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Abstract 

The purpose of the study was to investigate through an experiment if positive mood promotes 

creativity and flexible thinking. Participants were a total of 93 college students. The main 

hypothesis was that subjects induced with positive mood would perform better than subjects 

induced with negative mood at a test reflecting creativity. To further explore the implications 

of priming (subliminal manipulated moods), a neutral control group was included. The 

cognitive test used in the study was Duncker´s The Candle Problem, a test which aims to get 

the subjects to apply flexible and creative thinking. The priming methods applied in the study 

was music and video clips. To measure the participant’s subjective mood a self-report scale, 

Mood Adjective Check List (MACL), was included as a successful manipulation control. The 

result showed a clear relationship between positive and negative priming, implying that 

subjects induced with positive mood performed significantly better than subjects induced with 

negative mood. There was no significant relationship between the groups induced with neutral 

and negative mood.    

 

Keywords: Affective state, creativity, cognitive flexibility, priming, Mood Adjective Check 

List, Duncker´s The Candle Problem 

 

Sammanfattning              

Syftet med studien var att genom ett experiment utforska om positiv sinnesstämning främjar 

kreativitet och flexibelt tänkande. Deltagarna i experimentet var totalt 93 studenter. Den 

huvudsakliga hypotesen var att deltagare inducerade till positivt känslotillstånd skulle prestera 

bättre än deltagare inducerade till negativt känslotillstånd på ett kreativitetsreflekterande test. 

För att närmare undersöka påverkan av priming (subliminalt manipulerade känslotillstånd) 

inkluderades även en neutral kontrollgrupp. Testet som användes var Dunckers The Candle 

Problem. Syftet med testet var att få deltagarna att tillämpa flexibelt och kreativt tänkande. 

Priming-metoden som användes i experimentet bestod av musik och filmklipp. För att mäta 

deltagarnas subjektiva känslotillstånd tillämpades formuläret Mood Adjective Check List 

(MACL) som en framgångsrik manipulationskontroll. Ur resultatet utlästes en tydlig relation 

mellan positiv och negativ priming, att deltagare som fått positiv priming klarade testet 

signifikant bättre än deltagare med negativ priming. Mellan grupperna som inducerats med 

neutral och negativ sinnesstämning upptäcktes dock ingen signifikant relation.  

 

Nyckelord: Sinnesstämning, kreativitet, kognitiv flexibilitet, priming, Mood Adjective Check 

List, Dunckers The Candle Problem 
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Introduktion 

Har positiv sinnesstämning egentligen några främjande positiva funktioner? 

Forskning har visat genom flera experiment att positiv affekt på flera olika sätt främjar 

kroppsliga funktioner. Bland annat visade Davidson m.fl. (2003) i ett experiment med två 

grupper vaccinerade med ett influensavaccin, att gruppen manipulerad till välbefinnande hade 

rent kroppsligt svarat bättre på vaccinet genom att utveckla fler antikroppar. Av experimentets 

resultat drog forskarna således slutsatsen att ett ökat välbefinnande kan främja 

immunförsvaret (Davidson m.fl., 2003).  

Även inom psykologiområdet finns forskning som tyder på att positiv 

sinnesstämning främjar olika kognitiva funktioner. Ashby, Isen och Turken (1999) skrev i en 

artikel: “It is now well recognized that positive affect leads to greater cognitive flexibility and 

facilitates creative problem solving across a broad range of settings” (s. 530). Fredrickson och 

Branigan (2005) presenterade genom ett experiment att deltagare inducerande till positiv 

affekt, genom olika videoklipp, fick en generellt bredare uppmärksamhet än deltagare 

inducerade neutralt. Genom en serie experiment visade Isen, Daubman och Nowicki (1987) 

att positiv affekt kan öka kapaciteten att lösa problem som reflekterar kreativitet. Fredrickson 

(1998) har presenterat att subjektivt upplevt välbefinnande, som till exempel glädje, kan öka 

kapaciteten att ta fram och använda latent inlärd information. Forskning har även föreslagit att 

positiv sinnesstämning främjar kreativitet, då experimentdeltagare som inducerats med positiv 

affekt hade lättare att se information ur flera perspektiv (Isen & Daubman, 1984). En generell 

förklaring som presenterats till positiv affekts påverkan på kognitiva processer, är att positiva 

känslor, i en metaforisk mening, öppnar flodbarriärerna i hjärnan så kapaciteten att lösa 

problem ökar (Ashby m.fl., 1999).  

  Vi har valt att ta avstamp ur ovannämnda forskning med syftet att undersöka om 

människor primade (subliminalt manipulerade känslotillstånd) till positiv och negativ 

sinnesstämning, samt en neutralt primad kontrollgrupp, presterar olika på problem som anses 

reflektera kreativitet och kognitiv flexibilitet (Isen m.fl., 1987). Även om positiv 

sinnesstämnings påverkan på kognitiv prestation är belyst i tidigare studier finns det 

fortfarande ett syfte att vidare undersöka ämnet, då tidigare studier presenterat motsägande 

resultat angående huruvida positiv sinnesstämning eller negativ sinnesstämning i relation med 

neutral sinnesstämning bäst ökar kapacitet till kreativitet (Baas, Carsten, Nijstad & Bernard, 

2008). Baas m.fl. (2008) definierade kreativitet som ”... the creation of something new and 

unusual meant to improve one’s effective functioning” (s. 779). Denna definition tilltalar även 

den föreliggande studien.  
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Psykologi som forskningsområde omfattar till stor del studerandet av människans tankar, 

känslor och beteende. Psykologins olika teoriskolor föreslår dock olika metoder till ökad 

kunskap om människans psyke. De beteendeinriktade experimenten är troligen några av 

psykologiämnets mest omskrivna, där inräknat Solomon Asch experiment angående 

konformitet (1956), Martin Seligman, Maier & Geer (1968) djurexperiment om inlärd 

hjälplöshet och Stanley Milgrams lydnadsexperiment (1963). Forskare har dock visat att 

beteendestudier minskat de senaste årtiondena. År 1976 fokuserade 80 % av studierna 

publicerade i Journal of Personality and Social Psychology på beteenden, motsvarande siffra 

år 2006 var strax under 20 % för samma tidskrifter (Baumeister, Vohs & Funder, 2007). 

Beteendestudiernas minskning är till förmån för självuppskattningsformulär i och med ökad 

inflytande från bland annat den kognitiva skolan (Baumeister m.fl., 2007). Forskarna menar 

vidare att: “We wish to suggest (…) that social and personality psychology try to put a bit 

more behavior back into the science of behavior” (Baumeister m.fl., 2007. s. 401). Utifrån 

detta fann vi det viktigt att i den föreliggande uppsatsen säkerställa att mäta såväl faktiska 

beteenden som subjektiva känslor.  

  

Tidigare forskning 

Under 1980-talet började den amerikanska psykologen Alice M. Isen undersöka 

sinnesstämnings påverkan på kognition. Syftet var att undersöka om positiv sinnesstämning 

kan främja kapaciteten att lösa kreativitetsreflekterande problem (Isen m.fl. 1987; Isen & 

Daubman 1984; Isen, Johnson & Mertz, 1985). Arbetet under den här perioden har 

uppmärksammats av andra forskare (se Fredrickson, 1998) av anledningen att Isen inte utgick 

ifrån det tidigare antagandet att positiv affekt och negativ affekt är varandras motpoler. Isen 

inkluderade istället en neutral kontrollgrupp i experimenten för att kunna studera positiv och 

negativ sinnesstämning separat, i relation till den neutrala kontrollgruppen. Resultatet visade 

att negativ affekt kan främja kognitiv problemlösning (Isen m.fl., 1987). Isens arbete 

uppmärksammades (se Fredrickson, 1998) även för att hon har presenterat flera olika sätt att 

inducera positiva känslor. Exempelvis genom att studiedeltagare fick se ett kort och 

underhållande filmklipp, eller att de blev tilldelade en mindre gåva (Isen m.fl., 1987).  

 Isens arbeten talar om en liknande tendens, att mild positiv affekt (till exempel 

glädje) kan öka kapaciteten att lösa kreativitetsreflekterande problem (Isen m.fl. 1987; Isen & 

Daubman 1984; Isen, Johnson & Mertz, 1985). En selektion av experimentresultaten är att 

människor som upplever välbefinnande kan vara mer kreativa, vilket bland annat har 



4 

 

demonstrerats i att de löser problem som reflekterar kognitiv flexibilitet på ett snabbare och 

bättre sätt (Isen m.fl., 1987). Positiv affekt har visat sig förbättra förmågan att placera saker i 

en bredare kontext (Isen & Daubman, 1984). Positiv affekt kan även öka förmågan att 

namnge fler och mer unika ordassociationer (Isen m.fl., 1985).   

Även andra forskare har kommit fram till resultat som visat på att positiv 

sinnesstämning främjar kognitiva förmågor. Experiment har visat på att människor under 

positiv affekt litar på sin egen förmåga till en högre grad, vilket forskarna bakom studien 

resonerar främja förmågan att rationalisera och lösa kognitiva problem (Clore & Palmer, 

2009). Positiv affekt har visat generera en ökad produktion i arbeten som kräver kreativitet 

(Amabile, Barsade, Mueller & Staw, 2005). En metaanalys som undersökte glädjes påverkan 

på framgång menar att framgång inom hälsa, familj och arbetsliv kan bero på en högre grad 

av lycka. Dock menar forskarna att framgång inte behöver vara den enda källan till glädje, 

utan glädje kan istället vara en väg till framgång. Forskarna bakom denna metaanalys 

förklarar detta med att positiv affekt skulle kunna öka tillgängligheten till de 

kunskapsstrukturer som redan existerar inom oss, samt att positiv affekt kan främja 

kreativiteten (Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Positiv affekt har visat främja äldre 

människors förmåga att fatta beslut inför kognitiva problem, där experimentet visade att de 

äldre deltagarna inducerade med positiv sinnesstämning fick en ökad kapacitet till 

arbetsminne (Carpenter, Peters, Västfjäll & Isen, 2013). Människor under positiv affekt har 

genom ett experiment presenterat fler unika och kreativa lösningar på problem, samt fler 

skillnader och likheter mellan stimuli (Murray, Sujan, Hirt & Sujan, 1990).  

Forskningsresultat har även indikerat på att negativ affekt kan öka kreativitet i 

relation till neutral affekt. Till exempel visade Carlsson, Risberg och Wendt (2000), genom ett 

experiment, att deltagarna som uppvisade den högsta kreativiteten även uppvisade det högst 

uppmätta medelvärdet av långvarig och kortvarig ångest. Andra experiment med liknande 

resultat (Clapham, 2001) visade att negativ affekt, som till exempel ångest, främjar förmågan 

att se alternativa lösningar. En eventuell förklaring till negativ affekts främjande för kognitiva 

funktioner lades fram i ett neuropsykologiskt experiment där frontallobens roll i positiv och 

negativ affekt undersöktes. Författarna skriver i diskussionsdelen: “(…) negative affect may 

predispose an individual to a pattern of better performance on cognitive measures associated 

with the right frontal and left posterior brain regions (..)” (Bartolic, Basso, Schefft, Glauser & 

Titanic-Schefft, 1999. s. 681).  
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Modellen ”mood-as-input” (Martin, Ward, Achee & Wyer, 1993) föreslår att 

sinnesstämning kan ha en reglerande funktion för en individs ansträngning. Subjektivt upplevt 

välbefinnande signalerar en biologisk signal att ”allt är bra” och ingen ytterligare 

ansträngning är till behov. Motsatsen gäller för subjektivt upplevt obehag som signalerar att 

”något är fel” vilket ger motivation till att arbeta fram en lösning, genom ökade 

energiresurser.  Detta demonstrerades i ett experiment där deltagare inducerade med positiv 

affekt avslutade uppgiften tidigare än deltagare inducerade med negativ affekt. Uppgiften i 

experimentet var att namnge så många olika fågelarter som möjligt ur minnet (Martin m.fl., 

1993). “Mood-as-input” har genererat vidare forskning som indikerat att affektiva tillstånd 

kan påverka en individs ansträngning för kreativa aktiviteter, både med anseende på tid och på 

intensitet (George & Zhou, 2002). Forskarna bakom experimentet, George och Zhou (2002), 

resonerar i en djupare förklaring att när en individ upplever subjektivt upplevt välbehag under 

utförandet av en uppgift, tolkar individen affekten som ett tecken på ett utförligt jobb och 

slutar således att arbeta då ytterligare aktivitet inte längre är nödvändigt. Deltagare som 

inducerats med negativ affekt var dock mer benägna att fortsätta arbetet, då det affektiva 

tillståndet talade om en situation där ytterligare ansträngning krävdes. Således talade 

experimentet för att negativ affekt gjorde deltagarna mer benägna att arbeta hårdare och 

fortsätta vara kreativa än deltagarna som upplevde positiv affekt (George & Zhou, 2002).  

I en metaanalys gick forskare igenom 25 år av tidigare forskningsmaterial 

omfattande relationen mellan sinnesstämning (positiv, negativ och neutral) och kreativitet 

(Baas m.fl., 2008). Vad författarna fann var att grupper med deltagare under positiv 

sinnesstämning var signifikant bättre på att lösa kreativitetsreflekterande problem än grupper 

med deltagare under neutral sinnesstämning. Forskarna hittade dock inga signifikanta 

skillnader i resultatet för kreativa tester mellan grupper inducerade med negativ 

sinnesstämning och neutral sinnesstämning, respektive negativ- i relation till positiv 

sinnesstämning (Baas m.fl., 2008). 

Att under positiv sinnesstämning få ett övergripande bättre resultat, på olika 

kreativitetsreflekterande test, kallar författarna till metaanalysen för Hedonic tone hypothesis 

(Baas m.fl., 2008). Exempel på kategorier inom kreativitetsreflekterande test är flexibilitet, 

som innebär att hitta liknelser mellan objekt (som ett örhänge och ett armband båda är 

accessoarer). Originalitet, det vill säga hur ovanligt eller hur nytänkande ett svar är (till 

exempel kan ett gem användas för att hålla ihop papper och att starta om en router, men där 

det senare svaret bedöms som mer originellt). Samt fluency, hur många olika 

användningsområden man kan komma på för ett objekt (till exempel kan ett gem användas 
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som gem och routeromstartare vilket är två skilda användningsområden). Desto fler skilda 

användningsområden desto högre fluency (Baas m.fl., 2008). Vidare resonerar författarna att 

positiv sinnesstämning inte enskilt kan predicera en ökad kreativitet, utan att en ökad 

kreativitet kan produceras av positiva sinnesstämningar som är aktiverande (till exempel 

glädje, vilket främjar organismen till produktivitet) i större mån än positivt deaktiverande (till 

exempel avslappning, vilket signalerar att ingen ytterligare ansträngning är till behov) (Baas 

m.fl., 2008).  

  Metaanalysen (Baas m.fl., 2008) tar även upp att aktiverande negativ affekt (till 

exempel ilska och ångest) har visat ge ett bättre resultat på kreativa tester än deaktiverande 

negativ affekt (till exempel sorg).  Författarna, Baas m.fl. (2008), skrev en eventuell 

förklaring till aktiverande negativ sinnesstämnings främjande av kreativitet: “(...) because of 

increased cognitive persistence and time-consuming, effortful, and analytical probing of 

alternatives” (s. 797).  

Vidare skriver Baas m.fl. (2008) att uppgiftens inramning i det kreativa testet 

spelar roll, och hänvisar bland annat till modellen “Mood-as-input” (Martin m.fl., 1993). En 

deltagare som är under positiv sinnesstämning upplever en främjad kreativitet av att uppgiften 

presenteras som rolig. Om deltagaren däremot är under negativ sinnesstämning främjas 

kreativiteten av att uppgiften presenteras som seriös och belöningsgenererande (Baas m.fl., 

2008).  

 

Syfte och hypotes 

Vilken sinnesstämning främjar kreativitet och flexibelt tänkande mest?  Denna studie föreslår 

att positiva deltagare presterar bättre än deltagare under negativ sinnesstämning på ett test 

som reflekterar kreativitet och flexibelt tänkande. För att även undersöka negativ 

sinnesstämnings påverkan har en neutral sinnesstämning valt att tillämpas som kontrollgrupp. 

Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare forskning presenterad i detta kapitel visat att positiv 

sinnesstämning kan främja en ökad kreativitet och flexibelt tänkande. Forskning har även 

visat på liknande resultat angående negativ sinnesstämning, som kan främja olika kognitiva 

funktioner. Utifrån detta finner vi det fortsatt relevant att undersöka ämnet.   

 

H1: Sannolikheten att klara ett kreativitetsreflekterande problem ökar vid positiv 

sinnesstämning i relation till negativ sinnesstämning. 
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Metod 

Urval 

Deltagarna i studien var totalt 93 studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö, (n = 93, 19 - 48 år,  

en medianålder på 22 år) fördelningen var 46 stycken kvinnor (49,5%) och 47 stycken män 

(50,5%).  

 Utav 93 experimentsessioner genomfördes 92 experiment (ett externt bortfall i 

den positiva gruppen). Bortfallet beror på en deltagare som var väl bekant med det aktuella 

testet. Utav 93 insamlade formulär med respektive 71 påståenden förekom det totalt 17 

stycken interna bortfall på påståenden i MACL som lämnades obesvarade. Dessa 17 stycken 

icke-ifyllda adjektiv resulterade i tio stycken bortfall för dimensionerna i 

manipulationskontrollen. Bortfallen i MACL påverkar dock endast statistiken i 

manipulationskontrollen, inte övrig statistisk data. Det finns viss anledning att härleda detta 

till missuppfattning/oklarhet gentemot de påståenden som genererat det interna bortfallet. Det 

är möjligt att den personliga närvaron av experimentledarna har reducerat det interna 

bortfallet, eftersom experimentledare vid flera tillfällen förtydligat adjektiv i form av 

synonymer, detta efter förfrågan från deltagarna. 

 Kontakt etablerades med deltagarna genom att ta kontakt personligen och 

muntligt erbjuda att delta ett experiment. De studenterna som tackade ja till den initiala 

inbjudan blev sedermera meddelade både muntligt och skriftligt vad studiens syfte bestod av, 

vilka moment som skulle genomföras och vilken fakultet den skrevs inom. 

Undersökningarna har genomförts personligen av författarna vid tillfällen där 

deltagarna har genomfört individuella studier på Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. Ingen selektion baserad på social grupp eller utbildning har genomförts utan det enda 

kriteriet var ett aktivt studerande vid Linnéuniversitetet. Gruppernas fördelning blev 31 i den 

positiva gruppen, 31 i den neutrala gruppen och 31 i den negativa gruppen.  

  

Material  

Materialet för experimentet i denna uppsats har valts ut så att deltagarna både observeras 

genom praktiskt handlande (Dunckers The Candle Problem) och undersöks via ett 

självuppskattningsformulär (MACL). Att i den föreliggande studien tillämpa variabler som 

omfattar både observation och introspektion anser vi vara av nämnvärd vikt då forskning visat 

angående self-reporting bias att beteendestudier ger mindre felmarginaler, då deltagarna inte 

tillämpar till exempel social önskvärdhet utan sitt faktiska beteende i högre grad. Bland annat 
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visade Jensen, Potts & Jensen (2005) i ett experiment på en diskrepans angående deltagarnas 

självrapporterade vanor och vad forskarna kom fram till genom observation angående 

deltagarnas läsning av köpvillkoren vid olika internetköp.  

Självuppskattningsformulär kan vara användbara för att studera effekten av den 

aktuella studiens material, det vill säga om manipulationen som användes hade någon effekt. 

Studiens design är slutligen i linje med vad Baumeister m.fl. (2007) föreslagit för framtida 

studier: “(…) the ideal paper would report both direct observation of behavior and 

measurement of inner processes that mediate and produce those behaviours” (s. 401). 

Formulär 

Vi valde att använda formuläret Mood Adjective Checklist (MACL) (Sjöberg, Svensson & 

Persson, 1979) för att mäta subjektivt upplevd sinnesstämning hos deltagarna i studien. 

Formulärets främsta syfte var att undersöka om primingen i experimentet inducerade de 

sinnesstämningar som forskningshypotesen avsåg. Andra formulär som mäter sinnesstämning, 

till exempel PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) ansågs inte vara lika användbart för 

att undersöka effekten av sinnesstämning och kreativitetstestet. MACL ansågs vara 

fördelaktigt för att det avser att mäta både Hedonisk ton och Aktivitet vilket stärkte underlaget 

för dess tillämpande. Som vi tidigare nämnt i denna uppsats har forskning visat att deltagare 

som uppvisat hög kreativitet i experiment varit påverkade av positiva sinnesstämningar som 

är aktiverande, till exempel glädje (se Baas m.fl., 2008). För att så utförligt som möjligt 

undersöka positiv sinnesstämnings påverkan på kreativitet ansågs Hedonisk ton och Aktivitet 

som relevanta i avseende att mediera effekten på det aktuella kreativa testet. 

Sjöberg m.fl. (1979) utformade och validerade instrumentet på Göteborgs 

Universitets psykologiska institution, med grunden hämtad från olika internationellt använda 

adjektivlistor. Sjöberg m.fl. (1979) gjorde omfattande statistiska analyser (i två studier) för 

utformandet av MACL. Av adjektivens interna konsistens kom författarna fram till att de hade 

acceptabla värden, utom Avspänning i studie ett och Kontroll i studie två. Från komparativa 

explorativa analyser av medelvärden med principiell faktor metod gjordes en gemensam 

skattning. När de sex kategorierna valdes ut svarade dem för 78 och 74 procent av den 

gemensamt uppskattade variansen i respektive studie ett och två, vilket medfört till att skapa 

ett underlag för MACL att presentera en accepterad konstruktvaliditet. Dess responsskala 

består av fyra svarsalternativ: Definitivt stämmer, Något stämmer, Inte stämmer, Definitivt 

inte stämmer. Skalan består alltså av två nekande och två medhållande svarsalternativ som gör 

den symmetrisk. Skalan avser att mäta sex dimensioner av sinnesstämning, dessa sex är: 
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Hedonisk ton (behag-obehag). Aktivitet (aktivering – deaktivering). Avspändhet (spänning – 

avslappning). Social Orientering (positiv respektive social orientering). Extraversion 

(positiva respektive negativa sociala interaktionsmotiv) och Säkerhet (kontroll). 

Exempeladjektiv för de sex dimensionerna är: glad (Hedonisk ton), pigg (Aktivitet), pratsam 

(Extraversion), rofylld (Avspändhet), samarbetsvillig (Social orientering) och självsäker 

(Säkerhet).  

 

Kreativitetstest  

Det aktuella testet i studien är Dunckers The Candle Problem. Upphovsmannen Karl Duncker 

ansåg att deltagare som inte förmådde att klara testet hade ett för fixerat tankesätt (Duncker, 

1945). Tidigare forskning har visat på att positiv sinnesstämning, inducerat genom 

betraktandet av ett komiskt filmklipp, kan öka vår kreativa kapacitet och förmåga att lösa 

Dunckers The Candle Problem (Isen m.fl., 1987). Testet ingår i en skola av kreativitetstester 

som enbart har en rätt demonstrerbar lösning (Baas m.fl., 2008).  

I testet presenteras deltagarna med olika objekt placerade på ett bord. Objekten 

är ett stearinljus, en förpackning med tändstickor, häftstift i en ask och en bit kartong (agerade 

vägg i experimentet). Problemet som ska lösas är att undvika att stearin från det tända ljuset, 

som ska fästas mot väggen, droppar ner på bordet. Deltagarna har enbart tillgång till de 

tidigare nämnda objekten (stearinljus, förpackning med tändstickor och ett paket häftstift) 

som hjälp. Lösningen är att tömma häftstiftasken och fästa denna mot väggen med hjälp av de 

lösa häftstiften och sedan placera ljuset på denna plattform så att stearinet inte rinner ner på 

golvet eller bordet (Duncker, 1945). Dock har utformningen av materialet tillgängligt för 

försäljning idag ändrats sedan det initiala experimentet (till exempel säljs häftstift idag i 

plastaskar som är svåra att göra hål i med ett häftstift). Av dessa tillgänglighetsskäl beslutades 

det att ändra experimentdesignen så att det nya experimentet var så likt originalet som möjligt 

men ändå genomförbart med material idag tillgängligt för försäljning. Materialet som 

presenterades i det aktuella testet var ett stearinljus, en förpackning med tändstickor, flera lösa 

häftstift och en bit kartong (agerade vägg i experimentet). Lösningen är att tömma 

tändsticksasken och fästa denna mot väggen med hjälp av häftstiften och sedan placera ljuset 

på denna plattform så att stearinet inte rinner ner på golvet eller bordet. 
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Priming 

Med priming i den föreliggande studien menas att påverka experimentdeltagarna omedvetet 

till antingen ett positivt, ett neutralt eller ett negativt känslotillstånd, genom att använda olika 

stimuli.  

 Tidigare studier har visat att positiv priming, i relation till neutral priming, har 

ökat människors förmåga att lösa kreativa problem (Isen m.fl., 1987). Bland annat har 

deltagarna i studier som velat undersöka hur positiv emotion påverkar kognition fått en 

mindre gåva som tack för deras deltagande, i form av till exempel godis. Andra sätt att 

inducera emotioner (positiva, neutrala och negativa) är att låta deltagarna läsa en emotionellt 

laddad text eller visa korta filmklipp (Fredrickson, 1998). I flera studier med olika priming-

metoder visades det att positiv sinnesstämning breddat ett kognitivt perspektiv och således 

gjort deltagarna bättre på att lösa kreativa problem (Ashby m.fl., 1999). Negativ priming 

anses dock vara svårare att predicera för än positiv (Isen m.fl., 1987). Vissa forskare hävdar 

att negativ affekt hämmar vår rationella förmåga och istället främjar hjärnans hantering av 

perceptuell information (Clore & Palmer, 2009). Andra forskare menar istället att negativ 

affekt kan ge en ökad uppmärksamhet som således ger en förbättrad minnesåtergivning 

(Forgas, 2013). Både negativ och positiv affekt skulle då således kunna generera användbara 

mekanismer för att lösa kognitiva tester, vilket stöds av antagandet om att positiv och negativ 

affekt inte är varandras motpoler (Isen m.fl., 1987). Av den anledningen beslutades det att 

inkludera positiv, neutral samt en negativ priming i experimentet för den aktuella studien. 

Efter en bred litteraturgenomgång över flera olika psykologiska områden menar 

Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer och Vohs (2001) att intryck av en negativ art har en 

större tyngd än positiva. Mer utvecklat menar forskarna bakom modellen att människor 

bearbetar negativ information mer grundligt än positiv information. Det innebär att negativa 

känslor blir mer påtagliga än positiva, och att negativ feedback lämnar ett starkare intryck än 

positiv feedback (Baumeister m.fl., 2001). Ett tydligt exempel forskarna nämner är att förlora 

pengar lämnar ett starkare intryck än att tjäna pengar (Baumeister m.fl., 2001). Tendensen 

anses av Baumeister m.fl. (2001) sträcka sig generellt över flera psykologiska fenomen. Detta 

kan till viss mån liknas till vad Fredrickson och Losada (2005) la fram, att det krävs 2.9 

gånger fler positivt associerade händelser mot varje negativ för att främja en människas 

personliga utveckling. Forskningen Baumeister m.fl. (2001) presenterat kan vara av nämnvärd 

vikt för denna uppsats då vi avser att mäta påverkan av negativa och positiva emotioner. Om 

intrycket för gruppen som påverkas av negativ priming blir starkare än gruppen som påverkas 

av positiv priming kan det i så fall innebära en icke-jämnfördelad manipulation, det vill säga 
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att gruppernas priming inte motsvarar samma styrka. Att använda musik och filmklipp som 

priming i experimentet är baserat på tidigare resultat där metoden visat generera positiva, 

negativa samt även neutrala känslotillstånd (Gross & Levenson, 1995; Nadler, Rabi & Minda, 

2010). 

I tabell 1 finns titlarna på materialet som användes i det aktuella experimentet. 

Urvalet av material i form av musik och film är baserat på en studie där primingen visades 

vara effektiv i att inducera de känslotillstånd som den aktuella studien ämnade (Nadler m.fl., 

2010). 

 

Tabell 1. Musikstycke (M) a, b och c samt filmklipp (F) a, b och c för typ av priming (positiv, negativ, neutral) 

                   Positiv                Neutral           Negativ 

 
a.M          

b.M 

c.M 

_________________________________________________________________________________________ 

a.F 

b.F 

c.F 

 

Se bilaga lll för länkadresser.                                                                 

Procedur 

Platsen där experimenten genomfördes var i olika grupprum på Linnéuniversitetsets bibliotek 

i Växjö. Studieledarna turades om angående två skilda roller. Den ena rollen omfattade att 

kontrollera att experimentsituationen var i ordning och även välja ut priming utifrån en 

slumpvis process: Från det första kastet med en sexsidig tärning valdes typ av priming ut 

(positiv, neutral eller negativ). Det andra slaget avgjorde vilken film och musik som skulle 

användas (a, b eller c; Se tabell 1 för material). Den andra rollen omfattade att tillfråga 

studenter i deras studiemiljö om de kunde tänkas deltaga i experimentet. När testdeltagaren 

intog rummet tillsammans med en av studieledarna spelades den utvalda musiken upp (se 

tabell 1) och avslutades när den etiska informationen hade förmedlats. Efter musiken 

avslutades fick deltagaren se videoklippet (se tabell 1) i ett nedsläckt rum. Videoklippen 

visades i snitt två minuter för att deltagarna skulle få en så tidsmässigt lik priming som 

möjligt. Därefter fick deltagarna fylla i formuläret MACL. När formuläret var ifyllt gavs 

skriftliga instruktioner till Dunckers The Candle Problem. Experimentet tog slut när 

Mozart: “Eine Kleine 

Nachtmusik–Allegro 

Mark Salona: “One 

Angel’s Hands” 

Schindler’s List Soundtrack: 

“Main Theme” 

Handel: “The Arrival of 

the Queen of Sheba 

Linkin Park: “In the End 

(Instrumental)” 

 

I Am Legend: Movie 

Theme Song 

Vivaldi: “Spring” 

 

Stephen Rhodes: “Voice of 

Compassion” 

Distant Everyday 

Memories 

 
Lauging Baby Antiques Roadshow 

Television Show 

 

CNN – Chinese 

Earthquake News Report 

 

Whose Line Is It Anyway: 

Sound Effects 

 

Facebook on 60 Minutes 

 

Madison’s Story (About a 

Child With Cancer) 

 
Where the hell is Matt 

 

Report about the Importance 

of sleep 

 

Death scene from the movie 

“The Champ” 
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deltagaren presenterat en korrekt lösning eller när tidsbegränsningen hade gått ut (tio 

minuter). Tiden för insamling av data omfattade elva dagar, med i snitt sex timmar per dag. 

Experimentet påbörjades den 29 november 2013 och avslutades den 17 december 2013. 

 

Etik 

Individskyddskravet: Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2002) krav 

för etisk forskning, där den självklara utgångspunkten var att inte utsätta någon deltagare för 

psykisk eller fysisk skada.   

 

Informationskravet: Studieledarna informerade uppgiftslämnarna och 

undersökningsdeltagarna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gällde för deras 

deltagande. Testpersonerna informerades även om att deltagandet var frivilligt samt om 

rättigheten att avbryta medverkandet när som helst under experimentets gång. De 

informerades även om samtliga moment som skulle genomföras innan de fick delge sin 

medverkan. Samtlig information informerades muntligt och i ett brev. Informationen som 

förmedlas i det etiska brevet, ” Den här terminen ska vi skriva vår C-uppsats där vi vill 

undersöka om kreativitet bland studenter har minskat i takt med utvecklingen av tekniska 

hjälpmedel?” (bilaga I), har grundats på att inte avslöja för deltagarna att dem blev primade. 

Då induceringen av sinnesstämning (positiv, neutral och negativ) hade till syfte att vara 

omedveten för deltagarna, var också funktionen med denna missledande information att 

avleda fokus från känslomässig påverkan från musik och filmklipp. Istället var tanken att 

(främst) filmklippet kunde ge eventuella kopplingar med teknik, då filmklippen också visades 

på en datorskärm samt var tagna från hemsidan youtube.com. Den etiska aspekten som berörs 

är att deltagarna godkänt att ställa upp i en studie med ett annat syfte än vad de accepterat. 

Dock har deltagarna informerats om experimentet och vilka moment som skulle ske. Hade 

studiedeltagarna istället fått information om att de blivit primade hade primingens syfte 

avklingat och effekten av den hade inte kommit till sin rätt. Således resonerar vi att ett 

ställföreträdande studiesyfte behövdes.   

 

Samtyckeskravet: Deltagarna fick ge sitt godkännande för att delta i studien. Samtliga 

deltagare i studien var myndiga. Information om studiens frivillighet och möjlighet att avbryta 

vid vilket tillfälle de önskade informerades muntligt och i ett brev.  
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Konfidentialitetskravet: Alla personuppgifter och annan identitetsinformation hanterades på 

ett sätt som omöjliggjorde  att enskilda individer skulle kunna identifieras i undersökningen 

av utomstående personer. Studiedeltagarna informerades om anonymiteten muntligt och i ett 

brev.  

 

Nyttjandekravet: Den insamlade informationen hade som enskild funktion att fungera som 

analytisk bas för denna uppsats.  Studieledaren erbjöd också undersökningsdeltagaren vid 

intresse att ta del av den färdiga rapporten.  

 

Resultat 

Manipulationskontroll 

När data kontrollerades för normalfördelning upptäcktes det i Levenes test att det fanns 

signifikanta variansskillnader i Hedonisk ton (p = 0,002) och Social orientering (p = 0,003), i 

övrigt var data normalfördelat. Då cellerna principiellt är lika stora utgjorde inte 

variansskillnaderna i Levenes test ett större hot mot normalfördelningens relevans för icke-

parametriska test, utan MANOVA ansågs lämpligast att tillämpa. Men för att säkra 

manipulationskontrollens resultat för Hedonisk ton (H = 36,461; df = 88; p = 0,000) och 

Social orientering (H = 25,173; df = 88; p = 0,000) gjordes icke-parametriska test på dessa 

två. Det icke-parametriska testet som tillämpades var Kruskal Wallis Independent (den icke-

parametriska motsvarigheten till ANOVA).  

För att kontrollera om deltagarnas sinnesstämning (MACL:s sex kategorier 

Hedonisk ton, Aktivitet, Avslappning, Extraversion, Kontroll och Social orientering) 

överensstämde med typ av priming tillämpades det statistiska testet MANOVA. Med 

MANOVA som statistiskt test (som manipulationskontroll) ökade tillgängligheten till mer 

specificerad information av data i jämförelse med andra alternativa statistiska test. 

Utgångspunkten var att göra en manipulationskontroll som undersökte om primingen påverkat 

resultatet för MACL (deltagarnas självuppskattade sinnesstämning). Från resultatet i 

regressionsanalysen (tabell 5) avlästes det att positiv priming hade en signifikant (p = 0,028) 

högre oddskvot (3,339) för att ha klarat Dunckers The Candle Problem gentemot negativ 

priming. Det var då intressant att se om deltagarna inducerade med positiv priming rankat en 

högre nivå av sinnesstämning (hade höga poäng i MACL) och om deltagarna som fått negativ 

priming rankat en lägre sinnesstämnings-nivå. 
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Tabell 2. MANOVA för deltagarnas typ av priming och resultat i MACL (tre decimaler). 

  Value F Sig. Partial Eta Squared 

 __________________________________________________________ 
Priming*   0,332 9,062 0,000          0,424 

* Värden för Wilks' Lambda 

 

I huvudtabellen för MANOVA:n observeras ett signifikant värde (F = 9,062; p = 0,000) 

mellan typ av priming och deltagarnas resultat i MACL. Effektstorleken (Partial Eta Squared) 

beskriver att 42,4 % av hur deltagarna rankade sinnesstämningen i MACL påverkades av 

vilken typ av priming de fått. 

 

Tabell 3. MANOVA för de sex kategorierna (Hedonisk ton, Aktivitet, Avspändhet, Extraversion, Social 

orientering och Säkerhet) i MACL och typ av priming  (tre decimaler). 

  df F Sig. Partial Eta Squared 

 __________________________________________________________ 

Hedonisk ton  79 43,550 0,000 0,524 

Aktivitet  79 6,769 0,003 0,141 

Avspändhet  79 3,170 0,047 0,074 

Extraversion  79 20,175 0,000 0,338  

Social orientering 79 12,899 0,000 0,307 

Säkerhet  79 16,070 0,000 0,196 

Variabeln Hedonisk ton hade ett signifikant värde samt påvisade den starkaste skillnaden 

utifrån deltagarnas typ av priming och deras rankade sinnesstämning (F = 43,550; df = 79; p = 

0,000) och effektstorleken är 52,4 %. I tabell 4 går det att se närmare på vilka typer av 

priming som skiljer sig mest åt. I Hedonisk ton under den andra vågräta raden (Mean 

difference) avlästes att den största övergripande skillnaden i typ av priming hamnar mellan 

positiv och negativ priming (M.D. = 12,026; p = 0,000). Då Hedonisk ton är den 

kategorivariabel i uppsatsen som fått mest fokus är resultatet från denna också av stort 

intresse. För variablerna Säkerhet och Aktivitet i tabell 4 observerades likheter. Både mellan 

positiv och neutral priming samt mellan positiv och negativ priming är skillnaden signifikant 

och har ett nämnvärt högre varierande värde än mellan dem som fått neutral och negativ 

priming, mellan dessa visades heller inte några signifikansskillnader. Avspändhet är den enda 

kategorivariabeln som inte visar några signifikanta skillnader mellan priming-grupperna. Alla 
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kategorivariablerna i MACL (signifikanta eller ej) tyder på att den största skillnaden i rankad 

sinnesstämnings nivå och typ av priming observerades mellan positivt och negativt primade 

deltagare. Resultatet från manipulationskontrollen tyder på att deltagarna som fått positiv 

priming rankat en högre sinnesstämning än deltagarna som fått neutral- eller negativ priming. 

Den största skillnaden mellan grupperna tyder på att ligga mellan positiv och negativ priming. 

Vilket också tyder på att deltagare med negativ priming även rankat en lägre nivå av 

sinnesstämning och deltagare med positiv priming rankade en högre nivå av sinnesstämning. 

  

Tabell 4.   Bonferroni post-hoc test i MANOVA för de sex kategorierna (Hedonisk ton, Aktivitet, Avspändhet,       

Extraversion, Social orientering och Säkerhet) i MACL och positiv, negativ och neutral priming  (tre decimaler). 

  N M.D. Sig. S.E. 

______________________________________________________________ 

Hedonisk ton P - Neu 27/29 3,264 0,041 1,296 

 P – Ne 27/26 12,026 0,000 1,332 

 Neu – Ne 29/26 8,761 0,000 1,309 

 

Aktivitet P – Neu 27/29 3,368 0,042 1,338 

 P – Ne 27/26 4,795 0,002 1,375 

 Neu – Ne 29/26 1,427 0,882 1,351 

 

Avspändhet P – Neu 27/29 2,826 0,122 1,359 

 P – Ne 27/26 3,174 0,077 1,396 

 Neu – Ne 29/26 0,347 1,000 1,372 

  

Extraversion P – Neu 27/29 3,061 0,048 1,243 

 P – Ne 27/26 8,043 0,000 1,277 

 Neu – Ne 29/26 4,981 0,000 1,255 

 

S.O. P – Neu 27/29 2,526 0,031 0,960  

 P – Ne 27/26 5,822 0,000 0,987 

 Neu – Ne 29/26 3,296 0,003 0,970 

 

Säkerhet P – Neu 27/29 3,806 0,002 1,072 

 P – Ne 27/26 4,416 0,000 1,101 

 Neu – Ne 29/26 0,610 1,000 1,083 

Mean Difference (M.D.)   Standard Error (S.E.) 

Negativ priming (Ne), neutral priming (Neu), positiv priming (P) Social orientering (S.O.) 

 

Effekten av priming på kreativitetstestet 

Hypotesen var att sannolikheten att klara ett kreativitetsreflekterande problem ökar vid positiv 

sinnesstämning i relation till negativ sinnesstämning.Utifrån experimentets utformning kunde 

huvudresultatet analyserats på två sätt. Antingen genom att ha utfallet för hur lång tid det tog 

att klara testet, eller om deltagarna klarade testet eller inte klarade testet. Valet blev att ha 

utfallet: klarade eller inte klarade kreativitetstestet. Anledningen till detta var att drygt hälften 
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av deltagarna klarade uppgiften (de fick således en tid mellan noll och maxgränsen tio 

minuter) och hälften klarade inte (vilket resulterade i ett fixerat tidsresultat på tio minuter). 

Genom att istället välja en variabel på två nivåer (binär) resulterade det i att topparna i 

diagrammet kategoriseras in i två grupper, i detta fall om deltagarna klarat eller inte klarat 

Dunckers The Candle Problem.   

För att undersöka om deltagare som fått positiv, negativ och neutral priming 

skiljer sig åt i att ha klarat eller inte ha klarat Dunckers The Candle Problem, tillämpas det 

statistiska testet Logistisk regression. Valet att tillämpa (binominal) Logistisk Regression som 

statistiskt verktyg grundades delvis på att den beroende variabeln är binär (endast på två 

nivåer). Variabelns två nivåer var om deltagarna klarade eller inte klarade Dunckers The 

Candle Problem. I en Logistisk regression tillämpas logaritmiska beräkningar som möjliggör 

att kraven för normalfördelad data kan undgås. Det ställs inte krav på att relationen mellan 

den beroende och oberoende variabeln ska vara linjär. Resultaten från den beroende variabeln, 

som i detta fall är “klarat” eller “inte klarat” Dunckers The Candle Problem, predicerades 

utifrån vilken typ av priming (oberoende variabel) deltagarna fått. Vid tillämpandet av en 

(binominal) Logistisk Regression behövs en referenskategori, eftersom, för varje beräknat 

värde på den oberoende variabeln prediceras också sannolikheten för utfallet fram. Den 

oberoende variabeln i studien är på tre nivåer (positiv, negativ och neutral priming) och en av 

dem tre nivåerna fick verka i refererande syfte. Den oberoende variabeln fick på en nivå 

(negativ priming) tillämpats likt en prediktor som de övriga nivåerna (positiv och neutral 

priming) refererades till. Valet av negativ priming som referenskategori förankrades i att 

negativ priming skulle ge en starkare effekt på deltagarna än dem övriga formerna av priming, 

symboliskt beskrivet – negativ priming var en lämplig utgångspunkt på grund av antagandet 

att dess styrka skulle vara något starkare än positiv eller neutral priming. Valet att positiv och 

neutral priming refererats till negativ priming i en Logistisk regression hänvisas här till 

kunskapen om människans sensitivitet för negativ påverkan (se Baumeister m.fl., 2001).  

Oddskvoterna säger i hur hög utsträckning, relativt till referensgruppen, 

deltagarna löste problemet. En oddskvot på 1.0 betyder att man löste det i samma utsträckning 

som i referensgruppen medan en oddskvot över 1.00 tyder på högre grad av lösningar. 

Slutligen skulle en oddskvot på under 1.00 betyda att man löste problemet i lägre utsträckning 

än i referensgruppen.  
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Tabell 5. Logistisk Regressions analys för Dunckers The Candle Problem och priming med negative 

priming som referens-variabel (tre decimaler).  

  B S.E. df Sig. Exp(B) 

                                 ________________________________________________________________ 

Priming total    90 0,089 

Positiv priming 1,206 0,548 91 0,028 3,339 

Neutral Priming 0,520 0,513 91 0,311 1,681 

Kolumn B visar de ostandardiserade koefficienterna  

Kolumn Exp(B) hur många gånger oddset ökar att klara Dunckers The Candle Problem i relation till referenskategorin    

Kolumn S.E. står för Standard Error 

 

Steg ett var att undersöka om positiv sinnesstämning främjar kreativitet och flexibelt 

tänkande. I tabell 5 kan det avläsas att det finns tendenser i signifikans (p = 0,089) för att 

typen av priming deltagarna fått kan preciseras utifrån om deltagarna klarat Dunckers The 

Candle Problem eller inte klarat det. Även om den totala primingen inte är signifikant, utan 

endast tenderar till det, så visar tabell 5 att positiv priming i relation till negativ priming har 

en tydligt signifikant riktning (OR = 3,339; df = 91; p = 0,028). Oddset visar på en sannolik 

ökning av 3,339 (Exp(B)), det vill säga att oddskvoten ökar med 3,339 för att deltagare med 

positiv priming klarar Dunckers The Candle Problem i relation till att de med negativ priming 

klarar det. Det resultatet stödjer delvis hypotesen. I relationen mellan neutral och negativ 

priming upptäcktes inga signifikanta tendenser (OR = 1,681; df = 91; p = 0,311). 

Sammanfattningsvis visar resultatet hos deltagare med positiv sinnesstämning, i relation till 

negativ sinnesstämning, att den kreativa förmågan ökar signifikant. 

 Vi bekräftade att en Chi
2
 analys för 2 x 3 tabell gav liknande resultat som 

signifikansprövningen av den övergripande modellen i den logistiska regressionen; även här 

fanns en trend till signifikans, (Chi
2
 = 4,999; df = 90; p = 0,082). 

 

Tabell 6. Chi
2 
(independent) test med relationen mellan typ av priming och “klarat” eller ”inte klarat” 

Dunckers The Candle Problem (tre decimaler). 

df Pearson Chi
2
.  Sign. 

               __________________________________________________________ 

  90     4,999  0,082 

* Positiv, neutral eller negativ priming. ”Klarat” eller ”Inte karat” Dunckers The Candle Problem. 

 

 

 Typ av priming     

Candle problem* 
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Diskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka om sannolikheten att klara ett kreativitetsreflekterande 

problem ökar vid positiv sinnesstämning i relation till negativ sinnesstämning. Tidigare 

forskning har presenterat motsägande resultat angående huruvida positiv sinnesstämning eller 

negativ sinnesstämning i relation med neutral sinnesstämning bäst ökar kapacitet till 

kreativitet (Baas m.fl., 2008). I den föreliggande studien fann vi att positiv priming gynnar 

kreativitet och flexibelt tänkande om den ställs i relation till negativ priming. Dock fanns det 

inte signifikanta resultat som tyder på att deltagare som fått neutral priming och negativ 

priming skiljer sig i nivå av kreativitet och flexibelt tänkande. I det totala resultatet upptäcktes 

tendenser som talar för hur stor sannolikheten är att grupperna klarade Dunckers The Candle 

Problem utifrån vilken priming-grupp deltagarna tillhörde. Resultatet i den aktuella studien 

går delvis i linje med vad tidigare forskning visat (Isen m.fl., 1987), att positiv sinnesstämning 

ökar kreativitet och flexibelt tänkande. 

Den signifikanta relationen i utförandet av det kreativitetsreflekterande testet, mellan 

positiva och negativa gruppen, kan bero på att deltagarna under positiv affekt främjades av att 

uppgiften presenterades på ett intressant och spännande sätt (Martin m.fl., 1993). Det finns 

även anledning att tro att den positiva gruppen kände sig säkrare, vilket reflekterades i deras 

självrapporterade data i kategorivariabeln Säkerhet. Självsäkerhet har i tidigare forskning 

visat främja kreativitet (Clore & Palmer, 2009). En experimentsituation kan framkalla en viss 

stress hos deltagarna. Stress skulle kunna vara en komponent som triggar deltagarna till att bli 

aktiverade. Tillsammans med en hög känsla av behag kan detta påverka deltagarna till att 

känna sig säkrare och lita på sig själva, samt bli aktiverande. Tidigare forskning har föreslagit 

att om den positiva affekten är av en aktiverande art främjas så kreativiteten (Baas m.fl., 

2008), som den föreliggande studien också talade för.  

I den breda forskning som menar att negativ sinnesstämning faktiskt kan främja 

utförandet av kognitiva problem (Carlsson m.fl., 2000; Clapham, 2001) har den ökade 

kreativiteten varit kopplat till negativ affekt som till exempel ångest. Baas m.fl. (2008) menar 

vidare att aktiverande negativ affekt (till exempel ilska och ångest) har visat ge ett bättre 

resultat på kreativa tester än deaktiverande negativ affekt (till exempel sorg). Detta skulle 

kunna förklara en del av resultatet, det vill säga att manipulationskontrollen talade för att den 

negativa primingen i det föreliggande experimentet i högre grad inducerade känslor av sorg än 

ilska. Det aktuella priming-materialet (se tabell 1.F. c) har klart visat inducera känslor av sorg 

(Gross & Levenson, 1995). Om primingen (framförallt videoklippen) i det aktuella 
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experimentet hade varit av en aktiverande art skulle den negativa gruppens resultat kunnat ha 

främjats istället för att hämmas. Primingen skulle då kunna ha nått den potential som tidigare 

empiri presenterat (Carlsson m.fl., 2000; Clapham, 2001). Baas m.fl. (2008) har även lagt 

fram att deltagare under negativ sinnesstämning i ett experiment upplever en främjad 

kreativitet om uppgiften presenteras som seriös och belöningsgenererande. Då studien inte 

erbjöd någon “belöning” kan detta betyda att deltagarna höll tillbaka sin kreativitet.  

 

Metoddiskussion 

Vi kunde genom manipulationskontrollen bekräfta resultatet i huvudhypotesen (mellan 

gruppen som inducerats med positiv och negativ sinnesstämning) att kategorivariabeln 

Hedonisk ton hade en stark signifikant skillnad i hur deltagarna rankat nivå av behag bland 

grupperna. Det betyder att deltagare som blivit primade positivt också rankat en tydligt högre 

nivå av behag (Hedonisk ton) än vad neutrala och negativt primade deltagare gjort.  

I metaanalysen menade Baas m.fl. (2008) att behag (Hedonisk ton) inte enskilt kan 

predicera en ökad kreativitet, utan att en ökad kreativitet kan produceras av positiva 

sinnesstämningar som är aktiverande (till exempel glädje) i större mån än positivt 

deaktiverande (till exempel avslappning). I vår manipulationskontroll har även dessa likheter 

observerats. Här anses det även värt att understryka vikten för valet av det 

sinnesstämningsformulär (MACL) studien tillämpat. Formuläret omfattade i synnerhet 

kategorivariablerna Hedonisk ton och Aktivitet, vilket gjorde det möjligt att undersöka båda 

variablernas påverkan. Även de andra kategorierna i MACL gav studien möjligheten att 

undersöka fler orsaksfaktorer till kreativitet än bara känslan av behag, vilket skulle kunna vara 

av vikt för vidare forskning. Positivt primade deltagare har rankat kategorivariabeln Aktivitet 

signifikant högre än övriga priming-grupper. Således skulle ett positivt sinnestillstånd främja 

kreativitet i kombination med Aktivitet, vilket stöds i att gruppen med högst Aktivitet (i 

kombination med Hedonisk ton samt kategorivariabeln Säkerhet) presterade bäst på Dunckers 

The Candle Problem. 

                  Baas m.fl. (2008) hittade i sin metaanalys inga signifikanta skillnader mellan 

deltagare under negativ sinnesstämning och deltagare under neutral sinnesstämning vid 

utförandet av ett kreativitetsreflekterande test. Resultatet i den föreliggande studien talade inte 

heller om någon signifikant relation mellan tidigare nämnda grupper. Relationen mellan 

kontrollgruppen (neutral priming) och gruppen med negativ priming hade en oddskvot (1,681) 

som pekar i riktning på att kontrollgruppen klarade Dunckers The Candle Problem något 

bättre än negativ priming, men detta resultat var inte signifikant. 
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Att experimentet omfattar både observation i form av deltagarnas praktiska utförande av 

kreativitetstestet, samt ett självuppskattningsformulär som ger tillgänglighet till introspektiv 

information, är av nämnvärd vikt för validitetens styrka. Om studien istället hade omfattat att 

deltagarna själva skulle uppskatta deras kreativitet, antas validiteten i studien inte uppnå en 

adekvat nivå. Att låta deltagarna själva bedöma sin egen kreativitet kan bidra till ovisshet då 

nivå av kreativ förmåga lätt kan variera i uppfattning mellan individer. Det kan även liknas till 

vad forskning visat angående Self-report bias; att det finns en diskrepans mellan vad 

deltagarna uppger och vad som framgår genom observation. Att enbart inkludera ett 

beteendemoment i experimentet skulle inte belysa deltagarnas subjektiva emotioner, vilket 

skulle försvåra studiens syfte. Således menar vi att studiens design är adekvat för sitt avsedda 

syfte.   

Om antalet deltagare (N = 92) i studien skulle ha omfattat ett större antal, som 

exempelvis ett antal av 100 stycken, hade detta kunnat påverka det totala resultatet att bli mer 

eller mindre signifikant. Detta har innan experimentets början tagits hänsyn till genom att 

undersöka hur det kunde påverka effektstorlekens värde. På grund av komplikationer i form 

av bland annat tidsbrist ansågs antalet (N = 92) vara tillräckligt stort att presentera, även om 

ett större antal kunde påverka studiens totala resultat i en annan signifikant riktning. Däremot 

uppskattas antalet deltagare inte varit något hot, då resultatet hade tydlig signifikant riktning 

omfattande positiv och negativ priming. 

 

Förslag på vidare forskning 

Baserat på resultatet i den föreliggande studien föreslås att vidare forskning förankras i våra 

förslag. Framförallt lyfts intresset fram att vidare undersöka potentialen i aktiverad negativ 

affekt, som i tidigare empiri visats främja kreativitet. Manipulationen i det föreliggande testet 

visades vara effektiv i att inducera det studien avsåg. Till detta vill vi dock föreslå att framtida 

studier inducerar negativt aktiverande känslor, som ilska och ångest, med samma 

framgångsrika manipulationsverktyg som i det föreliggande experimentet. Det vi även vill 

lyfta fram är att undersöka positiv och negativ sinnesstämnings olika främjande kognitiva 

faktorer med olika tester. Då positiv sinnesstämning har visat främja förmågan att lösa ett 

kreativitetsreflekterande problem som Dunckers The Candle Problem, har negativ 

sinnesstämning visat främja lösandet av problem som innebär att se flera olika lösningar 

(Clapham, 2001). Således föreslås det att det finns intresse att undersöka hur olika 

sinnesstämningar främjar kognitiva problem av olik karaktär. Vidare rekommenderas att 

eventuell framtida forskning, med två tester, ska vända sig till ”mood-as-input” som menar att 
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uppgiftens inramning i det kreativa testet spelar roll (Baas m.fl., 2008; Martin m.fl., 1993). En 

deltagare som är inducerad med positiv sinnesstämning upplever en främjad kreativitet av att 

uppgiften presenteras som ”rolig”. Om deltagaren däremot är inducerad med negativ 

sinnesstämning främjas kreativiteten av att uppgiften presenteras som seriös och 

belöningsgenererande. Att ha två skilda tester (ett test som presenteras som roligt, och test ett 

som presenteras som seriös och med en belöning) skulle generera data som i detalj kan 

jämföra sinnesstämningarnas antydda fördelar. För att se om urvalet av studenter haft en 

betydande roll skulle det även kunna vara intressant att undersöka en annan del av 

populationen än denna. Det kan spekuleras, efter bland annat de krav som ställs på att prestera 

goda betyg, att studenter kan tänkas vara mer kreativa på förhand än icke-studenter. 

 

Avslutande ord 

Att studera potentialen av positiv sinnesstämning, som i den föreliggande studien, kan vara av 

fördel i både vardag och arbetsliv. Till exempel kan företagsutveckling främjas om de 

anställdas sinnesstämning är positivt aktiverande. Vardagen kan bli smidigare när en individ 

ser fler och flexiblare perspektiv, vilket dessutom kan motarbeta stress genom snabbare 

problemlösningar. Även privata, sociala, mentala och fysiska områden kan främjas i 

kongruens. En positiv individ kan då inte bara dra nytta av ett starkt immunförsvar utan även 

ett ökat flexibelt tänkande, stärkt självsäkerhet och en öppnare attityd mot nya erfarenheter. 

 Manipulationskontrollen visade att priming-metoden varit effektiv. Det 

kreativitetsreflekterande testet visades användbart för att undersöka positiv sinnesstämnings 

främjande funktioner och formuläret gav en bra insyn av deltagarnas självrapporterade 

känslotillstånd.  Det finns eventuella faktorer som kan ha påverkat resultatet, i synnerhet då 

tidigare erfarenhet av ett experimentgenomförande saknades. Till exempel en omedveten 

försöksledareffekt kan ha påverkat resultatets utfall, då ordval eller beskrivningar präglades 

av en underliggande ton.  

Sammanfattningsvis avslutas uppsatsen med att lyfta fram det vi finner mest 

intressant: Genom att bara betrakta ett två minuter långt filmklipp och lyssna på ett kort 

musikstycke har det visat ge en signifikant effekt på utförandet av ett kreativitetsreflekterande 

test. 
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Bilaga I 

Institutionen för psykologi. 

Psykologi G3         

                                                                            

Hej, 

 

Vi är två studenter som studerar psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Den här terminen 

ska vi skriva vår C-uppsats där vi vill undersöka om kreativitet bland studenter har minskat i 

takt med utvecklingen av tekniska hjälpmedel?  

 

Vi erbjuder er att bidra till vårt uppsatsarbete genom att deltaga i ett experiment och att fylla i 

en enkät vid experimentets slut. Att delta i denna studie är helt frivilligt och anonymt. Vår 

uppsats kommer främst att granskas och läsas av handledare, examinator och kurskamrater. 

Resultatet av vår studie kommer att redovisas i grupp och därmed kommer inte du som 

enskild individ att kunna identifieras. Om du är intresserad av att läsa resultatet av 

undersökningen så är du välkommen att ta kontakt med någon av oss så skickar vi en kopia. 

Detta förutsätter givetvis att uppsatsen har uppnått betyget godkänt. 

Vänligen notera att det finns en utsatt tidsgräns för experimentet, men att det inte finns någon 

tidsgräns för att fylla i enkäten. Svara på det alternativ som du först kommer att tänka på och 

att du även får svara blankt om du så önskar. Du är varmt välkommen att under ditt 

deltagande fråga oss så förklarar vi eventuella missförstånd.  
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Bilaga II 

Institutionen för psykologi. 

Psykologi G3         

 

 

 

The Candle Problem 

 

Tidsgräns: 10 minuter 

 

Det aktuella testet i studien är det så kallade Dunckers The Candle Problem.  

 

Problemet som ni ska lösa är att fästa ljuset mot väggen men samtidigt undvika att stearin från 

det tända ljuset droppar ner på bordet. Vänligen notera att vi önskar att ni försöker lösa 

uppgiften så snabbt som ni kan. 

 

Tack för er medverkan!   
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Bilaga III 

Institutionen för psykologi. 

Psykologi G3        

 

     Klipp 

 Laughing Baby http://www.youtube.com/watch?v=HttF5HVYtlQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-

HlS1HSk48TFA85eU 

 Whose Line Is It Anyway: Sound Effects 

http://www.youtube.com/watch?v=nE0ALYp7hRE&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 Where the Hell is Matt 

http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 Antiques Roadshow Television Show 

http://www.youtube.com/watch?v=zg1X4_IgfzQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 Report about the Importance of sleep 

http://www.youtube.com/watch?v=uMNBLPo1iNg&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 CNN –  Chinese Earthquake News Report 

http://www.youtube.com/watch?v=pk0I8AyEW14&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 Madison’s Story (About Child With Cancer) 

http://www.youtube.com/watch?v=IbTTJNtXiro&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 Death scene from the movie “The Champ” 

http://www.youtube.com/watch?v=SU7NGJw0kR8&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 Facebook on 60 Minutes 

http://www.youtube.com/watch?v=h_OhZzJK0T4&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 

Musik (Samtliga spelades genom musiktjänsten Spotify utom ”Distant Everyday Memories”) 

 Mozart: “Eine Kleine Nachtmusik—Allegro 

 Handel: “The Arrival of the Queen of Sheba” 

 Vivaldi: “Spring” 

 Mark Salona: “One Angel’s Hands” 

 Linkin Park: “In the End (Instrumental)” 

 Stephen Rhodes: “Voice of Compassion” 

 Schindler’s List Soundtrack: “Main Theme 

 I Am Legend Movie Theme Song 

 Distant Everyday Memories 

http://www.youtube.com/watch?v=wZV9szh6ySQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HttF5HVYtlQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=HttF5HVYtlQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=nE0ALYp7hRE&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=zg1X4_IgfzQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=uMNBLPo1iNg&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=pk0I8AyEW14&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=IbTTJNtXiro&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=SU7NGJw0kR8&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=h_OhZzJK0T4&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU
http://www.youtube.com/watch?v=wZV9szh6ySQ&list=PLNhPdEncfOSK5Jr3-HlS1HSk48TFA85eU

