   

Regelbunden (Orderly) 0 2 3 1 0 Oregelbunden (Disorderly) 

Välordnad (Arranged) 0 3 3 0 0 Oordnad (Disarranged) 

Organiserad (Organized) 0 2 3 1 0 Oorganiserad (Disorganized) 

Välformad (Formed) 0 3 1 2 0 Formlös (Formless) 

Komplett (Complete) 0 3 3 0 0 Okomplett (Incomplete) 

Fullständig (Whole) 0 4 2 0 0 Ofullständig (Partial) 

Tillräcklig (Sufficient) 0 3 3 0 0 Otillräcklig (Insufficient) 

Perfekt (Pefect) 0 0 5 1 0 Bristfällig (Imperfect) 

Komplicerad (Complex) 5 4 3 2 1   

Invecklad (Intricate) 0 5 1 0 0 Enkel (Simpel) 

Utsirad (Ornate) 0 0 2 3 1 Vanlig (Plane) 

Komplicerad (Complicated) 0 5 1 0 0 Okomplicerad (Straightforward)

Intressant (Interesting) 1 4 1 0 0 Tråkig (Boring) 
 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Enkät 

En undersökning om kreativa produkter 
 
Svara tydligt och kortfattat på nedanstående frågor. Det är viktigt att du textar svaren tydligt. 
Bilder på produkterna finns längst bak i häftet. Alla svar är anonyma.  
Tack för din medverkan. 

 
 

Kön: Man Kvinna         

Ålder: Under 20 år 20-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år Över 40 år 

Linje: …………….       

Tidigare erfarenhet av produkt 1: Stor Liten Ingen    

Tidigare erfarenhet av produkt 2: Stor Liten Ingen   

Tidigare erfarenhet av produkt 3: Stor Liten Ingen   

Tidigare erfarenhet av produkt 4: Stor Liten Ingen   
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Hur definierar du begreppet kreativitet? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur definierar du en kreativ produkt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vad är den viktigaste egenskapen hos en kreativ produkt? 

___________________________________________________________________________ 

 

Bedöm följande produkter efter hur kreativa du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket kreativ. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 

 

Bedöm följande produkter efter hur originella du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket originell. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__), Produkt 2 (__), Produkt 3 (__), Produkt 4 (__) 

 

Bedöm följande produkter efter hur användbara du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket användbar. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 

 

Bedöm följande produkter efter hur komplexa du anser att de är. Använd siffrorna 1-5 där 5 

motsvarar att produkten är mycket komplex. (Bedöm varje produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 
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Bedöm följande produkter efter hur attraktiva och välformade du anser att de är. Använd 

siffrorna 1-5 där 5 motsvarar att produkten är mycket attraktiv och välformad. (Bedöm varje 

produkt enskilt) 

Produkt 1 (__),  Produkt 2 (__),  Produkt 3 (__),  Produkt 4 (__) 

 

Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten och ingående frågor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Creative Product Semantic Scale 
En variant 

 
Bedöm hur väl produkten passar med nedanstående ord och markera den siffra som stämmer 
bäst. Det är viktigt att du fyller i blanketten tydligt och endast markerar en siffra på varje rad. 
Alla svar är anonyma. Tack för din medverkan.  

 
Produkt 1 - 4 

 

Nyhet (Novelty)             

Nyskapande (Original)             

Spännande (Exciting) 5 4 3 2 1 Tråkig (Dull) 

Excentrisk (Eccentric) 5 4 3 2 1  Konventionell (Convetional)

Ny (New) 5 4 3 2 1 Gammal (Old) 

Ovanlig (Unusual) 5 4 3 2 1 Vanlig (Usual) 

Originell (Original) 5 4 3 2 1 Alldaglig (Commonplace) 

Överraskning (Surprise)             

Häpnadsväckande (Startling) 5 4 3 2 1 Förlegad (State) 

Förvånande (Astonishing) 5 4 3 2 1 Alldaglig (Commonplace) 

Förbluffande (Astounding) 5 4 3 2 1 Allmän (Common) 

Oväntad (Unexpected) 5 4 3 2 1 Väntad (Expected) 

Nydanande (Germinal)             

Trendsättande (Trendsetting) 5 4 3 2 1 Förlegat (Warmed Over) 
Revolutionerande 
(Revolutionary) 5 4 3 2 1 Genomsnittlig (Average) 

Radikal (Radical) 5 4 3 2 1 Traditionell(Old Hat) 
 
 

Lösning (Resolution)             

Logisk (Logical)             

Logisk (Logical) 5 4 3 2 1 Ologisk (Illogical) 

Begriplig (Makes sense) 5 4 3 2 1 Obegriplig (Senseless) 

Korrekt (Correct) 5 4 3 2 1 Inkorrekt (Incorrect) 

Lämplig (Apropriate) 5 4 3 2 1 Olämplig (Inappropriate) 

Förståelig (Understandable)            

Meningsfull (Meaningful) 5 4 3 2 1 Meningslös (Meaningless) 

Tydlig (Inteligible) 5 4 3 2 1 Otydlig (Uninteligible) 

Självklar (Self-Explantory) 5 4 3 2 1 Oförklarad (Unexplained) 
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Användbar (Useful)             

Effektiv (Effective) 5 4 3 2 1 Oeffektiv (Ineffective) 

Funktionell (Functional) 5 4 3 2 1 Ofunktionell (Nonfunctional) 

Nyttig (Useful) 5 4 3 2 1 Onyttig (Useless) 

Användbar (Useable) 5 4 3 2 1 Oanvändbar (Unusable) 

Varaktig (Durable) 5 4 3 2 1 Ovaraktig (Flimsy) 

Värdefull (Valuable)        

Värdefull (Valuable) 5 4 3 2 1 Värdelös (Worthless) 

Viktig (Important) 5 4 3 2 1 Oviktig (Unimportant) 

Väsentlig (Essential) 5 4 3 2 1 Oväsentlig (Inessential) 

Nödvändig (Necessary) 5 4 3 2 1 Onödig (Unnecessary) 
 
 

Utveckling och Syntes (Elaboration and Synthesis)       

Välarbetad (Well crafted)             

Noggrann (Meticulous) 5 4 3 2 1 Hafsig (Sloppy) 

Erfaren (Skilled) 5 4 3 2 1 Oerfaren (Unskilled) 

Omsorgsfull (Careful) 5 4 3 2 1 Slarvig (Careless) 

Elegant (Elegant)             

Behagfull (Graceful) 5 4 3 2 1 Klumpig (Awkward) 

Elegant (Elegant) 5 4 3 2 1 Grov (Coarse) 

Attraktiv (Attractive) 5 4 3 2 1 Oattraktiv (Unattractive) 

Organisk (Organic)             

Regelbunden (Orderly) 5 4 3 2 1 Oregelbunden (Disorderly) 

Välformad (Formed) 5 4 3 2 1 Formlös (Formless) 

Fullständig (Whole) 5 4 3 2 1 Ofullständig (Partial) 

Komplicerad (Complex)             

Invecklad (Intricate) 5 4 3 2 1 Enkel (Simpel) 
Komplicerad  
(Complicated) 5 4 3 2 1 

Okomplicerad 
(Straightforward) 

 
Övrigt (t.ex. åsikter om enkäten) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Produkt 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kreativa produkter 

 67

Produkt 2 
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Produkt 3 
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Produkt 4 
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Bilaga 5 
Ändringar i Enkäten 

 
Ordparen Energisk – Menlös och Fräsch – Överutnyttjad togs bort eftersom deltagarna i 
pilotundersökningen tyckte att dessa ord var svåra att använda för en bedömning av 
produkterna. Ordparen Nymodig – Förutsägbar och Ny – Gammal är lika i sin betydelse och 
endast ett av dem togs med i den slutgiltiga enkäten. Det ordpar som valdes bort var Nymodig 
– Förutsägbar eftersom dessa ord inte riktigt är motsatser och därför är det andra ordparet 
lättare att använda för en bedömning. Ordparet Unik – Ordinär togs bort eftersom detta ordpar 
hade liknande innebörd som ordparen Ovanlig – Vanlig och Originell – Alldaglig. Även 
ordparet Överraskande – Sedvanlig togs bort efter som innebörden i detta ordpar liknade 
innebörden i ordparen Häpnadsväckande – Förlegad och Förvånande – Alldaglig. Ordparet 
Chockerande – Ordinär togs bort eftersom det var svårt att använda för en bedömning av 
produkterna och dessutom hade en likartad betydelse som ordparen Förbluffande – Allmän 
och Oväntad – Väntad. Ordparet Adekvat – Inadekvat togs bort på grund av att det var svårt 
att förstå innebörden i och dessutom har liknande betydelse som ordparet Lämplig – 
Olämplig. Förståelig – Mystisk var ett ordpar som var svårt att använda för en bedömning av 
produkterna och togs därför inte med i den slutgiltiga enkäten. Ordparet har dessutom 
liknande innebörd som ordparet Tydlig – Otydlig. Ordparet Säker – Tvetydig togs bort 
eftersom just ordet säker var svårt att tolka för de produkter som ingick i undersökningen. 
Ordparet Rättfram – Underförstådd togs inte med eftersom dess innebörd liknade innebörden i 
ordparet Självklar – Oförklarad. Ordparen Utförbar – Omöjlig och Genomförbar – 
Ogenomförbar togs bort eftersom de var svåra att använda för en bedömning av produkterna 
med hjälp av enbart bilder. Ordparet Hanterlig – Ohanterlig togs inte med i den slutgiltiga 
enkäten eftersom dess innebörd liknade innebörden i ordparet Användbar – Oanvändbar och 
det dessutom var svårt att göra bedömningen med enbart bilder av produkterna. Ordparet 
Motiverad – Omotiverad togs bort eftersom det var svårt att förstå innebörden i dessa ord och 
hur de skulle tolkas för en bedömning av produkterna. Ordparet Oskattbar – Värdelös togs 
inte med i den slutgiltiga enkäten eftersom dess innebörd liknade innebörden i ordparet 
Värdefull – Värdelös. Betydande – Obetydande är ett ordpar som togs bort eftersom 
innebörden är mycket lik innebörden i ordparet Väsentlig – Oväsentlig. Ordparen Skicklig – 
Fuskverk, Välgjord – Fuskverk, Välarbetad – Obearbetad och Expert – Oduglig togs inte med 
i den slutgiltiga enkäten eftersom det var svårt att göra en bedömning av produkterna för 
dessa ordpar enbart med hjälp av bilder av produkterna. Ordparen Harmonisk – Irriterande 
och Förtjusande – Frånstötande var svåra att använda för en bedömning av de produkter som 
valts och togs därför inte med i enkäten. Ordparen Välordnad – Oordnad och Organiserad – 
Oorganiserad var även de svåra att använda för en bedömning av produkterna och togs inte 
heller de med i enkäten. Ordparen Komplett – Okomplett och Tillräcklig – Otillräcklig togs 
bort eftersom innebörden liknade innebörden i ordparet Fullständig – Ofullständig. Ordparet 
Perfekt – Bristfällig togs bort eftersom det var svårt att använda för en bedömning av de 
produkter som ingick i undersökningen. Även ordparen Utsirad – Vanlig och Intressant – 
Tråkig togs bort eftersom de var svåra att använda för en bedömning av produkterna 
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Bilaga 6 
Hur definierar du begreppet kreativitet? 
 
Idè 
 
Kvinnor 
Idérikedom med många infallsvinklar till lösning. 
Idérikedom 
Komma med många idéer. 
Kreativitet ≈ Påhittighet 
Män 
Påhittig med mycket idéer. 
En process där det är högt till tak och tankar och idéer flödar. 
Att ha många idéer. 
 
 
Kvinnor 
Nyskapande idéer 
Förmåga att snabbt/enkelt komma på nya idéer eller lösningar på problem. 
Förmåga att komma på nya idéer. 
Nytänkande idéer, ny design, flera användningsområden. 
Män 
Förmågan att komma på nya lösningar och idéer eller att använda gamla på nya sätt. 
Förmåga att komma på idéer, framförallt nya grepp och infallsvinklar. 
Att kunna komma på nya synvinklar och idéer som kan tillämpas på ett givet problem. 
 
Tanke 
 
Kvinnor 
Nytänkande idéer, ny design, flera användningsområden. 
Nytänkande 
Män 
Nytänkande 2 
Förmågan att tänka sig in i olika miljöer och kunna utforma nya redskap därefter. 
Nytänkande utmanande – förmåga att tänka i egna (ofta nya) banor 
Fritt (kanske flummigt) tänk som resulterar i något nytt. 
Möjligheten att tänka ut och visualisera lösningar som inte redan finns. 
 
Kvinnor 
Förmåga att tänka utanför existerande ramar. 
Att våga tänka nytt och annorlunda. 
Fritänkande  
Se utanför ramarna 
Förmågan att se nya möjligheter som ligger utanför ramarna för det ”vanliga”, kan gälla alla 
möjliga situationer. 
Se möjligheter när andra ”backar”.  
Män 
”Att tänka utanför lådan” 2 
Tänka utanför ”boxen”. 
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Förmågan att tänka utanför gängse normer. 
En process där det är högt till tak och tankar och idéer flödar. 
 
Lösning 
 
Kvinnor 
Idérikedom med många infallsvinklar till lösning. 
Att kunna komma på nya lösningar/produkter. 
Förmåga att snabbt/enkelt komma på nya idéer eller lösningar på problem. 
Att frångå det självklara, vanliga, förutbestämda och på nya sätt, nya angreppssätt lösa 
problem. 
Komma på olika saker (utföranden t.ex. ett arbetssätt) som inte redan finns, använda sin 
fantasi. 
Män 
Att kunna komma på nya lösningar på problem. 
Förmågan att komma på nya lösningar och idéer eller att använda gamla på nya sätt. 
Möjligheten att tänka ut och visualisera lösningar som inte redan finns. 
Att kunna komma på nya synvinklar och idéer som kan tillämpas på ett givet problem. 
Förmågan att tänka sig in i olika miljöer och kunna utforma nya redskap därefter 
 
Övrigt 
 
Kvinnor 
Känsla för färg och form. 
Män 
Att man kan uttrycka sig väl i språk, formgivning. 
Förmågan att skapa saker. 
Fantasifullt skapande 
Förmåga att måla upp egna innovativa bilder eller föremål i huvudet. 
Förmågan att skapa. 
 
Kvinnor 
Annorlunda 
Ovanligt 
Innovation 
Nyskapande 3 
Något som är nytt, skapande, utvecklande 
Anlag/förmåga att handla/skapa 
 
Män 
Nya infallsvinklar 
Förmågan att se nya användningsområden för olika saker. 
Någon som gör något nytt. 
Uppfinningsrikedom 
Att se möjligheter där andra ser hinder. 
Resultatfokuserat arbete. 
Drivet arbete. 
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Bilaga 7 
Hur definierar du en kreativ produkt? 
 
Nyhet 
Kvinnor 
Något som på ett nytt sätt löser ett gammalt problem. 
En ny produkt eller en gammal produkt som designats på nytt sätt. 
Nytänkande 
Nya lösningar på kända problem. 
Hur man lyckats tänka outside-the-box vid skapandet. 
Uppfyller ett befintligt eller nytt behov på ett nytt sätt. 
Något nytt, med en smart tanke bakom. 
Den är ny (alltså för marknaden), har många användningsområden, annorlunda, finurlig, gör 
en förvånad. 
Nya smarta lösningar, förbättringar. 
En nytänkande produkt, något som inte har varit uppfunnet/sammansatt tidigare. 
En produkt som bidrar med något nytt till samhället. 
En produkt som på ett nytt, unikt sätt löser ett problem. 
Män 
En originell idé till ett bra och användbart syfte. 
En produkt som är nyskapande och fyller ett befintligt behov. 
Ny produkt som är praktisk. 
Ny produkt 
Nytänkande 
Nytänkande och smart 
Att den har nya egenskaper. Kombinerar gamla egenskaper. 
En produkt som erbjuder nya lösningar, någon har verkligen ”tänkt till” i utvecklingen och 
designen av produkten. 
En produkt som uppfyller behov på ett sätt ingen annan produkt gjort innan. 
Någon som funnit och tagit fram det ingen annan sett. 
En produkt som ger användaren en ny upplevelse oavsett om användningsområdet är nytt 
eller gammalt. 
En produkt som använder kända principer och kombinerar dessa till nya produkter. 
 
Överraskning 
Kvinnor 
Den är ny (alltså för marknaden), har många användningsområden, annorlunda, finurlig, gör 
en förvånad. 
 
Lösning 
Kvinnor 
Nya smarta lösningar, förbättringar. 
Nya lösningar på kända problem. 
Män 
En produkt som erbjuder nya lösningar, någon har verkligen ”tänkt till” i utvecklingen och 
designen av produkten. 
 
Förståelig 
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Användbar 
Kvinnor 
Mångfaldig och betydande användbar 
Män 
En originell idé till ett bra och användbart syfte. 
Ny produkt som är praktisk. 
Genom en uttänkt användning. 
Användbar 
 
Värdefull 
Kvinnor 
En smart lösning du ”behövt” men inte tänkt på. 
Uppfyller ett befintligt eller nytt behov på ett nytt sätt. 
Den ska kännas vettig och lösa något som behöver lösas, inte krångla till saker i onödan. 
Män 
Något som har ett meningsfullt innehåll och en smart lösning. 
En produkt som är nyskapande och fyller ett befintligt behov. 
En produkt som uppfyller behov på ett sätt ingen annan produkt gjort innan. 
 
Komplexitet 
Kvinnor 
En nytänkande produkt, något som inte har varit uppfunnet/sammansatt tidigare. 
Män 
Att den har nya egenskaper. Kombinerar gamla egenskaper. 
En produkt som använder kända principer och kombinerar dessa till nya produkter. 
 
Övrigt 
Kvinnor 
Har aldrig hört uttrycket förut. 
 
En kreativ produkt har något extra – som skiljer sig från andra produkter. 
 
Män 
Något som främjar skapande. 
 
En produkt som ifrågasätter ett gammalt vedertaget koncept. 
Något som bryter mot gamla föreställningar om hur något skall utformas. 
 
Kvinnor 
Mångfaldig och betydande användbar 
Den är ny (alltså för marknaden), har många användningsområden, annorlunda, finurlig, gör 
en förvånad. 
Vet inte. Kanske en produkt som man får använda som man själv vill, kan användas till 
mycket. 
En produkt som enkelt kan förändras och/eller hanteras på olika smarta sätt. 
En ny produkt som kan användas på flera olika sätt. 
Män 
En produkt som försöker lösa många problem. 
Antingen en produkt som har många användningsområden t.ex. en kniv som man kan skära 
saker med och även skruva upp saker. 
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Bilaga 8 
Vad är den viktigaste egenskapen hos en kreativ produkt? 
 
Nyhet 
Kvinnor 
Nytänkande 2 
Nyskapande 
Den ska vara nytänkande och tillgodose behov. 
Män 
Nytänkande 
Nyskapande 2 
 
Överraskning 
Män 
Aha – Känslan 
 
Lösning 
Kvinnor 
Funktion 
Funktionen 
Funktionell 
Bra lösning på aktuellt problem. 
Effektiv 
Män 
Att lösa problem 
Lösa ett problem på ett ovanligt smidigt sätt. 
Funktionell 
Att den fungerar för sitt ändamål. 
Funktionen 
Som med alla produkter, att den fungerar bra i sitt syfte. 
 
Förståelig 
Män 
Lätt att förstå 
 
Användbar 
Kvinnor 
Att den är praktisk. 
Användarvänlig 
Lätt att använda. 
Användbar i ett oväntat område. 
Män 
Användbar 
Att den är användbar. 
Användbar 
Att den inte överspexats till oanvändbarhet. 
Just hur pass praktisk den är. 
 
Värdefull 



Kreativa produkter 

 78

Kvinnor 
Den ska vara nytänkande och tillgodose behov. 
Män 
Att den fyller ett behov. 
Fylla ett behov 
 
Komplexitet 
 
Övrigt 
Kvinnor 
Flexibilitet 
Att den kan användas på flera sätt. 
Förändringsmöjligheterna 
Banbrytande 
Män  
Ergonomisk 
Beror på situationen. 
Frihet (typ gamla tekniklegot) 
Relativt enkel 
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