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Syftet med denna studie var att undersöka i vilken grad olika 
personlighetsdrag är relaterade till Divergent tänkande och Kreativitet. 
De personlighetsdrag som ingick i studien var a) de fem övergripande 
dimensionerna i femfaktormodellen, b) fysiologiskt betingade 
beteenden ur Grays teori om känslighet för belöning och bestraffning 
(eng. Reinforcement Sensitivity Theory, RST) samt c) kognitiva 
aspekter som estetik och intuition. En enkät administrerades via 
Internet och besvarades av 80 psykologistudenter vid Stockholms 
universitet. Resultaten visade att personlighetsdragen Vänlig och 
Öppen från femfaktormodellen predicerade Divergent tänkande samt 
att personlighetsdragen Drivande, Upplevelsesökande och Inkännande 
från Grays teori om känslighet för belöning och bestraffning, jämte 
Ackumulativ och Konstruktiv intuition, predicerade Kreativitet.  

Samtida studier beskriver ofta kreativitet i relation till personlighetsbeskrivningar som 
är baserade på egenskaper (eng. Traits) men sällan på fysiologiskt betingade beteenden 
eller kognitiva aspekter, trots att de senare är i större utsträckning förekommer i olika 
teorier om kreativitet. I föreliggande studie ligger fokus på kreativitet i relation till 
faktorer som rör personlighet – och då både i form av egenskaper och fysiologiskt 
betingade beteenden – samt kognitiva aspekter i form av estetik och intuition.  

Enligt Boden (2007) uppstår idéer och kreativitet i huvudsak på tre olika sätt, där den 
enklaste formen handlar om kombinerande kreativitet (eng. Combinatory) och beskrivs 
som omedvetna kombinationer av redan kända idéer – som till exempel att jämföra 
solsystemet med atommodellen; följt av utforskande kreativitet (eng. Exploratory) som 
innebär att medvetet utforska och söka efter gränsen till vad som är vedertaget inom ett 
viss domän eller kultur; som i sin tur följs av den mest avancerade formen som är 
transformerande kreativitet (eng. Transformational) och handlar om att medvetet söka 
förändra tankevärlden för att nå en så pass stor förskjutning av perspektivet så att de 
tidigare tankebanorna blir mindre intressanta eller till och med helt ointressanta.  

Ur ett psykologiskt perspektiv gäller ovanstående på individnivå, en idé behöver alltså 
inte vara världsunik för att resonemang skall gälla (Boden, 2007). Dock inkluderas 
endast de två sista formerna av kreativitet inom psykologins definition av kreativitet, det 
vill säga de former som är planerade och har ett syfte, eftersom kreativitet definieras 
som förmågan att ge nyskapande och tillämpliga svar på en situation eller ett problem – 



!2

inklusive att först kunna identifiera, formulera och rama in situationen eller problemet 
ifråga (Kaufman & Sternberg, 2015).  

I beskrivningar där det historiska perspektivet är viktigt används benämningar som 
kreativitet med litet k (eng. little-c) för att referera till kreativitet som rör den mer 
vardaglig och utforskande formen respektive Kreativitet med stort K (eng. Big-C) för 
den mer omvälvande och transformerande formen av kreativitet där den resulterande 
idén är så pass unik att den har en relativt stor inverkan på andra individer (Hennessey 
& Amabile, 2010). Andra benämningar som skulle kunna ligga rätt i tiden är 
inkrementell respektive disruptiv kreativitet.  

Rhodes (1961) liknar kreativitet vid en väv av fyra skaft/trådar som alla börjar på 
bokstaven p (eng. The four p’s of creativity): Där personen som rör beteende, intellekt 
och personlighet; processen som inkluderar mentala processer i form av perception, 
kognition, motivation, etc; produkten som är idén i konkret form, det vill säga tankens 
artefakt; samt slutligen pressen som omfattar all inre och yttre form av påverkan.  

En annan strukturell indelning och referens, också den relativt vanligt förekommande, 
är Wallas (1926, refererad i Rhodes, 1961) indelning av den kreativa processen i fyra 
distinkta faser (eng. The four stages of creativity): Dessa är förberedelsefasen som går 
ut på att observera och samla på sig så mycket kunskap och information som möjligt 
genom att läsa, fråga, lyssna, etc; inkubationsfasen när man låter den inhämtade 
informationen sjunka in och bearbetas i det undermedvetna; insiktsfasen när idén alstras 
och då ofta som en aha-upplevelse under inkubationsfasen; samt verifieringsfasen när 
idén omvandlas till en produkt. Den här modellen har flera upphovsmän, bland annat 
Hadamard, Helmholtz och Poincaré, och i samtliga fall rör det sig om individer som 
analyserat och reflekterat över sin egna kreativa förmåga och hur de själva agerat i olika 
situationer (Kaufman & Sternberg, 2015).  

Värt att notera är att den kreativa processen i någon mån är en rekursiv process eftersom 
även problemformuleringen många gånger kräver en kreativ ansats, eller åtminstone en 
förmåga att ifrågasätta och se saker och ting ur nya perspektiv (Einstein & Infeld, 1938, 
refererad i Runco, 2014).  

En av de viktigaste delkomponenterna för kreativitet är divergent tänkande, som är att 
få/generera idéer som går isär (divergerar) och är så originella som möjligt (Runco & 
Acar, 2012). Divergent tänkande står i kontrast till konvergent tänkande som är att 
fokusera och minska antalet möjliga lösningar för att nå en så konventionell lösning 
som möjligt eller komma ihåg ett korrekt svar (Hennessey & Amabile, 2010). Men en 
hög grad av divergent tänkande innebär inte per automatik en hög kreativitet, det kan 
snarare betraktas som en potential till kreativitet eftersom kreativitet kräver en 
medveten ansats, en mix av både divergent och konvergent tänkande samt inte minst  
domänspecifik kunskap (Runco & Acar, 2012).  
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Till skillnad från till exempel intelligens som till stor del handlar om konvergent 
tänkande och där det finns ett svar som anses mest korrekt, rör kreativitet det motsatta, 
det vill säga det finns inget förutbestämt svar utan ju mer svaret skiljer sig från det 
vedertagna, desto bättre, så länge svaret är tillämpbart (Wallach & Kogan, 1965). Med 
andra ord handlar ett mätetal för kreativitet alltid om en eller annan form av bedömning. 
Enligt Runco et al. (2000) är det allra bästa måttet på kreativitet en indirekt mätning av 
en produkts kreativa verkshöjd, dels för att produkter i större utsträckning är konkreta 
och därmed lättare att förhålla sig till än idéer och dels för att idéer som inte 
förverkligats egentligen inte kan betraktas som kreativa även om de (i sig) var väl så 
nydanande. Runco et al. (2000) signalerar dock, med all rätt, att det är relativt få som 
har producerat några ändamålsenliga (i relation till bedömningsbara) produkter vilket 
gör att det alternativ som ofta står till buds, och som dessutom är relativt vanlig 
företeelse inom psykologin, är skattning av beteende.  

Enligt Sternberg (1985) beskriver lekmän såväl som experter kreativa personer som 
gränslösa (skapar regler efterhand, tar risker, överskattar sin förmåga, gör vad andra 
anser omöjligt, är känslosamma och okonventionella); intellektuella (förstår och tolkar 
sin omgivning, förbinder och skiljer på idéer och saker, ser skillnader och likheter, 
skapar idéer, anser idéer är viktiga, tänker ofta, sätter samman information, teorier i nya 
kombinationer); estetiska och fantasifulla (uppskattar konst och musik, skapar enskilt, 
har god smak); beslutsamma och flexibla (går på magkänsla, ser alternativa metoder, 
kan ändra sig); klarsynta (god uppfattningsförmåga, kan ta ställning); frågvisa, intuitiva 
samt drivs av prestation och erkännande (mål, uppskattning, energirika och har humor).  

Det finns dessutom mycket som talar för att personlighetsstörningar som exempelvis 
bipolär sjukdom, psykos, schizofreni, ger en ökad kreativitet, något som identifierade 
redan av Aristoteles men som även indikerats i en lång rad studier i modern tid (Carson, 
2011; Kaufman & Sternberg, 2015; Runco, 2014). Prentky (1979, 2001) tar den insikten 
vidare och antyder i sin analys att individer som är genuint kreativa karakteriseras av 
försämrad filtrering av stimuli, fler irrelevanta associationer, större logisk förmåga och 
starkare intuition – med andra ord gränsar till de personlighetsstörningar som räknades 
upp ovan – och som dessutom är utpräglat extrovert (benämns som konstnären) eller 
introvert (respektive vetenskapsmannen). Även Eysenck (1993, 1996) anger att kreativa 
personer har en reducerad förmåga att filtrera stimuli vilket gör att fler mer eller mindre 
oväsentliga associationer och intryck når det medvetna, i kombination med låg eller hög 
känslighet för stimuli vilket leder till ett extrovert respektive introvert grunddrag.  

Personlighetsaspekter baserade på egenskaper 
Bland de teoretiska ramverken för personlighetsbeskrivning som baserad på egenskaper 
är femfaktormodellen (FFM, eng. The Big Five) av Fiske, Goldberg, Costa, McCrae 
et al. ett av de viktigaste (Piedmont, 1998). Det är bland annat ett väletablerad verktyg 
inom urval, rekrytering samt karriär och organisationsutveckling (Aronsson, Hellgren, 
Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). FFM lingvistiska bakgrund, särskilt de 
17000 adjektiv som sammanställdes av Allport och Odbert i mitten av 1930-talet 
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(Piedmont, 1998), gör den lätt att förstå vilket sannolikt förklarar en del av dess 
popularitet. FFM består av fem överordnade personlighetsdimensioner: Öppen (eng. 
Openness to experience), Samvetsgrann (eng. Conscientiousness), Extravert, Vänlig 
(eng. Agreeableness) och Instabil (eng. Neuroticism).  

Öppen är definierad som proaktivt sökande samt en tolerans och uppskattning av 
upplevelser och det okända, där ett högt värde på Öppen innebär ett nyfiket, kreativt och 
icke-traditionellt beteende och ett lågt värde ett konventionellt och jordnära beteende 
(Piedmont, 1998). Flera studier har konstaterat ett positivt samband mellan Öppen och 
Kreativitet (Batey, Chamorro-Premuzic & Furnham, 2010; Batey, Furnham & 
Safiullina, 2010; Furnham & Bachtiar, 2008; Furnham, Hughes & Marshall, 2013) samt 
mellan Öppen och Divergent tänkande (Walker & Jackson, 2014).  

Samvetsgrann bedömer en persons grad av självkontroll, organisationsförmåga, 
motivation, målstyrning samt uthållighet, där ett högt värde på Samvetsgrann innebär ett 
pålitligt och noggrant beteende och ett lågt värde ett likgiltigt, planlöst och slappt 
beteende (Piedmont, 1998). En tidigare studie har konstaterat ett negativt samband 
mellan Samvetsgrann och Kreativitet (Batey, Chamorro-Premuzic et al., 2010).  

Extravert representerar kvantitet och intensitet på mellanmänskliga kontakter samt 
behov av stimulans och acceptans för glädje, där ett högt värde på Extravert innebär ett 
personorienterat, socialt, aktivt och risktagande beteende och ett lågt värde ett 
reserverat, uppgiftsorienterat och tillbakadraget beteende (Piedmont, 1998). Studier har 
påvisat ett signifikant positivt samband mellan Extravert och Divergent tänkande 
(Batey, Chamorro-Premuzic et al., 2009; Batey, Chamorro-Premuzic et al., 2010; 
Furnham & Bachtiar, 2008; Furnham & Nederstrom, 2010) samt en mellan Extravert 
och Kreativitet (Furnham et al., 2013).  

Vänlig karakteriserar en persons attityd till andra människor, där ett högt värde på 
Vänlig innebär ett hjälpsamt, uppriktigt, förlåtande beteende och ett lågt värde ett 
cyniskt, irriterat, hämndlystet och manipulativt beteende (Piedmont, 1998). Tidigare 
studier har inte konstaterat något samband mellan Vänlig och Divergent tänkande eller 
Vänlig och Kreativitet (Batey, Furnham et al., 2010).  

Instabil bedömer känslomässig instabilitet kontra känslomässig anpassning, där 
individer med högt värde sannolikt upplever oro och längtan, har orealistiska idéer och 
har förmodligen ett dysfunktionellt sätt att hantera problem och svårigheter (Piedmont, 
1998). Liksom för Vänlighet saknas det empiriskt stöd för ett hypotetiskt samband 
mellan Instabil och Divergent tänkande samt Instabil och Kreativitet (Batey, Furnham 
et al., 2010).  

Personlighetsaspekter baserade på fysiologiskt betingade beteenden 
Bland de ramverk där personligheten beskrivs som fysiologiskt betingade beteenden 
ingår Grays teori (Gray & McNaughton, 2003) om känslighet för belöning och 
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bestraffning (eng. Reinforcement Sensitivity Theory, RST). Den baseras på att beteende 
och personlighet i huvudsak regleras av tre samverkande motivationssystem: där BAS 
(eng. Behavioral Approach System) är känsligt för antydningar om belöning och 
kontrollerar närmandebeteende och positiva emotioner; FFFS (eng. Fight-Flight-Freeze 
System) är känsligt för antydningar om bestraffning, frustration och osäkerhet och 
kontrollerar undvikandebeteende och negativa emotioner; samt BIS (eng. Behavioral 
Inhibition System), som vid konflikter mellan närmande och undvikande, inhiberar 
endera system utifrån en riskbedömning som följer av kortikal aktiveringsnivå (eng. 
arousal) samt ökad inre (minne) och yttre uppmärksamhet (Gray & McNaughton, 2003).  

Grays teori inkluderar sammanfattningsvis följande dimensioner (Gray & McNaughton, 
2003): Närmande (BAS), Drivande (BAS-D, eng. Drive), Upplevelsesökande (BAS-FS, 
eng. Fun Seeking); Belöningssökande (BAS-RR, eng. Reward Responsiveness) samt 
Inkännande (BIS), Orolig (eng. r-BIS-Anxiety) och Rädsla (eng. r-FFFS).  

I en rad studier har Grays teori visat sig ansluta sig väl till de äldre teorierna om 
kreativitet (exempelvis Eysenck, 1993, 1996; Prentky, 1979, 2001), bland annat genom 
att Inkännande korrelerar med högre kortikal aktiveringsnivå, främst i höger frontallob 
(Aron & Aron, 1997; Fitzgerald, 2012) och kännetecknas av en mer detaljerad analys av 
stimuli (Patterson & Newman, 1993, refererad i Aron & Aron, 1997).  

De som är Inkännande betraktas i regel som introverta och har har en större känslighet 
eller övervikt för/av signalsubstansen serotonin, medan de som är Upplevelsesökande i 
regel är extroverta och har större känslighet eller övervikt för/av signalsubstansen 
dopamin (Gray & McNaughton, 2003). Vidare har patienter med Schizofreni normalt ett 
högre värde på Inkännande (Bijttebier, Beck, Claes & Vandereycken, 2009; Scholten, 
van Honk, Aleman & Kahn, 2006). Enligt Sobocko och Zelenski (2015) kan de som är 
Inkännande använda sin känslighet och iakttagelseförmåga i sin kreativitet, nackdelen är 
att de ofta är stresskänsliga (Higley & Suomi, 1989, refererad i Aron & Aron, 1997).  

Vidare har Walker och Jackson (2014) påvisat ett positivt samband mellan Närmande 
och Divergent tänkande. Andra studier visar att Drivande individer dominanta, 
aggressiva och arbetar så pass hårt för att uppnå sina mål att de sätter sina egna 
intressen före andras, vilket resulterar i negativ korrelation med Vänlig (Segarra, Poy, 
López & Moltó, 2014). Att individer med hög grad av Upplevelsesökande har sämre 
exekutiv förmåga, är impulsiva och på ständig jakt efter upplevelser och där jämförande 
studier har påvisat positiva samband med Öppen, Extravert och Instabil samt negativ 
korrelation med Samvetsgrann (Segarra et al., 2014). Individer med hög grad av 
Belöningssökande är bestämda, har god självkontroll och planeringssinne där 
jämförande studier har påvisat positiv korrelation med Samvetsgrann och Extravert 
(Segarra et al., 2014). I jämförande studier korrelerar Inkännande positivt med Instabil, 
Vänlig och Samvetsgrann men negativt med Extravert (Segarra et al., 2014). I en studie 
av Hoppenbrouwers, Neumann, Lewis och Johansson (2015) drogs slutsatsen att 
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Inkännande predicerar en förmåga att “ha överseende” med både sig själv och andra. 
Samma studie indikerar att ett lågt värde på Inkännande indikerar ett svekfullt beteende.  

Kognitiva aspekter 
En av de viktigaste delkomponenterna för kreativitet är Divergent tänkande, som är att 
få/generera idéer som går isär (divergerar) och är så originella som möjligt (Runco & 
Acar, 2012). Divergent tänkande förklarar Carson (2011) med en (sannolikt ärftlig) 
dämpad filtrering av de stimuli (eng. attenuated latent inhibition) som når de explicita 
kognitiva processerna och som därför måste balanseras av ett större arbetsminne och en 
högre intelligens för att inte ge upphov till vanföreställningar (psykos). Andra studier 
visar att en större känslighet eller övervikt för/av signalsubstansen dopamin, liksom en 
större känslighet eller övervikt för/av signalsubstansen glutamat, också leder till en 
dämpad filtrering, och att dessa bägge tillstånd har kopplats till Extravert respektive 
Inkännande personlighet (Depue & Collins, 1999; Jauk, Neubauer, Dunst, Fink & 
Benedek, 2015; Grimm, Schubert, Jaedke, Gallinat & Bajbouj, 2012). Vidare visar 
studier att synestesi (eng. Synesthesia), en ärftlig form av begränsad pruning (eng. 
prune) och/eller en större känslighet eller övervikt för/av signalsubstansen serotonin, ger 
ökat Divergent tänkande (Ramachandran & Hubbard, 2001, refererad i Carson, 2011).  

För kreativitet rent generellt, och inte minst inkubationsfasen inklusive insiktsfasen, ger 
två-process modellen (eng. Dual-process model) en bra förklaring. Modellen beskriver 
att minne och stimuli bearbetas av två parallella system, dels de omedvetna, associativa 
och snabba implicita processerna och dels de medvetna, analytiska och resurskrävande 
explicita processerna (Dijksterhuis & Nordgren, 2006), där blandningen av associativ/
implicit och analytisk/explicit bearbetning fungerar som en generator av kreativa tankar 
(Gabora & Ranjan, 2013). Två-process modellen är en central komponent även inom 
estetik (Graf & Landwehr, 2015) och intuition (Glöckner & Witteman, 2010). Därutöver 
kan kreativa tankar uppstå genom slumpmässiga variationer i form av ett i samman-
hanget meningsfullt brus i hjärnans signalering och att kunskap och erfarenhet som är 
kodad i minnet kontinuerligt distribueras, skrivs om och införlivas med angränsande 
minnen (Gabora & Ranjan, 2013).  

Enligt Dirac (1963, refererad i Prenkty, 1979) är den estetiska uppskattningen så pass 
central för många vetenskapsmän att det till och med kan vara viktigare att forma en 
vacker ekvation än att formulera en ekvation som passar experimentet. Ett flertal studier 
påvisar också ett positivt samband mellan Kreativitet och estetisk känslighet 
(Myszkowski, Storme, Zenasni & Lubart, 2014; Rump, 1977). Inom estetikforskningen 
rör man sig generellt med tre olika begrepp där estetisk bedömning (eng. Aesthetic 
judgment) refererar till den bedömning som görs för att avgöra om ett stimuli har ett 
konstnärligt och estetiskt värde; Estetisk preferens (eng. Aesthetic preference) refererar 
till i vilken utsträckning en person uppskattar ett visst stimuli jämfört med ett annat; och 
estetisk uppskattning (eng. Aesthetic appreciation) refererar till förmågan att dela in 
världen i vackert respektive fult och dessutom – när vi ser något som är vackert – 
resulterar i positiva emotioner och belöningskänsla (Nadal, 2007). Trots att estetisk 
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bedömning och uppskattning är det näst äldsta forskningsområdet inom psykologi med 
anor från 1876 (Fechner) så finns det på grund av dess komplexitet ingen komplett och 
entydig teori om det estetiska sinnet (Jacobsen, Buchta, Köhler & Schröger, 2004). 
Jacobsen et al. (2004) beskriver att estetisk bedömning görs utifrån en kombination av 
faktorer och stimuli såsom symmetri, komplexitet, nymodighet, tidigare kännedom och 
individuella preferenser. I studier där de områden i hjärnan som hanterar (visuellt) 
estetisk bedömning identifierats, aktiveras områden som rör mentalisering (förståelsen 
av sig själv och andra utifrån tankar och känslor), sociala, religösa och moraliska 
bedömningar samt högre nivå av visuell analys (Jacobsen, Schubotz, Höfel & Cramon, 
2006).  

Ett flertal studier påvisar även samband mellan Kreativitet och Intuition (Eubanks, 
Murphy & Mumford, 2010; Eysenck, 1993). I en tidigare studie om intuition och 
Kreativitet visas att Intuition korrelerar positivt med Kreativitet samt att intuitiva 
individer producerar kreativa lösningar av högre kvalitet (Eubanks et al. 2010). Intuition 
kan kort beskrivas som automatiska implicita processer som beror av explicit och 
implicit kunskap och som kan delas upp i följande kategorier (Glöckner & Witteman, 
2010): Associativ intuition ger upphov till känslor av att gilla eller ogilla något/någon; 
Ackumulativ intuition ger blixtsnabba men relativt enkla svar baserade på implicit 
erfarenhet; och Konstruktiv intuition som är expertens inre bild och förståelse av 
situationer och/eller problem och som resulterar en lösning som är baserad på både 
förvärvad explicit som implicit kunskap.  

I en studie av Bledow, Rosing och Frese (2013) påvisas att individer med ett samspel av 
positiva och negativa emotioner är mest kreativa och att negativa perioder är gynnsamt 
för kreativiteten. Studier på djur visar att Divergent tänkande ökar vid motgång, att det 
generellt finns ett samband mellan belöning och variationer i beteende, där mer 
belöning leder till mindre Kreativitet och variation (Gharib et al., 2004, refererad i 
Stahlman, Leising, Garlick & Blaisdell, 2013).  

Syfte och hypoteser  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken grad personlighet (Drivande, 
Upplevelsesökande, Belöningssökande, Inkännande, Öppen, Samvetsgrann, Extravert, 
Vänlig och Instabil) och kognition (Estetisk preferens och Intuition) relaterar till 
Divergent tänkande respektive Kreativitet.  

Baserat på ovanstående teoretiska resonemang och redovisad tidigare forskning 
formulerades följande hypoteser:  
H1: Öppen  är positivt relaterad till Divergent tänkande och Kreativitet.                      
H2: Extravert  är positivt relaterad till Divergent tänkande och Kreativitet.                 
H3: Inkännande  är positivt relaterad till Divergent tänkande och Kreativitet.              
H4: Drivande  är positivt relaterad till Kreativitet.                 
H5: Estetisk preferens  är positivt relaterad till Kreativitet.    
H6: Konstruktiv  är positivt relaterad till Kreativitet.             
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Metod 

Undersökningsdeltagare  
Studien omfattade 80 psykologistudenter vid Stockholms universitet som i utbyte för 
sitt deltagande fick deltagarna ett arvode om 0,5 h i undersökningstid. Då tidigare 
studier om Kreativitet inte analyserat skillnader i kön, eller påvisat någon konsekvent 
och signifikant skillnad i resultat med avseende på kön (Baer & Kaufman, 2008) och 
ålder, uteslöts dessa uppgifter till förmån för högre anonymitet.  

Procedur  
Samtliga tester och skalor sammanställdes i en enkät som administrerades via Internet. 
Undersökningsdeltagarna bjöds in till enkäten via ett mejlutskick från Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Alla deltagare informerades om att deltagandet 
var anonymt, frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande.  

Mätinstrument 
Studiens mätinstrument utgjordes av tester och en rad olika skalor med multipla 
indikatorer avsedda att mäta Divergent tänkande, Estetisk preferens, Kreativitet, 
Intuition samt två olika perspektiv av personlighet. Alla tester och skalor var på 
engelska och genomfördes i en och samma sekvens, med testet för Divergent tänkande 
först följt av testet för Estetisk preferens och därefter de olika skalorna för Kreativitet, 
Intuition och personlighet. Ordningen på skalornas indikatorer var slumpmässig, likaså 
ordningen av grafiska mönster samt val av grafisk stimuli. Skalorna bedömdes i regel 
utifrån en femgradig skala från 1 (“Inaccurate”) till 5 (“Accurate”).  

Kreativitet självskattades med Runco Ideational Behavior Scale (RIBS; Runco et al., 
2000) som indikerar en persons nivå av Kreativitet, eller mer korrekt, individens 
beteende gällande Kreativitet. Skalan består av 23 indikatorer som grupperas i två 
underskalor där positiva och negativa aspekter av Kreativitet representeras av RIBS 1 
(“Play around with ideas for the fun of it”) respektive RIBS 2 (“Can’t sleep because 
ideas keep popping into my head”). Reliabiliteten (Cronbachs alfa) för RIBS har 
tidigare uppmätts till 0,92 (Runco et al. 2000). Skalans indikatorer formulerades om till 
kortare och mer koncisa påståenden för att bättre harmonisera med instrumentets övriga 
skalor. Fyra av skalans ursprungliga indikatorer togs inte med på grund av att de var 
mindre lämpliga, likaså skalans andra faktor, RIBS 2.  

Personlighet utifrån RST självskattades med BIS/BAS-skalan (Carver & White, 1994). 
Skalan innehåller 20 indikatorer som delas in i följande underskalor: Drivande (BAS-D, 
eng. Drive); Upplevelsesökande (BAS-FS, eng. Fun seeking); Belöningssökande (BAS-
RR, eng. Reward Responsiveness) samt Inkännande (BIS). Reliabiliteten (Cronbachs 
alfa) av respektive delskala har tidigare uppmätts till 0,66-0,76 (Carver & White, 1994). 
Skalan är baserad på den äldre versionen av RST då BIS inkluderade funktionen av 
FFFS. Segarra et al. (2014) har anpassat skalan till den reviderade versionen av RST 
genom att gruppera indikatorerna för Inkännande i underskalorna Orolig (BIS-Anxiety) 
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och Rädsla (BIS-Fear). Exempel på indikatorer är “Criticism or scolding hurts me quite 
a bit” (för Inkännande) och “Use a no rules approach when I go after something I 
want” (för Drivande).  

Personlighet utifrån FFM självkattades med IPIP NEO PI-R (Goldberg et al., 2006). 
Den korta varianten med endast 50 indikatorer valdes för att minimera den totala 
längden på instrumentet. Skalan innehåller följande underskalor: Öppen; Samvetsgrann; 
Extravert; Vänlig samt Instabil. Reliabiliteten (Cronbachs alfa) av respektive delskala i 
den aktuella varianten av IPIP NEO PI-R har tidigare varit tillfredsställande med nivåer 
inom intervallet 0,77-0,86 (Goldberg, 2006). Exempel på indikatorer är “Get 
assignments done right away” (för Samvetsgrann) och “Know how to captivate 
people” (för Extravert). Skalan modifierades något, i tre fall förklarades svåra ord och 
ett fall skrevs indikatorer om till en mildare och mindre aggressiv form, exempelvis från 
“Cut others to pieces” till “Degrade or embarrass others”.  

Divergent tänkande testades med Wallach-Kogan Creativity Test (WKCT; Wallach & 
Kogan, 1965). Jämfört med andra test för Divergent tänkande är WKCT inte 
tidsbegränsad vilket bättre speglar verkligheten (Kaufman & Sternberg, 2015). Två av 
testets ursprungliga fem deltest användes, ett med verbalt stimuli där utgångspunkten 
var att nämna så många alternativa användningsområden som möjligt för ett visst 
föremål (eng. Alternate uses), och ett med grafisk stimuli där förutsättningen var att 
nämna så många möjliga tolkningar som möjligt av en linje (eng. Line meanings). Lau 
och Cheung (2010) visade att skärm-baserade test för Divergent tänkande 
resultatmässigt inte skiljer sig signifikant från de som genomförs på traditionellt sätt 
med penna och papper. Reliabiliteten (Cronbachs alfa) för ett skärmbaserad 
implementering av WKCT låg inom intervallet 0,82-0,92 (Cheung & Lau, 2010), vilket 
är i paritet med den reliabilitet som Wallach och Kogan (1965) själva rapporterade 
(split-half = 0,84). Till skillnad från testets ursprungliga poängsättning som baserades 
på en kombination av produktivitet (antal svar) och svarens originalitet, bedömdes 
endast produktivitet. Den förenklingen motiveras genom att den ursprungliga 
poängsättningen fungerar sämre vid få deltagare (Myszkowski, et al., 2014) och på 
grund av att det finns en stark korrelation mellan produktivitet och originalitet 
(r = 0,64 - 0,67; p < 0,01) för de aktuella deltesten (Wallach & Kogan, 1965) vilket gör 
att originaliteten ingår som ett indirekt mått i mätetalet för produktivitet.  

Estetisk preferens testades med hjälp av en egenhändigt konstruerad skala bestående av 
två symmetriska, fyra semi-symmetriska och fyra asymmetriska grafiska stimuli från 
Jacobsen et al. (2006). Forskning visar att konstnärer tenderar att föredra asymmetriska 
mönster med mindre komplexitet, medan icke-konstnärer föredrar symmetriska mönster 
med högre komplexitet (Bezrucsko & Schroeder, refererad i Nadal, 2007). Ansatsen 
med skalan var att kreativa personer, liksom konstnärer, föredrar asymmetriska mönster 
med mindre komplexitet. De grafiska indikatorerna (bilaga 1) bedömdes utifrån en 
femgradig skala från 1 (“Unpleasant”) till 5 (“Pleasant”).  
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Intuition självskattades med Types of Intuition Scale (TIntS; Pretz, Brookings, Carlson, 
Keiter Humbert, Roy, Jones & Memmert, 2014). Skalan består av 23 indikatorer som 
grupperas i följande underskalor: Associativ (eng. Affective), Ackumulativ (eng. 
Holistic-Abstract), Helhet (Holistic-Big picture) och Konstruktiv (Inferential). 
Reliabiliteten (Cronbachs alfa) av respektive underskalorna har tidigare uppmätts till 
0,72-0,76 (Pretz et al., 2014). Exempel på indikatorer är “Trust my hunches” (för 
Associativ) och “Solve familiar problems intuitively” (för Konstruktiv).  

Resultat 

Statistikprogrammet GNU PSPP användes för analys. Cronbachs alfa tillämpades för att 
estimera reliabiliteten för respektive test, skala och delskala. Därefter genomfördes 
deskriptiv analys för att fastställa medelvärde, standardavvikelse och inbördes 
korrelationer av alla variabler följt av två av varandra oberoende multipla regressions-
analyser med Divergent tänkande respektive Kreativitet som beroende variabel. Det 
fanns inget tecken på (för hög) multikollinearitet, då Variance Inflation Factor (VIF) 
värdet för de ingående variablerna låg inom intervallet 1,4-2,2, med ett medelvärde på 
1,7, det vill säga betydligt under det rekommenderade maxvärdet om 10 (Borg & 
Westerlund, 2012).  

Medelvärde, standardavvikelse, reliabilitet samt inbördes korrelationer för alla variabler 
visas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Medelvärde (MD), standardavvikelse (SD), reliabilitet (α) och korrelationer för alla variabler.  

Not. Fetstil indikerar p < 0,05.  

M SD α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Kreativitet 3,59 0,55 ,73 -
2 Divergent tänkande 5,05 3,55 ,82 ,21 -
3 Drivande 3,22 1,02 ,75 ,24 -,07 -
4 Upplevelsesökande 3,54 0,78 ,65 ,22 ,07 ,31 -
5 Belöningssökande 4,23 0,62 ,68 ,13 -,04 ,38 ,30 -
6 Inkännande 3,93 0,91 ,80 ,08 ,11 -,23 -,05 ,20 -
7 Vänlig 3,60 0,60 ,59 -,11 ,20 ,12 ,07 -,01 ,09 -
8 Samvetsgrann 3,14 0,95 ,85 ,04 -,06 ,27 -,19 ,02 -,21 ,19 -
9 Extravert 3,47 0,99 ,88 ,18 ,03 ,20 ,17 ,24 -,05 ,19 ,27 -

10 Instabil 2,79 0,97 ,87 -,13 ,05 -,43 -,25 -,14 ,41 -,26 -,37 -,47 -
11 Öppen 3,89 0,67 ,63 ,35 ,32 ,18 ,22 ,28 -,02 ,19 ,07 ,27 -,11 -
12 Associativ 3,54 0,80 ,84 ,00 ,01 ,23 ,51 ,45 ,19 ,30 -,12 ,13 ,01 ,40 -
13 Ackumulativ 3,21 1,01 ,77 ,29 ,19 -,05 ,13 ,01 ,00 ,10 -,09 -,01 ,11 ,44 ,20 -
14 Helhet 3,16 0,90 ,71 ,19 ,12 ,11 ,08 -,13 -,25 ,03 ,09 -,02 -,24 ,16 -,14 ,39 -
15 Konstruktiv 3,83 0,76 ,66 ,40 ,21 ,16 -,09 ,16 -,07 -,05 ,32 ,42 -,29 ,31 -,07 -,01 ,14
16 Estetisk preferens 3,85 1,13 ,70 ,14 -,03 -,03 ,04 -,11 ,01 -,01 -,12 ,13 -,19 ,12 -,10 ,00 ,13 ,10
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Resultatet av två oberoende multipla regressionsanalyser visade (se Tabell 2) att 
Drivande ger ett signifikant positivt bidrag (β = ‚24, t = 2,06, p < ‚04) till modellen för 
Kreativitet; Upplevelsesökande ger ett signifikant positivt bidrag (β = ‚28, t = 2‚26, 
p < ‚03) till modellen för Kreativitet; Inkännande ger ett signifikant positivt bidrag 
(β = ‚27, t = 1,91, p < ‚02) till modellen för Kreativitet; Vänlig ger ett signifikant 
positivt bidrag (β = ‚31, t = 2‚36, p < ‚02) till modellen för Divergent tänkande; Öppen 
ger ett signifikant positivt bidrag (β = ‚31, t = 2‚20, p < ‚03) till modellen för Divergent 
tänkande; Ackumulativ intuition ger ett signifikant positivt bidrag (β = ‚27, t = 2‚29, 
p < ‚03) till modellen för Kreativitet; samt Konstruktiv intuition ger ett signifikant 
positivt bidrag (β = ‚34, t = 2‚84, p < ‚01) till modellen för Kreativitet.  

Vidare visade resultatet (se Tabell 2) att 13% av variansen i Divergent tänkande och 
32% av variansen i Kreativitet förklaras av de ingående variablerna. 

Tabell 2.  Multipel regressionsanalys (Enter) för Divergent tänkande och Kreativitet.  

Not. N = 80 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken grad personlighet (Drivande, 
Upplevelsesökande, Belöningssökande, Inkännande, Öppen, Samvetsgrann, Extravert, 
Vänlig och Instabil) och kognition (Estetisk preferens och Intuition) relaterar till 
Divergent tänkande respektive Kreativitet.  

Resultatet visade att personlighetsdragen Vänlig och Öppen från femfaktormodellen 
predicerar Divergent tänkande samt att personlighetsdragen Drivande, Upplevelse-

Divergent tänkande Kreativitet
Prediktorer    β    t   p F Adj. 

R2
   β    t   p F Adj.

R2

Drivande -,06 -,45 ,65 ,24 2,06 ,04
Upplevelsesökande ,22 1,55 ,13 ,28 2,26 ,03
Belöningssökande -,04 -,27 ,79 -,10 -,78 ,44
Inkännande ,07 ,56 ,58 ,27 1,91 ,02
Vänlig ,31 2,36 ,02 -,16 -1,36 ,18
Samvetsgrann -,10 -,75 ,45 -,02 ,14 ,89
Extravert -,10 -,73 ,47 -,02 -,18 ,86
Instabil ,17 1,07 ,29 -,04 -,29 ,77
Öppen ,31 2,20 ,03 ,20 1,61 ,11
Associativ -,29 -1,83 ,07 -,28 -2,01 ,05
Ackumulativ ,01 ,04 ,97 ,27 2,29 ,03
Helhet ,03 ,27 ,79 -,02 -,21 ,83
Konstruktiv ,27 1,98 ,05 ,34 2,84 ,01
Estetisk preferens -,10 -,70 ,49 1,76 ,13 ,12 ,99 ,32 3,73 ,32
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sökande och Inkännande från Grays teori om känslighet för belöning och bestraffning, 
jämte Ackumulativ och Konstruktiv intuition, predicerar Kreativitet.  

Resultatet gav delvis stöd för H1 (Öppen är positivt relaterad till Divergent tänkande 
och Kreativitet) då Öppen gav ett signifikant positivt bidrag till modellen för Divergent 
tänkande; gav inget stöd för H2 (Extravert är positivt relaterad till Divergent tänkande 
och Kreativitet); gav delvis stöd för H3 (Inkännande är positivt relaterad till Divergent 
tänkande och Kreativitet) då Inkännande gav ett signifikant positivt bidrag till modellen 
för Kreativitet; gav stöd för H4 (Drivande är positivt relaterad till Kreativitet) då 
Drivande gav ett signifikant positivt bidrag till modellen för Kreativitet; gav inget stöd 
för H5 (Estetisk preferens är positivt relaterad till Kreativitet); samt ger stöd för H6 
(Intuition är positivt relaterad till Kreativitet) då både Ackumulativ och Konstruktiv 
intuition gav signifikanta positiva bidrag till modellen för Kreativitet. Därutöver gav 
Vänlig ett signifikant positivt bidrag till modellen för Divergent tänkande och 
Upplevelsesökande ett signifikant positivt bidrag till modellen för Kreativitet, vilket inte 
förutspåddes och heller inte ingick i någon av de uppställda hypoteserna.  

Föreliggande resultat går relativt väl i linje med tidigare forskning. Att personlighet 
relaterar till både Divergent tänkande och Kreativitet har stöd i tidigare studier 
(exempelvis Batey, Chamorro-Premuzic et al., 2009). Tidigare forskning ger även stöd 
för att kognition (i form av Intuition) relaterar till Kreativitet (exempelvis Eubanks 
et al., 2010), liksom antagandet att Intuition i mindre utsträckning relaterar till 
Divergent tänkande (vilket i större grad motsvarar ren idégenerering) än till Kreativitet, 
eftersom den senare i större utsträckning kan sägas inkludera en utpräglad 
inkubationsfas (Ritter, van Baaren & Dijksterhuis, 2012).  

Att personlighet baserad på Grays teori om känslighet för belöning och bestraffning 
predicerar Kreativitet, snarare än femfaktormodellen, får betraktas som både ny insikt 
och bekräftelse på att Eysencks och Prentkys teorier om kreativitet och dess relation till 
fysiologiskt betingade beteenden är fortsatt relevant.  

Notera även att bidraget från Associativ intuition som rör känslor av att gilla eller ogilla 
något eller någon och som kan exemplifieras av följande indikator (“Use my heart as a 
guide for my actions”) är negativt (om än inte signifikant) för både Divergent tänkande 
och Kreativitet, vilket står i kontrast till övriga intuitiva delskalor (Ackumulativ, Helhet 
och Konstruktiv). Då det saknas tidigare studier på den detaljnivån mellan Intuition och 
Kreativitet får det resultatet också betraktas som en ny insikt.  

Föreliggande studie kunde dock inte påvisa någon relation mellan Estetisk preferens och 
Divergent tänkande eller Kreativitet. Resultatet var delvis förväntat då en del tidigare 
studier är tveksamma till att det går att bedöma det estetiska sinnet med ett enkelt 
grafiskt test (Gear, 1986; Bezruczko & Fróis, 2011), medan andra studier ger stöd för att 
någon form av visuell estetisk känslighet relaterar till Kreativitet (Myszkowski et al., 
2014). En möjlig tolkning av resultatet är att det estetiska sinnet har betydelse, inte 



!14

minst dess koppling till positiva emotioner och belöningskänslor (Höfel, 2008) – men 
att den estetiska förmågan inte kan bedömas med ett generellt och enkelt grafisk test 
utan att frågan är mer komplext än så och sannolikt beror av individens intresseområde 
(matematik, musik, konst, etc) samt kompetensnivå. Eller som Brunius (1970) antyder 
om estetikens och psykologins förhållande till konsten “Från Aristoteles till gestalt-
psykologerna har estetikerna varit ivriga att formulera lagar för konsten – lagar om 
ordning, balans, harmoni, enhet. I själva verket existerar i varje tid en uppsättning av 
olikartade ideal.”  

Skillnaden i förklarad varians mellan modellen för Divergent tänkande och modellen för 
Kreativitet, 13% respektive 32% (se Tabell 2) kan bero på aspekter som inte ingår i de 
variabler som mäts, exempelvis intelligens och/eller de underliggande neurologiska 
grunderna till Divergent tänkande, och att dessa aspekter påverkar Divergent tänkande i 
större utsträckning än Kreativitet. Tidigare studier påvisar liknande tendenser, 
exempelvis resulterade studien av Batey, Furnham et al. (2010) i en förklarad varians 
om 5% för Divergent tänkande och 22% för Kreativitet, inklusive intelligens. I den 
studien gavs ingen förklaring till skillnaden.  

Studiens begränsningar  
Att enkäten genomfördes på engelska kan eventuell påverkat undersökningsdeltagarnas 
förståelse av beskrivningar och indikatorer i negativ riktning, och att insamlat data 
därmed är av något lägre kvalité jämfört med om enkäten genomförts på svenska. 
Orsaken till språkvalet var att studien planerades för flera subpopulationer, bland annat 
anställda inom forskning och utveckling utöver olika grupper av universitetsstuderande, 
för att på så sätt nå en högre ekologisk validitet. (Det visade sig dock vara svårare än 
planerat att erhålla svar från andra grupper än psykologistudenter.) En indikation på att 
förståelsen kan påverkats menligt, och som gör att studiens resultat bör tolkas med viss 
försiktighet, är att Vänlig ligger under gränsvärdet för acceptabel reliabilitet samt att 
Upplevelsesökande, Belöningssökande, Öppen och Konstruktiv estimeras till strax 
under gränsen för god reliabilitet. Å andra sidan visar andra variabler hög reliabilitet så 
en annan potentiell förklaring är att vissa indikatorer bör justeras och förbättras.  

Antalet undersökningsdeltagare stod inte i proportion till antalet prediktorer enligt Borg 
och Westerlund (2012). Borg och Westerlunds rekommenderar att stickprovsstorleken är 
minst 50 + 8 x antalet prediktorer, vilket med 14 prediktorer ger 50 + 8 x 14 = 162, det 
vill säga den dubbla storleken jämfört med föreliggande studies stickprovsstorlek om 80 
undersökningsdeltagare.  

En annan viktig aspekt är skalornas validitet. Enligt vissa forskare är oklart i vilken 
omfattning individer kan relatera till och mentalisera om sin egen implicita kognitiva 
förmåga (Nisbett & Wilson, 1977, refererad i Pretz et al., 2014). Frågeställningen är i 
någon mån vidare än så då det enligt Spector (1994) finns en risk med att använda sig 
av självskattningsskalor som mätinstrument. Spector indikerar dock att självskattnings-
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skalor fungerar bra om ändamålet är att skapa en bild av individers beteenden och 
korrelationer mellan dessa.  

Den egenhändigt konstruerade skalan för Estetisk preferens saknar tidigare validering 
och att resultatet därför bör uppfattas som indikativt. Enligt Furnham och Chamorro-
Premuzic (2004) är de mest etablerade testen för att bedöma individers estetiska 
känslighet Barron-Welsh Art Scale (BWAS), Maitland Graves Design Judgment Test 
(DJT) samt Eysenck och Götz Visual Aesthetics Sensitivity Test (VAST). De två senare 
testen beställdes från utländska bibliotek men levererades i det ena fallet inte alls och i 
det andra fallet utan svarsnyckel.  

Vid test av Divergent tänkande är en avslappnad miljö viktigt (Wallach & Kogan, 
1965). I och med att enkäten genomfördes av undersökningsdeltagarna själva på valfri 
tidpunkt och i valfri miljö är det oklart hur pass lugna undersökningsdeltagarna var när 
de svarade på enkäten och gjorde testet för Divergent tänkande. Klart är i alla fall att 
variationen i svaren var omfattande, de varierade från enstaka och enkla associationer 
(för “Name different ways to use a cork”) som “Till en flaska” till långa svar med uppåt 
tjugo mycket originella associationer. En okulär besiktning av svaren visar även att 
antagandet om att originalitet följer som ett indirekt mått i mätetalet för produktivitet 
var korrekt, eftersom inga unika associationer fanns i de svar som innehöll färre än åtta 
namngivna alternativa användningsområden eller tolkningar.  

Intelligens ingick inte i studien då det skulle göra den än mer komplex, men i andra 
studier har intelligens förklarat mellan 17% och 31% av variansen för Divergent 
tänkande (exempelvis Batey, Chamorro-Premuzic et al., 2009). Flera studier gör också 
gällande att intelligens är viktigt för kreativitet och att en IQ-nivå under 120 utgör en 
begränsande faktor för kreativitet (Carson, 2011; Rhodes, 1961). Det finns även studier 
som pekar på att en IQ-nivå över 180 också en begränsande faktor för kreativitet 
(Hollingworth, 1942, refererad i Runco, 2014), och att det optimala spannet för 
Kreativitet därmed är en IQ-nivå mellan 120 och 180.  

Förslag till framtida studier  
Det skulle vara intressant att undersöka kopplingen mellan estetisk, moraliskt sinne och 
kreativitet, inte minst dess koppling till positiva emotioner, belöningskänslor och inre 
motivation, med anledning av att studien av Jacobsen et al. (2006) indikerar att estetisk 
och moraliskt sinne påminner om varandra och i stor utsträckning återfinns i samma 
regioner i hjärnan. Niu och Stenbergs (2002) forskning visar även att moral är kopplat 
till kreativitet, då synen på kreativa personer i Asien i princip är densamma som i väst 
(Sternberg, 1985), med den lilla skillnaden att i Asien beskrivs kreativa personer som 
moraliska snarare än estetiska.  

Slutsats  
Studien indikerar att både personlighet och kognition relaterar till Kreativitet och att 
karaktärsdrag som Öppen, Vänlig, Upplevelsesökande, Inkännande, Drivande och 
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Konstruktiv ger signifikanta och positiva bidrag till Kreativitet. Även om det inte 
påvisades inom ramen av föreliggande studie är det troligt att estetisk uppskattning ger 
kreativa individer en drivkraft i form av positiva emotioner och belöningskänslor. Även 
om studien präglades av ett tydligt individfokus så är det många olika faktorer som i 
praktiken inverkar på kreativitet – allt från (press i form av) kultur och samhälle, sociala 
miljöer, grupper och fysiska miljöer till (person och process i form av) personlighet, 
intellekt, emotioner och neurologiska egenskaper (Hennessey & Amabile, 2010). Det är 
därför enkelt att ödmjukt tillstå att kreativitet är ett komplext område som beror av så 
pass många variabler att det krävs mer avancerade studier och längre tid än vad som ges 
i en c-uppsats för att ens förstå dess spännvidd.  
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Bilaga 1 

Följande grafiska stimuli ingick i skalan för Estetisk preferens. Grafiska stimuli samt 
godkännande om dess användning erhölls från Thomas Jacobsen i en mejlväxling under 
perioden 22-24 april 2015.  
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