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Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av psykologiskt geografiskt 

avstånd på kreativitet. Genom att undersöka kreativitet och manipulera avstånd i en 

enkätstudie bland universitetsstudenter avsåg studien att ta reda på vissa aspekter av 

detta. Tidigare studier har visat att kreativitet kan gynnas av avstånd (Förster, 

Friedman & Liberman, 2004; Liberman, Polack, Hameiri & Blumenfeld, 2011). Med 

hänvisning till det antog föreliggande studie en riktad hypotes där avlägset avstånd 

antogs öka kreativiteten hos deltagarna. Instrumentet lyckades dock inte fånga upp 

skillnader mellan grupperna med kreativitet som utfallsvariabel. Ett sekundärt syfte i 

föreliggande studie var att jämföra olika mätmetoder. Testad kreativitet har jämförts 

med självrapporterad kreativitet. Tidigare studier har visat att dessa båda inte 

nödvändigtvis samvarierar och därför har föreliggande studie antagit en nollhypotes. 

Resultatet blev i likhet med tidigare studier, då inget samband mellan testad 

kreativitet eller självupplevd kreativitet påträffats. Övriga fynd diskuteras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   3	  

Introduktion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hurvida kreativitet påverkas av 

psykologiskt geografiskt avstånd och att jämföra olika mätmetoder. Kreativt tänkande 

är den psykologiska egenskap som har gett upphov till de proaktiva idéer som skapat 

den innovation och uppfinningsrikedom som finns hos människan. Innovation och 

nytänkande krävs för att följa med i utvecklingen (De Dreu & West, 2001; Richter, 

Hirst, Knippenberg & Baer, 2012). Kreativitet är inte detsamma som intelligens utan 

handlar mer om att skapa nya kombinationer och att se ovanliga samband. Förmågan 

att tänka i nya banor har lett fram till all utveckling som finns hos människan och är 

intressant att studera då den leder fram till förbättringar såväl i arbetslivet som i 

samhället i övrigt (De Dreu & West, 2001; Richter et al. 2012). Det finns många olika 

aspekter av kreativa processer och föreliggande studie har haft avsikt att undersöka 

vissa av dessa. Eftersom att små barn på eget initiativ ständigt hittar på nya saker kan 

kreativitet betraktas som en medfödd egenskap. Kreativt beteende har dock i tidigare 

psykologiska studier visat sej kunna variera mellan olika individer. En ökad 

kreativitet har också visat sej vara möjligt att träna eller locka fram, genom att 

situationen påverkas. Föreliggande undersökning vilar sin teoribakgrund på en rad 

studier som kunnat visa sådana fynd. Dessa tidigare studiers resultat leder fram till val 

av frågeställning och metod. Föreliggande studie har undersökt hur psykologiskt 

geografiskt avstånd påverkar kreativitet. 

 

Teoribakgrund till förändringsbarhet hos uppvisad kreativitet.  

Inom kreativitetsforskningen råder frågan huruvida kreativitet ska betraktas som 

statiskt eller dynamiskt. Många tidigare studier har visat på förändringsbarhet hos 

kreativitet och föreliggande studie presenterar ett urval av dessa. En studie (Chang, 

Jia, Takeuchi & Cai, 2014) har undersökt om arbetssystemet påverkar kreativitet på 

tekniska företag. Studien jämför Macronivå (arbetssystem) mesonivå (grupp) 

micronivå (individ). Data insamlades via enkäter från HR- chefer  som fick skatta 

kreativiteten hos sina medarbetare. Resultatet visade på en interaktionseffekt. 

Kreativiteten hos gruppen ökade vid ett high-commitment arbetssystem, men endast 

om sammanhållningen i gruppen var hög, enligt Chang et al. (2014). Detta ger 

exempel på hur kreativiteten i en arbetsgrupp kan öka och talar för förändringsbarhet 

hos kreativitet som egenskap. 
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En annan studie (De Dreu & West, 2001) har undersökt deltagande i beslutsfattande, 

individuell kreativitet och kvaliteten på gruppens beslut. Små meningsskiljaktigheter 

genererar kreativitet, men bara när förmågan att påverka beslut är hög. Innovation 

uppskattades via intervju med chefer, enligt De Dreu et al. (2001).  Detta talar också 

för förändringsbarhet hos kreativitet. 

Li, Fay, Frese, Harms och Gao (2014) har visat på ett ömsesidigt förhållande mellan 

att proaktiv personlighet är positivt för arbetsplatsen och vice versa. Proaktiva 

personlighetsdrag har att göra med nyskapande och kreativa egenskaper. Dessa ökar 

över tid vid en arbetsplats som gynnar detta. Studien tyder på möjlighet till förändring 

och utvecklande av proaktiviteten i personligheten, då förutsättningar finns, i form av 

individens kontroll över sin arbetssituation. Detta är ett resultat av en longitudinell 

studie. Studien vilar på självrapport, Li et al. (2014). Detta visar på att kreativitet är 

förändringsbart hos individen, eller åtminstone den kreativa upplevelsen. 

 

Ett allmänt antagande skulle kunna vara att såväl kreativitet som egenskap och 

självupplevd kreativitet är dynamiskt. De båda förändas dock inte nödvändigtvis i takt 

med varandra, då tidigare studier har haft svårt för att hitta samband mellan de båda. 

 

Mayer och Mussweiler (2011) undersökte kreativitet i förhållande till tillit och 

misstro. När deltagarna upplevde tillit visade de kreativitet i grupp men då de 

upplevde misstro visade de mindre kreativitet i grupp och istället mer kreativitet 

individuellt.  Detta visar att tillit är viktigt vid framtagandet av kreativitet i en grupp. 

Studien ger även stöd för att kreativitet är dynamiskt, alltså att situationen kan 

påverka hur mycket kreativitet en individ uppvisar. Även denna studie visar på 

förändringsbarhet I kreativt beteende. 

 

Richter et al. (2012) Jämförde Kreativitetens Self-Efficacy och Individuell Kreativitet 

samt hur dessa båda interagerar med kunskap om andras kompetens och mångfald i 

bakgrund (utbildningsbakgrund). Uppmätandet av Self-Efficacy av kreativitet gjordes 

genom självskattning medan Individuell kreativitet gjordes genom att arbetsledare 

fick bedöma kreativiteten hos sina medarbetare. Interaktion fanns. Kreativiteten 

visade sej hög vid hög Self-Efficacy i kombination med att hög kunskap om andras 

kompetens och om mångfald i bakgrund råder.  
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Om mångfald inte råder är kreativiten hög vid hög kunskap om andras kompetens. 

Utan detta genererar en hög self-efficacy istället en lägre kreativitet än vad låg self- 

efficacy gör.  Detta tyder återigen både på att kreativiteten är dynamisk men att tron 

på den egna förmågan inte alltid samvarierar med kreativiteten,  Richter et al. (2012). 

Enligt de tidigare studierna i ämnesområdet går det att se att Kreativitet hos deltagare 

mäts på följande olika sätt; genom självrapportering, genom chefs omdöme eller 

genom att experimentet värderar kreativa idéer som deltagarna får lägga fram. De tre 

metoderna är alltså: själrapportering, omdömen från referenser eller omdömen från 

test. Föreliggande studie har jämfört testad kreativitet med självrapporterad kreativitet 

för att se om dessa två har ett samband. Det huvudsakliga syftet med föreliggande 

studie har dock varit att undersöka förändringsbarhet hos kreativitet. 

 

Construal Level Theory och effekten av avstånd på kreativitet 

Enligt Construal Level Theory, CLT, (Liberman et al., 2011) ger ett stort psykologiskt 

avstånd en ökat abstrakt tänkande medan ett litet psykologiskt avstånd ger ett mer 

konkret tänkande. Abstrakt tänkande är i sin tur förknippat med kreativitet. Enligt 

CLT råder psykologiskt avstånd när någonting inte är en del av den direkta närvaron 

hos individen (Liberman et al., 2011). Det finns oräknerliga varianter av psykologiska 

avstånd. De områden som psykologiska avstånd delas in i är tidsmässigt avstånd 

(dåtid, nutid, framtid), spatialt avstånd (rumsligt avstånd), social avstånd (nära eller 

avlägsna relationer) och hypotetiskt avstånd (vad som sannolikt eller osannolikt kan 

inträffa), (Liberman et al., 2011).  

 

Tidsmässigt avstånd har undersökts genom att nutid som nära avstånd ger ett konkret 

tänkande, medan framtid som avlägset avstånd ger ett abstrakt tänkande (Förster et 

al., 2004). Det räcker med att föreställa sej ett tidsmässigt avstånd för att kreativiteten 

ska påverkas, enligt Förster et al. (2004) vars studie visat just detta. Studien 

undersökte deltagare som fick föreställa sej att de ett år framåt i tiden (avlägsen 

framtid) skulle lösa en uppgift och jämförde dessa med deltagare som fick föreställa 

sej att de skulle lösa uppgiften nästa dag (nära framtid). De deltagare som såg framför 

sej att delta i aktiviteten ett år framåt presterade bättre på uppgifterna än de som 

tänkte sej aktiviteten dagen efter. Uppgiften hade också självrapporteringsfrågor vars 

uppgift var att uppmäta humör och upplevd svårighet att lösa uppgiften.  
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Deltagarna fick därefter i uppgift att lösa tre olika problem och hade 2 minuter på sej 

att lösa varje problem. Därefter kontrollerades humör och upplevd svårighet att lösa 

uppgiften igen. Tanken var att det kan vara svårare att föreställa sej avlägsen än nära 

framtid. Denna skillnad skulle kunna påverka motivationen att lösa uppgiften. 

Resultatet var att deltagare som manipulerats med avlägsen framtid löste fler problem 

än de som manipulerats med nära framtid. Effekt kunde inte hittas till följd av 

självrapporteringsfrågorna.  

 

Tidigare undersökningar har även studerat spatialt avstånd (Liberman et al., 2011) där 

priming av spatialt avstånd har visat sej förbättra kreativ förmåga hos barn (Liberman 

et al., 2011). Resultatet har visat att ett ökat avstånd och därmed det ökade abstrakta 

tänkandet förbättrar de kreativa prestationerna hos barn. Valet av just rumsligt 

avstånd var med anledning av att tidigare studier tyder på att just rumsligt avstånd 

verkar vara den typen av psykologiskt avstånd som utvecklas tidigast i livet 

(Liberman et al., 2011). Manipulationen av det spatiala avståndet bestod i att låta de 

deltagande barnen titta på en serie fotografier. Det avlägsna avståndet (abstrakt 

betingelse) började med en bild på barnets penna på bänken och därefter hela bänken, 

klassrummet, skolan, området och så vidare, tills serien slutligen presenterade en bild 

på vintergatan. Det nära avståndet (konkret betingelse) manipulerades genom att 

bilderna visades i omvänd ordning. Därefter fick barnen göra ett kreativitetstest som 

bestod i att bland annat tänka ut olika användningsområden för en sko eller vad det 

finns för likheter mellan en potatis och en morot. Resultatet visade att det avlägsna 

avståndet gett en ökad kreativitet hos barnens svar på testet än det nära avståndet 

(Liberman et al., 2011). Barnens kön eller ålder påverkade inte resultatet. 

Föreliggande studie vilar på Construal Level Theory precis som Förster et al. (2004) 

och Liberman et al. (2011). 

 

Teoribakgrund till hur Kreativitet testas 

En väsentlig men svårbesvarad aspekt är hur kreativitet bör mätas. Bakomliggande 

teori i föreliggande studie tyder på förändringsbarhet hos uppvisad kreativitet samt att 

självrapporterad kreativitet inte nödvändigtvis motsvarar andra sätt att mäta 

kreativitet. Vad som, istället för självskattning, bäst uppmäter den verkliga 

kreativiteten är oklart, då det i sin tur förekommer ett flertal olika metoder för detta. 
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Bland de tidigare studier som föreliggande studie presenterar i sin teoribakgrund kan 

utläsas att kreativiteten hos deltagarna tilldelats av bedömare. Hurvida sådana 

bedömningar är subjektiva kan diskuteras. Uppsatsen avser inte att ge svar på detta 

men behandlar det ändå som diskussionsfråga. 

På senare år har studier gjorts för att jämföra testad kreativitet med självrapporterad 

kreativitet  (Pretz & McCollum, 2014). Valet av metod i föreliggande studie har gjorts 

baserat på ett flertal tidigare studier och hur metoden kan påverka resultatet behandlas 

i kommande diskussion.  

En studie (Hulsheger, Anderson & Salgado, 2009) jämförde  Grupp- Innovation i 

arbete och visade att mätmetod gör att resultaten skiljer sej åt.  Självskattningar 

överensstämmer inte alltid med andra sorters ratings, som till exempel bedömningar 

från experter. Resultaten skiljer sej även åt I jämförelser mellan individ eller grupp. 

Metoden utfördes genom metaanalys av artiklar I ämnet, enligt Hulsheger et al. 

(2009). Detta innebär att självupplevd kreativitet inte behöver överensstämma med 

den kreativa förmågan som bedömts genom andra sorters test. 

En annan studie (Pretz & McCollum, 2014) visade att själv-perception inte alltid 

speglar den riktiga kreativa förmågan. Deltagarna fick Brainstorma idéer och sedan 

jämfördes dessa med självrapport av kreativitet, enligt Pretz och McCollum (2014). 

Idéerna handlade om hur de skulle använda $1 miljon donation till skolan, skriva en 

bildtext till ett tvetydligt fotografi och beskriva sitt drömprojekt inom sitt huvudämne. 

Deltagarna fick 2 minuter på sej att föreslå idéer. Därefter bedömdes kreativiteten hos 

idéerna och jämfördes med självrapporterad kreativitet vilket saknade samband.  

Resultatet bedömdes först genom att antalet idéer för varje individ beräknades och 

genom att originalitet beräknades. Originaliteten för varje idé beräknades genom att 

ovanliga idéer fick hög poäng och vanliga idéer fick låg poäng. Dessutom beräknades 

varje individs kreativitet. Varje individs kreativitet bedömdes av en panel av sex 

stycken bedömare inom psykologi. De bedömde kreativiteten för varje individ på en 

skala från 1 till 6. 
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Att den bedömda kreativiteten genom test saknade samband med den självskattade 

kreativiteten kan sättas i kontrast till Kaufman (2012) som presenterade en 

Kreativitetsskala genom självrapportering och menade att detta kunde mäta själva 

kreativiteten. När andra sätt att mäta kreativitet inte korrelerar med självupplevd 

kreativitet kan validiteten hos Kaufman (2012) ifrågasättas, då det tyder på att det 

instrument som vilar på självrapport inte mäter vad det avser att mäta. Även 

Reliabiliteten kan också ifrågasättas eftersom att olika forskare inte är överens. 

Avgränsning i uppsatsen: 

I teoribakgrunden undersöks hur kreativa idéer kan lockas fram och hur de uppmäts 

på olika sätt i olika tidigare psykologiska studier. Då de olika studierna gjorts utifrån 

olika perspektiv genererar de några ytterligare frågeställningar som föreliggande 

studie inte kommer försöka svara på. En sådan fråga är gruppens kreativitet jämfört 

med individens intressen. Aspekten undersöks I flera tidigare studier (Chang et al. 

2004; De Dreu, Nijstad, Bechtoldt & Baas, 2011; Hulsheger et al. 2009; Mayer & 

Mussweiler, 2011) men kommer inte att diskuteras I föreliggande studie då denna 

avgränsas till individuell kreativitet. 

Frågeställningar och hypoteser 

Ett flertal studier har alltså kunnat visa att kreativitet är förändringsbart på en rad 

olika sätt. Föreliggande studie har undersökt effekten av psykologiskt geografiskt 

avstånd på kreativitet. Idén till test av denna typ av förändringsbarhet hos kreativitet 

har hämtats från studier som visat att kreativitet kan påverkas av avstånd som 

tidsmässigt avstånd (Förster et al., 2004) och spatialt avstånd (Liberman et al., 2011). 

Valet av psykologiskt geografiskt avstånd har skett till följd av de tidigare studierna, 

men tillvägagångssättet att mäta såväl avstånd som kreativitet skiljer sej åt jämfört 

med de tidigare studierna med syfte att se om resultatet skulle bestå. 

 

Vid val av tillvägagångssätt för att mäta kreativitet har föreliggande studie tagit 

intryck av en studie (Pretz & McCollum, 2014) som undersökte kreativitet genom att 

låta deltagarna brainstorma idéer. Kreativitetstestet i föreliggande studie har också handlat 

om att Brainstorma idéer, då det är ett sätt att mäta kreativitet som vilar på test (Pretz & 

McCollum, 2014). 
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Frågeställning 1: Påverkas uppvisad kreativitet av att föreställa sej geografiskt 

avstånd? Föreliggande studie har funnit detta troligt och antagit en riktad hypotes., 

med antagandet att kreativitet kan påverkas av avstånd, då tidigare studier visat 

exempel på det (Förster et al., 2004; Liberman et al., 2011). Avståndet har antagits 

påverka kreativiteten så att avlägset avstånd skulle locka fram en högre kreativitet än 

nära avstånd. Såväl kreativitet som avstånd uppmäts annorlunda i föreliggande studie 

än i de tidigare studierna för att se om förhållningssättet skulle bli likartat. Andra 

studier har även visat på förändringsbarhet hos kreativitet i förhållande till en rad 

andra variablar. 

 

Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan testad kreativitet och självrapporterad 

kreativitet? Baserat på att tidigare studiers resultat med frånvaro av sådant samband 

(Hulsheger et al., 2009; Pretz & McCollum, 2014), intar föreliggande studie en 

Nollhypotes. 
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Metod 
Deltagare 

Först gjordes en pilotundersökning där 6 studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö 

deltog. Dessa deltagare är medräknade i studien. Därefter tillfrågades studenter vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Studieledaren besökte Universitetsbiblioteket och 

byggnaden Västerport som tillhör Linnéuniversitetet i Kalmar och rekryterade 

spontant deltagare som satt där och studerade. Efter att all datainsamling var gjord 

hade totalt 84 deltagare rekryterats i Kalmar. Totalt medvekade 90 deltagare i studien. 

93 studenter tillfrågades men 3 studenter valde att avstå från att medverka. Det var 

ingen skillnad mellan grupperna vad gäller antal deltagare, (30 deltagare i varje 

grupp, totalt 90 deltagare.). Jämn fördelning av ålder mellan grupperna (total 

medelålder 22,5, sd= 2,26). Fler kvinnor än män deltog totalt i studien men andelen 

varierade ej mellan grupperna. Total könsfördelning; 38 män (42%) och 62 kvinnor 

(68%). Studien har inte att haft avsikt att studera ålder eller kön utan redovisar enbart 

för representationen i urvalet. För 9 deltagare (10%) framgick det inte vilken 

utbildning de tillhörde, antingen på grund av att de skrivit otydligt eller på grund av 

att de avstått från att ange sin utbildning. Övriga deltagare angav att de studerade 

bland annat Naturvetenskapligt basår, Ekonomiprogrammet, Ekonomikurser, 

Turismprogrammet, Turistkurser, Socionomprogrammet, Engelskakurser, 

Farmaceutprogrammet, Internationella samhällsstudier och Socialpsykologi. 

Tillvägagångssättet att rekrytera deltagare hade fördel i att deltagarandelen av de som 

tillfrågas var hög. Att uppnå en jämn fördelning av deltagare mellan grupperna med 

30 deltagare var utan problem.  Tillvägagångssättet var dock tidskrävande då endast 

2-4 deltagare fyllde i enkäten åt gången. En jämn könsfördelning var också svår att 

uppnå då fler kvinnor än män fanns tillgängliga. 

 

Instrument  

Eftersom att pilotstudien fungerade väl har inga ändringar i instrumentet gjorts till 

följd av den. Instrumentet bestod av en enkät med tre olika instruktioner, se bilaga I. 

Instruktionerna utgjorde en experimentell manipulation av psykologiskt geografiskt 

avstånd. 
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Instruktion 1; (inget avstånd/kontrollgrupp): Föreställ dej att du en helt vanlig dag i 

skolan får uppgiften att föreslå realistiska idéer till att göra din skola bättre.  

Instruktion 2: (kort avstånd): Föreställ dej att du åker på en skolresa i Sverige. Där får 

du uppgiften att föreslå realistiska idéer till att göra din skola bättre.  

Instruktion 3; (långt avstånd): Föreställ dej att du åker på en skolresa till Nya Zeeland. 

Där får du uppgiften att föreslå realistiska idéer till att göra din skola bättre.  

Efter instruktionen följde utrymme för nedskrivandet av idéerna. Därefter följde 4 

frågor för att mäta deltagarens motivation genom självskattning av ansträngning, 

humör genom självskattning av positiva och negativa känslor samt deltagarnas 

självupplevda kreativitet. Se bilaga I. Kreativitetstestet och följdfrågorna var likadana 

för samtliga deltagare. 

Såväl kreativitet som originalitet och efterföljande frågor, inklusive självupplevd 

kreativitet, värderades med samma skala; 1-6, för att jämförelser lättare skulle kunna 

göras efteråt. Antal idéer värderades efter det faktiska antalet idéer hos individen. 

Originaliteten för varje idé beräknades efter hur ovanligt förekommande idén var i 

studien. Poängen omvandlades till originalitetsvärde med skalan 1-6 där 1 var låg 

originalitet och 6 var hög originalitet. Uppsatsförfattaren och en medbedömare utsåg 

de två mest kreativa förslagen hos varje deltagare och gav varje deltagare ett 

kreativitetspoäng baserat på dessa två förslag. 

Uppmätandet av motivation, humör, orginalitet och antal ideér gjordes på grund av att 

tidigare studier har undersökt dessa faktorer i samband med kreativitetsstudier. Detta 

har gjorts för att undersöka hur kreativitet förhåller sej till dessa faktorer (Förster et 

al., 2004; Liberman et al., 2011; Pretz & McCollum, 2014).  
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Procedur 

Uppsatsförfattaren presenterade sej själv och att berättade att studien undersökte 

kreativitet. Undersöksledaren informerade om de etiska rättigheterna.  

 

Därefter utdelades enkäten, se bilaga I. Enkäten bestod av en introduktion och 

därefter ett kreativitetstest. Introduktionen såg ut på tre olika sätt och varje deltagare 

fick slumpvis endast en av dessa introduktioner. Att det fanns olika introduktioner för 

olika deltagare visste deltagarna inte om då de fyllde i enkäten. Dessa tre grupper 

jämfördes sedan i ett One way anova test för att se om de olika avstånden påverkade 

den kreativa förmågan. 

 

Enkäterna delades ut så att de som satt tillsammans fick olika enkäter och samtidigt 

fick de muntligt instruktionen att inte prata med varandra under tiden de fyllde i 

enkäterna, så att de inte skulle påverka varandras svar. De som satt tillsammans 

tillhörde nästan alltid samma utbildning och därför blev fördelningen blandad av de 

olika utbildningarna i de olika grupperna.  

 

Enkäterna avidentifierarades genom att de viktes innan uppsatsförfattaren och 

medbedömaren började koda deltagarnas svar så att kodningen inte oavsiktligt skulle 

påverkas av deltagarnas olika grupptillhörigheter. Inte heller ålder, kön eller 

utbildning syntes vid kodningen. Detta för att undvika subjektiva bedömningar. 

 

Val av tillvägagångssätt för bedömning av kreativitet och originalitet för varje individ 

motiveras enligt följande redogörelse: För att kunna se skillnad mellan olika idéers 

originalitet kategoriserades idéerna så att snarlika idéer bedömdes som samma idé. 

Annars hade en del idéer blivit bedömda med för hög originalitet trots att de var 

vanliga då olika deltagare uttryckte liknande idéer på olika sätt. Medbedömaren 

deltog vid kategoriseringen. Gränsdragningar var ibland en avvägningsfråga, men 

skulle knappast ha påverkat resultatet. 

För att bedöma kreativitet utsåg uppsatsförfattaren och medbedömaren de två mest 

kreativa förslagen hos varje deltagare och gav varje deltagare ett kreativitetspoäng 

baserat på dessa två förslag.  
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Problemet med hur deltagare med 3 kreativa förslag eller fler skulle bedömas uppstod 

inte då ingen presterade så många högt kreativa förslag på den tid de hade på sej. 

Detta var troligen orsaken till att kreativiteten kunde beräknas på just det sättet enligt 

Pretz och McCollum (2014). Samstämmigheten (Interrater reliabilities) i föreliggande 

studie mellan de två bedömarna var enligt pearson correlation r=0,66 , p=0,00. 

 

Etik 

Informationskravet uppfylldes då försöksledaren informerade deltagarna om 

forskningens innehåll. De kunde dock inte veta det fulla syftet förrän efteråt för att 

inte påverka avståndsmanipulationen.  Studien rekryterade endast vuxna deltagare och 

deltagandet var valfritt, vilket uppfyllde samtyckeskravet. Deltagarna var annonyma 

och svaren kan inte kan spåras tillbaka till individerna som valt att delta. Detta 

uppfyllde Konfidentialitetskravet. Det insamlade materialet kommer inte att användas 

i något annat sammanhang vilket uppfyller nyttjandekravet. Därmed har föreliggande 

studie tagit hänsyn till alla delar i individsskyddskravet. 
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Resultat 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hurvida kreativitet påverkas av 

psykologiskt geografiskt avstånd och att jämföra olika mätmetoder.  Det totala antalet 

deltagare var N=90. I varje grupp, som manipulerats med olika avstånd, var antalet 

deltagare N=30. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Avstånd Inget Nära Avlägset Totalt 

 M(SD) M(SD) M(SD) M (SD) 

Antal idéer 3,7(1,6) 3,7 (1,72) 3,2 (1,43) 3,5 (1,60) 

Originalitet 3,0 (1,46) 3,2 (1,25) 3,3 (1,11) 3,2 (1,27) 

Kreativitet 3,4 (1,03) 3,3 (1,24) 3,3 (1,16) 3,3 (1,14) 

Ansträngning 2,8 (1,11) 3,2 (1,11) 3,8 (1,32) 3,3 (1,24) 

Positiva känslor 4,2 (0,99) 4,3 (1,17) 4,2 (1,11) 4,2 (1,11) 

Negativa känslor 1,8 (1,10) 2,2 (1,15) 2,1 (0,80) 2,1 (1,05) 

Självupplevd 

kreativitet 

3,3 (1,44) 3,2 (1,46) 3,6 (1,45) 3,4 (1,44) 

Not. Minsta värde för antal idéer är 1 och högsta angivna värde 9. Övriga variablar i tabellen har 

minsta värde 1 och högsta värde 6. Inget, Nära och Avlägset utgör de olika avstånden. 

 

One way anova test visade att spridningarna inte var för stora; ingen signifikans för 

någon variabel i studien i test of homogeneity of variances. 

 

Hypotesen i frågeställning 1 var att kreativitet skulle påverkas av psykologiskt 

geografiskt avstånd. Detta har inte kunnat få stöd av föreliggande studie. 

Undersökningen har inte kunnat visa några skillnader mellan någon av grupperna, 

med kreativitet som utfallsvariabel. F(2,87)=0,17, p=0,839. Effektstorleken var 

mycket låg, η2 =   0,004. 

 

Studien visade heller ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller antal 

idéer eller originalitet, positiva känslor, negativa känslor eller självupplevd kreativitet.  
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Ett fynd gjordes dock mellan grupperna. Studien visade på ökad ansträngning vid ökat 

avstånd, F(2,87)=4,98, p=0,009. Effektstorleken var η2 =   0,10. Detta innebär att 

skillnaderna mellan grupperna till 10% kan förklaras av motivation. Övriga skillnader 

är för studien okända. Avlägsen betingelse visade sej ha högst värde och skilja sig 

signifikant från gruppen utan avståndsmanipulation (p=0,006) men inte riktigt från 

nära avstånd (p=0,197) enligt Tukey post-hoc-test.  
 

Nära avstånd skilde sej inte från avsaknad av avstånd/kontrollgrupp. Det senare var 

dock ett förväntat resultat då båda grupper tänkte sej vara i sverige med eller utan 

manipulation. Föreliggande studie har visat på att ett ökat avstånd kan öka 

motivationen till att lösa uppgiften.  

 
Hypotesen i frågeställning 2 var att det inte finnas något samband mellan testad 

kreativitet och självupplevd kreativitet. Resultatet har visat att nollhypotesen kvarstår 

eftersom att föreliggande studie inte funnit något samband mellan testad kreativitet 

och självupplevd kreativitet, r=0,034, p=0,75. 

 

Sambandstester mellan de olika variablarna i studien visas enligt Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   16	  

Tabell 2. Korrelationer (Bivariate Pearson) 

 Antal 

Ideér 

Origi-

nalitet 

Testad 

Kreativ. 

Anstr-

ängning 

Pos. 

Känslor 

Neg. 

Känslor 

Själv. 

Kreativ. 

Antal Idéer - -0,143 0,025 -1,49 0,057 0,047 -0,089 

Originalitet  - 0,313 **  0,072 0,263 * -0,036 0,253* 

Testad 

Kreativitet 

  - -0,071 0,035 0,109 0,034 

Ansträngning    - 0,217* 0,042 0,227* 

Positiva 

Känslor 

    - 0,080 0,235* 

Negegativa 

Känslor 

     - 0,098 

Självupplevd 

Kreativitet 

      - 

Not. *=p<0,05, **=p<0,01.  Tabellen visar korrelationerna mellan Antal idéer, Originalitet, Testad 

Kreativitet, Ansträngning, Positiva känslor, Negativa Känslor och Självupplevd Kreativitet. 

 

Det fanns ingen skillnad mellan könen i förhållande till någon variabel i studien. 

Ålder hade inget samband med någon variabel i studien. Inga andra skillnader eller 

samband kunde hittas mellan variablarna i studien.   
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Diskussion 

 
Hypotesen var att psykologiskt geografiskt avstånd skulle påverka kreativitet, men 

föreliggande studie har inte lyckats visa detta. Ett annat sätt att mäta kreativitet skulle 

kanske fortfarande kunna visa på det, med hänvisning till tidigare studiers fynd 

(Förster et al., 2004; Liberman et al., 2011).  

 

Diskussion av sambandstester: 

Den enda variabeln i studien som signifikant hade samband med kreativitet var 

Originalitet r= 0,313, p= 0,003. Detta överensstämmer med Pretz och McCollum 

(2014) som också påvisade ett samband mellan originalitet och detta sätt att mäta 

kreativitet.  

 

Däremot kunde föreliggande studie inte hitta något samband mellan originalitet och 

antal idéer (fluency) vilket Pretz och McCollum (2014) gjorde. Antal idéer var inte 

relaterat till kreativitet varken enligt Pretz och McCollum (2014) eller i föreliggande 

studie. Precis som Pretz och McCollum (2014) så var det här sättet att mäta kreativitet 

inte relaterat till självupplevd kreativitet. 

 

Originalitet korrelerade dock i föreliggande studie positivt med positiva känslor 

r=0,263, p= 0,12 och självupplevd kreativitet r=0,253, p=0,16. Självupplevd 

kreativitet var positivt korrelerat till positiva känslor; r=0,235, p=0,026 och 

ansträngning r=0,227, p=0,031. Positiva känslor och ansträngning korrelerade med 

varandra r= 0,217, p=0,039.  Negativa känslor korrelerade inte med någon variabel i 

studien. Antal idéer korrelerade inte heller med någon variabel i studien. 

 
Kreativitet samvarierar olika beroende på hur det mäts 

Tidigare studier har visat att kreativitet får olika typer av förhållande till andra 

variablar beroende av hur man mäter kreativitet (Hulsheger, Anderson & Salgado, 

2009; Pretz & McCollum, 2014). Hur kreativitet samvarierar med andra faktorer 

varierar alltså mycket beroende av hur kreativitet uppmäts vilket gör att andra sätt att 

mäta kreativitet kan hitta samband mellan kreativitet och avstånd (Förster et al., 

2004).  
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Det kan vara så att förmågan att lösa uppgifter påverkas av avstånd, men att förmågan 

att tänka ut nya idéer inte påverkas av avstånd. Kanske finns ett behov av att i ökad 

omfattning definiera vad kreativitet är och dela in kreativitet i olika typer då det mäts 

på olika sätt. En annan eller en starkare manipulation skulle eventuellt också ha 

kunnat påverka resultatets utfall, men föreliggande instrument lyckades inte fånga upp 

detta. 

 

Textraden verkade räcka som manipulation för att öka ansträngningen men inte vara 

tillräckligt för att påverka kreativiteten. Men då en text varit tillräcklig för att påverka 

kreativiteten i andra studier (Förster et al., 2004) så kan det snarare tänkas att just 

detta sätt att mäta kreativitet inte påverkas av bara en text. En tydlig manipulation, 

tex. En övning eller en stark videofilm hade kanske kunnat ge utslag. Ett sätt att mäta 

kreativitet som tidigare påverkats av avstånd hade kunnat ha påverkats även av denna 

manipulation. Fler studier är nödvändiga, men utifrån detta material kan det betraktas 

som en rimlig förklaring till varför skillnader mellan grupperna uteblev med 

kreativitet som utfallsvariabel i föreliggande studie. 

 

Kreativitet: statiskt eller dynamiskt? 

Frågan om kreativitet är statiskt eller dynamiskt är en viktig fråga då en tex. en 

arbetsplats har att ta ställning till om fokus ska ligga på att rekrytera kreativa personer 

eller snarare försöka öka kreativiteten hos de som redan arbetar på arbetsplatsen. Med 

stöd av alla studier som visat på förändringsbarhet hos kreativitet, inte minst i just 

arbetslivet, kan slutsatsen dras att situationer som visat sej öka kreativiteten med 

fördel kan användas på arbetsplatser. Med tanke på det uteblivna sambandet mellan 

kreativitet och självupplevd kreativitet pekar studierna på att en kreativ övning är att 

föredra framför enbart självrapportering för att ta reda på den kreativa nivån. 

En diskussionsfråga kan vara om hur uppskattningen av medarbetares eller 

deltagarnas kreativitet blir opartisk och faktiskt mäter den verkliga kreativiteten. 

Frågan är hur ett kreativitetstest göras på ett opartiskt sätt? Det kommer att vara en 

obesvarad diskussionsfråga i föreliggande studie. Ett test kan dock antas vara mindre 

subjektivt än självskattningar då deltagarna ändå utför något vid testningen. 
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Föreliggande studie har gett exempel på att avstånd kan öka motivationen. Dock 

korrelerar inte motivationen med kreativitet i föreliggande studie. Motivation har 

fortfarande andra typer av betydelse vilket gör fyndet intressant.  
 

Hantering av kodning 

Hur Kreativitet och Originalitet skulle bedömas för varje individ på ett sätt som var 

rättvist och opartiskt blev en fråga som kan diskuteras. Motiveringen till varför endast 

2 idéer per individ bedömdes för Kreativitet respektive Originalitet diskuteras enligt 

följande: 

En summa av alla idéer per individ skulle ha blivit missvisande då de med fler idéer i 

så fall skulle få högre poäng även om de inte var så originella eller kreativa. Om 

summan skulle ha delats med antal idéer och ett medelvärde ha räknats fram, så hade 

även det värdet blivit missvisande. Ett sådant exempel kunde vara att en deltagare 

kunde ha 2 mycket kreativa idéer, medan en annan deltagare kunde ha två mycket 

kreativa och två mindre kreativa idéer. Då skulle den senare att få lägre poäng än den 

förra i genomsnitt trots att båda presterat 2 mycket kreativa idéer. Därför har 

föreliggande studie, liksom Pretz och McCollum (2014). enbart bedömt kreativiteten 

hos de två mest kreativa idéerna hos varje individ.  

 

Frågan om hur orealistiska idéer skulle bedömas uppkom ej då enkäten uppmanade 

individen att föreslå just realistiska idéer. Inga orealistiska idéer föreslogs vilket tyder 

på att den delen av instrumentet fungerade. 

 

Exempel på förslag och hur de kodats 

De vanligaste förslagen (låg originalitet) handlade om utökning av föreläsningar, 

förbättringar av matsalen, mer kontakt med näringslivet, bättre information, större 

utbud av kurser, fler studieplatser, fler lärare, fria utskrifter, ökad användning av 

datorer och teknik. Det var lika vanligt med önskemål om fler grupparbeten som med 

önskemål om färre grupparbeten. De minst originella idéerna har även visat sej har 

låg eller medelmåttig kreativitet. Ingen värdering har lagts vid i vilken grad förslaget 

speglar behov vid skolan. Att förslaget ”bättre matsal” har blivit bedömt med låg 

kreativitet beror inte på en värdering av matsalens skick, utan på att det inte krävs så 

hög kreativitet för att komma på den idén.  
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Mer originella idéer var önskemål om mer pedagogisk forskning, fler 

videoföreläsningar och fler föreläsare utifrån. Exempel på högkreativa idéer (vilka 

dessutom var originella) var ”speeddejting” för val av studybuddy och möjlighet till 

projekt med andra program för tvärvetenskapliga studier. För hög kreativitet var det 

inte tillräckligt att börja med orden ”mer”, ”mindre” eller ”bättre”. Hög kreativitet har 

krävt en nyskapande idé som förklarar hur något kan förbättras. Idéer med 

kreativitespoäng 6 var ovanliga i studien. 

 

En annan fråga var hur uteblivna idéer skulle tolkas. Till exempel hade ingen 

deltagare föreslagit förbättringar på bibliotekets lokal (bortsett från mer utrymme) 

trots att de flesta deltagarna befann sej där vid ifyllandet av enkäten. Detta skulle 

kunna bero på att de är nöjda med lokalen, men det går inte att veta säkert.  

Om studien hade varit större skulle frågorna ha kunnat kompletteras med att 

deltagarna även skriver vilka faktorer de redan tycker är bra så att det går att fånga 

upp detta. Detta var dock inte en del av frågeställningen i föreliggande studie. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Att kreativitet mäts på många olika sätt och att dessa olika sätt inte alltid samvarierar 

med varandra gör att frågan hur man verkligen mäter det man avser att mäta, validitet, 

är relevant i all forskning som handlar om kreativitet.  Vad beträffar intern validitet 

finns en eventuell risk för sammanblandning av psykologiskt tidsmässigt och 

psykologiskt geografiskt avstånd, eftersom att tanken på en annan plats kan ge tanke 

på en annan tidpunkt som följd och vice versa. Eftersom att deltagarna rekryterades 

slumpvis kan det dock antas att den externa validiteten fungerat väl. Ett blandat urval 

har gjort att representationen i urvalet troligen kan generaliseras till populationen. 

 

Eftersom att enkäten har gjorts efter tidigare beprövade enkäter ger det styrka åt 

reliabiliteten. Intrabedömarreliabilitet kan också betraktas bra då studieledaren och 

medbedömaren var relativt eniga vid kodningen. För att kunna dra stora slutsatser 

kring resultatet om ökad motivation vid ökat psykologiskt geografiskt avstånd hade 

dock fler frågor kring motivation varit att föredra. En enda frågan kan eventuellt 

betraktas påverkningsbar av externa faktorer, medan flera frågor skulle ha stärkt 

resultatet. 
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Det externa bortfallet uppgick till 3 tillfrågade individer som valde att inte medverka. 

Det interna bortfallet uppgick i 9 individer som inte avgav sin utbildning. I övrigt var 

det interna bortfallet försumbart. 

 

Oväntade fynd 

Ett oväntat fynd i föreliggande studie var att motivation visade sej öka vid större 

psykologiskt geografiskt avstånd. Eftersom att motivation inte tillhörde det 

huvudsakliga syftet med studien så utgjorde uppmätandet av motivation endast av en 

enda fråga. Därav blir stora analyser av det resultatet svåra, men kan betraktas som en 

indikation på att motivation med fördel kan undersökas ytterligare i förhållande till 

avstånd i framtida forskning. 

 

Framtida forskning: 

För vidare forskning kring betydelsen av olika avstånd för kreativitet föreslås fler 

studier med olika typer av manipulationer. På så vis går det att jämföra om starkare 

manipulationer ger större utslag än svagare manipulationer. Jämförelser skulle lättare 

kunna göras mellan text som manipulation och bilder som manipulation om dessa 

använts i samma studie.  

 

Föreliggande studie refererar till ett flertal studier som utförts vid arbetsplatser och 

hur kreativiteten påverkas av olika situationer. Fler studier av hur kreativitet påverkas 

av avstånd i arbetslivet skulle kunna öka proaktiviteten inom olika sorters 

verksamheter. Till exempel skulle problemlösningsförmågan i en arbetsgrupp kunna 

undersökas då deltagarna fått föreställa sej olika avstånd.  

 

Förslag till framtida forskning skulle även kunna bepröva flera olika sätt att mäta 

kreativitet och att jämföra dessa med varandra. Eftersom att kreativitet får olika 

förhållningssätt till andra variablar beroende av hur det mäts föreslås vidare forskning 

kring metod. Eventuellt kan de olika resultaten bero på olika typer av kreativitet vilket 

skulle kunna undersökas. I en stor studie skulle dessutom olika mätmetoder kunna 

jämföras med olika typer av manipulationer. Det skulle även kunna gå att vända på 

saken och undersöka vad som utmärker kreativa miljöer.  
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Bilaga	  I 

Välkommen att delta i en undersökning som handlar om kreativitet! 
 
	  
Ålder____	  	  	  	  	  Kön	  _____	  	  	  	  Utbildning______________________	  
 
Föreställ dej att du en helt vanlig dag i skolan får uppgiften att föreslå 
realistiska idéer till att göra din skola bättre! Skriv ner de idéer du kan komma 
på under 2 minuter: 
  
1_____________________________________________ 
2_____________________________________________ 
3_____________________________________________ 
4_____________________________________________ 
5_____________________________________________ 
6_____________________________________________ 
7_____________________________________________ 
8_____________________________________________ 
9_____________________________________________ 
10____________________________________________ 
 
 
  
 
Hur mycket ansträngde du dej för att lösa uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
I vilken utsträckning upplevde du positiva känslor när du löste uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
I vilken utsträckning upplevde du negativa känslor när du löste uppgiften?  
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
Hur Kreativ upplevde du att du var när du löste uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
Tack för din medverkan! 
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Välkommen att delta i en undersökning som handlar om kreativitet! 
	  
Ålder____	  	  	  	  	  Kön	  _____	  	  	  	  Utbildning______________________	  
 
Föreställ dej att du åker på en skolresa i Sverige. Där får du uppgiften att 
föreslå realistiska idéer till att göra din skola bättre! Skriv ner de idéer du kan 
komma på under 2 minuter: 
  
1_____________________________________________ 
2_____________________________________________ 
3_____________________________________________ 
4_____________________________________________ 
5_____________________________________________ 
6_____________________________________________ 
7_____________________________________________ 
8_____________________________________________ 
9_____________________________________________ 
10____________________________________________ 
 
 
 
 
Hur mycket ansträngde du dej för att lösa uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
I vilken utsträckning upplevde du positiva känslor när du löste uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
I vilken utsträckning upplevde du negativa känslor när du löste uppgiften?  
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
Hur Kreativ upplevde du att du var när du löste uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
Tack för din medverkan! 
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Välkommen att delta i en undersökning som handlar om kreativitet! 
	  
Ålder____	  	  	  	  	  Kön	  _____	  	  	  	  Utbildning______________________	  
 
Föreställ dej att du åker på en skolresa till Nya Zeeland. Där får du uppgiften 
att föreslå realistiska idéer till att göra din skola bättre! 
Skriv ner de idéer du kan komma på under 2 minuter: 
  
1_____________________________________________ 
2_____________________________________________ 
3_____________________________________________ 
4_____________________________________________ 
5_____________________________________________ 
6_____________________________________________ 
7_____________________________________________ 
8_____________________________________________ 
9_____________________________________________ 
10____________________________________________ 
 
 
 
 
Hur mycket ansträngde du dej för att lösa uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
I vilken utsträckning upplevde du positiva känslor när du löste uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
I vilken utsträckning upplevde du negativa känslor när du löste uppgiften?  
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
 
Hur Kreativ upplevde du att du var när du löste uppgiften? 
 
Extremt lite                                                                              Extremt mycket 
                  1               2             3             4              5              6             
 
Tack för din medverkan! 
	  
 


