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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att undersöka personlighet och dess eventuella kausala 

samband med konstnärlig kreativitet. Femfaktormodellen användes för att undersöka 

personlighetsdragen öppenhet, extroversion och neuroticism. Begreppet kreativitet 

beskrivs genom tidigare forskning och konstnärlig kreativitet utgör grunden för studien. 

En kortare pilotstudie genomfördes för att testa förståelsen av mätinstrumentet för 

kreativitet, som tidigare översatts från engelska till svenska. I undersökningen ingick 89 

respondenter som besvarade en online-enkät utlagd i facebookgruppen “studenter vid 

högskolan i Skövde”. Resultatet visade att personlighetsdraget öppenhet predicerar 

konstnärlig kreativitet. Resultaten för personlighetsdragen extroversion och neuroticism 

visade inte på någon predicering av konstnärlig kreativitet. Dock visade resultatet att 

facetten sällskaplighet för personlighetsdraget extroversion predicerar den konstnärligt 

kreativa domänen dans, medan personlighetsdraget neuroticism och facetten depression 

predicerar den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande. Därigenom kunde 

följande slutsats dras: ett flertal av studiens respondenter uttrycker sig på ett 

konstnärligt kreativt sätt och vilken typ av konstnärligt kreativt uttryckssätt som 

individen föredrar beror på individens personlighet. 

 

Nyckelord:  femfaktormodellen, konstnärlig kreativitet, kreativitet, öppenhet, 

extroversion, neuroticism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate personality and it’s potential causality with 

artistic creativity. The five-factor model was used to investigate the personality traits 

openness, extraversion and neuroticism. Creativity is described by earlier research and 

artistic creativity creates the basic of this study. A short pilot-study was performed to 

evaluate the understanding of the instrument for creativity, that had been translated 

earlier from english to swedish. The sample used consisted of 89 respondents, who 

participated in an online-survey posted at a facebook-group named “studenter vid 

högskolan i Skövde”. The results showed that the personality trait openness predicts 

artistic creativity. The results of the personality traits extraversion and neuroticism did 

not show any predictability of artistic creativity. However, the results showed that the 

facet gregariousness from the personality trait extraversion predicts the artistic creative 

domain of dance, while the personality trait neuroticism and the facet depression 

predicts the artistic creative domain creative writing. Thereby the following conclusion 

could be made: several respondents of this study are expressing themselves in an artistic 

creative way and what kind of artistic creative expressions they use is defined by the 

personality of the person. 

 

Keywords:  five-factor model, artistic creativity, creativity, openness, extroversion, 

neuroticism 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

En kreativ idé är både originell och passande för ändamålet, vilket gör att ett flertal 

egenskaper krävs för att en person ska kunna skapa en sådan idé. Kreativitet innefattar 

en rad egenskaper som intelligens, originalitet, uthållighet och en förmåga att kunna 

tänka utanför ramarna (Martindale, 1999). Egenskaperna är alla relativt abstrakta och 

kan vara svåra att beskriva på ett tydligt sätt. Dessa egenskaper är dock varken svåra 

eller ovanliga att hitta hos individer, däremot är det mer sällsynt att finna alla dessa 

egenskaper samlade inom en och samma individ (Martindale, 1999).  

Enligt Giddens (1999) kan kreativitet ses som en galenskap som vi alla behöver för att 

känna trygghet. Det är genom kreativiteten vi leker fritt, fantiserar och öppnas upp för 

att möta nya erfarenheter, vilket enligt Berg (2015) är viktigt för den psykiska hälsan. 

Giddens (1999) menar att en icke-kreativ tillvaro kan leda till en kronisk melankoli, där 

ångesten i vardagslivet tar över och tryggheten minskar. Detta visar att individen - och 

samhället - behöver kreativitet för att fungera. Under några års tid har det ofta talats om 

hur psykisk ohälsa ständigt ökar i samhället, vilket försäkringskassan bekräftar, då 

sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat sedan 2009 (Försäkringskassan, 2014). 

Detta kan bero på att många individer lever just i en icke-kreativ tillvaro, där kreativitet 

och ett kreativt uttryckssätt, skulle kunna vara en del av lösningen på den psykiska 

ohälsan. 

Kreativitet och framför allt de personlighetsdrag som utgör en kreativ individ är ett 

forskningsområde som under flera år skapat intresse hos forskare. På 1950-talet började 

några av dem intressera sig för det komplexa området kreativitet. Flera forskare under 

det sena 1900-talet noterade att vissa personlighetsdrag karaktäriserade kreativa 

individer (Sternberg & Lubart, 1999). Detta gör det intressant att undersöka ämnet för 

att se om det går att associera vissa personlighetsdrag med konstnärlig kreativitet.  

Om resultatet visar att individer med en högre grad av neuroticism är mer konstnärligt 

kreativa, är vår förhoppning att ett kreativt uttryckssätt kan komma att leda till en ökad 
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psykisk hälsa hos dessa individer, när en högre förståelse för vikten av ett kreativt 

uttryckssätt uppnåtts. Denna studie ämnar dock undersöka fler personlighetsdrag än 

endast neuroticism i samband med konstnärlig kreativitet, för att på så vis kunna 

identifiera vilka personlighetsdrag som innebär det starkaste sambandet. Syftet med 

studien blev således att ”undersöka personlighetsdrag och eventuella kausala samband 

med konstnärlig kreativitet”. 

1.2 Disposition  

Denna text riktar sig till alla människor som har ett intresse för personlighet och 

kreativitet och börjar med en presentation av begreppen personlighet och kreativitet, för 

att förklara skapandet av hypoteserna. Därigenom visas hypoteserna senare i arbetet. 

Uppsatsen börjar med kapitlet “Teori och tidigare forskning” som innefattar begreppet 

personlighet och teorin femfaktormodellen. Därefter beskrivs begreppen kreativitet, 

konstnärlig kreativitet, samt relationen mellan femfaktormodellen och konstnärlig 

kreativitet. Kapitlet avslutas med att beskriva de hypoteser som skapats utifrån teori och 

tidigare forskning. Under kapitlet “Avgränsning” beskrivs vad som från början var 

tanken med undersökningen och vad som av olika skäl har avgränsats under arbetets 

gång. 

 

Under kapitlet “Metod” presenteras valet av undersökningsdesign, undersökningens 

urval, de mätinstrument som använts, undersökningens tillvägagångssätt, dataanalys, 

etiska överväganden, samt validitet och reliabilitet. Under kapitlet “Resultat” 

presenteras resultatet för de tre personlighetsdragen öppenhet, extroversion och 

neuroticism. Avslutningsvis presenteras kapitlet “Diskussion och slutsatser” med en 

resultatdiskussion, metoddiskussion, studiens styrkor och svagheter, samt vad eventuell 

framtida forskning skulle kunna fokusera på. 

2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel börjar med att beskriva begreppet personlighet och inriktas sedan på 

femfaktormodellen och de drag som modellen bygger på. Därefter beskrivs de facetter 
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som personlighetsdragen innefattar. Vidare beskrivs begreppet kreativitet, konstnärlig 

kreativitet och därefter övergår texten till att beskriva femfaktormodellen och 

konstnärlig kreativitet i relation till varandra. Avslutningsvis presenteras de hypoteser 

som skapats utifrån teori och tidigare forskning. 

2.1 Personlighet 

Perspektiven på personlighet är många och kan på flera sätt vara motsägelsefulla. Detta 

eftersom det finns en mängd olika synpunkter på hur personlighet skapas och vad som 

påverkar den mest; arv, uppväxtmiljö eller sociala faktorer (Holt et al., 2012). Begreppet 

personlighet definieras enligt Holt et al. (2012) som de distinkta och någorlunda 

bestående sätt människor tänker, känner och agerar som karaktäriserar en individs 

respons till olika situationer som uppstår i livet. Detta är den definition som kommer 

utgöra grunden för denna undersökning. Personlighet som helhet innehåller även 

personlighetsdrag, vilka definieras av Holt et al. (2012) som de drag som karaktäriserar 

en individs egenhändiga sätt att svara på dennes omvärld. De är relativt stabila 

kognitivt, emotionellt och beteendemässigt, samt hjälper till att etablera en individs 

identitet och skilja denne från en annan (Holt et al., 2012).   

 

Personlighetsdragen började beskrivas redan under antikens Grekland. Dessa drag var 

då fyra stycken som hänvisade till att individen hade ett överskott av olika 

kroppsvätskor och att dessa låg till grund för individens personliga karaktäristik. En 

passionerad individ beskrevs ha ett överskott av blod, vilket benämndes att vara 

sangvinisk. En melankolisk individ beskrevs ha ett överskott av svart galla, vilket 

benämndes att vara melankolisk. En arg individ beskrevs ha ett överskott av gul galla 

och kallades kolerisk, medan en lättsam individ beskrevs ha ett överskott av flegm i 

kroppen och kallades flegmatisk (Holt et al., 2012).  

 

Allport (i Holt et al., 2012) använde sedan dessa fyra personlighetsdrag som grund när 

han undersökte de ord i den engelska ordlistan som var kopplade till personlighet. Han 

fann nästan 18000 ord som kunde beskriva olika personlighetsdrag, dock skulle en 

undersökning av alla dessa ord bli för stor för att ens kunna genomföras. Ur dessa 
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18000 ord började forskare skapa kategorier och dimensioner som var lättare att hantera 

vetenskapligt, vilket så småningom resulterade i femfaktormodellen som kommer 

utgöra den genomgripande teoretiska grunden för personlighetsdelen i denna 

undersökning (Holt et al., 2012). 

2.1.1 Femfaktormodellen 

FFM är en personlighetsteori vilken kommer användas i denna studie både för att 

beskriva och för att undersöka begreppet personlighet. FFM handlar om att varje individ 

i någon grad innehar fem personlighetsdrag som anses vara universella och därmed inte 

är beroende av kultur eller situation (Holt et al., 2012). 

 

De fem personlighetsdragen är öppenhet (openness), samvetsgrannhet 

(conscientiousness), extroversion (extraversion), välvillighet (agreeableness) och 

neuroticism (neuroticism) (Holt et al., 2012; sv. översättning fr. Egidius, 2016a). Costa 

och McCrae (1995) beskriver de fem dragen från femfaktormodellen som 

personlighetsdrag innehållande sex facetter vardera. Draget öppenhet beskrivs handla 

om att individen har en livlig fantasi, en tendens att söka nya erfarenheter, är nyfiken 

och uppskattar konst (Holt et al., 2012). Öppenhet beskrivs innefatta facetterna fantasi, 

konstnärlighet, känslosamhet, handlande, idérikedom och värderingar (Kajonius, 2016; 

sv. översättning fr. Egidius, 2016f). Draget samvetsgrannhet handlar om plikttrogenhet, 

ansvarstagande, självdisciplin och målinriktning (Chen, 2016; Holt et al., 2012). 

Samvetsgrannhet beskrivs innefatta facetterna duglighet, ordningsamhet, etisk 

medvetenhet, prestationssträvan, självdisciplin och förtänksamhet (Kajonius, 2016; sv. 

Översättning fr. Egidius, 2016c). Draget extroversion handlar om energi, självhävdelse 

och i vilken mån individen dras till socialt umgänge (Holt et al., 2012). 

Personlighetsdraget välvillighet i sin tur handlar om i vilken utsträckning individen är 

medkännande och samarbetsvillig, snarare än fientlig och misstänksam (Holt et al., 

2012). Välvillighet beskrivs innefatta facetterna tillit, rättframhet, osjälviskhet, 

följsamhet, blygsamhet och ömsinthet (Kajonius, 2016; sv. Översättning fr. Egidius, 

2016b). Det sista personlighetsdraget, neuroticism, handlar om i vilken utsträckning 

individen har en tendens att uppleva negativa känslor som ångest, depression och ilska 
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(Holt et al., 2012). Neuroticism beskrivs innefatta facetterna ångest, fientlighet, 

depression, självosäkerhet, impulsivitet och stresskänslighet (Kajonius, 2016; sv. 

översättning fr. Egidius, 2016d). 

 

Enligt Holt et al. (2012) är en individs personlighet både stabil och föränderlig över tid. 

McCrae och Costa (2007) visar på stabiliteten i sin studie där de fann att personligheten 

är satt vid 30 års ålder, samt att det sker ytterst små förändringar i personligheten 

oavsett etnicitet, fysisk hälsa och kön över tid. De individer som tenderar att förändras 

över tid, och därmed exkluderades från normen, är de som lider av demens eller vissa 

psykiatriska sjukdomar, där förändringar kan ingå i sjukdomsbilden (McCrae & Costa, 

2007). Det finns vissa drag i FFM som anses vara mer stabila genom en individs hela 

liv, som huruvida individen är introvert eller extrovert. Det finns även studier som visar 

att dragen välvillighet och samvetsgrannhet ökar med åldern och att neuroticism och 

öppenhet avtar hos individer med åldern, vilket innebär att vår personlighet kan 

förändras, men att vår mest grundläggande personlighet består genom hela livet (Holt et 

al. 2012).  

 

Värt att notera är dock att oavsett personlighetsdrag kan individens beteende skifta från 

situation till situation. Framför allt beror detta på hur hög grad av självreglering (self-

monitoring) individen har (Holt et al., 2012). En person med väldigt hög grad av 

självreglering är i princip som en kameleont som skiftar beteende beroende på vad han 

eller hon anser lämpar sig bäst i situationen. En person med väldigt låg grad av 

självreglering ändrar istället inte sitt beteende från situation till situation, utan agerar 

spontant efter sina egna värderingar och attityder (Holt et al., 2012). 

 

 

2.2 Kreativitet 

Kreativitet definieras enligt Conner och Silvia (2015) som en förmåga att komma på 

originella idéer, en förmåga att uttrycka sig själv på ett originellt och användbart sätt, 
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eller genom att spendera tid på att genomföra konstnärliga aktiviteter, som exempelvis 

att skriva, skapa konst eller musicera. 

 

Kreativitet är ett stort begrepp som innefattar ett flertal olika sätt att skapa och ett ännu 

större antal skapade produkter. Martindale (1999) menar att skapandeprocessen bland 

annat handlar om att upptäcka en parallell mellan tidigare icke-associerade element och 

den kreativa produkten. För att visa på bredden av begreppet kreativitet kan begreppet 

vetenskaplig kreativitet med fördel nämnas. Istället för att skapa en produkt som enbart 

speglar sig själv som den konstnärligt kreativa personen gör, producerar vetenskapligt 

kreativa personer en produkt och adderar en liten del av sig själv och sin stil i 

slutresultatet (MacKinnon, 1962). Den vetenskapligt kreativa produkten är enligt 

MacKinnon (1962) orelaterad till skaparen, som i stort är medlaren av externt 

definierade behov och mål. Feist (1999) menar att kreativa vetenskapsmän tenderar att 

vara mer öppna för erfarenheter, mer flexibla i tanken, mer ambitiösa, samt mer 

målorienterade än de vetenskapsmän som inte är lika kreativa. Den vetenskapliga eliten 

tenderar också att vara mer reserverad, asocial och introvert än sina mindre kreativa 

kollegor (Feist, 1999). De har även en tendens till att vara något arroganta, självsäkra 

och fientliga i interaktion med andra. Sammanfattningsvis beskriver Chambers (1964) 

den kreativa forskaren som en dominant och starkt motiverad individualist vars 

intressen snarare riktar sig mot det egna aktuella forskningsproblemet än mot sociala 

aktiviteter. 

 

Enligt både vetenskapligt och konstnärligt kreativa människor tenderar den kreativa 

delen att härröra från en mestadels omedveten process, snarare än en aktiv intellektuell 

ansträngning (Martindale, 1999). Detta innebär alltså, precis som ett flertal tidigare 

studier har visat, att det ytterst sällan handlar om en medvetet beräknad handling vid 

skapandet av ett kreativt verk. Skapandet har dessutom ofta varit både automatiskt och 

obesvärat. Den kreativt skapande individen har alltså skapat sin produkt nästan utan att 

tänka och utan att det krävts någon ansträngning från hans eller hennes sida. Ett 

exempel på detta är Mozart som beskrev sin egen skapandeprocess med att han i princip 

kopierade melodierna som hördes i hans huvud (Martindale, 1999).  
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Andra studier med liknande resultat visar att ett flertal stora författare har lagt märke till 

att skapandeprocessen utförts genom att de kopierat auditiva mentala bilder eller genom 

att de beskrivit visuella mentala bilder (Martinale, 1999). Även ett flertal 

vetenskapsmän menar att deras kreativa idéer väldigt ofta uppstår ur spontana mentala 

bilder (Martindale, 1999). Flera forskare inom området kreativitet är ense om att den 

kreativa personen är mer öppen för nya erfarenheter och är mer nyfiken än den icke-

kreativa personen (Kandler et al., 2016; MacKinnon, 1965), samt att hen är social 

(Chen, 2016). Dock visar en del forskning istället att den kreativa individen är asocial 

och reserverad (Chambers, 1964; Kandler et al., 2016; MacKinnon, 1965). Detta 

innebär alltså att det råder delade meningar om huruvida den kreativa personen bör 

definieras som social eller asocial och reserverad. Flera andra forskare är ense om att 

den kreativa personen är mindre sympatisk och mindre godhjärtad än den icke-kreativa 

personen (Chambers, 1964; Feist, 1999; MacKinnon, 1965).  

2.2.1 Konstnärlig kreativitet 

Konstnärlig kreativitet definieras i denna undersökning med hjälp av Feists (1999) 

definition av den kreativa konstnären. Detta innebär att konstnärlig kreativitet definieras 

som målning, arkitektur, skulptering, fotografering, författande, poesi, samt teater och 

skådespeleri. 

 

Konstnärer är enligt MacKinnon (1962) de personer vars arbete resulterar i en produkt 

som representerar konstnärens innersta väsen som känsloliv, behov och motivationer. 

Dessa personers kreativitet leder till en externalisering av personen själv in i den 

offentliga sfären, konstnären delar alltså med sig av sitt inre. Marchant-Haycox och 

Wilson (i Feist 1999) beskriver en studie där uppträdande konstnärer (dansare, musiker, 

sångare, skådespelare) upplevde en högre grad av ångest och skuldkänslor jämfört med 

kontrollgruppen. En annan studie av Andreasen och Glick (i Feist, 1999) visade att 

författare i högre utsträckning led av affektiva störningar än kontrollgruppen. Studier 

har visat att konstnärliga personer i större utsträckning än icke-konstnärliga personer, 

tenderar att ifrågasätta och göra uppror mot etablerade normer i samhället (Feist, 1999). 
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Detta anses enligt vissa till och med vara ett definierande drag av att vara en konstnär i 

dagens samhälle. Sammanfattningsvis menar Feist (1999) att kreativa konstnärer 

överlag är bra på att föreställa sig saker, de är öppna för nya idéer, är neurotiska, 

affektivt labila och ibland till och med antisociala. 

2.3 Relationen mellan femfaktormodellen och konstnärlig 

kreativitet 

Det som gör relationen mellan personlighet och kreativitet komplex är de faktorer man 

inte mäter som kan komma att påverka graden av kreativitet, oavsett typ av kreativitet. 

En faktor som Conner och Silvia (2015) tar upp är känslor. De utförde en studie som 

gick ut på att ett antal unga vuxna uppskattade sitt känsloläge och sin nivå av kreativitet 

i en internetbaserad dagbok varje dag under 13 dagars tid. Femfaktormodellen användes 

för att mäta personligheten hos dessa unga vuxna. Resultatet visade att personer som 

hade en högre grad av personlighetsdraget öppenhet blir mer kreativa när de upplever 

positiva känslor än de som hade en lägre grad av öppenhet i sin personlighet. Studien 

visade också att individer med högre grad av öppenhet blev mindre kreativa när de 

upplevde negativa känslor, än individer med mindre grad av öppenhet i sin personlighet. 

Samvetsgranna personer var mer kreativa än de med låg samvetsgrannhet de dagar de 

upplevde mer positiva känslor och mindre kreativa de dagar de upplevde mer negativa 

känslor (Connor & Silvia, 2015). Personer med hög grad av neuroticism i sin 

personlighet var mindre kreativa de dagar då de upplevde mer negativa känslor som 

ångest och personer med hög grad av extroversion var mer kreativa de dagar de 

upplevde mer negativa känslor som ledsamhet.  

Feist (1999) definierar konstnärer som allt från målare, fotografer, arkitekter och 

skådespelare till författare, musiker och dansare. Kreativa konstnärer har enligt Feist 

(1999) en hög förmåga att djupt sjunka in i känslomässiga tillstånd och använder 

därmed sina känslor i hög grad vid kreativt arbete. Den konstnärligt kreativa individen 

kan enligt Feist (1999) generellt sammanfattas med orden estetiskt orienterad, 

fantasifull, intuitiv, impulsiv, mindre samvetsgrann, känslosam och känslig. Studier har 

också visat att den konstnärligt kreativa individen, framför allt skådespelare, dansare, 
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musiker och sångare, upplever mer ångest & skuld, än icke-kreativa individer (Feist, 

1999). 

Forskning visar att konstnärligt kreativa personer är mer öppna för erfarenheter än icke-

konstnärer, samt att de är estetiskt orienterade, fantasifulla och intuitiva (Feist, 1999; 

Kandler, Bleidorn, Riemann, Angleitner & Spinath, 2011; MacKinnon, 1965; Conor & 

Silvia, 2015; Kaufman, Pumaccahua, Holt, 2013; Kaufman et al., 2015). Forskning 

visar också att konstnärligt kreativa personer tenderar att vara mer introverta (Feist, 

1999; Götz & Götz, 1973). Det finns dock forskning som även visar på motsatsen, att 

extroversion har ett positivt samband med konstnärlig kreativitet (Lin, Chen, Hsu & 

Wang, 2011; Connor & Silvia, 2015; Kaufman et al., 2015) eller att det inte finns något 

samband alls mellan extroversion och konstnärlig kreativitet (Kandler et al., 2016). Det 

finns också forskning som visar att konstnärer både är mer känslosamma och upplever 

mer ångest och skuld än icke-konstnärer, och att det därmed finns ett signifikant 

samband mellan neuroticism och konstnärlig kreativitet (Feist, 1999; Götz & Götz, 

1973). Dock finns det även en del forskning som visar att det inte finns något samband 

alls mellan konstnärlig kreativitet och neuroticism (Kandler et al., 2016; Connor & 

Silvia, 2015). 

Enligt Feist (1999) har välvillighet ett negativt samband med konstnärlig kreativitet, 

dock finns det även här forskning som visar att det inte finns något samband alls mellan 

välvillighet och konstnärlig kreativitet (Kandler et al., 2016; Connor & Silvia, 2015). 

När det gäller personlighetsdragen samvetsgrannhet visar Feist (1999) att det finns ett 

negativt samband mellan samvetsgrannhet och konstnärlig kreativitet. Dock menar 

Kandler et al. (2016) att det inte finns ett samband mellan dessa.  

Sammanfattningsvis när det gäller personlighetsdragens inverkan på individens 

kreativitet, tycks forskarna vara överens om att det personlighetsdrag som påverkar 

kreativiteten mest är öppenhet. Att vara en öppen person ökar alltså sannolikheten för 

att vara kreativ. Att vara introvert anses också öka sannolikheten för att vara kreativ, 

även om det finns en del studier som visar på motsatsen. Däremot är forskarna mer 
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oense när det gäller resten av dragen från FFM, det vill säga samvetsgrannhet, 

välvillighet och neuroticism, och deras samband med kreativitet.  

 

Då FFM är en stor modell, behövde även denna avgränsas. Denna avgränsning gjordes 

utifrån tidigare forskning (Figur 1).  

 

 

Personlighetsdrag Viktigaste fynd 

Öppenhet Positiva samband (Feist, 1999; Kandler et al., 

2016; Connor & Silvia, 2015; MacKinnon, 1965; 

Kaufman, Pumaccahua, Holt, 2013; Kaufman et 

al., 2015) 

Samvetsgrannhet Negativa samband (Feist, 1999) 

Inga samband (Kandler et al., 2016) 

Extroversion Positiva samband (Lin, Chen, Hsu & Wang, 2011; 

Connor & Silvia, 2015; Kaufman et al., 2015) 

Negativa samband (Feist, 1999; Götz & Götz, 

1973) 

Inga samband (Kandler et al., 2016) 

Välvillighet Negativa samband (Feist, 1999) 

Inga samband (Kandler et al., 2016; Connor & 

Silvia, 2015) 

Neuroticism Positiva samband (Feist, 1999; Götz & Götz, 

1973) 

Inga samband (Kandler et al., 2016; Connor & 

Silvia, 2015) 

Figur 1.  

Fynd som visar på samband mellan femfaktormodellens personlighetsdrag och konstnärlig kreativitet 

utifrån teori och tidigare forskning. 

 

 

Utifrån tidigare forskning gällande samband mellan de olika personlighetsdragen och 

konstnärlig kreativitet, valde författarna att fokusera undersökningen på tre av de fem 

personlighetsdragen från FFM. Mellan de tre dragen som är valda finns det samband 

med konstnärlig kreativitet (Figur 2). De valda dragen är öppenhet, extroversion och 
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neuroticism. Dessa valdes för att tidigare forskning visar på starka samband mellan 

öppenhet och extroversion i förhållande till konstnärlig kreativitet. Tidigare forskning 

visar även på samband mellan neuroticism och konstnärlig kreativitet, och detta 

samband anses av författarna vara starkare än sambanden mellan välvillighet och 

samvetsgrannhet i förhållande till konstnärlig kreativitet. Därav skapas hypoteser 

kopplade till de tre utvalda personlighetsdragen. 

 

 

Öppenhet  CAQ total 

• Fantasi  • Konst 

• Känslosamhet  • Musik 

• Handlande  • Dans 

Extroversion  • Kreativt skrivande 

• Värme  • Teater 

• Sällskaplighet  Självskattning 

• Spänningssökande   

Neuroticism   

• Ångest   

• Depression   

• Stresskänslighet 

 

  

Figur 2.   

Riktning på sambanden enligt tidigare forskning. 

 

 

Personlighetsmätningen krävde ytterligare revidering, eftersom de tre 

personlighetsdragen mäts genom sex facetter vardera med fyra frågor per facett. Att 

behålla alla frågor skulle innebära 72 frågor om personlighet i enkäten. Att ta med så 

många frågor bara på personlighetsdelen anser författarna kommer göra det svårt att få 

in tillräckligt många fullständiga svar från respondenterna, eftersom de kanske inte 
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kommer orka svara på en så lång enkät. Av det skälet väljer författarna att gallra bland 

facetterna, vilket innebär att tre facetter från vardera personlighetsdrag med sammanlagt 

tolv frågor kommer användas i enkätens personlighetsdel. För personlighetsdraget 

öppenhet valdes facetterna fantasi, känslosamhet och handlande. För 

personlighetsdraget extroversion valdes facetterna värme, sällskaplighet och 

spänningssökande. För personlighetsdraget neuroticism valdes facetterna ångest, 

depression och stresskänslighet (Bilaga 2).  

Utifrån denna teoretiska avgränsning tillsammans med tidigare forskning så skapades 

hypoteserna: 

Hypotes 1: “Det finns ett positivt samband mellan personlighetsdraget öppenhet och att 

vara konstnärligt kreativ”.  

Hypotes 2: “Det finns ett samband mellan personlighetsdraget extroversion och att vara 

konstnärligt kreativ”. 

Hypotes 3: “Det finns ett positivt samband mellan personlighetsdraget neuroticism och 

att vara konstnärligt kreativ”. 

3. Avgränsning 

Under detta kapitel kommer det beskrivas vad som var tanken med undersökningen från 

början och på vilka sätt undersökningen har avgränsats inom områdena kreativitet och 

personlighet, samt varför denna avgränsning genomförts.  

FFM valdes som teori för personlighet eftersom den tydligt visade sig vara både en 

erkänd och en väl beprövad teori enligt tidigare forskning (Connor & Silvia, 2015; 

Kaufman, Pumaccahua & Holt, 2013; Kaufman et al., 2015). Vid undersökningens 

början var tanken att undersöka eventuella individuella skillnader i personlighet mellan 

vetenskapligt och konstnärligt kreativa individer. Det visade sig dock snart att en sådan 

undersökning skulle komma att kräva ett väldigt stort urval och det visade sig dessutom 

vara mycket svårt att hitta två ungefärligt lika stora grupper med erkända forskare och 

erkända konstnärer i vardera grupp. Ett urval med eventuell konstnärligt kreativ 

förmåga upplevdes vara mer tillgängligt och därför valdes den vetenskapligt kreativa 
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delen bort av författarna. Vetenskaplig kreativitet beskrivs dock i undersökningen för att 

genom den tydliggöra den konstnärligt kreativa delen, samt för att visa på lite av den 

bredd som finns inom begreppet kreativitet. Konstnärlig kreativitet avgränsas i sin tur 

genom att domänerna humor och arkitektur har tagits bort från mätinstrumentet CAQ. 

Domänen humor tas bort på grund av att humor inte konstaterats vara en konstnärligt 

kreativ domän enligt tidigare forskning, och domänen arkitektur tas bort eftersom 

arkitektur enligt MacKinnon (1962) inte uppfattas som en renodlat konstnärligt kreativ 

domän. 

4. Metod 

Under detta kapitel presenteras undersökningens val av undersökningsdesign, 

undersökningens urval, de mätinstrument som använts och tillvägagångssätt. Vidare 

presenteras undersökningens dataanalys, etiska överväganden, samt validitet och 

reliabilitet. 

4.1 Val av undersökningsdesign 

Denna undersökning genomfördes med en kvantitativ ansats, genom en nätbaserad 

enkätundersökning. Då undersökningen syftade till att undersöka hur personligheten ser 

ut hos konstnärligt kreativa individer var en tvärsnittsstudie ett passande val av design. 

Detta eftersom tvärsnittsstudier ofta undersöker kvantifierbara samband inom en 

population på en speciell tidpunkt, samt beskriver samband med hjälp av statistik 

(Bryman, 2011; Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). Fördelarna med en online-

enkät var enligt författarna att dessa var snabba att administrera, det gick fort att få svar 

från respondenterna, samt att de var anpassningsbara (Bryman, 2011). En nackdel med 

användningen av en online-enkät var att författarna fick mindre kontroll över vilka som 

svarade på enkäten, samt att kontrollen över andra variabler var mindre än vid en 

experimentell design (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). En annan nackdel med 

användningen av online-enkät var att författarna inte kunde bistå med hjälp vid 

eventuella oklarheter som kan ha uppstått vid svarandet av enkäten. Vidare var frågorna 

i enkäten begränsade till sitt antal för att inte avskräcka eventuella respondenter, vilket 
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också var en nackdel. Detta för att författarna riskerade att få ett större bortfall, 

alternativt ett enbart delvis besvarande av enkäterna, om alla frågor hade använts 

(Bryman, 2011). Även om riskerna med bortfall fanns, på grund av valet av online-

enkät, såg författarna möjligheter i att enkäten med enkelhet gick att konstruera genom 

verktyget surveymonkey, att de kunde administreras snabbt, samt att det var enkelt att 

påminna respondenter om att svara. 

4.2 Urval 

Urvalet i denna undersökning bestod av både nuvarande och tidigare studerande vid 

högskolan i Skövde. Online-enkäten lades ut på Facebook i gruppen ”Studenter vid 

högskolan i Skövde”. Tillgång till gruppen hade studerande, före detta studenter och 

eventuella ansökande studenter då den var öppen för alla vid tillfället för 

undersökningen. Då båda författarna var medlemmar i gruppen och studerade vid denna 

högskola under denna tid, blev urvalet för undersökningen ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Sammanlagt svarade 111 stycken på enkäten, varav 22 respondenter 

blev bortfall redan här på grund av orimliga extremvärden, samt ej fullständigt ifyllda 

enkäter. Det resulterade i att 89 stycken respondenter räknades in i urvalet. 

Åldersspannet på de 89 respondenterna var 19 till 41 år (M= 24.28, SD= 3.94). Utav 

dessa var 38 män (42.7%), 49 kvinnor (55.1%) samt 2 svarade annat på frågan om kön 

(2.2%). 76 studerade (85.4%), 7 arbetade (7.9%) och 6 var arbetslösa (6.7%).   

4.3 Mätinstrument 

Enkäten bestod av tre delar; bakgrund, personlighet och konstnärlig kreativitet (Bilaga 

1). För personlighet och konstnärlig kreativitet fanns det färdiga mätinstrument, vilka 

beskrivs närmare i ”4.3.1 Personlighetsinstrument” och ”4.3.2 Kreativitetsinstrument”. 

Bakgrunden bestod av frågor kring respondentens ålder, kön och sysselsättning. 

Bakgrundsfrågorna syftade till att ge deskriptiv statistik till urvalet. Respondenterna 

ombads fylla i sin ålder i hela år, sitt kön, samt vilket av alternativen för sysselsättning 

som de ansåg överensstämde bäst på dem.  

 

4.3.1 Personlighetsinstrument 
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Det mätinstrument som låg till grund för personlighet i enkäten var IPIP NEO 120 

(International personality item pool representation of the NEO-PI-R) (Johnson, 2014). 

IPIP bygger på femfaktormodellens fem personlighetsdragen och behandlar sammanlagt 

de 30 facetter, där 6 facetter vardera bygger upp de fem personlighetsdragen och varje 

facett består av fyra frågor. Av dessa 30 facetter valde författarna ut nio, tre facetter per 

personlighetsdrag. Dessa facetter var värme, sällskaplighet, spänningssökande, fantasi, 

känslosamhet, handlande, ångest, depression samt stresskänslighet (Bilaga 2). IPIP 

fanns redan översatt på svenska i form av en kodningsmall av Dåderman (2016) där 

författarna plockade ut de påståenden som hörde ihop med de facetter som tidigare valts 

ut till enkäten.  

 

Sammantaget blev det 36 påståenden där respondenterna fick skatta huruvida påståendet 

var applicerbart på dem eller ej, på en femgradig skala; där 1 innebar stämmer inte alls 

och 5 innebar stämmer mycket väl (Bilaga 1). Exempel på frågor som mätte öppenhet 

var (4.1) Jag har en livlig fantasi, (4.6) Jag känner av andra människors känslor och 

(4.12) jag är en vanemänniska. Exempel på frågor som mätte neuroticism var (4.16) jag 

blir lätt stressad, (4.20) jag är nöjd med mig själv, vilket är en vänd fråga, samt (4.23) 

jag tycker att jag har svårt att handskas med saker. Exempel på påståenden som mätte 

extroversion var (4.26) jag känner mig bekväm med andra, (4.31) jag föredrar att vara 

ensam, vilket är en vänd fråga, och (4.33) jag älskar spänning. Innan indexering vändes 

alla negativt laddade frågor inom facetterna så att alla frågor var vända åt samma håll. 

Därefter slogs facetterna ihop för att skapa ett index för personlighetsdragen. Vidare 

genomfördes en mätning av den interna konsistensen (Cronbachs alpha α) hos öppenhet 

(α=.72), neuroticism (α=.89) och extroversion (α=.82). Eftersom α-värdet ska vara 

minst .70 visade detta att skalorna höll en god intern konsistens (Pallant, 2013).  

4.3.2 Kreativitetsinstrument 

CAQ (creative achievement questionnaire) är ett instrument där man i tio olika kreativa 

domäner rankar sig själv efter de prestationer man har uppnått i varje domän. Dessa är 

visuell konst (målning, skulptering), musik, dans, individuella sporter (tennis, golf), 

lagsporter, arkitekturell design, entreprenörskap, kreativt skrivande, humor, 
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uppfinningar, vetenskaplig forskning, teater och film, samt kulinarisk konst (Carson, 

Peterson & Higgins, 2005). Då vi ämnade utforska konstnärlig kreativitet valde vi 

konst, musik, dans, kreativt skrivande, samt teater och film. Den består av tre delar; i 

första delen får man ange inom vilka domäner man anser sig ha en större konstnärligt 

kreativ förmåga än genomsnittspersonen. Den andra delen av detta instrument 

avslutades med en sjugradig skala, ej poänggivande, som mäter den självskattade 

konstnärliga kreativiteten hos respondenterna. På denna fråga innebar 1 ”inte 

konstnärligt kreativ alls” och 7 innebar ”väldigt konstnärligt kreativ” (Bilaga 1). I den 

tredje delen kunde respondenten beskriva konstnärligt kreativa framgångar som inte 

nämnts i enkäten, vilken ligger till grund för diskussionen. 

 

I varje domän fanns det åtta stycken påståenden, vilka var poängsatta från 0-7 poäng 

och började med det minst vägda påståendet först: 

  

”Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta område” värd 0 poäng,  

och fortsatte med mer prestationsfyllda påståenden: 

”Jag har tagit lektioner inom detta område”, värd 1 poäng.  

”Jag har koreograferat ett eget dansnummer”, värd 2 poäng. 

“Jag har skrivit ett längre stycke (novell, pjäs eller epos), värd 3 poäng. 

”Min musikaliska talang har blivit recenserad i en lokal publikation” värd 4 poäng. 

“Jag har fått lön för att skådespela i en teaterföreställning eller film”, värd 5 poäng. 

”Mitt arbete har blivit recenserat i en lokal publikation” värd 6 poäng. 

”Mitt arbete har blivit recenserat nationella publikationer” var värd 7 poäng (Bilaga 1).  

 

Poängen för varje domän räknades ihop var för sig för att sedan slås ihop till ett index 

som var totalvärdet på kreativiteten, där det maximala värdet för var domän var 28 

poäng vilket kan ge en maximal totalpoäng på 140 poäng. Detta värde användes för att 

testa kreativiteten mot personlighet och därmed hypoteserna. På detta index gjordes en 

mätning av den interna konsistensen, vilket visade värdet α=.55. Värdet översteg inte 

gränsen på .7, som är att föredra. Detta kan ha berott på det låga antalet frågor som 

mäter kreativitet och gjorde att författarna undersökte mean inter-item correlation. Detta 
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värde visade på .21 vilket istället är en godkänd nivå som innebar att indexet kunde 

användas för mätningen (Pallant, 2013). Detta mätinstrument fanns inte översatt till 

svenska, därför översatte författarna instrumentet vilket beskrivs närmare under 

rubriken “4.4 Tillvägagångssätt”. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Innan undersökningen genomfördes en pilotstudie som syftade till att undersöka hur väl 

respondenterna förstod den översättning som gjorts från engelska till svenska av 

mätinstrumentet CAQ (Bilaga 4). Översättningen genomfördes av författarna och 

kontrollerades av Stefan Sönnerhed, anställd vid högskolan i Skövde och med expertis 

inom det engelska språket. Nio stycken respondenter valdes ut genom vänner och 

bekanta för att läsa igenom och besvara enkäten skriftligt och synpunkter på 

översättningen lämnades genom detta in. En respondent angav att ett kommatecken 

saknades på ett ställe, en annan önskade att “jag har dansat med/i en erkänd 

danssällskap” skulle ändras till “jag har dansat med/i ett erkänt danssällskap”. Detta 

åtgärdades inför den fortsatta undersökningen. En tredje respondent ansåg att det var 

otydligt huruvida exempelvis att ha skrivit en skoluppsats skulle kunna ingå i kreativt 

skrivande, men eftersom enkäten tydligt gav exempel på skönlitterära verk som förslag 

för kreativt skrivande, ändrades inte detta. Resterande sex stycken respondenter angav 

inga synpunkter, alternativt endast positiva synpunkter på översättningen av frågorna, 

som att de exempelvis var tydliga och lätta att förstå. 

Efter att respondenternas kritik på CAQ åtgärdats, utformades enkäten genom 

surveymonkey. Därefter lades online-enkäten ut genom en statusuppdatering med delad 

länk i Facebookgruppen “Studenter vid högskolan i Skövde”, på eftermiddagen den 8 

mars 2017 (Bilaga 3). Där fick studenter vid högskolan i Skövde tillgång till den och 

kunde frivilligt välja att deltaga i undersökningen. Tre påminnelser gjordes för att öka 

svarsfrekvensen, fram till och med den 2 april 2017, som var avslutningsdagen för 

insamlandet av svar. Påminnelser gjordes i form av bumpning av status, vilket innebar 

att man kommenterade statusuppdateringen för att få den överst och därmed synlig för 

alla i flödet. Påminnelser gjordes även genom en ny statusuppdatering med länk till 

enkäten i mitten av denna tidsperiod. De kunde med hjälp av länken i statusen delta när 
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som helst på dygnet, oavsett plats de befann sig på, och det tog i genomsnitt 10 minuter 

att svara på enkäten. Respondenterna mottog skriftliga instruktioner inför vardera del av 

enkäten och ombads att läsa igenom dessa noggrant (Bilaga 1). De som deltog i 

undersökningen fick ingen ersättning, men de fick möjlighet att ta del av den färdiga 

rapporten genom att maila författarna om detta.  

4.5 Dataanalys 

De tester som genomfördes baserades på två olika kreativitetsvariabler, där den ena 

variabeln grundat sig på mätinstrumentet CAQ (CAQ total) och den andra på 

respondenternas självskattade konstnärliga kreativitet (Bilaga 1). Testerna baserades 

också på de tre personlighetsdragen öppenhet, extroversion och neuroticism, samt på de 

nio facetterna som utgör personlighetsdragen. Testerna har gått ut på att dels testa de tre 

personlighetsdragen och de nio facetterna var för sig mot “CAQ total”, dels testa de tre 

personlighetsdragen och de nio facetterna var för sig mot den självskattade konstnärliga 

kreativiteten. Dessutom har tester gjorts för att undersöka om något av de tre 

personlighetsdragen och dess facetter predicerar någon av de fem konstnärligt kreativa 

domänerna.  

Vid analys av data utfördes först en korrelationanalys mellan alla variabler, vilka 

presenteras under rubrikerna “5.2.1 Korrelation - öppenhet”, “5.3.1 Korrelation - 

extroversion” och “5.4.1 Korrelation - neuroticism” för vardera personlighetsdrag 

(Figur 2). Därefter utfördes enkla regressionsanalyser för att testa de hypoteser som 

undersökningen bygger på, dessa presenteras under rubrikerna “5.2.2 Hypotesprövning 

- öppenhet”, “5.3.2 Hypotesprövning - extroversion” och “5.4.2 Hypotesprövning - 

neuroticism” för vardera personlighetsdrag. Om det fanns andra resultat av 

korrelationen som var intressanta utfördes även enkla regressionsanalyser på dessa, 

vilka presenteras under rubrikerna “5.2.3 Fördjupad analys - öppenhet”, “5.3.3 

Fördjupad analys - extroversion” och “5.4.3 Fördjupad analys - neuroticism”. 

 

4.6 Etiska överväganden 



24 
 

Konsekvenserna av att delta i denna undersöknings bedömdes av författarna vara 

minimala, vilket gör att eventuella risker inte kommer att diskuteras. När det gäller de 

etiska aspekterna uppfylldes informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet 

och samtyckeskravet (Nachmias & Nachmias 1996). Informationskravet uppfylldes 

genom att respondenterna delgavs information om studiens syfte och att deltagandet var 

helt frivilligt (Bilaga 1). Nyttjandekravet uppfylldes genom att den insamlade datan 

endast användes i forskningssyfte (Bilaga 1). Konfidentialitetskravet uppfylldes 

eftersom insamlandet av data skedde anonymt och genom att personuppgifter, 

exempelvis namn, personnummer, mailadress etc., varken efterfrågades eller insamlades 

(Bilaga 1). Samtyckeskravet uppfylldes genom att författarna, i informationsbrevet, 

informerade om att en inskickad enkät skulle komma att tolkas som ett samtycke till 

deltagande, eftersom det var frivilligt att delta i undersökningen (Bilaga 1). 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

Författarna uppfattade mätinstrumenten som både bra och dåliga för mätning av 

personlighet och kreativitet. Instrumentet för personlighet var redan översatt från 

engelska till svenska av en professor i psykologi. Det var också tydligt att instrumentet 

var välanvänt, då tidigare forskning ofta refererade till detta instrument. Instrumentet 

delade dessutom upp varje personlighetsdrag i tre facetter med fyra frågor per facett och 

frågorna var både kortfattade och tydliga, vilket gjorde risken för missuppfattning lägre. 

Detta innebar att innehållsvaliditeten för personlighetsinstrumentet blev hög (Frankfort-

Nachmias & Nachmias, 1996). Vid användningen av personlighetsinstrumentet i 

enkäten valde författarna att randomisera dessa frågor för att stärka den interna 

validiteten i undersökningen (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). Utöver 

randomiseringen av frågornas följd, kunde varje respondent enbart skicka in sina svar 

en gång då IP-adressreglering utfördes vilket också höjde validiteten (Bryman, 2011). 

Författarna fick hjälp av Stefan Sönnerhed, anställd vid högskolan och med expertis 

inom området, för att kontrollera översättningen av kreativitetsinstrumentet. Detta 

stärkte innehållsvaliditeten även för mätinstrumentet CAQ (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 1996). 
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Författarna ansåg att mätinstrumentet för kreativitet var användbart då instrumentet 

mätte faktiska framgångar och därmed inte enbart lät respondenterna själva uppskatta 

sin kreativitetsnivå. Detta eftersom självskattning gärna medför en önskad skattning, 

snarare än en realistisk sådan (Austin, Deary, Gibson, McGregor & Dent, 1998). Det 

går dock inte att utesluta att andra faktorer än respondenternas personlighet påverkat 

deras eventuella erkända talang inom konstnärliga kreativitet. Exempelvis skulle 

respondenternas grad av självreglering ha kunnat påverka hur konstnärligt kreativa de 

beskrev sig vara vid svarandet av enkäten (2.1.1 Femfaktormodellen). En annan faktor 

som kan ha påverkat respondenternas erkända konstnärligt kreativa framgångar är deras 

tidigare eventuella upplevelser av positiva respektive negativa känslor (2.3 Relationen 

mellan femfaktormodellen och konstnärlig kreativitet). Detta gör att den interna 

validiteten blir något lägre än önskvärt (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). 

Slutligen, denna studies urval var för litet för att resultatet skulle kunna generaliseras till 

populationen, vilket gjorde att den externa validiteten blev låg (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias, 1996). 

Denna studie fick hög extern reliabilitet eftersom den kan replikeras genom användning 

av samma mätinstrument och urval som använts här. Då resultatet på Cronbachs alpha 

visade på α=.72, .82 och .89 för respektive personlighetsdrag, samt α=.55 för 

kreativitetens totalpoäng, blev den interna reliabiliteten hög för personlighetsdragen och 

inte helt tillfredsställande för kreativiteten (Bryman, 2011).  

5. Resultat 

Under detta kapitel presenteras undersökningens resultat som beskrivs genom en 

uppdelning av de tre undersökta personlighetsdragen. Till att börja med presteras dock 

den beskrivande statistiken för urvalet. Resultatbeskrivningen börjar med 

personlighetsdraget öppenhet och korrelationsanalysen för detta drag. Därefter beskrivs 

hypotesprövningen och till sist en fördjupad analys av personlighetsdraget öppenhet, 

facetterna fantasi och handlande, och den självskattade konstnärliga kreativiteten, samt 

den konstnärligt kreativa domänen teater. Sedan beskrivs resultatet för 

personlighetsdraget extroversion genom en korrelationsanalys, hypotesprövning och en 
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fördjupad analys av facetten sällskaplighet och den konstnärligt kreativa domänen dans. 

Avslutningsvis presenteras resultatet för personlighetsdraget neuroticism genom en 

korrelationsanalys, hypotesprövning, samt en fördjupad analys mellan 

personlighetsdraget neuroticism, facetten depression och den konstnärligt kreativa 

domänen kreativt skrivande. 

5.1 Beskrivande statistik 

Siffran 1 på skalorna för personlighet innebar att respondenten var emotionellt stabil, 

introvert och hade ett ointresse för nya erfarenheter, och 5 innebar att respondenten var 

neurotisk, extrovert och öppen. Med detta kan författarna beskriva urvalsgruppen, med 

medelvärden över respondenternas svar, som öppna, ambiverta (varken extrovert eller 

introvert) samt varken neurotiska eller emotionellt stabila. Kreativiteten mättes först 

genom CAQ, där det maximala värdet respondenten kunde uppnå var 140 poäng. Med 

medelvärden på urvalsgruppen kunde författarna beskriva respondenterna som inte 

särskilt kreativa, dock var standardavvikelsen så pass stor då gruppen skiljde sig mycket 

i poäng från respondent till respondent (Tabell 1). Författarna hade också med en 

sjugradig skala där 1 innebar ”inte konstnärligt kreativ alls” och 7 innebar ”väldigt 

konstnärligt kreativ”. Med medelvärden från urvalsgruppen kan författarna beskriva 

urvalet som varken konstnärligt kreativt eller icke konstnärligt kreativt. 

 

Tabell 1. 

Medelvärde och standardavvikelse över alla  

variabler i undersökningen. 

Variabler 
 

M SD 

    
Öppenhet (index) 

 

3.52 .52 

Fantasi 

 

3.70 .79 

Känslosamhet 

 

3.90 .77 

Handlande 

 

2.95 .80 

Neuroticism (index) 

 

2.85 .80 

Ångest 

 

3.15 1.02 

Depression 

 

2.82 .98 
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Sårbarhet 

 

2.59 .82 

Extroversion (index) 

 

3.15 .69 

Värme 

 

3.41 .91 

Sällskaplighet 

 

2.94 1.00 

Spänningssökande 

 

3.10 .77 

CAQ total (index) 

 

8.28 9.20 

Konst 

 

1.97 4.00 

Musik 

 

2.14 3.63 

Dans 

 

.90 2.50 

Kreativt skrivande 

 

2.18 2.56 

Teater 

 

.97 2.07 

Självskattning 

 

3.92 1.83 

 

 

5.2 Öppenhet 

5.2.1 Korrelation - öppenhet 

En korrelationsanalys - Pearsons r - genomfördes för att belysa eventuella samband 

mellan personlighetsdraget öppenhet och konstnärlig kreativitet (CAQ total samt 

självskattad konstnärlig kreativitet) (Bilaga 5). Resultatet visade att personlighetsdraget 

öppenhet har ett medelstarkt positivt samband med konstnärlig kreativitet (r=.41, n=83, 

p=.000). Utöver detta test gjordes en korrelationsanalys - Pearsons r - för att testa 

eventuella samband mellan facetterna fantasi, känslosamhet och handlande och 

konstnärlig kreativitet (CAQ total samt självskattad konstnärlig kreativitet), samt de 

domäner som utgör grunden för konstnärlig kreativitet. Resultatet visade att facetten 

fantasi har ett medelstarkt positivt samband med konstnärlig kreativitet (r=.42, n=83, 

p=.000). Facetten fantasi visade dock inga signifikanta samband med någon enskild 

kreativitetsdomän. Resultatet visade också att det inte finns något signifikant samband 

mellan facetten känslosamhet och konstnärlig kreativitet. Resultatet visade även att 

facetten handlande har ett svagt positivt samband med konstnärlig kreativitet (r=.29, 

n=83, p=.01). Slutligen visade resultatet att handlande har ett svagt positivt samband 

med kreativitetsdomänen teater (r=.28, n=76, p=.02). 
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5.2.2 Hypotesprövning - öppenhet 

Korrelationsanalysen visade på ett flertal samband, vilka regressionsanalyser sedan 

utfördes på. Sambanden visades mellan personlighetsdraget öppenhet och självskattad 

konstnärlig kreativitet, mellan facetten fantasi och självskattad konstnärlig kreativitet, 

mellan facetten handlande och självskattad konstnärlig kreativitet, samt mellan facetten 

handlande och den konstnärligt kreativa domänen teater. Sambanden mellan facetterna, 

självskattad konstnärlig kreativitet och den konstnärligt kreativa domänen teater 

beskrivs närmare under rubriken ”5.2.3 Fördjupad analys – öppenhet”. 

En enkel linjär regression genomfördes för att belysa om och hur väl 

personlighetsdraget öppenhet predicerar konstnärlig kreativitet (självskattad konstnärlig 

kreativitet). Resultatet visade att personlighetsdraget öppenhet förklarar 15.4 % av 

variansen i konstnärlig kreativitet. Testet visade också att personlighetsdraget öppenhet 

har en positiv påverkan på konstnärlig kreativitet (β=.41, t=4.00, p=.000). Detta resultat 

indikerar att öppna personer är mer konstnärligt kreativa. Därmed bekräftas hypotes 1, 

“Det finns ett positivt samband mellan personlighetsdraget öppenhet och att vara 

konstnärligt kreativ”. 

5.2.3 Fördjupad analys - öppenhet 

Då korrelationsanalysen visade på samband mellan öppenhet, facetterna fantasi och 

handlande och den självskattade konstnärliga kreativiteten genomfördes enbart en enkel 

linjär regressionsanalys på dessa samband. En enkel linjär regression genomfördes för 

att belysa om och hur väl facetten fantasi samt facetten handlande predicerar konstnärlig 

kreativitet. Resultatet visade att facetten fantasi förklarar 16.4% av variansen i 

konstnärlig kreativitet, samt att facetten handlande förklarar 7.2% av variansen i 

konstnärlig kreativitet. Testet visade också att facetten fantasi har en positiv påverkan 

på konstnärlig kreativitet (β=.42, t=4.13, p=.000) samt att facetten handlande har en 

positiv påverkan på konstnärlig kreativitet (β=.29, t=2.71, p=.01). Detta resultat 

indikerade att fantasifulla personer är mer konstnärligt kreativa, samt att 

handlingskraftiga personer är mer konstnärligt kreativa.  
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Då korrelationsanalysen även visade på samband mellan facetten handlande och den 

konstnärligt kreativa domänen teater, genomfördes en enkel linjär regressionsanalys på 

detta samband. Resultatet visade att facetten handlande förklarar 6.3 % av variansen i 

den konstnärligt kreativa domänen teater. Testet visade också att facetten handlande har 

en positiv påverkan på den konstnärligt kreativa domänen teater (β=.28, t=2.46, p=.02). 

Detta resultat indikerade att handlingskraftiga personer har mer erkänd talang inom den 

konstnärligt kreativa domänen. 

5.3 Extroversion 

5.3.1 Korrelation - extroversion 

En korrelationsanalys - Pearsons r - genomfördes för att belysa eventuella samband 

mellan personlighetsdraget extroversion och konstnärlig kreativitet (CAQ total samt 

självskattad konstnärlig kreativitet) (Bilaga 5). Resultatet visade att personlighetsdraget 

extroversion inte har några signifikanta samband med konstnärlig kreativitet. Utöver 

detta test gjordes en korrelationsanalys - Pearsons r - för att testa eventuella samband 

mellan facetterna värme, sällskaplighet och spänningssökande och konstnärlig 

kreativitet (CAQ total samt självskattad konstnärlig kreativitet), samt de domäner som 

utgör grunden för konstnärlig kreativitet. Resultatet visade att facetten sällskaplighet har 

ett svagt positivt samband med den konstnärligt kreativa domänen dans (r=.27, n=77, 

p=.02). Resultatet visade att facetterna värme och spänningssökande inte har några 

signifikanta samband med varken konstnärlig kreativitet eller någon av de enskilda 

konstnärligt kreativa domänerna. 

5.3.2 Hypotesprövning - extroversion 

Eftersom korrelationsanalysen inte visade några signifikanta samband mellan 

personlighetsdraget extroversion och konstnärlig kreativitet genomfördes inte någon 

regressionsanalys, då den inte skulle ha visat några signifikanta resultat. Detta innebär 

att oavsett grad av extroversion du innehar, så påverkar inte det hur konstnärligt kreativ 

du är. Därmed förkastas hypotes 2. 
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5.3.3 Fördjupad analys - extroversion 

Då korrelationsanalysen visade på samband mellan facetten sällskaplighet och den 

konstnärligt kreativa domänen dans, genomfördes enbart en enkel linjär 

regressionsanalys på detta samband. Resultatet visade att facetten sällskaplighet 

förklarar 6.2 % av variansen i den konstnärligt kreativa domänen dans. Resultatet visade 

även att facetten sällskaplighet har en positiv påverkan på den konstnärligt kreativa 

domänen dans (β=.27, t=2.46, p=.02). Detta resultat indikerade att sällskapliga 

personer har mer erkänd talang inom den konstnärligt kreativa domänen.  

5.4 Neuroticism 

5.4.1 Korrelation - neuroticism 

En korrelationsanalys - Pearsons r - genomfördes för att belysa eventuella samband 

mellan personlighetsdraget neuroticism och konstnärlig kreativitet (CAQ total samt 

självskattad konstnärlig kreativitet) (Bilaga 5). Resultatet visade att personlighetsdraget 

neuroticism inte har några signifikanta samband med konstnärlig kreativitet, dock 

visade resultatet att neuroticism har ett svagt positivt samband med den konstnärligt 

kreativa domänen kreativt skrivande (r=.26, n=78, p=.02). Utöver detta test gjordes en 

korrelationsanalys - Pearsons r - för att testa eventuella samband mellan facetterna 

ångest, depression och stresskänslighet och konstnärlig kreativitet (CAQ total samt 

självskattad konstnärlig kreativitet), samt de domäner som utgör grunden för konstnärlig 

kreativitet. Resultatet visade att facetten depression har ett svagt positivt samband med 

den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande (r=.25, n=78, p=.03). Resultatet 

visade att facetterna ångest och stresskänslighet inte har några signifikanta samband 

med varken konstnärlig kreativitet eller någon av de enskilda konstnärligt kreativa 

domänerna. 

5.4.2 Hypotesprövning - neuroticism 

Eftersom korrelationsanalysen inte visade några signifikanta samband mellan 

personlighetsdraget neuroticism och konstnärlig kreativitet genomfördes inte någon 

regressionsanalys, då den inte skulle ha visat några signifikanta resultat. Detta innebär 
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att oavsett hur mycket eller lite neurotisk du är, så påverkar inte det hur konstnärligt 

kreativ du är. Därmed förkastas hypotes 3. 

5.4.3 Fördjupad analys - neuroticism 

Då korrelationsanalysen visade på samband mellan personlighetsdraget neuroticism, 

facetten depression och den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande, fortsatte 

författarna med att genomföra enkla linjära regressionsanalyser för att belysa om och 

hur väl personlighetsdraget neuroticism och facetten depression predicerar den 

konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande. Resultatet visade att facetten 

depression förklarar 5.1 % av variansen i den konstnärligt kreativa domänen kreativt 

skrivande och personlighetsdraget neuroticism förklarar 5.5 % av variansen i den 

konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande. Resultatet visade också att facetten 

depression har en positiv påverkan på den konstnärligt kreativa domänen kreativt 

skrivande (β=.25, t=2.27, p=.03) och personlighetsdraget neuroticism har en positiv 

påverkan på den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande (β=.26, t=2.33, 

p=.02). Detta resultat indikerade att deprimerade personer har mer erkänd talang inom 

den konstnärligt kreativa domänen kreativt. Resultatet indikerade även att neurotiska 

personer har mer erkänd talang inom den konstnärligt kreativa domänen kreativt 

skrivande. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet i denna undersökning visade att personlighetsdraget öppenhet har ett 

medelstarkt positivt kausalt samband med konstnärlig kreativitet. Resultatet visade 

också att personlighetsdraget öppenhet förklarar 15.4 % av variansen i konstnärlig 

kreativitet (självskattad konstnärlig kreativitet). För personlighetsdraget extroversion 

visade resultatet inte några signifikanta kausala samband med konstnärlig kreativitet. 

Inte heller personlighetsdraget neuroticism uppvisade i resultatet några signifikanta 

kausala samband med konstnärlig kreativitet. 
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6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion, där studiens resultat diskuteras och 

kopplas till tidigare forskning. I denna del diskuteras även andra intressanta fynd som 

författarna inte hade räknat med att upptäcka. Därefter ses en metoddiskussion, där 

författarna går igenom metoden i förhållande till studiens syfte. Avslutningsvis 

presenteras studiens styrkor och svagheter. 

6.1 Resultatdiskussion 

Av våra tre hypoteser bekräftades endast en, att det finns ett positivt samband mellan 

öppenhet och konstnärlig kreativitet. Dock bekräftas denna hypotes endast delvis, då de 

signifikanta resultaten baserades enbart på den självskattade skalan för konstnärlig 

kreativitet, då förhoppningen var att få signifikanta resultat även på variabeln CAQ total 

mot personlighetsdragen. Detta kan bero på det Feist (1999) nämner, att konstnärer är 

mer öppna för erfarenheter än icke-konstnärer. Hade urvalet varit mer öppna, så är det 

rimligt att anta att de kreativa framgångarna skulle ha ökat. Det som blev signifikant av 

facetterna var fantasi och handlande, även dessa till den självskattade kreativiteten. 

Detta förklaras också av Feist (1999), vilket gjorde att den delen av resultatet delvis 

bekräftar tidigare forskning.  

 

Då vi inte fick några signifikanta resultat vid mätningarna av extroversion och 

konstnärlig kreativitet kunde vi varken bekräfta eller förkasta den tidigare forskning 

som gjorts på området, där vissa forskare menar att konstnärer är introverta (Feist, 1999; 

Götz & Götz, 1973), och andra forskare menar att kreativa personer är extroverta (Lin, 

Chen, Hsu & Wang, 2011; Connor & Silvia, 2015; Kaufman et al., 2015). Vår tredje 

hypotes kunde heller inte bekräftas och därmed kunde vi heller inte varken bekräfta 

eller förkasta den tidigare forskning som finns inom området, där vissa forskare menar 

på att konstnärer är neurotiska (Feist, 1999; Götz & Götz, 1973). Med resultaten i hand 

har denna studien inte gett klara svar, utan visar istället en mer preliminär bild av hur 

personligheten ser ut hos konstnärligt kreativa individer.  
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När det gäller teorin FFM är författarna inte förvånade över att den hypotes som kunde 

bekräftas i denna studie var hypotesen för personlighetsdraget öppenhet. Detta beror på 

att draget öppenhet innefattar facetter som näst intill kan likställas med att vara kreativ. 

Exempel på detta är facetterna fantasi och facetten konstnärliga intressen. Det var också 

tydligt i tidigare forskning att både personlighetsdraget öppenhet och facetterna 

tillhörande detta drag, har starka positiva samband med kreativitet (källa!). 

 

Dock gjordes andra intressanta fynd som författarna inte hade förväntat sig. Det visade 

sig att facetten handlande har ett kausalt samband med teater, att facetten sällskaplighet 

har ett kausalt samband med dans, samt att både personlighetsdraget neuroticism och 

facetten depression har ett kausalt samband med kreativt skrivande. Då det inte finns 

mycket forskning kring samband mellan enskilda kreativitetsdomäner och facetter har 

författarna ingen forskning som varken styrker eller avvisar dessa fynd. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka femfaktormodellens personlighetsdrag och 

eventuella kausala samband med konstnärlig kreativitet. Syftet uppnåddes delvis genom 

att det tänkta området undersöktes, dock hade ett bevisat konstnärligt kreativt urval varit 

att föredra eftersom det då hade räckt att mäta personligheten hos dessa individer. Med 

ett sådant urval hade syftet troligtvis kunnat uppnås i sin helhet. Med studenter på 

Högskolan i Skövde som urval, hade författarna behövt ett mycket större urval för att 

kunna generalisera resultaten. Om en bevisad konstnärligt kreativ grupp använts som 

urval, borde resultatet ha blivit mer generaliserbart och därmed höjt validiteten i denna 

undersökning. Då urvalet bestod av endast 89 respondenter blev resultatet svårt att 

generalisera till populationen och gav en lägre grad av extern validitet. Ett större urval 

hade kunnat resultera i mindre bortfall på grund av orimliga värden, då fler hade hamnat 

mellan de mindre och de mer kreativa respondenterna. 

 

Utöver urvalet hade ett annat instrument för kreativitet kunnat användas för 

undersökningen. CAQ, som varit ett välanvänt instrument i tidigare forskning, visade 

sig enligt författarna ha många brister i metoden. Då domänerna var få och subjektiva, 
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fick författarna olika svar från respondenterna vilket i sin tur sänkte reliabiliteten i 

instrumentet och gav ett lågt Cronbach’s alpha. Subjektiviteten i domänerna märktes 

tydligt i den öppna frågan då flertalet respondenter uttryckte att de ägnade sig åt 

konstnärligt kreativa aktiviteter som de inte kunde placera inom de mätbara domänerna. 

Då subjektiviteten leder till att uppfattningen av frågorna skiljer sig mellan varje 

respondent ger det både en lägre validitet och en lägre reliabilitet. Detta beror på att 

mätinstrumentet inte konsekvent mäter samma sak för varje respondent och resultatet 

blir därmed svårare att generalisera.  

6.3 Styrkor och svagheter 

Denna studies styrkor innefattar att studien utförts med ett tidigare välanvänt 

mätinstrument för personlighet. Instrumentet var dessutom redan översatt från engelska 

till svenska, vilket underlättade arbetet och ökade validiteten. Frågorna var dessutom 

enkla att förstå och tolkades likvärdigt bland respondenterna, vilket gjorde att 

validiteten och reliabiliteten i detta instrument blev hög. Det är också en styrka att 

mätinstrumentet CAQ listar kreativa och faktiska framgångar, istället för att använda sig 

av endast en självskattad kreativitet, eftersom självskattning tenderar att skattas med ett 

önskat svar, snarare än ett mer sanningsenligt svar (Austin et al., 1998). Detta gjorde att 

den interna validiteten i CAQ höjdes, vilket var positivt eftersom instrumentet annars 

hade haft en väldigt låg både validitet och reliabilitet. I jämförelse med instrumentet för 

personlighet fick dock CAQ en avsevärt lägre validitet och reliabilitet, oavsett det som 

upplevdes vara styrkor för instrumentet.  

Denna studies svagheter innefattar att mätinstrumentet CAQ innehåller för få domäner, 

vilket gör att instrumentet missar respondenter som är konstnärligt kreativa, men som 

inte anser sig vara det inom just de domäner som instrumentet tar upp. Ett exempel på 

detta är de respondenter som ansåg sig vara konstnärligt kreativa genom exempelvis 

dataspelsutveckling, design, webbdesign, ljuddesign och fotografering, och som inte 

ansåg sig kunna fylla i sina förmågor genom de föreslagna domänerna. En tanke 

författarna har om detta är att instrumentet inte har hunnit med i den teknologiska 

utveckling som skett, där en stor del av konstnärlig kreativitet idag kan tänkas tillämpas, 

och i mer komplexa former än just de som CAQ täcker. En annan svaghet med denna 



35 
 

studie är att urvalet som använts dels visade sig vara mindre konstnärligt kreativt än 

önskat, dels, och framför allt, att urvalet var såpass litet att resultatet inte går att 

generalisera till populationen. Det är också en svaghet för studien, att inte alla frågor till 

alla facetter hos de tre personlighetsdragen kunde tas med, eftersom risken då fanns att 

respondenterna inte skulle orka svara eftersom mängden frågor då skulle blivit för stor. 

Om alla facetter med tillhörande frågor varit med hade vi kunnat mäta 

personlighetsdragen med en större bredd och med större tydlighet. 

7. Slutsats och framtida forskning 

Detta kapitel inleds med studiens slutsats. I slutsatsen går författarna igenom resultatet 

steg för steg, kopplar till tidigare forskning och det inledande samhällsproblemet, samt 

skapar studiens slutsats genom denna koppling. Kapitlet avslutas med att presentera 

framtida forskning, vilket innefattar författarnas egna synpunkter på vad framtida 

forskning skulle kunna fokusera på vid studier av personlighet och kreativitet. 

7.1 Slutsats 

Resultatet för personlighetsdraget öppenhet indikerade att öppna, fantasifulla och 

handlingskraftiga individer är mer konstnärligt kreativa, samt att handlingskraftiga 

individer tenderar att ha en större erkänd talang inom den konstnärligt kreativa domänen 

teater. Som tidigare nämnts i inledningen (1.1), kan kreativitet enligt Giddens (1999) ses 

som en galenskap som vi alla behöver för att känna trygghet, att det är genom 

kreativiteten vi leker fritt, fantiserar och öppnas upp för att möta nya erfarenheter. Detta 

beskrevs enligt Berg (2015) vara viktigt för den psykiska hälsan. Öppna individer 

tenderar alltså att vara mer konstnärligt kreativa och att uttrycka sig på ett konstnärligt 

kreativt sätt, genom exempelvis teater. I detta fall kan teater tänkas vara ett kreativt 

uttryck som passar den öppna individen och som hjälper honom eller henne att bibehålla 

en god psykisk hälsa. 

Resultatet för personlighetsdraget extroversion indikerade att ju mer sällskaplig en 

individ är, desto mer erkänd talang inom kreativitetsdomänen dans har hen. Detta var 

dock det enda signifikanta resultat som upptäcktes mellan extroversion och konstnärlig 
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kreativitet, vilket innebär att oavsett vilken grad av extroversion du innehar, så påverkar 

inte det hur konstnärligt kreativ du är. Dock kan dans sägas vara ett kreativt uttryckssätt, 

och kanske är just dans en form av kreativt uttryck som passar den sällskapliga 

individen och hjälper hen att bibehålla en god psykisk hälsa. 

Resultatet för personlighetsdraget neuroticism indikerade att deprimerade och 

neurotiska personer har mer erkänd talang inom den konstnärligt kreativa domänen 

kreativt skrivande. Detta resultat visar alltså att deprimerade eller neurotiska individer 

kan uppleva ett behov av att uttrycka sig på ett kreativt sätt, i detta fall genom kreativt 

skrivande. Därigenom kan vi anta att ett kreativt uttryckssätt, som exempelvis kreativt 

skrivande, skulle kunna öka eller åtminstone bibehålla välbefinnandet hos individer med 

psykisk ohälsa. 

Vi kan genom denna studies resultat dra slutsatsen att ett flertal av studiens 

respondenter uttrycker sig på ett kreativt sätt, och vi kan genom tidigare forskning anta 

att de gör det eftersom de upplever någon form av välbefinnande genom att uttrycka sig 

på ett kreativt sätt (Giddens, 1999; Berg, 2015). Vi kan också dra slutsatsen att vilken 

typ av konstnärligt kreativt uttryckssätt som individen föredrar, beror på individens 

personlighet. Syftet med denna studie, som var att ”undersöka personlighetsdrag och 

eventuella kausala samband med konstnärlig kreativitet”, har därmed uppfyllts. 

7.2 Framtida forskning 

Det framtida forskning kan tänka på, i urvalsprocessen, är att istället göra ett 

personlighetstest på en redan bevisad konstnärligt kreativ grupp för att kunna dra 

signifikanta slutsatser när det kommer till personlighet och kreativitet. Framtida 

forskning skulle även kunna tänka på att ha ett större urval vid mätning av kreativitet 

och personlighet, om ett mätinstrument för kreativitet ska användas istället för en 

kreativ grupp. Detta urval bör vara i storlek som t.ex. SOM-institutets mätningar med 

minst 1000-2000 deltagande respondenter för att resultatet ska kunna generaliseras till 

normalpopulationen. Framtida forskning skulle även kunna ta med flera typer av 

kreativitet, exempelvis vetenskaplig kreativitet som valdes bort i denna studie. Detta för 

att på så vis kunna jämföra FFM’s fem personlighetsdrag mellan olika typer av 
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kreativitet och för att kunna undersöka om personligheten skiljer sig åt mellan de olika 

typerna.  

 

Då konstnärligt kreativa individers personlighet beskrivs i form av en enhetlig grupp, 

skulle framtida forskning kunna undersöka om personlighetsfacetterna skiljer sig åt 

mellan olika typer av konstnärer, då resultatet i denna undersökning visar att så är fallet. 

Detta kan genomföras genom personlighetstester på erkända konstnärligt kreativa 

grupper, för att undersöka skillnader i facetter mellan de olika konstnärsgrupperna, t.ex 

danssällskap, musiker, skådespelare etc. Avslutningsvis skulle framtida forskning också 

kunna undersöka om det finns något samband mellan psykisk ohälsa, personlighet och 

kreativitet. Detta eftersom denna studies resultat bland annat indikerar att öppna, 

sällskapliga och deprimerade individer uttrycker sig på olika konstnärligt kreativa sätt. 

Det vore därför av stort intresse att uppnå en ökad kunskap om huruvida psykisk ohälsa 

har ett samband med personlighet och kreativitet, samt hur detta samband i sådana fall 

ser ut. 
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Bilaga 1. Enkäten 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter på det socialpsykologiska programmet vid Högskolan i Skövde som undersöker individuella skillnader och 
grad av konstnärlig kreativitet. 

Enkäten består av tre delar. Den första delen tar upp bakgrundsfrågor, den andra tar upp frågor gällande individuella 
skillnader och den tredje delen tar upp frågor om kreativitet. Vi önskar att ni läser frågorna noggrant och svarar så 
sanningsenligt som möjligt. Vår förhoppning är att det kommer vara intressant och roligt för dig att deltaga. 

Frågorna kommer inte att komma någon obehörig till handa och kommer enbart att användas i akademiskt syfte. De kan 
heller inte kopplas till dig som person (så som ip-adress, användarprofil etc). Några av frågorna kan uppfattas som känsliga. 
Ni har rätten att själva bestämma över er medverkan i enkäten och kan därmed avbryta under tiden ni fyller i svaren på 
enkäten. När ni väl lämnat in era svar så ger ni dock ert samtycke till att svaren används i forskningssyfte. Enkäten tar cirka 
10  minuter att besvara. 

Tack på förhand för er medverkan, 

Sandra och Irina 

Enkät för examensarbete 

Enkät för examensarbete 



 
 

 

 

Under denna kategori kommer du att få besvara frågor kring din ålder, kön och sysselsättning. 

Del 1. Bakgrundsfrågor 

Enkät för examensarbete 

1 .   Ålder? * 

2 .   Kön? * 

Man 

Kvinna 

Annat 

3 .   Sysselsättning? * 

Studerar 

Arbetar 

Arbetslös 



 
 

 

I denna del av enkäten ska du fylla i hur du är som person genom att ta ställning till olika påståenden, fyll gärna i så 
uppriktigt som du kan. Markera det alternativ som stämmer bäst in på dig av följande: 

. Stämmer inte alls 1 

. Stämmer inte så väl 2 

. Stämmer ibland, ibland inte 3 
4 . Stämmer ganska väl 

. Stämmer mycket väl 5 

Del 2. Individuella skillnader 

Enkät för examensarbete 

  1 2 3 4 5 

Har en livlig fantasi 

Låter mina fantasier få 
utlopp 

Älskar att dagdrömma 

Tycker om att förlora mig i 
tankar 

4 .   Jag... * 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Denna del av enkäten är uppdelad i tre sektioner. I de två första sektionerna ska du kryssa i de påståenden som passar dig 
och i den sista sektionen kan du nämna andra kreativa framgångar du uppnått som inte nämns i denna enkät. 

Del 3. Kreativitet 

Enkät för examensarbete 

5 .   Kryssa i de områden inom vilka du upplever dig ha mer talang, 

förmåga eller träning än genomsnittspersonen. 

Konst (målning, skulptering) 

Musik 

Dans 

Kreativ skrivande (novell, bok, poesi) 

Teater och film (skådespeleri, regi, filmande) 

Kryssa i de meningar som stämmer överens för dig. Bredvid meningar markerade med asterisk (*), skriv antalet gånger denna mening gäller för 
dig. 



 
 

 

6 .   A. Konst (Målning, skulptering) 

0 . Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta område. (Om du kryssat i denna, vänligen hoppa vidare till musik ). 

. Jag har tagit lektioner inom detta område. 1 

2 . Andra har kommenterat min talang inom detta område. 

3 . Jag har vunnit ett eller flera priser i en bedömd konstutställning. 

4 . Jag har visat upp min konst i ett konstgalleri. 

5 . Jag har sålt ett av mina verk. 

6 . Mitt arbete inom området har blivit recenserat i en lokal publikation. 

7 . (*) Mitt arbete inom området har blivit recenserat i en nationell publikation. 

7 .   B.Musik 

. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta område. (Om du kryssat i denna, vänligen hoppa vidare till dans 0 ). 

1 . Jag spelar ett eller flera instrument flytande. 

2 . Jag har spelat med en erkänd orkester eller band. 

3 . Jag har komponerat ett eget musikstycke. 

4 . Min musikaliska talang har blivit recenserad i en lokal publikation. 

5 . Min komposition har blivit inspelad. 

6 . Inspelningar av min komposition har sålts offentligt. 

7 . (*) Min komposition har blivit recenserad i en nationell publikation. 



 
 

 

8 .   C.Dans 

0 . Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta område. (Om du kryssat i denna, vänligen hoppa vidare till kreativt skrivande ). 

1 . Jag har dansat med/i ett erkänt danssällskap. 

2 . Jag har koreograferat ett eget dansnummer. 

3 . Min koreografi har blivit uppvisad för allmänheten. 

. Min dansförmåga har blivit recenserad i en lokal publikation. 4 

5 . Jag har koreograferat dans professionellt. 

6 . Min koreografi har blivit erkänd av en lokal publikation. 

. (*) Min koreografi har blivit erkänd av en nationell publikation. 7 

9 .   D.Kreativt skrivande 

) . Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta område. (Om du kryssat i denna, vänligen hoppa vidare till teater och film 0 

). 1 . Jag har skrivit ett kortare stycke (dikt eller kort berättelse 

2 . Mitt arbete har vunnit priser eller utmärkelser. 

3 . Jag har skrivit ett längre stycke (novell, pjäs eller ett epos ) 

4 . Jag har sålt mitt arbete till ett förlag. 

5 . Mitt arbete har blivit utskrivet och sålt till allmänheten. 

6 . Mitt arbete har blivit recenserat i en lokal publikation. 

7 . (*) Mitt arbete har blivit recenserat i en nationell publikation. 



 
 

 

10 .   E.Teater och film 

0 . Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta område. 

. Jag har medverkat i en teaterföreställning eller film. 1 

2 . Min skådespelarförmåga har blivit erkänd i en lokal publikation. 

3 . Jag har regisserat eller producerat en teaterföreställning eller film. 

. Jag har vunnit ett pris eller utmärkelse för mitt skådespel i en teaterföreställning eller film. 4 

5 . Jag har fått lön för att skådespela i en teaterföreställning eller film. 

. Jag har fått lön för att regissera en teaterföreställning eller film. 6 

7 . (*) Mitt teatraliska arbete har blivit erkänt i en nationell publikation. 

1  - Inte 
konstnärligt kreativ 

alls 2 3 4 5 6 
7  - Väldigt 

konstnärligt kreativ 

11 .   På det stora hela, hur konstnärligt kreativ anser du dig vara. 

12 .   Lista andra konstnärligt kreativa framgångar du har uppnått som inte 

har nämnts i enkäten. 



 
 

 

 

Har du frågor eller önskar att få ta del av den färdiga uppsatsen, maila då gärna om detta till antingen Sandra 
( d14sanma@student.his.se) eller Irina (a14iribo@student.his.se ). 

Tack för din medverkan 

Enkät för examensarbete 

Med vänlig hälsning, 

Sandra Magnusson och Irina Bolin 



 
 

Bilaga 2. Teoretisk operationalisering 

Personlighetsdrag Facetter inom 

personlighetsdraget 

Valda facetter Enkätfrågor 

Öppenhet 

  

• fantasi (O1) 

• konstnärlighet (O2) 

• känslosamhet (O3)  

• handlande (O4) 

• idérikedom (O5) 

• värderingar (O6). 

 

• fantasi (O1)  

• känslosamhet (O3)  

• handlande (O4) 

 

Fantasi O1: Jag… 

• Har en livlig 

fantasi 

• Låter mina 

fantasier få 

utlopp 

• Älskar att 

dagdrömma 

• Tycker om att 

förlora mig i 

tankar 

Känslosamhet O3: 

Jag… 

• Upplever 

mina känslor 

intensivt  

• Känner av 

andra 

människors 

känslor 

• Lägger sällan 

märke till hur 

jag reagerar 

känslomässigt 

(vänd)  

• Förstår inte 

människor 

som blir 

känslosamma 

(vänd) 

Handlande O4: Jag… 

• Föredrar 

variation 

framför rutin  

• Föredrar att 

hålla mig till 

saker jag 

känner till 

(vänd) 

• Tycker illa 

om 

förändringar 

(vänd)  

• Är en 

vanemänniska 

(vänd) 



 
 

Personlighetsdrag Facetter inom 

personlighetsdraget 

Valda facetter Enkätfrågor 

Extroversion • värme (E1) 

• sällskaplighet (E2) 

• självhävdelse (E3)  

• att vara aktiv (E4) 

• spänningssökande 

(E5)  

• positiva känslor (E6) 

• värme (E1) 

• sällskaplighet (E2) 

• spänningssökande 

(E5)  

 

Värme E1: Jag… 

• Har lätt för att 

få vänner  

• Känner mig 

bekväm med 

andra 

• Undviker 

kontakter med 

andra (vänd) 

• Håller andra 

på avstånd 

(vänd)  

 

Sällskaplighet E2: 

Jag… 

• Älskar stora 

fester  

• Pratar med 

många olika 

människor på 

fester 

• Föredrar att 

vara ensam 

(vänd)  

• Gillar inte 

ställen där det 

är fullt av folk 

(vänd) 

 

Spänningssökande E5: 

Jag… 

• Älskar 

spänning E5 

• Söker 

äventyret 

• Tycker om att 

vara tanklös  

• Kan vara 

”vild och 

galen”     

 

 

 

 

 



 
 

Personlighetsdrag Facetter inom 

personlighetsdraget 

Valda facetter Enkätfrågor 

Neuroticism • ångest (N1) 

• fientlighet (N2) 

• depression (N3) 

• självosäkerhet (N4) 

• impulsivitet (N5) 

• stresskänslighet (N6). 

• ångest (N1) 

• depression (N3) 

• stresskänslighet (N6) 

Ångest N1: Jag… 

• Oroar mig 

över saker 

• Fruktar det 

värsta 

• Är rädd för 

många olika 

saker 

• Blir lätt 

stressad 

 

Depression N3: Jag… 

• Känner mig 

ofta nere  

• Tycker inte 

om mig själv 

• Är ofta nere 

(deppig) 

• Är nöjd med 

mig själv 

(vänd) 

 

Stresskänslighet N6: 

Jag… 

• Blir lätt 

panikslagen  

• Blir 

överväldigad 

av händelser 

• Tycker att jag 

har svårt att 

handskas med 

saker 

• Håller mig 

lugn under 

press (vänd) 

 

 



 
 

Bilaga 3. Status på Facebook 

 

 



 
 

Bilaga 4. Pilotenkäten 

Hej!  

Denna enkät syftar till att undersöka hur väl denna enkät 

förstås av er som svarar. Vi har översatt enkäten från engelska 

till svenska. Först kommer ni få svara på enkäten som helhet, 

vilken består av tre delar, där vi önskar att ni svarar så 

sanningsenligt som möjligt och därefter kommer en öppen del 

där ni får skriva era synpunkter på enkäten gällande förståelse 

och ev. förändringar vi kan göra för att förbättra enkäten. 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Dessa svar kommer enbart 

att handskas av mig, Sandra Magnusson, och Irina Bolin samt 

eventuellt vår handledare för C-uppsatsen om frågetecken 

skulle uppstå. Ni har rätten att själva bestämma över er 

medverkan i enkäten och kan därmed avbryta när som helst i 

processens gång. Skulle ni ha fyllt i svar och sedan inte vill 

medverka mer, maila mig eller Irina om detta så tar vi bort ert 

svar från undersökningen.  

Tack för er medverkan, 

Sandra Magnusson, d14sanma@student.his.se 

Irina Bolin, a14iribo@student.his.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

För att enklare kunna identifiera era svar om ni skulle vilja 

avbryta er medverkan önskar vi att ni fyller i e-mailadress, det 

är inte ett obligatoriskt att fylla i. 

 

E-mailadress? 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ framgång - enkät - Pilot 

 

1. Kryssa i de områden inom vilka du upplever ha mer talang, 

förmåga eller träning, än genomsnittspersonen. 

 

 __ Konst (målning, skulptering) 

 

 __ Musik 

 

 __ Dans 

 

 __ Kreativt skrivande (novell, bok, poesi) 

 

 __ Vetenskaplig forskning 

 

 __ Teater och film (skådespeleri, regi, filmande) 

 

 

 

 



 
 

2. Kryssa i de meningar som stämmer överens för dig. Bredvid 

meningar markerade med asterisk (*), skriv antalet gånger 

denna mening gäller för dig.  

 

A. Konst (målning, skulptering) 

 

__0. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta 

område. (Hoppa vidare direkt till musik).  

 

__1. Jag har tagit lektioner inom detta område. 

 

__2. Andra har kommenterat min talang inom detta område. 

 

__3. Jag har vunnit ett eller flera priser i en bedömd 

konstutställning. 

 

__4. Jag har visat upp min konst i ett konstgalleri.  

 

__5. Jag har sålt ett av mina verk.  

 

__6. Mitt arbete inom området har blivit recenserat i en 

lokal publikation. 

 

*____7. Mitt arbete inom området har blivit recenserat i en 

nationell publikation.  

 

 

 

B.  Musik 

 

__0. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta 

område. (Hoppa vidare direkt till dans). 

 

__1. Jag spelar ett eller flera instrument flytande. 

 

__2. Jag har spelat med en erkänd orkester eller band.  

 

__3. Jag har komponerat ett eget musikstycke.  

 

__4. Min musikaliska talang har blivit recenserad i en lokal 

publikation.  

 

__5. Min komposition har blivit inspelad.  

 

__6. Inspelningar av min komposition har sålts offentligt. 

 

*____7. Min komposition har blivit recenserad i en nationell 

publikation.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. Dans 

 

__0. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta 

område. (Hoppa vidare direkt till kreativt skrivande). 

  

__1. Jag har dansat med/i en erkänd danssällskap. 

 

__2. Jag har koreograferat ett eget dansnummer.  

 

__3. Min koreografi har blivit uppvisad för allmänheten.  

 

__4. Min dansförmåga har blivit recenserad i en lokal 

publikation. 

 

__5. Jag har koreograferat dans professionellt.  

 

__6. Min koreografi har blivit erkänd av en lokal 

publikation. 

 

*__7. Min koreografi har blivit erkänd av en nationell 

publikation. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kreativt skrivande 

 

__0. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta 

område. (Hoppa vidare direkt till vetenskaplig forskning) 

 

__1. Jag har skrivit ett kortare stycke (dikt eller kort 

berättelse). 

 

__2. Mitt arbete har vunnit priser eller utmärkelser. 

__3. Jag har skrivit ett längre stycke (novell, pjäs eller ett 

epos) 

 

__4. Jag har sålt mitt arbete till ett förlag.  

 

__5. Mitt arbete har blivit utskrivet och sålt till allmänheten. 

  

__6. Mitt arbete har blivit recenserat i en lokal publikation.  

 

*____7. Mitt arbete har blivit recenserat i en nationell 

publikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E. Vetenskaplig forskning 

 

__0. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta 

område. (Hoppa vidare direkt till teater och film). 

 

__1. Jag tänker ofta på olika sätt som vetenskapliga problem 

skulle kunna lösas. 

 

__2. Jag har vunnit ett eller flera priser för min forskning 

vid en lokal tävling. 

 

__3. Jag har mottagit ett stipendium för mitt arbete inom 

vetenskap eller medicin. 

  

__4. Jag har varit författare eller medförfattare av en studie 

publicerad i en vetenskaplig tidskrift. 

 

*____5. Jag har vunnit ett nationellt pris för inom det 

vetenskapliga eller medicinska fältet.  

 

*____6. Jag har mottagit ett anslag för att bedriva mitt 

arbete inom vetenskap eller medicin.  

 

__7. Mitt arbete har citerats av andra forskare i nationella 

publikationer.  

 

 

 

F. Teater och film 

 

__0. Jag har ingen träning eller erkänd talang inom detta 

område.  

 

__1. Jag har medverkat i en teater eller film. 

 

__2. Min skådespelarförmåga har blivit erkänd i en lokal 

publikation. 

 

__3. Jag har regisserat eller producerat en teater eller film. 

 

__4. Jag har vunnit ett pris eller utmärkelse för mitt 

skådespel i en teater eller film. 

 

__5. Jag har fått lön för att skådespela i en teater eller film. 

 

__6. Jag har fått lön för att regissera en teater eller film. 

 

*____7. Mitt teatraliska arbete har blivit erkänt i en 

nationell publikation. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Lista andra kreativa framgångar du har uppnått som 

inte har nämnts i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Har du några synpunkter gällande förståelse av denna enkät? Finns 

det något du anser kan göras tydligare i enkäten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 



 
 

Bilaga 5. Matris över medelvärde, standardavvikelse, korrelation samt Cronbachs Alpha. 

Ingen asterisk = p>.05 

* = p<.05 

** = p<.01 

 

 

n M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 α 

Personlighet 

                       
1. Öppenhet (index) 89 3.52 .52 - .72** .62** .64** -.06 -.06 -.08 .01 .39** .30** .24* .39** .18 .04 .13 .08 .15 .21 .41** .72 

2. Fantasi 89 3.70 .79 - - .21 .20 -.07 -.08 -.01 -.1 .17 .16 .05 .19 .2 .11 .11 .14 .18 .08 .42** .74 

3. Känslosamhet 89 3.90 .77 - - - .03 .25* .30** .07 .29** .24* .28** .13 .14 .11 -.06 .14 .07 .18 .05 .09 .72 

4. Handlande 89 2.95 .80 - - - - -.29** -.33** -.21* -.17 .37** .16 .28** .43** .05 .02 .03 -.04 -.06 .28* .29** .77 

5. Neuroticism (index) 89 2.85 .80 - - - - - .90** .82** .85** -.10 -.08 -.04 -.14 .14 .08 .08 -.02 .26* .05 .07 .89 

6. Ångest 89 3.15 1.02 - - - - - - .58** .73** -.05 .05 .01 -.19 .15 .13 .05 .01 .21 .01 .07 .79 

7. Depression 89 2.82 .98 - - - - - - - .49** -.17 -.25* -.1 -.03 .04 -.07 .09 -.08 .25* -.01 .06 .87 

8. Stresskänslighet 89 2.59 .82 - - - - - - - - -.05 .14 -.01 -.14 .19 .16 .05 .03 .2 .16 .04 .70 

9. Extroversion (index) 89 3.15 .69 - - - - - - - - - .83** .87** .59** -.01 -.18 .09 .17 -.04 .04 .12 .82 

10. Värme 89 3.41 .91 - - - - - - - - - - .67** .20 .02 -.09 .05 .08 .04 .04 .10 .83 

11. Sällskaplighet 89 2.94 1.00 - - - - - - - - - - - .26* .02 -.16 .03 .27* .04 .00 .13 .75 

12. Spänningssökande 89 3.10 .77 - - - - - - - - - - - - -.09 -.17 .12 .01 -.19 .06 .02 .58 

                        
Kreativitet 

                       
13. CAQ total (index) 75 8.28 9.20 - - - - - - - - - - - - - .71** .65** .52** .55** .58** .61** .55 

14. Konst 78 1.97 4.00 - - - - - - - - - - - - - - .25* .21 .12 .34** .36** - 

15. Musik 77 2.14 3.63 - - - - - - - - - - - - - - - .14 .24* .17 .46** - 

16. Dans 77 .90 2.50 - - - - - - - - - - - - - - - - .19 .19 .28* - 

17. Kreativt skrivande 78 2.18 2.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - .20** .43** - 

18. Teater 76 .97 2.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - .30** - 

19. Självskattning 83 3.92 1.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


