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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka priming med exempels påverkan på skapelsers 

kreativitet. Effekterna av priming skulle testas i formen av egenskapspriming såväl som 

konceptuell priming och mätas utifrån både en användbarhetsaspekt och en originalitetsaspekt. 

Ett delsyfte var också att undersöka sambandet mellan intresset för att ta fram en skapelse och en 

skapelses grad av originalitet samt användbarhet. 

Primingeffekterna prövades genom ett experiment där 36 studenter delades in i 3 grupper 

som fick i uppgift att ta fram IT-lösningar för kollektivtrafiken. 2 av grupperna primades med var 

sitt exempel på hög originalitet respektive hög användbarhet.  

Effekterna av egenskapspriming undersöktes sedan genom en jämförelse mellan 

grupperna över hur stor andel av de framtagna lösningarna som innehöll egenskaper från 

exemplen. För att undersöka effekterna av konceptuell primingen gjordes en jämförelse av 

originaliteten och användbarhet hos dessa gruppers lösningar jämfört med de framtagna av en 

kontrollgrupp utan tillgång till exempel. Lösningarnas originalitet och användbarhet bedömdes 

av en expertgrupp bestående av forskare inom kreativitet och branschaktiva inom området. 

Denna expertgrupp bedömde även sitt intresse för att ta fram de olika lösningarna. Denna 

bedömning tillsammans med de två tidigare användes för att undersöka sambandet mellan 

intresset för en lösning och lösningens originalitet respektive användbarhet. 

Resultatet av studien visade på ett signifikant positivt samband hos båda grupperna av 

bedömare mellan en lösnings användbarhet och intresset för att ta fram lösningen. Ett signifikant 

positivt samband gällande en lösnings originalitet och intresset för denne kunde dock endast 

uppvisas hos forskare medan de branschaktiva visade på ett osignifikant negativt samband 

mellan de två. 

Resultatet av egenskapspriming och konceptuell priming visade inte överlag på några 

signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Studien anses vara av vikt då den visar på hur en ökning av kreativiteten på skapelser 

inom en organisation inte behöver betyda en ökning av organisationens kreativitet p.g.a. 

ointresset i att omfamna och satsa på dessa lösningar.  

Vidare visar studien på hur primingeffekter är svåra att skapa i situationer som i högre 

grad ska efterlikna de i verkliga livet och hur vidare forskning behövs på området för att 

kartlägga variabler som påverkar priming och primings begränsningar.  

 

Nyckelord: kreativitet. bias, priming, exempel   
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Abstract 

The aim of the study was to examine priming with example’s impact on ideas creativity, 

regarding usability and novelty both as a result of targeting priming and conceptual priming. A 

subsidiary aim was to examine the relationship between an idea’s degree of originality and 

usefulness and the interest in pursuing the idea. 

The effects of priming were tried in an experiment involving 36 students who were asked 

to develop IT solutions for public transport. The students were randomly divided into two 

experimental groups and one control group. The members of the experimental group were 

primed with an example with high originality respectively usability. The solutions were given 

two indexes on how many of the properties of respective examples were found in the solutions. 

Their degree of originality and usefulness were also assessed by a group of experts. This group 

also assessed their interest in the respective solution. 

The study revealed a significant positive correlation between a solution's usability and 

interest of the solution. A positive significant correlation could also be seen between a solution's 

originality and the interest of the solution, but only in the group of analysts consisting of 

scientists. Among the industry-experts the results instead pointed toward a negative relationship 

between originality and interest, although a non-significant relationship. 

There were no significant differences between the group’s solutions regarding their 

degree of originality and usefulness nor the frequency in which features from the example was 

found in the solutions. 

The study is of importance because it shows how increases in the creativity of solutions 

produced by individuals and employees not necessarily lead to an increase in the creativity of an 

organization, due to lack of interest in embracing and invest in these creative solutions.  

The study also reflects the difficulties in transferring priming effects discovered in a lab 

environment to situations that more closely resembles those in real life. Further research is 

necessary to broaden the knowledge regarding variables that affects priming and the limits 

between which priming exist. 

 

Key words: creativity, bias, behavioral priming, example 
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Förord 

Här vill jag egentligen bara tacka alla er som gjort denna uppsats möjlig. 

 

Ni problemlösare som bistod med ert intresse och er kreativa förmåga,  

ni expertbedömare som lånade mig er expertis och er tid,  

ni handledare och lärare inom ämnet som visade mig tålamod och förståelse,  

ni lärare inom andra ämnen som ansåg att mitt arbete var viktigt nog för att ge av er lektionstid 

och så ni, mina vänner, för att ni fortfarande finns där nu när jag är klar. 

 

Tack till alla er!  

Er hjälp är oerhört uppskattad. 

/Michael 
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Inledning 

 

Att kreativitet är något bra och en önskvärd förmåga hos människor är det knappast 

någon som ifrågasätter och tankarna förs snabbt till exempel på extraordinär kreativitet och 

framstående individer inom sina områden såsom Galileo, da Vinci och Einstein. Vid närmare 

eftertanke inser man dock snart att kreativitet inte bara spelar roll vid dessa extraordinära nivåer 

utan att kreativitet är något som spelar en central roll i beslut och ageranden på alla nivåer och 

hos alla individer amatörer likväl som experter. 

Alencar (2012) lyfter fram vikten av kreativitet ytterligare genom att benämna det en 

huvudresurs för människor, såväl som för organisationer och samhället i stort. Detta menar 

Alencar (2012) då kreativitet; ger individen förmågan att hantera oförutsedda situationer, så väl 

som att dra nytta av möjligheter; är nödvändig för organisationers överlevnad i en värld av ökad 

konkurrens där det enda som förblir konstant är behovet av förändring; samt då kreativitet är ett 

av de verktyg som måste användas för att möta det ökande antalet utmaningar planeten står inför 

inom områden såsom hälsa, utbildning och arbete.   

I och med att kreativitet är av sådan stor betydelse för individen, samhället och enskilda 

organisationer så uppstår en naturlig fråga rörande hur man kan uppmuntra kreativitet. James och 

Drown (2012) bekräftar också att frågor rörande hantering och vård av kreativitet är centrala 

bland organisationsspecialister och företagsledare såväl som organisationsforskare. Som medlem 

av den senare gruppen anser James och Drown (2012) dessutom att åtgärder kring dessa frågor 

bör utgå från en vetenskaplig grund rörande kreativitet.  

En sådan grund utgår också Alencar (2012) när hon tar fram ett antal faktorer som kan 

underlätta såväl som försvåra förekomsten av kreativitet inom en organisation. Dessa faktorer är 

knutna till personalen som individ och som grupp, ledarskapet och organisationens kultur. 

Alencar (2012) menar att man på individnivå kan underlätta kreativitet genom att anställa 

medarbetare med specifika förmågor och personligheter såsom självsäkerhet, ihärdighet, 

öppenhet och risktagande. Kreativiteten kan enligt Alencar (2012) vidare på gruppnivå öka eller 

minska genom interaktionen av individernas förmågor och personligheter. På organisationsnivå 

tar Alencar (2012) upp hur kreativiteten påverkas av organisationens kultur, genom dess öppen 

den är för nya idéer, och ledarskapet, efter vilka incitament och vilken tid som ges. 

Att söka efter vissa specifika personligheter hos potentiella anställa, att värna om en 

kultur som tillåter nytänkande och att ge rätt incitament och nog med tid för att möjliggöra 

kreativitet kan tyckas vara en liten ansträngning för att tillägna sig något som är av sådan stor 

vikt. Staw (1995) anser dock att verkligheten är något helt annat, att bedrifter i Galileos magnitud 
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inte är möjliga att uppnå utan att behöva betala samma kostnader samt att kreativitet är något få 

strävar efter när de väl har insett vad det innebär.  

Staw (1995) tar upp samma områden som Alencar (2012) men menar att för en 

organisation att vara kreativ så räcker det inte med att anställa personal med vissa specifika 

förmågor utan man måste anställa personal vars färdigheter ligger utanför de som organisationen 

just nu är i behov av och personers vars värderingar och mål inte stämmer överens med 

organisationen. Vidare anser Staw (1995) att medarbetare bör uppmuntras att inte anamma någon 

central företagskultur då detta riskerar att minska originaliteten i deras åsikter. Organisationen 

bör heller inte använda sig av policys och direktiv utan istället uppmuntra olydnad och 

opponering mot de satta målen för att möjliggöra en mångfald av perspektiv och mål (Staw, 

1995). Till sist menar Staw (1995) att för en organisation ska kunna bli kreativ så krävs det att 

den tar risker, lägger resurser på personal som arbetar i motsatta riktningar innan beslut tas om 

vilken linje man ska följa samt satsar på det som framstår som dåraktigt framför det som framstår 

som vist. Detta beskriver Staw (1995) som den riktiga vägen till kreativitet och som anledningen 

till varför så många ser kreativitet som något bra men så få väljer att ta stegen för att nå dit. 

Utifrån Staws (1995) teorier vore det önskvärt med en mindre omfattande metod för att 

öka kreativiteten. En metod som också var mindre kostsam, tidsödande och som inte påtvingade 

organisationerna samma typ av risktagande. En sådan metod kanske också finns, eller rättare sagt 

fenomen.  Priming kallas fenomenet, och innebär att en individs tankar och ageranden påverkas 

av subtila miljöfaktorer där individen är omedveten om deras effekter på denne (Bargh, Chen, & 

Burrows, 1996).  

Att detta fenomen kan vara av nytta för organisationer visade Latham och Shantz (2011) i 

en studie där de genom att exponera individer på ett call-center för en miljöfaktor i form av en 

bild på en springande kvinna, förbättrade deras prestation under ett 4-timmars skift. Latham och 

Shantz (2011) menar att man genom priming kan åstadkomma ett undermedvetet målfokus med 

samma fördelar som ett medvetet sådant, men där medarbetaren besparas förbrukningen av 

kognitiva resurser.  

Om priming kan ha dessa effekter på en individs prestation så är det inte orimligt att tro 

det också skulle kunna ha effekter på en individs kreativitet.  

Kreativitetens vikt för organisationer och möjligheterna att med enkla medel kunna 

påverka denna med priming är således det som ligger till grund för denna studie.  
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Kreativitet 

Kreativitet är ett fenomen där studierna kring det enklast kan sammanfattas som 

mångfacetterade (se Guilford, 1950; Torrance, 1979; Amabile, 1983; Weisberg, 1986; Simonton, 

1994). Guilford (1950) och Torrance (1979) t.ex. ser på kreativitet som resultatet av kreativa 

kognitiva processer, processer som kan mätas enskilt med hjälp av psykometriska tester för att 

sedan få en uppfattning om en individs kreativitet. Guilford (1950) associerar i synnerhet en 

sådan process med kreativitet, nämligen divergent tänkande och genom test av divergent 

tänkande menade han att slutsatser kunde dras om en individs kreativitet.  

Detta medan Amabile (1983) uppmärksammat personlighetsegenskaper hos personer med 

högre kreativitet och skapat en teori om kreativitet som ett resultat av personlighetsegenskaper. 

Amabiles (1983) lyfter ur ett socialpsykologiskt perspektiv vidare upp vikten av den tillfälliga 

faktor inre motivation.  Simonton (1994) lyfter också fram faktorer rörande social kontext i form 

av kulturell mångfald, tillgången till finansiella resurser samt konkurrenter ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv.  

Weisberg (1986) ser istället ur ett kognitivt perspektiv på kreativitet som inget annat än 

extraordinära resultat av ordinära kognitiva processer. 

Denna mångfacettering leder till flertalet skiljande definitioner av kreativitet men på 

senare år har dock definitionerna börjat likna varandra och inom vissa områden formas till något 

som kan ses som en konsensus. Mayer (1999) och Mumford (2003) t.ex. pratar om kreativitet 

som en process som leder till skapandet av produkter som är originella och användbara, medan 

Sternberg och Lubart (1999) definierar kreativitet som en förmåga att skapa produkter som är 

både originellt och passande (användbart anpassat efter begränsningar i uppgiften).  

Meningsskiljaktigheter finns alltså fortfarande angående vad kreativitet är medan större 

enighet råder kring resultatet av kreativitet; produkter som är kreativa då de är både originella 

och användbara. Detta stämmer även överens med definitioner givna av Amabile (1996) och 

Weisberg (1993) där kreativitet är skapandet av något som är både originellt och användbart med 

hänsyn till önskade mål. Även utifrån ett organisationsperspektiv finns denna syn på kreativitet 

där James och Drown (2012) anser att det som tyder på att en skapelse är ett resultat av 

kreativitet är dess originalitet och användbarhet utifrån en specifik målorientering. 

Trots avvikande åsikter angående skeenden som leder till fenomenet kreativitet så tycks 

det alltså råda en konsensus kring att kreativitet kan bedömas utifrån det skapade och att det 

skapade ska anses som åtminstone originellt och användbart för att ses som ett resultat av 

kreativitet. Denna definition av kreativitet är också den som kommer användas i den aktuella 

studien. 
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Avstånd från kreativitet. Som nämnts tidigare så finns det trots vinsterna med 

kreativitet ett visst avståndstagande från kreativitet. Staw (1995) benämner kostnad, risktagande 

och behovet av en alltför omfattande förändring som skäl till detta avståndstagande. Även 

Mueller, Melwani och Goncalos (2012) visar i en studie på ett avståndstagande från kreativt och 

mer specifikt kreativitet till förmån för användbarhet. Detta avvisande uppstod i situationer under 

vilka individer kände osäkerhet och kunde uppmätas implicit medan deltagarna visade en positiv 

explicit attityd till kreativitet (Mueller et al, 2012). Resultatet av de två studierna visar på hur 

kreativitet utåt sätt är något positivt medan det egentligen finns ett bias emot kreativitet. 

 

Priming 

En specifik definition av studier kring priming presenteras av Bargh och Chartrand 

(1997) enligt vilken primingstudier har till avsikt att studera ”effekterna av en aktuell 

situationskontext och hur dessa miljöfaktorer får den allmänna individen att tänka, känna och 

bete sig annorlunda än annars” (s.2). Vidare beskriver Bargh och Chartrand (1997) att 

miljöfaktorernas aktivering av ett annorlunda sätt att tänka, känna och bete sig sker omedvetet 

och att effekterna är tillfälliga.  

Bargh var också en av initiativtagarna till den förmodligen mest citerade studien av 

priming (Barg et al, 1996). Primingeffekter testades här genom att mäta hastigheten med vilka 

deltagare gick igenom en korridor efter att ha primats med miljöfaktorn; ord associerade till äldre 

människor. Resultatet av studien visade på att deltagare som hade primats med orden associerade 

till äldre gick i snitt långsammare än en kontrollgrupp som hade primats med neutrala ord. Bargh 

et al (1996) förklarar detta beteende med att, genom att exponeras för ord associerade till 

stereotypen ”äldre människor” så aktiverades omedvetet stereotypen ”äldre människor” hos 

individerna. Detta menar Bargh et al (1996) leder till en förändring av beteende som är i linje 

med stereotypen och då stereotypen ”äldre människor” innehåller egenskapen ”långsam” så 

anammades detta beteende av respondenterna. Genom att inga av orden som deltagarna primades 

med gick att associera till egenskapen ”långsam” utan endast stereotypen ”äldre människor” 

visade även Bargh et al (1996) studie på hur inte bara egenskaper aktiveras genom priming utan 

även mer konceptuella konstruktioner såsom stereotyper. 

Dock innebär inte att aktiveringen sker omedvetet att personen i fråga måste vara 

omedveten om själva miljöfaktorn. Inom forskningen har lyckad priming skett både vid 

supraliminal och subliminal exponering, d.v.s. både då deltagarna varit medvetna om 

miljöfaktorn de har primats med och då de varit omedvetna om miljöfaktorn.  
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Aarts och Dijksterhuis (2003) studie är ett exempel på effektiv supraliminal priming där 

ljudnivån med vilken personer läste upp ord från en dataskärm påverkades (blev lägre) av ifall 

personen en stund innan uppläsningen hade exponerats för en bild av ett bibliotek. Exempel på 

subliminal priming återfinns i ett av experimenten i Bargh et al. (1996) studie där personers 

hotfullhet i samband med en icke-fungerande dator ökades då personen hade fått en bild av en 

ung afro-amerikan subliminalt presenterad på en dataskärm innan.  

Bargh och Morsella (2008) anser dock att supraliminalt priming är att föredra framför 

subliminal priming, då studier baserade på medveten exponering för faktorer har en högre 

ekologisk validitet, d.v.s. resultaten av dessa går i högre grad att generalisera till situationer 

utanför labbmiljön såsom t.ex. arbetet inom en organisation.  

Vid tillämpningen av resultat från primingstudier inom organisationer så är även tiden i 

vilken dessa effekter varar central och även om Latham och Shantz (2011) i sin studie visar på 

primingeffekter som håller i sig upp emot 4 timmar så hävdar Bargh och Morsella (2008) att 

priming endast är effektiv under en kortare tid, vilket i så fall skulle kunna minska nyttan av 

primingeffekter för organisationer.  

Även om primingeffekter har uppmäts när individen är medveten om miljöfaktorn så 

visar ytterligare studier på att primingeffekter utgår när individen också är medveten om de 

ämnande effekterna en miljöfaktor avser att ha på denne. Detta visar Laran, Dalton och Andrade 

(2011) i en studie där deltagares köpbeteende granskades efter exponering till slogans med olika 

budskap. Studien visade inte bara på att deltagarna inte påverkades i linje med budskapen om att 

spara eller slösa utan på att deltagarna agerade i motsats till budskapet med vilket de hade 

primats. Laran et al (2011) benämner detta "reversed priming" och förklarar det som en 

automatisk korrigering gentemot försök till övertalning. 

Kritik till Priming. Priming utefter Bargh et als (1996) definition av begreppet är i 

skrivande stund mycket omdebatterat (se Bower, 2012; och Yong, 2012) där själva existensen av 

priming ifrågasätts. Kritiken emot priming och studierna kring priming grundar sig till stor del i 

svårigheterna med att replikera tidigare studier vilket Doyen et al (2012) visat tydliga bevis på. I 

en studie visar Doyen et al (2012) på hur Bargh et al (1996) resultat går att replikera endast när 

experimentledarna var medvetna om de förväntade effekterna. Utifrån det menade Doyen et al 

(2012) att de påstådda primingeffekterna i Bargh et als (1996) studie i själva verket var resultat 

av experimental bias.  

Svårigheterna med att replikera ett positivt resultat av studier kring priming är dock inte 

den enda kritiken mot effekten av priming. Bower (2012) beskriver hur forskare genom att 

selektivt välja ut vilken data de rapporterar minskar den statistiska styrkan i deras resultat. Yongs 
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(2012) beskrivning av hur negativa resultat har liten chans att bli publicerade då vetenskapliga 

tidskrifter favoriserar positiva resultat kan vara en förklaring på detta beteende.  

Förutom svårigheten att publicera negativa resultat så tar både Bower (2012) och Yong 

(2012) upp svårigheterna med att publicera replikationer av studier detta menar de leder till en 

svårighet i att motbevisa effekter av priming då bevisen som talar emot dem inte får någon plats i 

litteraturen. Det finns därför anledning att tro att effekterna av priming är mycket svagare och 

mer sällsynt än vad som framstår från tidigare publicerad forskning. 

 

Kreativitet och Priming 

Tidigare forskning kring priming av kreativitet har skett i formen av experiment som till 

stor del fokuserat på exempel som den miljöfaktor med vilken deltagare har primats (se Jansson 

& Smith, 1991; Landau & Lehr, 2004; och Marsh, Bink, & Hicks, 1999). Andra typer av 

miljöfaktorer har dock också använts såsom i Marsh, Landau och Hicks (1997) studie där 

primingen skedde genom att deltagare först fick ta fram idéer i en grupp och sedan fick i uppgift 

att ta fram idéer individuellt som skilde sig ifrån de som tidigare hade tagits fram.  

Resultatet från studier kring båda typerna av priming visar på att egenskaper från 

miljöfaktorerna återkommer i högre grad hos skapelser från den gruppen deltagare som har 

primats med dessa än hos en kontrollgrupp, oavsett om skapelserna bestod av ord (Landau & 

Lehr, 2004), fantasidjur (Marsh et al, 1999), cykelhållare (Jansson & Smith, 1991) eller lösningar 

för att minska antalet trafikolyckor (Marsh et al, 1997). 

Vidare pekar studier på att inte bara egenskaper kopieras utan även generella koncept. 

Marsh et al (1999) uppvisar t.ex. ett sådant resultat i en studie där deltagare som hade primats 

med exempel innehållande egenskaper kopplade till hotfullhet, i större grad producerade egna 

skapelser med egenskaper som kunde kopplas till hotfullhet. Marsh et al (1999) ser kopiering av 

egenskaper och koncept som former av konformering, d.v.s. anpassning efter en tidigare 

etablerad norm, och delar upp det i termerna ”conceptual conformity” och ”targeting 

conformity”.  

I föreliggande studie kommer termerna ”konceptuell konformitet” och 

”egenskapskonformitet” användas vilket kan ses som en försvenskning av termerna, vidare 

kommer primingen som leder till dessa typer av konformitet benämnas ”konceptuell priming” 

respektive ”egenskapspriming”.   

Andra teorier menade istället att kopieringen i själva verket berodde på att tidigare 

minnen och erfarenheter hade aktiverats av primingen och därför var mer lättillgängliga hos 

priminggruppen än hos kontrollgruppen (Marsh, Landau, & Hicks, 1996). Marsh et al (1996) 
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motbevisade dock denna teori, då de i sin studie kunde visa på hur även egenskaper och 

kombinationer av egenskaper som inte kunde ses som naturligt förekommande i vår vardag, 

kopierades till efterföljande skapelser. Deltagarna i Marsh et als (1996) studie som primades med 

exempel innehållande egenskaper som inte var naturligt förekommande, tog även fram egna 

skapelser vars egenskaper i högre grad bedömdes som originella än egenskaper hos skapelser 

från övriga grupper. Utifrån Marsh et al (1999) teori om konceptuell konformitet skulle det 

innebära att även originalitet är ett koncept som deltagare anpassar sig till. 

Inte heller tycks egenskapernas lämplighet för uppgiften vara av vikt då Jansson och 

Smith (1991) i sin studie visade på hur även uppenbara designbrister kopierades över till senare 

skapelser. 

Jansson och Smiths (1991) gör även de en uppdelning av konformitet, med konformitet i 

form av ”mental set” och konformitet i form av ”functional fixedness". Konformitet i form av 

mental set menar Jansson och Smith (1991) är konformitet till de givna exemplen som beror på 

att deltagaren styrs åt att tänka i en viss riktning, medan konformitet i form av functional 

fixedness handlar om en djupare rotad uppfattning om hur ett visst problem ska lösas eller hur 

specifika föremål ska användas. En teori hämtad ifrån Maier (1931) och en typ av konformitet 

som är oberoende av tillgången till exempel då den etablerade normen till vilken egenskaper 

anpassas redan finns. 

Jansson och Smiths (1991) studie är för övrigt en av få studier där skapelserna som togs 

fram skulle vara anpassade till situationen i vilka de ska användas, d.v.s. de skulle vara 

användbara. Dock mättas inte graden av användbarhet hos skapelserna utan endast graderna av 

originalitet och flexibilitet vilka minskade genom priming med exempel (Jansson & Smith, 

1991). 

 

Problemformulering 

Även om tidigare studier tydligt har visat på att kreativitet kan påverkas genom tillgången 

till exempel så finns det en del begränsningar i denna forskning. Dels så har primingeffekterna på 

kreativitet till största delen uppmätts genom bedömning av skillnader i hur många idéer som 

skapats, grad av flexibilitet och originalitet samt frekvensen av konceptuell konformitet och 

egenskapskonformitet.  

Utifrån synen på kreativa skapelser som både originella och användbara kan man därför 

hävda att primingeffekter på kreativitet inte har undersökts fullt ut och att specifik kunskap 

saknas om effekterna av priming på skapelsers användbarhet.  
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Ytterligare en begränsning i tidigare forskning är graden i vilken experimenten har 

efterliknat verkliga situationer. I flertalet studier har deltagarna inte behövt ta hänsyn till 

situationen i vilken skapelserna ska verka och i de fall ett sådant krav finns så har de istället fått 

specificerat vilka behov skapelserna ska uppfylla. Detta skapar en vakans bland studier rörande 

priming av kreativitet gällande situationer där deltagaren ska ta fram skapelser som måste vara 

anpassade till situationen och där deltagaren själv måste identifiera vilka behov som måste 

uppfyllas för att de ska vara anpassade.  

Även bland studierna kring bias gentemot kreativitet så finns det ett behov av 

komplettering, framförallt för att öka den ekologiska validiteten hos Mueller et als (2012) 

resultat.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att komplettera tidigare forskning kring priming av 

kreativitet, dels genom att inkludera användbarhet som beroendevariabel och dels genom att 

utföra ett experiment som i stor grad efterliknande en verklig situation. Ett delsyfte var också att 

undersöka huruvida bias emot kreativitet gick att upprepa i en öppen bedömning av intresset för 

skapelser. 

Baserat på tidigare forskning ställdes följande hypoteser;  

(i) Genom tillgången till exempel kommer, i enlighet med Marsh et al (1999) teori om 

egenskapskonformitet, egenskaper från exempel återfinnas i högre grad hos en primad grupps 

skapelser jämfört med skapelser hos en kontrollgrupp utan tillgång till exempel.  

(ii) Genom tillgången till exempel med hög originalitet respektive användbarhet kommer 

framtagna skapelser, i enlighet med Marsh et al (1999) teori om konceptuell konformitet, att 

uppvisa en högre grad av originalitet respektive användbarhet i jämförelse med skapelser 

framtagna av en kontrollgrupp utan tillgång till exempel.  

Utifrån delsyftet ställdes också följande frågeställning; 

Finns det något samband mellan en skapelses originalitet respektive användbarhet och 

intresset för att ta fram skapelsen? 

 

Metod 

Deltagare 

39 studenter vid ett mellanstort universitet i Sverige valdes ut genom ett tillfällighetsurval 

som skedde i slutet av två föreläsningar samt i lärosätets cafeteria. De delades slumpvis in i 3 

grupper, 1 kontrollgrupp och 2 experimentgrupper, se tabell 1. Könsfördelningen var 29 män och 
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10 kvinnor. Genomsnittsåldern bland urvalet var 25,9 år (SD 6,5) och ingen signifikant skillnad i 

ålder fanns mellan grupperna [F(2,36)=0,72, p= 0,50]. 

 

___________________ 

Tabell 1 här 

                   ___________________ 

 

Design 

Studien var utformad som ett experiment där deltagarna fick i uppgift att formulera en IT-

lösning som skulle få fler att resa med kollektivtrafiken, se bilaga 1. Uppgiften valdes utifrån 

kriterierna att deltagarens skapelse skulle behöva vara anpassad efter en situation och att 

deltagaren själv skulle behöva identifiera behoven skapelsen skulle fylla.  

Designen var i form av en enkel-faktor multipel-behandling design utan förtest, bestående 

av 3 grupper, en kontroll grupp samt två experimentgrupper. De två experimentgrupperna fick 

tillsammans med en problemformulering var sitt exempel på en lösning med hög originalitet 

respektive användbarhet. Tillgången till dessa exempel var den oberoende variabel medan 

beroendevariablerna var graden av originalitet respektive användbarhet hos lösningarna samt 

frekvensen i vilken egenskaper ifrån exemplen återfanns hos lösningarna.  

 

Instrument 

CAT - Consensual Assessment Technique. En modifierad version av CAT (Amabile, 

1982) användes för att bedöma effekterna av konceptuell primingen i studien.  

CAT (Amabile, 1982) är en teknik för att bedöma kreativiteten hos en skapelse. Tekniken 

går ut på att en grupp experter med kunskap inom området, bedömer en skapelse efter deras 

subjektiva uppfattning om kreativitet på en femgradig skala där 1 är ”Mycket okreativ” och 5 är 

”Mycket kreativ”.  Användningen av CAT förespråkas av Kaufman (2007) då den uppvisat hög 

validitet samtidigt som den varit känslig nog för att upptäcka situationsspecifika förändringar. 

Detta gör CAT speciellt lämplig att använda i experiment där syftet är att manipulera situationen 

för att åstadkomma förändringar. Ytterligare menar Kaufman (2007) att CAT har en stor styrka i 

att det mäter fenomenet kreativitet istället för att mäta en förmåga som i sin tur anses vara 

kopplat till kreativitet, på så sätt är man genom användandet av CAT inte begränsad till en viss 

teori angående kreativitet. 
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Datainsamlingsmetod 

Exempel. Exemplen som användes för primingen var hämtade ifrån tidigare framtagna 

IT-lösningar inom kollektivbranschen där en expert på branschen tog fram ett exempel på hög 

originalitet, samt ett på hög användbarhet, se bilaga 2.  

Exemplens grad av originalitet och användbarhet bedömdes tillsammans med de 

framtagna lösningarna (se Bedömning konceptuell priming). Signifikant skillnad gick att urskilja 

mellan exemplen både gällande graden av originalitet, t(7)=3,90, p<0,05, och användbarhet, 

t(7)=3,46, p<0,05. För centralmått och spridningsmått se bilaga 4. 

Bedömning egenskapspriming. Sättet att bedöma effekterna av egenskapspriming, med 

att för varje grupp mäta andelen av lösningarna som innehöll egenskaper från exemplen och 

sedan ta fram ett index från medelvärdena av dessa, är samma tillvägagångsätt som Marsh et al 

(1996) i deras studie. En skillnad i den föreliggande studien var att två olika exempel användes 

och därmed också två olika index. 

I den aktuella studien tog författaren tog fram fem (5) utmärkande egenskaper från de två 

givna exemplen. För exemplet på hög originalitet bedömdes följande fem (5) egenskaper som 

utmärkande; ”Transporthjälptjänster”, ”Oberoende information”, ”Samordnad betalning”, 

”Samlande av poäng” samt ”Personliga erbjudanden”. För exemplet på hög användbarhet 

bedömdes följande fem (5) egenskaper som utmärkande; ”Visuell karta”, ”Gångvägar 

inkluderas”, ”Fordonspositioner i realtid”, ”Störningsinformation”, ”Prenumeration på 

uppdateringar”.  

Författaren gjorde sedan tillsammans med två utomstående bedömare en bedömning över 

vilka av de 10 egenskaperna som kunde återfinnas i var och en av lösningarna, oenigheter 

angående en egenskaps förekomst löstes via konsensusbeslut.  

Inom varje grupp togs sedan ett mått fram för varje egenskap över hur stor andel av 

lösningarna i gruppen som inkluderade egenskapen. Utifrån dessa mått skapades sedan två index 

över egenskapskonformitet för varje grupp. Ett över egenskapskonformitet till exemplet på hög 

originalitet, som togs fram genom medelvärdet av måtten på hur stor andel av lösningarna som 

innehöll egenskaperna från exemplet på hög originalitet. Ett över egenskapskonformitet till 

exemplet på hög användbarhet, som togs fram genom medelvärdet av måtten på hur stor andel av 

lösningarna som innehöll egenskaperna från exemplet på hög användbarhet. 

Bedömning konceptuell priming. Bedömningen av effekten av konceptuell priming 

skedde medelst en modifierad version av CAT (Amabile, 1982). Modifieringen bestod dels i 

användandet av en 10-gradig skala där 1 innebar ”Mycket låg grad” och 10 ”Mycket hög grad”, 

och dels i att bedömningen av en skapelses kreativitet delades upp i två bedömningar, en 
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angående lösningens originalitet och en angående lösningens användbarhet. Detta för att kunna 

mäta primingeffekterna på lösningarnas originalitet och användbarhet separat. Vidare ersattes 

Amabiles (1982) mått av ”gillande” för en skapelse med det mer specifika ”intresse för att ta 

fram lösningen”. Detta för att data angående intresset för att ta fram en lösning skulle användas 

senare i studien. 

Expertgruppen som bedömde lösningarna bestod av 4 experter från stora aktörer inom 

kollektivtrafikbranschen med erfarenhet kring bedömningen av lösningar inom området, samt 4 

forskare inom kreativitet. Denna sammansättning av expertgruppen med branschaktiva experter 

inom området och forskare använde sig också Amabile (1982) av.  

I instruktionerna för bedömningen av lösningarna fick experterna nedanstående 

beskrivning av kriterierna. Beskrivningen av originalitet och användbarhet utgår från Sternberg 

och Lubarts (1999) definition av dem båda där deras ”appropriate (i.e useful, meet task 

constraints)” har översatts till användbarhet och ett mått på både nyttan (useful) och möjlighet att 

genomföra (task constraints). 

 

Originalitet; ”Ett mått på den grad av nytänkande lösningen kännetecknas av i 

förhållande till redan existerande lösningar”,  

Användbarhet; ”Ett sammanslaget mått över i vilken grad lösningen är av 

nytta i allmänhet samt möjlig att genomföra”,  

Intressant; ”I vilken grad ni själva skulle kunna tänka er att medverka i en 

framtagning av lösningen”.  

 

 Experterna delades upp i fyra grupper med 1 branschaktiv och 1 forskare inom varje. 

Varje grupp fick sedan till uppgift att gradera 9 lösningar samt de 2 exemplen vardera. En jämn 

fördelning från de olika försöksgrupperna eftersträvades inom varje bedömargrupp.  

Då alla experter inte skulle bedöma samtliga lösningar uppstod en känd risk med att olika 

experter kunde vara olika givmilda i sina bedömningar. Detta skulle kunna innebära att t.ex. 

graden av originalitet hos två lösningar skiljer sig även då de båda fått bedömningen 4 då 

experter skiljer sig i sina uppfattningar av vad de olika stegen i skalan 1-10 motsvarar. Denna 

skillnad skulle i värsta fall kunna omöjliggöra en jämförelse av lösningar bedömda av olika 

experter. För att reducera effekterna av detta problem togs en metod fram för att korrigerades de 

enskilda bedömningarna utefter expertens givmildhet i sin bedömning. Som underlag för denna 

korrigering togs två medelvärde för samtliga experters bedömning av exemplen fram, ett för 

bedömning av originalitet och ett för bedömning av användbarhet. Dessa jämfördes sedan med 

medelvärdet av varje experters egna bedömning av de två exemplen utifrån originalitet och 

användbarhet. Experter vars bedömningar av exemplen var högre än genomsnittet fick sina 
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bedömningar för lösningarna sänkta, medan experter vars bedömningar av exemplen var lägre än 

genomsnittet fick sina bedömningar för lösningarna höjda. En matematisk formel för 

korrigeringen kan ses nedan; 

 

    (  ̅      
̅̅ ̅)       

                                   

  ̅                                       

   ̅                                

                                               

 

Då variabeln ”intresse” inte skulle användas för analys mellan grupperna togs beslutet att 

inte korrigera dennes värden.  

För att få en uppfattning om den interna konsistensen bland experterna användes Pearsons 

korrelationstest för varje expertgrupp samt mellan de branschaktiva och forskarna. 

Korrelationerna inom grupperna var mellan -0.42 och 0.64, och korrelationen mellan 

branschaktiva och forskare var 0,29 och 0,38 för bedömningarna av originalitet respektive 

användbarhet. 

En korrelation som pekar i en negativ riktning innebär att medan en expert har uppfattat 

lösning X som mer originell eller användbar än lösning Y så har en annan expert uppfattat 

lösning Y som mer originell eller användbar än X. Detta gör det svårt att uttala sig om hur 

originell eller användbar en lösning faktiskt är och därigenom hur priming har påverkat 

originaliteten eller användbarheten hos lösningarna.  

För att minska riskerna för ett missvisande mätresultat omprövades de negativa 

korrelationerna medan enskilda lösningar plockades från bedömningen av originalitet och 

användbarhet tills dess att en positiv korrelation kunde uppvisas. Totalt plockades 5 lösningar 

bort från bedömningen på konceptuell nivå, 2 ifrån både bedömningen av användbarhet och 

originalitet, 2 från endast bedömningen av användbarhet och 1 från bedömningen av originalitet. 

De nya värdena på interbedömarkorrelationerna inom grupperna blev 0,20–0,68 medan 

korrelationen mellan branschaktiva och forskare blev 0,32 respektive 0,59. 

Utifrån de kvarvarande bedömningarna togs ett medelvärde av bedömningarna av varje 

lösning fram som senare användes för analys av skillnad på konceptuell nivå mellan grupperna. 
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Medelvärde togs även fram för bedömarnas uppskattning av originalitet, användbarhet 

och intresse för exemplen. De korrigerade bedömningarna och interbedömarkorrelationerna efter 

borttagande av missvisande data syns i bilaga 4. 

Samband intresse, originalitet och användbarhet. Data för att undersöka sambandet 

mellan intresset för att ta fram en skapelse och skapelsens originalitet och användbarhet togs in 

via bedömningen av effekterna av konceptuell priming. Även här valdes att exkludera lösningar 

med motstridiga bedömningar då medelvärdet av experternas bedömning skulle användes vilket 

hade blivit missvisande på samma sätt som vid analysen av konceptuell priming. 

Analys beslutades också att göra dels i expertgruppen som helhet och dels av 

branschaktiva och forskare för sig. Detta eftersom studien gav en möjlighet att undersöka 

huruvida det fanns någon skillnad i de båda gruppernas bias gentemot kreativitet. 

 

Genomförande  

Experimentet utfördes på platsen för respektive grupps urval. Deltagarna tilldelades 

experimentet tillsammans med en informationstext om frivilligheten i deras deltagande och 

undersökningens syfte, se bilaga 3.  Experimentet bestod av en problemformuleringsdel som 

efterföljdes av antingen ett exempel på en lösning med hög originalitet eller en med hög 

användbarhet, i de fallen grupperna var experimentgrupper samt en mall för hur lösningen skulle 

presenteras i fallet med kontrollgruppen. I anknytning till denna problemformulering fick 

samtliga respondenter ett randigt papper att formulera sin idé på. Detta papper hade plats för 

namn på lösningen, en kortare beskrivning av lösningen samt flera rader för att fylla i de 

specifika egenskaperna hos lösningen. Hos de grupper som fått tillgång till exempel avslutades 

problemformuleringen med en förklaring att syftet med exemplen var att få igång kreativiteten, 

men att dessa ska inte kopieras utan de lösningar som skapas ska vara respondentens egna. Tiden 

samtliga deltagare fick för att formulera sina lösningar var 15 minuter. Denna begränsning i tid 

användes med hänsyn till begränsningar i primingeffekters uthållighet (Bargh & Morsella, 2008) 

 

Databearbetning 

Skillnaderna i vilken grad egenskaper från exemplen återfanns i de framtagna lösningarna 

mellan grupperna undersöktes med hjälp av en envägs-ANOVA för varje egenskap samt för 

varje index. Grupp användes som oberoende variabel i samtliga beräkningar medan 

beroendevariablerna var andelen av lösningarna innehållande respektive egenskap samt de 

indexen på egenskapskonformitet utifrån respektive exempel.  
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Analysen av skillnader mellan grupperna angående deras lösningars grad av originalitet 

och användbarhet gjordes med två envägs-ANOVOR med grupp som oberoende variabel och 

medelvärdet på bedömarnas bedömning av originalitet respektive användbarhet som 

beroendevariabler.  

Effektstyrkan för samtliga ANOVOR beräknades medelst    (eta-square), för att avgöra 

huruvida en effektstyrka var stark eller inte användes Cohens (1977) riktlinjer på;         för 

liten,         för medium och         för stark. 

För analys av sambandet mellan intresset för att ta fram en lösning och lösningens grad 

av originalitet respektive användbarhet användes Pearsons korrelationstest. Dels mellan 

medelvärdet av experternas intresse för varje lösning och medelvärdet av deras bedömning av 

lösningens originalitet respektive användbarhet. Dels inom de olika expertgruppernas med 

avseende på intresset för varje lösning och bedömning av lösningens originalitet respektive 

användbarhet. 

 

Bortfall 

Det externa bortfallet bestod av 6 individer som blev tillfrågade i cafeterian men som 

tackade nej, bland de tillfrågade på föreläsningarna fanns inget externt bortfall. Det interna 

bortfallet i studien var 3. Dessa bestod av en deltagare som inte producerade någon lösning 

(blankt papper) samt två deltagare vars lösningar inte uppfyllde kravet på att vara en IT-lösning 

(t.ex. mer frekvent kollektivtrafik). Dessa bortfall gjorde att den slutliga fördelningen mellan 

grupperna var, 13 i kontrollgruppen, 11 i originalitetsgruppen och 12 i användbarhetsgruppen.  

 

Validitet & Reliabilitet 

Den interna validiteten, d.v.s. säkerheten att skillnader bland de beroende variablerna 

beror på de kontrollerade oberoende variablerna och inte på några andra okontrollerade variabler, 

försäkrades i undersökningen, dels genom användandet av en kontrollgrupp, dels genom 

stratifierad randomiseringen av deltagare till de olika grupperna samt dels genom korrigering av 

bedömarnas bedömningar. Stratifierad randomiseringen menar Mertens (1997) kontrollerar 

skillnader i data som skulle kunna bero på att grupper med olika erfarenheter och karaktär har 

placerats i olika grupper så kallad differential selection. Genom att se till att alla har lika stor 

chans att hamna i de olika grupperna och att det är lika stor andel personer från olika klasser i 

varje grupp tar man bort sådana systematiska skillnader och överlåter dem istället till slumpen. 

Användandet av en kontrollgrupp menar Mertens (1997) kontrollerar eventuella skillnader som 
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beror på yttre omständigheter som skett under experimentets gång, s.k. history effects, och inre 

omständigheter såsom trötthet hos individen, s.k. maturation effects, genom att dessa skillnader 

påverkar kontrollgruppen i samma utsträckning som experimentgrupperna.  

Man skulle kunnat förespråka användningen av ett förtest men även om det skulle avslöja 

ursprunglig bias, d.v.s. skillnader i gruppernas förmåga innan behandlingen. Mertens (1997) 

hänvisar dock till Campell och Stanley (1966) som hävdar att förtest inte är nödvändiga då det 

mest lämpade förfarandet för att säkerställa att det inte finns något ursprungligt bias mellan 

grupper är randomisering.  

Ytterligare hot mot den interna validiteten var den s.k. experimental treatment diffusion 

effekten där skillnader mellan de olika experimentgrupperna skulle kunna ha minskat genom att 

deltagare från de olika grupperna samtalat och delat idéer med varandra, samt olika effekter där 

deltagare i kontrollgruppen skulle presterarat annorlunda p.g.a. det faktum att de ingick i en 

kontrollgrupp, s.k. compensatory rivalry och resentful demoralization effekter. Detta hindrades 

dock genom att förbjuda samtal under testets gång, vilket experimentledaren även bevakade, på 

så sätt blev även kontrollgruppen omedveten om att denne var en kontrollgrupp. 

Åtgärder för att förstärka den externa validiteten, d.v.s. säkerheten med vilken 

undersökningens resultat senare skulle gå att generalisera till populationen, vidtogs också så 

långt detta var möjligt. Förutom åtgärden att så detaljerat som möjligt beskriva experimentet i 

denna rapport och därmed öka möjligheterna att replikera den så utformades experimentet på ett 

sådant sätt att det i största möjliga mån skulle efterlikna en situation man kan tänkas stöta på 

även utanför labbmiljön. Detta dels genom att framställningen av uppgifterna i experimentet 

efterliknade framställningen av uppgifter i riktiga scenarion, dels genom att exemplen som 

användes för primingen var hämtade från tidigare idégenerering inom branschen och dels då 

bedömningen av användbarhet och originalitet skedde på det sätt och av de personer som gör 

denna typ av bedömning som del av sin yrkesroll. 

För att stärka reliabiliteten i studien valdes en uppgift och förfarande liknande de i 

tidigare studier av priming med exempel där endast ändringar som var centrala för den aktuella 

studien gjordes. Såsom att inkludera en identifiering av behov i uppgiften och användandet av 

exempel från verkligheten. Även tidigare ett tidigare etablerat och validerat mätinstrument i form 

av CAT (Amabile, 1982) användes för att stärka reliabiliteten såväl som validiteten. Även här 

gjordes endast ändringar som var nödvändiga för den aktuella studien, såsom uppdelningen av 

kreativitet i originalitet och användbarhet. Försök till att stärka interbedömarreliabiliteten gjordes 

genom att låta fler bedömare bedöma samma data och sedan använda medelvärde respektive 

konsensus från dessa vid analys av data. Vidare stärktes reliabiliteten genom att försäkra att 
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samtliga grupper fick samma information och så likvärdigt material som möjligt. För att 

underlätta replikeringar av studien togs även beslutet att inkludera allt material som användes i 

experimentet i rapporten av studien. Reliabiliteten stärktes också genom att en signifikansnivå på 

5 % bestämdes på förhand och sedan vidhölls genom hela studien. 

 

Etik 

Före studien påbörjades togs det i beaktande vilka effekter den skulle kunna ha på dess 

deltagare. Detta gjordes utifrån riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013).  Med fokus 

på nyttan av studien kontra riskerna, försäkran att resultatet inte skulle kunna spåras till 

deltagarna, samt att dessa var informerade angående studien i förhand och gett sitt samtycke till 

att delta.  

Studiens Nytta. Studiens nytta för vetenskapen låg i att den skulle tillföra kunskap om 

primingeffekter på kreativitet inkluderande en aspekt gällande användbarhet där mycket av 

tidigare forskning har fokuserat på övriga aspekter av kreativitet. Genom att använda sig av en 

experimentsituation som efterliknar den ute i fältet (problemlösning och idéskapande inom 

organisationer) så tillför den även kunskap om primingeffekter utanför en labbmiljö. Vid tillfället 

för studien var också fenomenet priming starkt ifrågasätt och fler studier för att visa på dess 

existens eller icke-existens hade efterfrågats.  

Nyttan studien kunde tänkas tillföra deltagaren var att ge denna mer information kring 

ämnet kreativitet samt teorierna kring priming hur yttre faktorer kan påverka en utan att man är 

medveten om detta. 

Risker. Riskerna med experimentet bedömdes som låga då det inte fanns någon direkt 

risk att åsamka deltagaren någon psykiskt eller fysiskt skada. Den risk som skulle kunna funnits 

skulle varit ifall deltagaren hade uppfattat deltagandet som ett tvång eller att dennes prestation på 

något vis skulle kopplas till dennes betyg. Åtgärder för att undvika denna typ av missförstånd 

vidtogs genom att, tydligt förklara för deltagarna att det var helt frivilligt att delta och att man 

närsomhelst kunde välja att avbryta utan att behöva ge något skäl, samt poängtera att 

experimentet inte på något vis var kopplat till deras studier.  

Ett visst obehag skulle också kunnat uppstå om deltagaren kände att denne inte hade 

förmågan att prestera något, men förutom frivilligheten i att delta och möjligheten att 

närsomhelst avbryta fanns tyvärr inget man kunde göra för att förhindra detta. Dock bedöms inte 

detta obehag vara av en allvarligare karaktär än vad man annars kan tänkas uppleva i vardagen. 
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Information & Samtycke. Då studien utfördes i formen av ett experiment där effekten 

av en faktor på deltagarna skulle prövas samtidigt som det var nödvändigt att deltagarna inte var 

medvetna om den ämnade effekten var en viss typ av mörkläggning nödvändig.  

Informationen deltagarna istället fick var att experimentet var en del av en studie 

angående hur man kunde stimulera kreativitet, se bilaga 3. Det var också utifrån denna 

information som deltagarna gav sitt samtycke, men då inte någon information utelämnades som 

skulle kunnat påverka deras villighet för att delta så sågs inte denna mörkläggning som 

problematisk. Full information angående experimentets syfte gavs dessutom efter experimentets 

slut. 

Spårbarheten. Då endast personlig data med avseende på kön och ålder samlades in 

bedömdes spårbarheten som mycket låg och deltagarna kunde därför lovas konfidentialitet. Dock 

kunde inte anonymitet utlovas då deltagarna till i alla fall det yttre blev kända för författaren. 

Delgivning. Allmänheten likväl som samtliga deltagare i studien skulle få tillgång till 

studien i och med att den i egenskap av en C-uppsats skulle finnas som en offentlig handling att 

kostnadsfritt hämta ut ifrån lärosätets databas. Muntlig information om detta gavs efter 

experimentets slut. 

Slutsats. Sammanfattningsvis uppskattades inte studien innehålla sådan etisk problematik 

att en etisk prövning av studien vore nödvändig. Denna bedömning gjordes av psykologiämnet 

vid Karlstads Universitet i samband med att ovanstående information gavs i ett PM som behövde 

godkännas innan studien kunde påbörjas. 

 

Resultat 

 

Egenskapspriming av kreativitet 

Viss skillnad kunde utläsas mellan grupperna, både gällande andelen av lösningarna 

innehållande respektive egenskap från exemplen och gällande de framtagna indexen på 

egenskapskonformitet. Oberoende envägs- ANOVOR för samtliga egenskaper och index, med 

grupp som oberoende variabel och andel av lösningar samt indexen som beroendevariabler. 

Visade dock endast på signifikant skillnad gällande andelen av lösningar innehållande 

egenskapen ”Realtidspositionering” [F(2,33) = 5,98, p<0,05,   =0,26], se tabell 2. 

Trots osignifikant skillnad visade ANOVAN gällande indexet på egenskapskonformitet 

efter exemplet på användbarhet på en stark effektstyrka [F(2,33) = 2,98, p= 0,065,   =0,15]. 
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___________________ 

Tabell 2 här 

                   ___________________ 

 

 

Konceptuell priming av kreativitet 

Viss skillnad i bedömningen av lösningarnas användbarhet och originalitet gick att se 

mellan grupperna, se tabell 4. Två oberoende envägs- ANOVOR med grupp som oberoende 

variabel och bedömning av användbarhet respektive originalitet som beroende variabler visade 

dock att denna skillnad inte var signifikant, [F(2, 30) = 0,58, p = 0,57,   =0,04] respektive  

[F(2, 29) = 0,43, p = 0,66,   =0,03]. 

 

___________________ 

Tabell 3 här 

                   ___________________ 

 

Sambandet mellan användbarhet, originalitet och intresse 

Pearsons korrelationstest visade på ett signifikant positivt samband,  (  )          

      mellan experters intresse för att ta fram en lösning samt deras bedömning av lösningens 

användbarhet. Detta samband var signifikant hos de branschaktiva,  (  )                 

såväl som hos forskarna,  (  )              .  

Ett signifikant samband kunde inte påvisas medelst Pearsons korrelationstest,  

 (  )                mellan bedömningen av en lösningarnas grad av originalitet och 

samtliga bedömarnas intresse för att ta fram lösningarna.  

Korrelationstest för branschaktiva och forskare var för sig visade dock att det fanns ett 

signifikant positivt samband,  (  )               mellan originalitet och intresse hos 

forskarna medan de branschaktiva uppvisade ett negativt, icke-signifikant, samband,  

 (  )               , mellan originalitet och intresse, se tabell 4 för överblick. 
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___________________ 

Tabell 4 här 

                   ___________________ 

 

Diskussion 

Resultat 

Bland de mer anmärkningsvärda fynden i denna studie var resultatet av studiens 

frågeställning angående sambandet mellan en skapelses originalitet och användbarhet med 

intresset att vara med och ta fram skapelsen. Resultatet av denna studie visar nämligen på hur det 

fanns ett signifikant positivt samband mellan en IT-lösnings användbarhet och intresset för att ta 

fram denna IT-lösning, medan det mellan IT-lösningarnas originalitet och intresset för att ta fram 

dessa endast fanns ett positivt signifikant samband hos bedömningar gjorda av forskare. De 

branschaktiva visade istället på ett negativt, dock osignifikant, samband mellan bedömningen av 

en IT-lösnings originalitet och intresset för att ta fram denna.  

Anledningen till varför detta resultat är anmärkningsvärt är då det visar på ett explicit 

avståndstagande från kreativitet i förhållande till användbarhet. Ett avståndstagande som Mueller 

et al (2012) behövde manipulera fram en osäkerhet hos deltagarna för att kunna uppfatta och 

även då endast kunna få fram implicit. Sättet vilket avståndstagandet mättes på, genom en 

korrelationstestning av bedömningen av en lösnings originalitet respektive användbarhet och den 

specifika frågan om intresset för att ta fram lösningen, kan dessutom antas bära högre ekologisk 

validitet än Mueller et al (2012) studie baserad på implicit association gentemot ord förknippade 

med kreativitet respektive användbarhet. Den högre ekologiska validiteten och det faktum att 

avståndstagandet sker även utan extra tillförsel av osäkerhet, innebär att man kan anta att 

användbarheten hos idéer och lösningar premieras framför dess originalitet, åtminstone inom 

kollektivtrafikbranschen.  

Vidare studier behövs dock som är mer omfattande, dels för att se om det finns en faktiskt 

negativ korrelation mellan skapelsers originalitet och intresset för att ta fram dem eller om det 

inte finns någon korrelation mellan de två alls, och dels för att undersöka huruvida detta är något 

som är isolerat till kollektivtrafikbranschen eller om det går att visa bland kommersiella 

organisationer överlag. 

En anledning till varför ett samband mellan originalitet och intresse uppvisades hos 

forskarna men inte hos de branschaktiva kan vara att de senare i sin bedömning av intresset att ta 
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fram lösningen vägde in riskfaktorer med att satsa på en lösning på ett annat sätt än forskarna. 

Därigenom kan de ha upplevt en större grad av osäkerhet, vilket skulle vara i linje med Mueller 

et als (2012) teori. 

Även vid prövningen av hypoteserna gällande egenskapspriming och konceptuell priming 

uppvisades intressanta resultat.  

Gällande effekterna av egenskapspriming visade nämligen en jämförelse av indexen över 

egenskapskonformitet inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna, och angående andelen 

av lösningarna som innehöll en specifik egenskap uppstod endast en signifikant skillnad hos 1 av 

10 egenskaper. Denna skillnad låg dessutom i att egenskapen återfanns i högre andel hos 

lösningarna framtagna av kontrollgruppen utan tillgång till exempel än hos grupperna med 

tillgång till något exempel. Samma tendens visade indexet över egenskapskonformitet till 

exemplet på användbarhet på, där kontrollgruppen uppvisade ett högre index än de andra två 

grupperna. Även om denna skillnad inte var signifikant så var effektstyrkan hög vilket innebär att 

med ett större urval så är det stor sannolikhet att ett signifikant resultat skulle uppvisas. 

Dessa resultat ligger inte i linje med tidigare forskning kring exempel som priming då 

Jansson och Smith (1991), Marsh, et al (1996) m.fl. alla visar på hur egenskaper förekommer 

mer frekvent bland lösningar framtagna av grupper som har primats med dessa.  

Flera studier tar upp anledningar till varför primingeffekter minskar, såsom antalet givna 

exempel (Marsh et al, 1996), en tidigare rotad uppfattning bland deltagarna angående sätt att lösa 

ett problem (Jansson & Smith, 1991), samt behovet av specifika kunskaper för uppgiften 

(Amabile, 1982). Ingen av dessa ger dock en förklaring till omvända effekter av priming, d.v.s. 

att man tar avstånd från egenskaper hos miljöfaktorn man primats med. 

Omvänd priming däremot är något som Laran et al (2011) menar sker automatiskt när 

respondenten är medveten om miljöfaktorns syfta att påverka denne. Då den aktuella studien inte 

innehöll någon kontrollfunktion för att mäta huruvida respondenten misstänkte att exemplens 

syfte var att påverka den går det inte säkert att säga att det är orsaken till den omvända 

primingen, men det är en möjlig anledning. 

En annan möjlig förklaring vore att respondenterna tog tills sig av instruktionerna att inte 

använda sig av egenskaperna från exemplen. Tidigare studier visar dock på att sådana 

instruktioner inte hindrar priming även om respondenten kommer ihåg instruktionen och 

dessutom är medveten om vilka egenskaper som inte ska användas (Marsh et al, 1997). 

Mätningen av effekterna av den konceptuella primingen visade inte heller på någon 

signifikant skillnad mellan grupperna effektstyrkan var dessutom för låg för att anta att några 

signifikanta skillnader skulle uppstå vid ett större urval. Detta resultat är inte i linje med tidigare 
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studier såsom t.ex. Marsh et al (1999) där konceptet ”hotfullhet” i högre grad återfanns hos den 

primade gruppens lösningar.  

Anledningarna till detta resultat kan vara flera. Landau och Lehr (2004) förklarar sitt 

resultat med att deltagaren överger sin tidigare uppfattning om en skapelses utformning när 

denne primas med exempel som går emot denna uppfattning. Marsh et al (1999) förklarar det 

istället som att deltagaren genom att primas med exempel innehållande ett visst koncept leds till 

ett tankesätt att skapelserna som ska tas fram är kopplade till detta koncept, såsom att 

utomjordingar är hotfulla. I föreliggande studie så finns det dock inget som talar för att 

exemplens koncept utmanar tidigare uppfattning om IT-lösningar eller leder deltagaren in till ett 

specifikt tankesätt kring IT-lösningar. En förklaring till de uteblivna primingeffekterna skulle då 

kunna vara att koncepten; originalitet och användbarhet är för subtila eller för mångfacetterade 

för att deltagaren ska uppfatta dem och därmed anpassa sig efter dem. En annan förklaring är att 

originaliteten och användbarheten i de två givna exemplen var för låg, då även om en signifikant 

skillnad kunde uppmätas mellan dem så varierade t.ex. experternas bedömning av originaliteten 

hos exemplet på hög originalitet mellan 4,81 och 8,31 på en 10-gradig skala. Detta gör det 

rimligt att anta att även deltagarna bedömde originaliteten hos exemplet olika och att det därmed 

inte fanns något tydligt koncept att anpassa sig efter. En liknande storlek i varians fanns även i 

bedömningen av exemplens användbarhet så samma antaganden kan göras där.  

Avslutningsvis bör det också nämnas att även om de uteblivna primingeffekterna i 

föreliggande studie inte ligger i linje med tidigare forskning, så är det tidigare publicerad 

forskning som avses. Utifrån Bower (2012) och Yong (2012) så finns det dock skäl att tro att 

tidigare publicerad forskning kring priming inte är särskilt representativ för tidigare utförd 

forskning kring priming. Detta gör det svårt att bedöma huruvida den aktuella studien visar på 

begränsningar i primingeffekter eller om det är en av många studier som motbevisar existensen 

av primingeffekter. 

 

Validitet & Reliabilitet 

För att möjliggöra en generalisering av resultaten såväl som en diskussion om dess 

innebörd krävs dock en genomgång av studiens validitet och reliabilitet såväl som dess 

begränsningar.  

Uppkomsten av osignifikanta skillnader men höga effektstyrkor tyder på att studien hade 

bristande power, vilket innebär att den saknar förmågan att identifiera signifikanta skillnader i 

urvalet när sådana finns i populationen och risken att felaktigt hålla fast vid en noll-hypotes ökar. 
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Genom användandet av ett större urval skulle studiens power kunna stärkts, och med den 

också studiens reliabilitet. En annan åtgärd för att öka powern hade varit att testa samtliga 

deltagare i samma miljö, på så sätt skulle man minsta omkringliggande variabler som kan ha 

påverkat kreativitet hos de framtagna lösningarna.  

Att deltagarna utförde experimentet i till viss grad skilda miljöer tros inte ha påverkat den 

interna validiteten då andelen deltagare från de olika miljöerna var lika stor hos samtliga grupper. 

Däremot skulle eventuella variationer i lösningarnas kreativitet orsakat en större inom-grupps-

skillnad än om alla hade testats i samma miljö. På så sätt kan man anta att variationen i miljö 

minskat studiens power. 

Ytterligare en åtgärd för att stärka reliabiliteten hos studien hade varit att låta samtliga 

experter bedöma samtliga lösningar. På så sätt skulle man undanröja alla systematiska och 

osystematiska skillnader mellan bedömningar av lösningar. För även om de systematiska 

skillnaderna eliminerades med hjälp av korrigering så kan fortfarande osystematiska skillnader 

innebära att en lösning, efter korrigering, fortfarande bedöms annorlunda p.g.a. experten som 

bedömer den. Sådana osystematiska skillnader kan t.ex. grunda sig i skillnader i experternas 

erfarenhet som gör att de bedömer vissa idéer som mer eller mindre användbara eller originella 

än andra experter skulle ha gjort.  

Vid införandet av denna åtgärd skulle man också vilja säkerställa att fler experter än 2 

bedömer lösningarna, detta för att det enligt Kaufman (2007) ökar interbedömarreliabiliteten och 

på så vis gör det säkrare att uttala sig om en lösnings faktiska originalitet eller användbarhet.  

Vidare kan nämnas att en del av experterna som bedömde lösningarna fann det svårt att 

bedöma en lösnings användbarhet utifrån de kriterier som getts. Detta då måttet skulle 

representera både nyttan hos lösningen och möjligheten att genomföra lösningen. Att båda dessa 

aspekter inkluderades var för att de båda ingår i Sternberg och Lubarts (1999) definition 

av ”appropriate” och då studiens syfte var att mäta effekterna av priming på användbarhet i en 

uppgift där deltagaren var tvungen att ta hänsyn till situationen i vilken skapelsen skulle verka.  

Effekterna av detta skulle kunna vara att olika experter lägger olika tyngd vid någon av 

de två aspekterna. Även om man skulle kunna hävda att detta minskar validiteten i 

mätinstrumentet då man inte vet vilken aspekt som har mätts. Så skulle man också kunna hävda 

att den externa validiteten stärks genom att inkludera båda aspekterna i samma variabel. Detta då 

en mätning av båda aspekterna tillåter bedömaren att utifrån sin erfarenhet inom området göra en 

subjektiv bedömning av hur nyttan och möjligheterna att genomföra en lösning, tillsammans 

påverkar en lösnings användbarhet. 
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Övriga styrkor i undersökningen berör också dess externa validitet då den stärktes genom; 

användandet av exempel från verkligheten, presentation av uppgifterna på ett sätt som påminner 

om det i verkligheten samt genom att lösningarna bedömdes av experter med vana att bedöma 

idéer och lösningar.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det mest anmärkningsvärda resultatet av denna studie var hur det hos branschaktiva inte 

bara saknades ett signifikant samband mellan deras intresse för en lösning och lösningens 

originalitet. Utan också hur det osignifikanta pekade i riktningen på ett negativt samband vilket 

om det vore signifikant skulle tyda på ett direkt avståndstagande gentemot originella skapelser. 

För att undersöka huruvida denna riktning endast beror på slumpen eller om det finns ett negativt 

samband behövs vidare studier kring representanter från olika delar av företagsvärldens intresse 

för kreativa skapelser, speciellt skapelser med syfte att verka inom deras områden. 

Då föreliggande studie såväl som tidigare studier (se exempelvis Doyer et al, 2012) visat 

på svårigheter att uppvisa primingeffekter samtidigt som andra studier (se exempelvis Latham & 

Shantz, 2011) visat på effekter av priming, krävs vidare studier av fenomenet. 

För vidare studier av primingeffekter på kreativitet är det dock kanske bäst att avvakta till 

dess att mer kunskap om priming inhämtats. Speciellt kunskap kring vad som påverkar 

uppkomsten av primingeffekter och inom vilka begränsningar dessa effekter existerar så att 

lämpliga åtgärder kan göras vid prövning av primingeffekter på kreativitet. Dessa prövningar av 

effekterna från priming bör då ske gentemot beroendevariabler som objektiv kan mätas med 

beprövade medel kring vilkas validitet och reliabilitet det råder konsensus. Detta för att helt 

eliminera eventuella mätfels påverkan på resultatet. 

Först när fenomenet priming bättre har kartlagts kan vidare studier av primingeffekter på 

kreativitet ske. Dessa studier bör då ta i beaktande bristerna i denna undersökning angående 

storleken på urvalet, miljön för experimentet och bedömningen av lösningarna. 

 

Slutsats 

Anmärkningsvärda resultatet uppkom i studien som visade på ett osignifikant samband 

mellan branschaktivas intresse för att ta fram en lösning och lösningens originalitet medan 

signifikant samband visades mellan deras intresse och en lösning användbarhet. Det osignifikanta 

sambandet pekade dessutom i en negativ riktning och vidare studier efterfrågas för att säkerställa 

huruvida resultatet kan avspeglar populationen och för att bredda populationen som mäts. 
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Vad som säkert kan sägas utifrån föreliggande studie är att användbara lösningar 

premieras framför originella. Detta innebär att åtgärder för att öka kreativiteten hos idéer och 

lösningar som tas fram inom kommersiella organisationer får minskad effekt eller helt saknar 

effekt på organisationens kreativitet då intresse saknas för att omfamna och satsa på dessa idéer 

och lösningar. 

Studiens resultat av egenskapspriming genom exempel visade på hur individer som 

primats med exempel undviker att använda de egenskaper som finns i exemplet.  Detta var 

motstridigt till tidigare forskning och kunde bäst förklaras med att deltagarna på något sätt skulle 

vara medvetna om exemplens försök att påverka dem. Vad det i praktiken innebär är att individer 

som får en uppgift innehållande ett exempel har på förhand idéer om hur uppgiften ska lösas och 

vilka egenskaper lösningen ska innehålla, efter granskning av exemplet väljer de dock att 

exkludera dessa egenskaper från deras egna lösningar. Detta är i sig en önskvärd effekt av 

användandet av exempel, vidare studier behöver dock göras för att undersöka vad detta beteende 

beror på. 

Dock har exempel ofta ett annat syfte också, nämligen att få individer att tänka i vissa 

banor så att deras skapelser motsvarar ett koncept som skaparen av uppgiften vill ha. I den 

aktuella studien var dessa önskvärda koncept originalitet respektive användbarhet. Resultatet av 

den konceptuella priming visade dock inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. För 

att avgöra om detta beror på svagheter i studien, begränsningar i primingeffekter då individen 

måste anpassa sina skapelser till en specifik situation och finna behov för dessa att fylla, eller 

p.g.a. primingeffekter inte existerar alls behövs dock vidare studier. Utifrån data från aktuell 

studie så verkar det dock så att vid exponering för exempel så försöker individer vara kreativa 

genom att ta fram skapelser som skiljer sig från exemplen. Resultatet blir dock ingen skillnad i 

skapelsernas kreativitet då de fortfarande använder sig av uppfattningar om hur saker ska göras, 

inhämtade från långt tidigare än exponeringen för exemplen. 

De försöker alltså uppfinna hjulet på nytt men fastnar lätt i gamla hjulspår. En liknelse 

som även gäller de branschaktiva, då det finns en vilja att vara kreativ och skapa något nytt men 

när man står inför ett beslut och är i en position där man måste väga riskerna mot fördelarna så 

tar man gärna den kända vägen. 
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Tabell 1  

 

Urvalets fördelning bland grupperna med hänsyn till deltagarnas ursprung 

 

Ursprung/Grupper Kontrollgrupp Originalitet Användbarhet Totalt 

Föreläsning 1 7 6 6 19 

Föreläsning 2 3 3 3 9 

Cafeteria 3 4 4 11 

Totalt 13 13 13 
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Tabell 2  

 

Andel av lösningar innehållande egenskaper från respektive exempel med standardavvikelse, 

index över egenskapskonformitet samt oberoende envägs-ANOVOR mellan grupperna och 

effektstyrkan av dessa.  

 

  Kontroll  Originalitet  Användbarhet   

  Medel. SA  Medel. SA  Medel. SA F(2,33)    

O
ri

g
in

a
li

te
t 

Tjänster 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 - - 

Information 0,38 0,51  0,36 0,51  0,25 0,45 0,27 0,02 

Samordning 0,31 0,48  0,36 0,50  0,08 0,29 1,37 0,08 

Poäng 0,08 0,28  0,27 0,47  0,17 0,39 0,79 0,05 

Erbjudanden 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 - - 

 Index  0,15   0,20   0,10  1,34 0,08 

A
n

v
ä
n

d
b

a
rh

et
 Karta 0,38 0,51  0,09 0,30  0,17 0,39 1,66 0,09 

Gångvägar 0,08 0,28  0,00 0,00  0,08 0,29 0,44 0,03 

Position 0,46 0,52  0,09 0,30  0,00 0,00 5,98* 0,26 

Störningar 0,08 0,28  0,09 0,30  0,17 0,39 0,27 0,02 

Prenumeration 0,08 0,28  0,00 0,00  0,17 0,39 1,02 0,06 

 Index 0,22   0,05   0,12  2,98 0,15 

* = p<0.05 

  



34 
 

Tabell 3  

 

Bedömning av Originalitet och Användbarhet, medelvärde och standardavvikelse.  

 

 
 Originalitet Användbarhet 

N Medelvärde SD Medelvärde SD 

Kontrollgrupp 12 4,79 2,49 5,42 2,55 

Originalitetsgrupp 10/9* 4,93 2,14 5,07 2,04 

Användbarhetsgrupp 11 3,97 2,08 5,99 2,10 

Totalt 33/32 4,56 2,22 5,52 2,22 

*10 lösningar användes för analys av originalitet, 9 för analys av användbarhet. 
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Tabell 4  

 

Korrelation mellan bedömarnas intresse för lösningarna och deras bedömning avlösningarnas 

grad av originalitet respektive användbarhet. Data visas för alla samt uppdelat på branschaktiva 

och forskare var för sig. 

  Intresse 

Lösningars; n Alla Bransch Forskare 

Originalitet 33 0,001 -0,275 0,539** 

Användbarhet 32 0,815** 0,779** 0,629** 

**= p<0,01 
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Bilaga 1 – Problemformuleringen 

 

Uppgiften 

 

Tänk er att ni ingår i ett projekt med syftet att förbättra kollektivtrafiken i landet. 

Ni har sedan blivit tilldelade den specifik uppgiften att ta fram förslag på en IT-

lösning (alla lösningar som använder sig av IT) som kan få fler att resa med 

kollektivtrafik. Till exempel genom att förenkla resandet för resenären eller 

genom att förbättra upplevelsen av resandet. Ni har i denna uppgift fått 

uppmaningen att tänka fritt men att formulera era idéer individuellt under en 

begränsad tid på 15 minuter.  

 

För att idéerna sedan ska vara lätta att behandla ombeds ni att formulera era idéer 

/på följande sätt/utifrån utformningen av följande exempel; 

 

__________ 

 

Exempel/Mall 

 

__________ 

 

  

Om raderna skulle ta slut så fortsätt på andra sidan pappret, skulle inte det räcka 

så kan ni hämta mer papper hos mig. Desamma gäller ifall ni har några frågor 

angående uppgiften. 

I övrigt så önskar jag er lycka till och en kreativ kvart! 
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Bilaga 2 – Exempel och Mall 

 

Kontrollgruppens Mall 

 

Idé – “Namn på idén” 

En kortare beskrivning av vad idén innebär och vilket behov det skulle fylla på en 

max två meningar. 

 

- En specificering av vilka funktioner som skulle ingå i IT-lösningen. 

- Beskrivningen av funktionerna bör vara så detaljerat som möjligt och innehålla 

information så som vilka medier de ska kunna användas med, hur funktionerna 

ska ta sig uttryck samt funktionernas omfattning och begränsningar. 

- Emfasen ligger på hur dessa funktioner ska kunna användas av resenären. 

- En teknisk beskrivning av hur funktionerna ska möjliggöras är alltså inte 

nödvändigt för att föreslå funktionen.  

 

Exempelgrupp Användbarhet 

 

Idé - ”Smarta resekartan” 

Smart resekarta som i realtid visualiserar kollektivtrafik, av olika slag och 

organiserad av olika huvudmän, på en och samma karta. 

  

- Finnas i app för smartphone (iOS och android) och på webben.  

- Gångvägar till hållplatser/stationer visas och tidsanges (för olika gånghastigheter).  

- Fordonspositioner i realtid, linjesträckningar, hållplatslägen, försäljningsställen 

- Störningsinformation: störningssymbol placerad vid linje/ställe som störningen 

gäller (klickbar för mer info). 

- Resenären ska kunna välja vilket/vilka fordon (vilken kollektivtrafik) som visas 

på kartan. Ska finnas möjlighet att t.ex. enbart se de fordon (t.ex. buss 1, tåg, buss 

2) som resenären ska åka med under sin resa.  

- Möjlighet att prenumerera på realtidsuppdatering av tidtabell till och från mina 

favorithållplatser, till mobilen. 

 

Exempelgrupp Originalitet 

 

Idé – ”All Inclusive kortet/appen” 
Ett All inclusive kort för transporter och “transporthjälpstjänster”, som gör att 

medborgarna inte behöver ha egen bil. 

 

- Personligt kort kopplat till en mobil app som inkluderar allt och är enkel. 

- Ger tillgång till buss, tåg, cykel, bilpool, elmoppe, taxi, samåkning osv.  

- Inkluderar också ”Transporthjälpstjänster” som att beställa hämtning av skräp och 

återvinning, hämtning/lämning på dagis/skola/aktiviteter, utkörning av 

dagligvaror etc. 

- Tillgång till och information om allt, oberoende av utförare. 

- Samordnad driftledning som guidar resenär/medborgare t.ex med färdplaner, 

upplysning om tjänster. 

- Kortet skulle även kunna användas som betalkort för andra tjänster – och man 

samlar poäng som kan användas för resor. 

Företag kan lägga in erbjudanden och rabatter anpassade efter användarens behov. 
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Bilaga 3 - Information till deltagare  

Hej! 

Mitt namn är Michael Ståhl och jag skriver just nu en C-uppsats inom ämnet psykologi vid 

Karlstads Universitet. Denna uppsats handlar om kreativitet och mer specifikt hur man kan göra 

för att stimulera kreativitet. Till grund för denna uppsats ligger den experimentstudie som ni nu 

har i handen och vad jag ber av er är lite av er tid och mycket av era kreativa idéer. Maxtiden för 

experimentet är 15 minuter. Det är självklart helt frivillig att delta och man behöver inte heller 

sitta alla 15 minuter ifall man känner att man är klar eller helt enkelt inte vill vara med mer.  

Om ni ändå väljer att delta (vilket jag ju självklart hoppas på att ni gör) så kryssa i rutan JA 

nedan vilket innebär att ni ger ert samtycke för att delta. Ingen personlig data kommer att samlas 

in så datan kommer inte på någotvis kunna spåras tillbaka till er. 

 

Jag har läst information och ger mitt samtycke till att delta i studien 

JA □        NEJ □ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontaktuppgifter till mig ifall ni skulle ha några frågor om studien efteråt är; 

Michael Ståhl, Mail:  

Ni kan också kontakta min handledare Lars på; 

Lars Olsson, Mail:  

 

(p.s. Riv gärna bort denna del av sidan ifall ni skulle vilja kontakta någon av oss senare. d.s.)  
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Bilaga 4 - Bedömning av Lösningar 

 

 

Tabell 6  

 

Medelvärde, Standardavvikelse och Interbedömar-korrelation (Pearsons) uppdelat på grupper, 

branschaktiva, forskare samt total.

 Originalitet  Användbarhet 

 Medelvärde SA Korrelation  Medelvärde SA Korrelation 

Grupp 1 2,15 1,29 0,49  4,13 1,52 0,20 

Grupp 2 4,42 1,43 0,31  4,13 1,46 0,48 

Grupp 3 6,56 1,58 0,54  7,81 0,84 0,28 

Grupp 4 4,31 2,27 0,28  5,79 2,45 0,68* 

Total 4,43 2,18 -  5,52 2,22 - 

Bransch 4,51 2,65 -  5,38 2,10 0,59* 

Forskare 4,62 2,81 0,32  5,66 2,87 - 

 

*=p<0,05 
 

  

Bransch  

  

Forskare 
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Tabell 7  

 

Medelvärde samt min/max vid experters bedömning av exemplen 

 

 

 

 

 Grad av Originalitet Grad av Användbarhet  

Exempel Medel (Min-Max)  Medel (Min-Max)  

Hög Användbarhet 4,88 (3,31–6,81)  7,63 (5,88–8,88) T
o
ta

lt 

Hög Originalitet 6,75 (4,81–8,31) 6,13 (4,88–7,88) 

Hög Användbarhet 4,06 (3,31–4,81)  7,38 (5,88–8,88)  B
ra

n
sch

 Hög Originalitet 7,56 (6,81–8,31) 6,38 (4,88–7,88)  

Hög Användbarhet 5,69 (4,31–6,81)  7,88 (7,38–8,88)  

F
o
rsk

a
re

 

Hög Originalitet 5,94 (4,81–7,31) 5,88 (4,88–6,38)  


