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Abstract
Att alltid ligga steget före konkurrenterna har lett till att man inom företagsvärlden börjat vända
sig till konsulter som är experter på innovation. Nämnda experter använder sig av bland annat
olika kreativitetsverktyg för att förbättra företagets idérikedom. Syftet är att en större mängd
idéer innebär större möjlighet till utveckling av konkurrenskraftiga produkter och tjänster. De
verktyg som nyttjas används i stor utsträckning i grupp med utbildad handledare som stöd och
endast ett fåtal är implementerade i mjukvara.

Rapporten redovisar förslag på hur implementation av ett utvalt verktyg skulle kunna utformas
om designen baseras på forskning inom kreativitet och kognitionsvetenskap. Kravet för ett lyckat
förslag var att verktygets funktion och effekt skulle bibehållas.

Verktyget ifråga härrör från de Bono och bygger på att försöka provocera fram associationer
som leder till nya idéer och lösningar på en riktad frågeställning och kallas slumpord. Propån
till implementationen bygger på litteraturstudier i ovan nämnda forskningsområden samt tre
studier i form av enkätundersökning, intervju och fokusgrupper. Sammanställningen av
undersökningarna utmynnar i ett antal prototyper som i sin tur utvärderas. Erhållna resultat
tyder på att implementation av verktyget i mjukvara är fullt genomförbar med  såväl bibehållen
funktion som effekt. Resultaten tyder även på att kreativitet är något högst personligt, och för att
stimulera kreativitet bör stimuleringen vara anpassad till personen ifråga.
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Bakgrund & syfte
Inom företagsvärlden är det viktigt att
alltid ligga steget före konkurrenterna
samt att ens produktna måste utmärka sig
framför liknande produkter. Detta kräver
ett visst mått av kreativitet och
nytänkande. Organisationer har därför
börjat vända sig till konsulter som
specialiserat sig på att utveckla och
förstärka kreativa processer genom att
bland annat tillhandahålla så kallade
kreativitetsverktyg. Väldigt få av dessa
kreativitetsverktyg är datorstödda.

Det Göteborgsbaserade företaget Realize
AB har vi tagit fasta på detta, och vill
utforska möjligheten att utnyttja datorns
kreativitetsstödjande potential. Den fråga
vi kommer att belysa är:

Hur kan ett kreativitetsverktyg
implementeras som mjukvara?

Vårt syfte är att utarbeta ett designförslag
för implementation av kreativitets-
verktyget slumpord. Vi strävar efter att
slupordsverktyget ska ha funktion och
effekt jämförbar med resultatet av
användningen av samma verktyg i dess
ursprungliga form.

Slumpord
Vårt val av kreativitetsverktyg föll på
s lumpord , ett verktyg utvecklat av
Edward de Bono (1987), som går ut på
att koppla en problemformulering, till ett
slumpvis utvalt ord, och på så sätt skapa
nya associationer. Vi finner stöd för vårt
val av slumpord som ett verktyg som
ökar kreativiteten hos individen i bland
annat den kognitiva nätverksmodellen för
kreativitet (CNM). Enligt CNM väljer
individer ofta att använda familjär
kunskap för att lösa de problem de stöter

på (Santanen et al., 2000). För att istället
öka och motivera kreativiteten är det
väsentligt att stimulera den potentiellt
okända kunskapen i individen eller
koppla ihop individers kunskap för att
kunna generera kreativa lösningar på
problemet (Gu & Tong, 2004).

Multimodalitet
Genom att kombinera två eller flera
sinnesintryck kan en effekt kallad
synestesi (synesthesia) uppnås. De
sensoriska organen omnämns ofta,
framför allt i neuropsykologin som
modaliteter varför viss förvirring kan
uppstå termerna multimodalitet, cross
modality och synestesi emellan. Genom
att kombinera sensoriska intryck (bild,
ljud och dylikt) med datorns interaktiva
potential kan en mycket dynamisk
kognitiv situation uppstå, vilken skulle
kunna stimulera användarens kreativitet.
(Waterworth, 1996).
Detta stödjer vår förhoppning att kunna
påverka kreativiteten i positiv riktning
med hjälp av datorstöd. I vår prototyp
kommer vi eftersträva att tillvarata de
datorstödda verktygens potential för stöd
av kreativitet i största möjliga mån.

Kreativitet & HCI
Schneiderman (Schneiderman, 2000)
menar att penna och papper är bra
verktyg som inbjuder och uppmuntrar till
kreativitet men de kan dock i längden ha
hämmande inverkan på kreativiteten då
de trots allt har begränsande
användningsområden. Här kommer
datorer och mjukvara in i bilden med sitt
mer dynamiska användningsområde.
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Metod
För att kunna designa ett datorstött
kreativitetsverktyg behövde vi en grund
att utgå från. Denna grund skapade vi
genom a t t  genomföra  o l ika
undersökningar med målet att utifrån
resultatet kunna fatta designbeslut och
testa implementeringen av dessa på en
användargrupp. Grunden bestod av:

• Förebildsarbete: Vi undersökte
några av de program som finns på
marknaden som i någon mån
stödjer kreativt arbete för att lära
oss av dessa och få inspiration.

• Realize AB:s kurs: Tre av
medlemmarna i projektgruppen
deltog i en kurs under Realizes
ledning för att få förståelse för
d e r a s  a r b e t s s ä t t  o c h
kreativitetsverktygen.

• Fokusgrupper: Vi valde att göra
fokusgrupper för att få förståelse
för den kreativa processen, att
leda densamma och få en
övergripande bild av hur
verktygen används.

• Enkät: För att få information om
våra tänkta användares situation,
förutsättningar och attityder
utformade vi en enkät.

• I n t e r v j u : För att tillvarata
användarnas intryck och förslag
kring kreativitetsverktygen
genomförde vi ostrukturerade
intervjuer i samband med
fokusgrupperna.

Utifrån den information ovanstående
studier genererat skapade vi en typisk
användarprofil (persona) att ha i
fokus under designprocessen. Denna
fick tillsammans med ovanstående
studier utgöra grund för utvecklingen
av två LoFi-prototyper som sedan
testades på användarna. Utifrån en
utvärdering av testresultatet
designades ett förslag till en prototyp
för vidare testning och utveckling.

Design - Prototyping
Efter konvergens av gruppens
designförslag återstod två delvis
oförenliga förslag. Eventuella för- och
nackdelar kunde inte vägas genom
inläsning av vetenskapliga teorier, varför
utvärdering genom prototyp ansågs
nödvändig. Dessutom ville vi testa om de
vetenskapliga teorier som vi byggt våra
designbeslut på verkligen höll i
verkligheten.

Det vi ville jämföra mellan de två olika
prototyperna var om det var mest
fördelaktigt att ha alla funktionerna på en
skärm eller om det var bättre att dela upp
dem. Detta var i stort sett den enda
skillnaden mellan prototyperna.
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Prototyp 1 har alla relevanta val samlade
på en sida. Centralt placerad längst upp i
skärmen återfinns problemformuleringen
vilken alltid är synlig. Längst upp till
vänster finns en meny med olika val för
ord, bild och ljud. I idéfältet skriver
användarna ner sin idé (under
beskrivning) och namnet på den (under
idé). När användarna klickar på knappen
”skicka” uppenbarar sig idén i listan till
höger om idéfältet. Listan blir högre ju
fler idéer användaren genererar,
alternativt får den en scroll-funktion så
att den alltid är lika hög som den nedre
menyn.

I prototyp 2 I prototyp 2 är skärmen i
utgångsläget helt tom med undantag av
problemformuleringen som finns högst
upp på skärmen Genom att föra
muspekaren till vänster i bilden så
uppenbarar sig en ord-bild-ljudmeny där
användaren kan göra samma val som i
prototyp 1. Enda skillnaden är att här
finns en skrivknapp som låter användaren
växla till skrivläget. Menyn försvinner
när användaren inte längre håller
muspekaren över menyn.
.

I skrivläget finns det en yta där användaren
kan anteckna sina idéer. För I skrivläget
finns en yta där användaren kan anteckna
sina idéer. För att lägga den nya idén till
listan klickar användaren på skickaknappen
som ligger nedanför skrivytan. Till höger om
denna yta visas slumporden samt miniatyr av
eventuell bakgrundsbild. Till vänster om
skrivytan visas alla nedskrivna idéer i
rubrikform. Längst till vänster finns menyn
för ord, bild och ljud. Knappen skriv har i
detta läge bytts mot slump, om användaren
klickar på den kommer försökspersonen
tillbaka till slumpordsläget

Slumpläge

Skrivläge



5

Resultat - prototyping
Testningen av prototyperna gav mycket
värdefull data. Det visade sig att prototyp
ett med ett arbetsläge föredrogs av
merparten av de testade personerna.
Dock uppskattades de fördelar som
medgavs i användandet av den andra,
såsom fullskärmsläge och stor arbetsyta
för eventuell ritfunktion. Vi finner
således att den bästa lösningen torde vara
en konvergerad modell av de båda
testade som utgår från den första
prototypens grundutförande.

Såväl bild som ljud upplevdes positivt av
de flesta av försökspersonerna. Ingen
tydlig trend kunde observeras i vilka
stimuli som upplevdes som mest
respektive minst stimulerande vilket
indikerar att olika individer påverkas
olika av olika typer av stimuli, vilket ger
stöd för såväl valbarhet av de olika
typerna som att samtliga alternativ bör
erbjudas.



6

Diskussion
Det vi har eftersträvat att utforma ett
förslag till implementation av ett
kreativitetsverktyg som har effekt
jämförbar  med resul ta te t  av
användningen av samma verktyg i
ursprunglig form. Huruvida vi lyckats
med detta kan vi inte säkert veta annat än
genom den respons vi fått i våra LoFi-
tester, vilken i huvudsak har varit positiv.

Projektet som sådant har varit praktiskt
orienterat och vårt främsta mål har varit
att få fram förslag till gränssnittsdesign
och funktionalitet, vilket vi också anser
oss ha lyckats med. Vi anser med andra
ord att projektet har varit framgångsrikt.

Vi har inte tagit hänsyn till de aspekter
av det kreativa arbetet som utförs i
grupp. Att arbeta enskilt och i grupp
anser vi annars vara en av de främsta
skillnaderna mellan att använda vårt
slumpordsverktyg och att arbeta med
kreativitetsverktyg genom deltagande i
fokusgrupper för kreativt arbete.

Vi har i våra utvärderingar av
prototyperna märkt att användare av
datorprogram uppskattar att kunna
kontrollera så mycket som möjligt i
programmet och inte bli styrda, vilket
tagits hänsyn till i det förslag vi lämnat
på prototyp för vidare testning.
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