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Sammanfattning  

 

 

Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka relationen mellan olika typer av 

föreställningsförmåga (visuell, olfaktorisk, auditiv samt visuell bildkontroll) och 

kreativitet hos vuxna. Ett bekvämlighetsurval genomfördes med 86 deltagare. 

Instrument för självskattning av mental föreställningsförmåga i de olika 

sinnesmodaliteterna samt för visuell bildkontroll och kreativitet användes. En multipel 

regression genomfördes och en närmare granskning visade att endast visuell 

föreställningsförmåga signifikant predicerade poängen på kreativitetsskalan. Visuell 

bildkontroll låg precis över gränsen för att vara signifikant. Slutsatsen drogs att personer 

med god visuell föreställningsförmåga är kreativare än personer med lägre grad av 

visuell föreställningsförmåga. Även förmågan att kontrollera, vända och vrida spatialt 

på sina mentala bilder avslöjade en tendens att predicera kreativa aktiviteter. Kreativitet 

mätt med förkortade CBI verkar vara specifikt beroende av visuell 

föreställningsförmåga oavsett det är handarbete, målning, eller skrivande.  

 

Nyckelord: Mental föreställningsförmåga. Visuell föreställningsförmåga. Visuell 

bildkontroll. Kreativitet. Självskattning. Kreativa aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

 

The purpose of this study was to investigate the relations between different kinds of 

imagery (visual, olfactory, auditory and also imagery control) and creativity in adults. A 

convenience sample was carried out with 86 subjects. Self rating questionnaires of 

mental imagery in the different modalities and visual imagery control and creativity was 

used. A multiple regression was done and a closer check yielded that only visual 

imagery significantly predicted creativity scores. Visual imagery control was close to 

the level of significance. Based on the results the conclusion drawn was that good 

imagers are more creative than poor imagers. Likewise the capacity to control, turn and 

transform mental images spatially yielded a tendency to predict with creative behavior. 

Creativity measured with the shortened CBI seems specifically to be depending upon 

visual imagery irrespective of it is handcrafts, painting, or writing. 

 

 

Keywords: Mental imagery. Visual imagery. Visual imagery control. Creativity. Self 

rating. Creative behavior. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Förord 

 

Tack till alla som tog er tid att stanna upp och fylla i enkäterna. Tack till chefer och 

lärare som gav mig tillstånd att dela ut enkäter i anslutning till personalmöten och 

föreläsning. Sist och inte minst ett stort tack till min handledare Johan Willander för 

engagemang och inspiration i mitt uppsatsarbete. 
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1. Introduktion 

 

Mental föreställningsförmåga 

 

Människor kan föreställa sig inre bilder, ljud och lukter utan att externa objekt är närvarande 

(Halptern & Zatorre, 1999). Mental föreställningsförmåga innebär att kunna rekonstruera 

sensorisk information i frånvaron av den yttre källan. Mental föreställningsförmåga handlar 

inte bara om visuell information utan även t.ex. auditiv och olfaktorisk information. Denna 

förmåga är aktiv i olika situationer som rör t.ex. minne och problemlösning. Mentala bilder 

kan vara associerade med emotioner och ha en motiverade och målinriktad funktion (Marks, 

1999). Ofrivillig och okontrollerad föreställningsförmåga förknippas med psykiatriska 

tillstånd som exempelvis schizofreni och hallucinationer (Marks, 1999). Forskning har under 

de senaste decennierna undersökt förhållandet mellan mental förställningsförmåga och 

kreativitet. Kreativa personer har rapporterat om en mer levande visuell föreställningsförmåga 

jämfört med personer som är mindre kreativa (Morrison & Wallace 2001; Le Boutillier & 

Marks 2003). Föreställningsförmågan är viktig i kreativa processer som till exempel 

vetenskapligt arbete, konst, musik eller litteratur. Det finns en stor mängd av anekdotiska 

berättelser om kreativa historiska personer som vittnar om hur inre bilder och bildtänkande 

har underlättat arbetet. Le Boutillier och Marks (2003) beskriver t.ex. att Einstein använde sig 

medvetet av sin föreställningsförmåga i det vetenskapliga arbetet. Morrison och Wallace 

(2001) belyser hur viktigt det var för konstnären Cezzane, att det färdiga konstverket 

överensstämde exakt med den mentala bild han såg av verket för sitt inre.  

   Ofta upplevs inre bilder som mycket tydliga och levande men de ska inte ses som en perfekt 

kopia av verkligheten eftersom minnet inte är helt pålitligt (Morrison & Wallace, 2001). Det 

finns ändå en koppling mellan visuell föreställningsförmåga och verbal återgivning av bilder 

på minnestest (Marks, 1973). Till exempel har det visats att det finns en relation mellan 

visuell föreställningsförmåga och exakthet i återgivning av minnen (Marks, 1973). 

Undersökningspersonerna som gav flest antal rätta svar på minnestest upplevde dessutom sina 

egna minnesbilder som mycket tydliga och levande utifrån självskattning (Marks, 1973). Det 

skulle innebära att visuell föreställningsförmåga är ett viktigt stöd för minnets funktion 

(Marks, 1973). 

   Ett självskattningsformulär för mätning av människors förmåga att ”se” inre bilder 

utformades av Marks (1973), Vividness of Visual Imagery Questionnarie (VVIQ). VVIQ 

konstruerades för att mäta hur tydligt människor upplever sina inre bilder. Tydlighet 
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definieras som bildskärpa, ljushet och hur levande bilderna upplevs. Med bildskärpa avses 

skarpa konturer och detaljer, medan begreppet ljushet berör färger och ljus (Marks, 1999). 

Tydlighet är ett komplicerat begrepp med flera betydelser. Vid subjektiv skattning av inre 

bilder används ordet ”tydlighet” inte minst som betydelsen ”levande” (eng. vividness). 

Begreppet tydlighet med innebörden ”levande” handlar om att uppleva sina inre bilder som så 

nära det vanliga seendet som möjligt, dessutom innehåller levande bilder en subjektiv 

upplevelse och känslomässig aspekt (Marks, 1999). VVIQ är en av de vanligaste 

självskattningsskalorna för visuell föreställningsförmåga (Morrison & Wallace, 2001). På 

gruppnivå fann Marks (1973) att kvinnor skattade högre poäng på VVIQ än män och fler 

korrekta svar på minnestester.  Den individuella förmågan spelade en ännu större roll än kön. 

För individer med högst poäng på VVIQ hade kön en underordnad betydelse (Marks, 1973). 

Andra studier motsäger könsskillnader. Gilbert, Crouch och Kemp (1998) fann inga 

könsskillnader för visuell föreställningsförmåga i antal poäng på VVIQ.  

   Oavsett kön har de flesta människor visuell föreställningsförmåga i någon grad. Färre än 10 

% uppgav att den var mycket vag eller ingen alls, vilket mättes med instrumenten VVIQ och 

Betts´QMI. Deltagarna var studenter och samplet stort med totalt 2 823 personer. Testningen 

ägde rumvid tre olika tillfällen och universitet (Kihlstrom, Glimsky, Peterson, Harvey och 

Rose, 1991).  

   Visuell föreställningsförmåga kan också innefatta spatial förmåga, vilket kräver 

omvandling, rörelse och rotation av den inre bilden. Gordons test of Visual Imagery Control 

(TVIC) är ett självskattningsformulär som behandlar spatial, rumslig förmåga. På en 

femgradig skala skattar individen hur lätt eller svårt han/hon har att se inre bilder och 

manipulera dessa. Testets instruktioner uppmanar undersökningspersonen att föreställa sig en 

bil för sitt inre öga, och i flera steg manipulera sin inre bild av bilen, vilket kräver förmåga till 

spatial bearbetning. Utöver en ordinär stillbild av en bil måste undersökningspersonen byta 

färg, se bilen i rörelse, vända och vrida på samma bil och se den i olika situationer (Kihlstrom 

et al. 1991).  

   Självskattning av föreställningsförmåga brukar ge höga poäng. Många individer placerar sig 

nära toppen, vilket medför mycket höga medelvärden. Självskattningsformulär för mental 

föreställningsförmåga som VVIQ och TVIC, har följaktligen kritiserats för takeffekter 

(Kihlstrom et al. 1991). Trots kritik har självskattningsformulär ett värde, inte minst för 

tydliggörande och förmedling av människors subjektiva upplevelse och erfarenheter kring 

inre föreställningsförmåga (Kihlstrom et al. 1991; Willander & Baraldi, 2010).  
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   Mental föreställningsförmåga kan upplevas och föreställas via andra sinnen än synsinnet. 

Enligt Kihlstrom et al.(1991) medför en stark föreställningsförmåga i den visuella 

sinnesmodaliteten en god förmåga att föreställa sig lukt och smak. Flera studier har visat på 

att det tycks vara svårare att mentalt föreställa sig lukter än bilder (Gilbert et al. (1998); 

Stevenson & Case, (2005). Svårigheter att plocka fram lukter för sitt inre kan bero på att 

förbindelsen mellan språket och luktsinnet är sämre utvecklad än mellan språket och det 

visuella (Stevensson & Case, (2005). Ett sätt att studera individers upplevelser och 

erfarenheter av luktmässig föreställningsförmåga är genom subjektiva självskattningar. 

Föreställda lukter lockar dessutom fram starkare känslor och reaktioner än vad föreställda 

bilder gör (Stevenson & Case, 2005). Subjektiva upplevelser rörande mentala föreställningar 

av lukter kan studeras genom Vividness of Olfactory Imagery Questionnarie,VOIQ. Detta 

instrument har samma struktur som VVIQ, men frågor behandlar lukter istället för visuella 

representationer (Gilbert et al. 1998). Tydlighet definieras som hur levande (eng. vividness) 

den föreställda lukten upplevs. I ett experiment mellan doftexperter och otränade visade den 

otränade kontrollgruppen signifikant korrelation mellan VVIQ och VOIQ då de otränade 

använde visuella representationer vid sidan om föreställda bilder. Doftexperterna använde sin 

luktmässiga föreställningsförmåga utan stöd av mentala bilder, vilket kunde observeras 

genom att doftexperternas poäng på självskattning inte visade någon signifikant korrelation 

mellan VVIQ och VOIQ. Doftexperterna var som förväntat bättre på VOIQ men hade samma 

resultat på VVIQ som kontrollgruppen (Gilbert et al. 1998). I andra studier har 

prestationsbaserad testning av luktsinnets förställningsförmåga förekommit parallellt med 

självskattningsformulären (Djordjevic, Zatorre, Petrides & Jones-Gotman, 2004). I ett 

experiment indelades undersökningspersonerna i en betingelse där föreställd lukt 

överensstämde med riktig lukt och övriga deltagare i en betingelse där den riktiga lukten inte 

var kongruent med föreställd lukt. Undersökningspersonerna instruerades att föreställa sig 

lukten av ”citron” för sitt inre och en stund senare lukta på ett prov som doftade ”citron” eller 

”rosor”. När en föreställd lukt överensstämde med den riktiga lukten, gav deltagarna flest rätta 

svar på ett prestationsbaserat lukttest (Djordjevic et al. 2004). Däremot störde den föreställda 

lukten det rätta svaret på lukten när den föreställda lukten och den riktiga lukten var 

inkongruenta. (Djordjevic et al. 2004).    

    Föreställningsförmåga har även studeras i relation till hörselsinnet. Auditiv 

föreställningsförmåga kan studeras med instrumentet Clarity of Auditory Imagery Scale 

(CAIS; Willander & Baraldi, 2010). Instrumentet är en subjektiv skattning av hur tydligt (eng. 

clarity) en individ kan föreställa sig ljud mentalt (Willander & Baraldi, 2010). Utöver 
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självskattning har forskare undersökt vilka områden i hjärnan som aktiveras vid föreställning 

av sig t.ex. en välkänd melodi. Experimentet baserat på PET bekräftade hypotesen om att 

samma auditiva områden i högra temporalloben aktiverades som vid verkligt lyssnade på 

samma melodi (Halptern & Zatorre, 1999).  

   Modern hjärnavbildning som PET och fMRI har använts vid studier av visuell 

föreställningsförmåga i syfte att upptäcka vilka perceptuella processer som är involverade och 

vilka strukturer i hjärnan som aktiveras (Kosslyn & Thompson, 2003). Vanligt seende 

aktiverar bland annat områden i visuella cortex, som primärt processar synintryck från 

ögonen. Enligt en teori aktiveras delar av visuella cortex när en person tänker på ett objekt 

eller föreställer sig bilden av en situation för sitt inre (Kosslyn & Thompson, 2003). Bilder 

formas utifrån information i långtidsminnet LTM, som i sin tur aktiverar delar av visuella 

cortex, särskilt när en person söker efter detaljer och tydliga inre bilder (Kosslyn & 

Thompson, 2003). Flera studier baserade på fMRI har bekräftat att visuella cortex aktiveras, 

vilket har lett till slutsatsen att visuell föreställningsförmåga aktiverar delar av visuella cortex 

samtidigt som mentala scheman aktiveras vid spatiala relationer mellan objekt (Kosslyn & 

Thompson, 2003). 

 

 Kreativitet 

 

Vid studier där mental föreställningsförmåga ingår studeras ofta dess samband med 

kreativitet. Metoder för mätning av mental föreställningsförmåga baseras ofta på subjektiva 

självskattningsformulär. Hypotesen om personer med högre mental föreställningsförmåga är 

kreativare mäts med poäng på objektiva kreativitetstester där undersökningspersonerna får 

lösa problem och uppgifter. Subjektiva och objektiva mätmetoder har kombinerats (Morrison 

& Wallace, 2001). Ibland benämns kreativitet som divergent tänkande, vilket innebär att 

kunna tänka utanför ramarna, hitta nya och ovanliga lösningar, att ha ett tanke- och idéflöde. 

(Gonzales, Campos & Perez, 1997; Palmiero, Cardi & Belardinelli, 2011). Enligt Finke 

(1996) består kreativt tänkande av en medveten, strukturerad process där ett välkänt material 

hämtas ur minnet från mentala modeller över hur saker och ting brukar se ut. Den andra sidan 

av kreativitet är spontan, omedveten, oplanerad och dyker upp utan ansträngning. Den 

kreativa processen är ofta bunden till det välkända som är svårt att frigöra sig ifrån. Spontan 

och intuitiv kreativitet kan frigöra och skapa någonting nytt. Balans mellan båda sidorna av 

kreativitet behövs för att inte fastna i invanda mentala modeller (Finke, 1996).  
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Det är kreativt tänkande i nya banor och ovanliga lösningar som forskare avser att mäta med 

kreativitetstest. Ett vanligt förekommande kreativitetstest är Creative Mental Synthesis task 

(Finke, 1996; Gonzales et al, 1997; Palmiero et al, 2011). Deltagarna exponerades för en 

tvådimensionell förlaga med femton olika föremål och namn på objekten och tilldelades ett 

tema, exempelvis ”möbler” eller ”personliga tillhörigheter”. Därefter valde deltagarna tre 

föremål från förlagan och satte ihop delarna till en ny produkt. Det var fritt fram att ändra 

storlek på delarna inbördes så länge grundformen var densamma. Den färdiga produkten 

bearbetades mentalt, tecknades upp under tidspress och var tvunget att matcha det givna 

temat. Testpoängen sattes utifrån kriterierna: originalitet, graden av omvandling och den nya 

produktens praktiska användbarhet. Spatial förmåga verkade vara en viktig egenskap för 

framgångsrik omvandling av delarna till en helt ny produkt, alltså hur väl deltagarna hade 

utnyttjat de tre beståndsdelarna genom att ändra storlek på dem, vända och vrida mentalt utan 

att använda händerna eller fysiska föremål (Finke, 1996; Gonzales et al. 1997; Palmiero et al. 

2011).  Regressionsanalys visade att höga poäng på visuell föreställningsförmåga mätt med 

VVIQ predicerade praktiska kreativa lösningar på Creative mental synthesis task (Palmiero et 

al. 2011). Praktisk lösning avser den nya produktens praktiska användbarhet i vardagen, 

exempelvis en möbel. Däremot lyckades inte VVIQ enligt Palmiero et al (2011) predicera 

varken spatial förmåga eller originella problemlösningar.  

   Spatial förmåga verkar vara en viktig komponent för kreativitet och kan mätas med 

objektiva mätinstrument med spatiala testuppgifter och subjektiv självskattning. Ofta 

kombineras subjektiva och objektiva instrument. Gordons TVIC är ett subjektivt instrument 

för självskattning av kontroll och manipulation av mentala bilder. Gonzales et al. (1997) har 

funnit blygsamma men signifikanta korrelationer mellan Gordons test of Visual Imagery 

Control (TVIC) och kreativa problemlösningar och idéflöde. För mätning av antal idéer, 

originella problemlösningar och hur grundligt genomarbetade lösningarna var använde 

Gonzales et al. (1997) Torrance Test of Creative Thinking (TTCT). Torrance´s psykometriska 

tester är välanvända tester i forskningssammanhang och ingår i flera studier som ingick i Le 

Boutilliers och Marks metaanalys (2003). Det fanns korrelationer mellan mental 

föreställningsförmåga och prestation på uppgifter från Torrance Test of Creative Thinking 

(TTCT), som kräver kreativt tänkande. Fyra av fem studier uppvisade svaga, men positiva 

samband mellan Gordons TVIC och TTCT, vilket innebär att TVIC har ett signifikant 

samband med kreativitet (Le Boutillier & Marks, 2003). Resultaten mellan visuell/ spatial 

föreställningsförmåga och kreativitet har visat sig vara inkonsistenta utan korrelationer (Le 

Boutillier & Marks, 2003).  
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   Även resultaten mellan visuell föreställningsförmåga VVIQ och mental bildkontroll TVIC 

är inkonsistenta (Le Boutillier & Marks, 2003), dock fann Kilstrom et al. (1991) en 

korrelation mellan VVIQ och TVIC på r = 0,45. Senare studier har också undersökt relationen 

mellan visuell och spatial föreställningsförmåga. En nyligen genomförd studie visade att 

VVIQ inte predicerar prestation på ett konstnärligt uppdrag som kräver spatial bearbetning 

medan TVIC är en signifikant och bättre prediktor för spatial bearbetning (Perez-Fabello, 

Campos & Meana, 2014). Konststuderande med höga poäng på TVIC presterade signifikant 

bättre på en konstnärlig uppgift än sina kamrater med lägre poäng på mental bildkontroll. Den 

konstnärliga prestationen krävde spatial visualisering och spatial bearbetning. Med en valfri 

tvådimensionell bildförlaga som utgångspunkt, bearbetades och skissades verket. 

Bearbetningen av förlagan omvandlades till en skulptur eller tvådimensionellt verk i valfritt 

material och medium. Konststuderande med höga poäng på VVIQ visade ingen signifikant 

skillnad i konstnärlig prestation än gruppen med lägre poäng på VVIQ (Perez-Fabello et al. 

2014). 

   Ett annat sätt att mäta kreativitet än prestation på testuppgifter eller praktiskt arbetsprov är 

självskattningsformulär. Det ursprungliga mätinstrumentet Creative Behaviour Inventory 

(CBI; Hocevar, 1979) täcker in flera typer av kreativitet: konst, konsthantverk, skrivande, 

musik, vetenskaplig kreativitet och teater. Underskalor finns för konstnärlighet, vetenskaplig 

kreativitet och verbal kreativitet (Kozhenikov, Kozhenikov, Yu & Blazerkova, 2013). 

Hocevar fann att idéflöde och intelligens samvarierar med total poäng på kreativa aktiviteter 

uppmätta med CBI (Silvia et al. 2012). Även Gonzales et al. (1997) kom fram till att 

undersökningspersoner med högre intelligens presterade ett större idéflöde, fler originella 

lösningar och högre grad av bearbetning på Torrances test of Creative Thinking. Mental 

självskattad bildkontroll med testet TVIC var också högre hos studenter med IQ>115 

(Gonzales et al. 1997). Visuell föreställningsförmåga VVIQ har en stark relation till 

konstnärlighet, och underskalan CBI-art, med r = 0,77. Däremot kunde inte VVIQ visa 

samband mellan vetenskaplig och teknologisk kreativitet. Teknologer uppvisade istället stark 

korrelation med självskattad spatial visualisering (Kozhenikov et al. 2013). Kozhenikov et al. 

(2013) föreslog att kreativitet måste behandlas som specifik och mätas specifikt för varje 

område än som generell. Så länge kreativitet har behandlats som en generell förmåga har det 

resulterat i svaga eller obefintliga korrelationer mellan mental föreställning och kreativitet, 

utan någon fingervisning inom vilka områden människor är specifikt kreativa (Kozhenikov et 

al. 2013). En förkortad version av CBI utvecklades av Dollinger (2003). Ur det ursprungliga 

90-frågorsformuläret har CBI kortats ner till 28 frågor. Kreativa prestationer på hög nivå hade 



 

7 

 

plockats bort, exempelvis att ge ut en bok eller publicera en vetenskaplig artikel. Formuläret 

speglar alldaglig kreativitet på hobbynivå framför kreativ karriär eller professionell 

produktion (Silvia et al. 2012).   

 

Syfte och frågeställning 

 

Tidigare forskning pekar på att det finns svaga men signifikanta relationer mellan mental 

föreställningsförmåga och kreativitet. Visuell föreställningsförmåga och spatial 

föreställningsförmåga har stått i forskningens fokus framför föreställningsförmåga via andra 

sinnen. Majoriteten av vetenskapliga artiklar om föreställningsförmåga handlar om visuell 

föreställningsförmåga. Olfaktorisk och auditiv föreställningsförmåga är inte lika välkända och 

utforskade områden. Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka relationen mellan 

olika typer av föreställningsförmåga (visuell, olfaktorisk, auditiv samt visuell kontroll) och 

kreativitet hos vuxna. 

   De olika sinnesmodaliteternas betydelse för kreativitet mynnar ut i följande frågeställningar: 

Predicerar självskattad mental föreställningsförmåga självskattad kreativitet hos vuxna? 

Är någon av prediktorerna för mental föreställningsförmåga en starkare förutsättning för 

kreativitet än de övriga?  

Hur ser korrelationerna ut mellan de olika sinnesmodaliteterna visuell, auditiv, luktmässig och 

spatial föreställningsförmåga? 

 

   Hypoteser: 

H1: Personer med högre visuell och spatial föreställningsförmåga är kreativare än personer 

med lägre visuell och spatial föreställningsförmåga. 

H2: Föreställningsförmågan hos de olika sinnesmodaliteterna är positivt korrelerade. 

 

2. Metod 

 

Deltagare och urval 

 

Urvalet genomfördes som ett bekvämlighetsurval. Antalet deltagare var 86 personer (63 

kvinnor och 23 män; ålder 20-65 år). De som ingick i samplet var frivilliga. Deltagarna valdes 

inte på grundval av några särskilda egenskaper utan deltog för att de fanns tillgängliga. 

Deltagarna var vuxna i yrkesverksam ålder och studenter.  Av totalt 119 tillfrågade föll 33 
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personer bort genom att tacka nej eller utebli, samt några ofullständigt ifyllda enkäter. De 

yrkesverksamma deltagarna representerade olika yrken som präst, diakon, vaktmästare, 

förskolelärare, administration, arbetsterapeut och vårdpersonal, övriga deltagare var studenter. 

 

Material 

 

Mätinstrumenten som har använts till uppsatsen är genomgående självskattningsformulär. 

Varje deltagare har fått göra en subjektiv skattning av upplevd tydlighet, hur levande bilder 

och lukter upplevs för det inre (eng. vividness) i visuell och olfaktorisk föreställningsförmåga. 

Vid auditiv föreställningsförmåga skattades hur tydligt (eng. clarity) ljud upplevs för det inre. 

Spatial bildkontroll är ytterligare en aspekt av visuell föreställningsförmåga då den krävde 

mer dynamisk bildhantering, vilket innebar att undersökningspersonerna omvandlade inre 

bilder från stillastående till rörelse. Följande formulär har använts: Vividness of Visual 

Imagery Questionnarie (VVIQ; Marks, 1973), Vividness of Olfactory Imagery Questionnarie 

(VOIQ; Gilbert, Crouch & Kemp 1998) och Clarity of Auditory Imagery Scale (CAIS; 

Willander & Baraldi, 2010). CAIS består av 16 frågor som berör 16 helt olika ljud och hur 

tydligt det går att föreställa sig dem genom att föreställa sig hur de låter . 1 = ”Inte alls”. 5 = 

”Mycket tydligt ”. Enkäterna VVIQ och VOIQ är uppbyggda kring fyra teman och 

instruktioner att föreställa sig en scen eller situation och innehåller totalt 16 delfrågor. För 

varje tema som testpersonen uppmanas att se för sitt inre, innebär de fyra delfrågorna 

delnivåer som kräver en utveckling av samma scen (Marks, 1999). Hur verkliga och levande 

en person upplever inre bilder skattas på en skala mellan 1-5. 5 = ”Mycket verkligt och 

levande precis som vid vanligt seende”. 1 = ”Ingen bild alls, jag vet bara vilket objekt jag 

tänker på”. VOIQ är ett formulär som är uppbyggt på samma sätt som VVIQ med fyra teman 

och 16 delfrågor. Hur verkliga och levande en person upplever lukter för sitt inre skattas på en 

skala mellan 1-5 (Gilbert et al. 1998). Bildkontroll och manipulation av inre bilder 

självskattas med Gordons test of Visual Imagery Control (TVIC; Gordon, 1949) citerad av 

(Kilhstom et al. 1991). På Gordons test är skalan och beräkning av poäng omvänd. 1 = 

”Mycket lätt” medan 5 = ”Mycket svårt”. För mätning av kreativitet användes Dollingers 

korta version av Creative behaviour Inventory med 28 frågor, (CBI; Dollinger, 2003). CBI 

fångar upp hur många gånger kreativa aktiviteter har utövas på hobbynivå och frivillig basis 

under tonåren och vuxen ålder. Kreativa aktiviteter i skola, högskola eller yrkesverksamhet 

räknas inte med eftersom de är obligatoriska och det står också utskrivet i formuläret 

(Dollinger, 2011). Det är inte bedömning av prestationen som står i centrum, utan frekvensen 
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av kreativt utövade som självskattas och mäts i antal gånger (Kozhenikov et al. 2013). 

Svarsalternativen är från A-D. A = ”Aldrig”. D = ”Fler än 5 gånger”. Frågorna avspeglar de 

vanligaste förekommande kreativa aktiviteterna, främst visuell konst, dekoration, skulptur och 

skrivande. Den korta versionen är välanvänd i forskningssammanhang och anses uppfylla 

kraven på validitet och reliabilitet (Silvia et al. 2012). Utvalda frågor korrelerar högt med 

varandra sinsemellan och har en hög intern konsistens. Den korta versionen CBI stämmer väl 

överens med ursprungliga versionen och korrelerar med 0.92 (Dollinger, 2011). 

  

Tillvägagångssätt 

 

En kort pilottestning genomfördes och därefter rekryterades deltagarna. Rekryteringen skedde 

genom att närvara i anslutning till personalmöten och på en föreläsning för studenter. 

Deltagarna informerades om uppsatsen syfte och enkäten. Cheferna för tre personalgrupper i 

Svenska kyrkan tillfrågades för tillstånd att närvara en kort stund före eller efter 

personalmöten. En lärare kontaktades för att ge tillstånd om enkätutdelning. En grupp 

studenter rekryterades i anslutning till en föreläsning. Övriga personalgrupper tillfrågades 

genom ombud; exempel på ombud var chefen för vuxenhabiliteringen och en studievägledare 

på Linköpings universitet. Ombuden delade ut och samlade in enkäterna bland sina kollegor 

efter att fått kort information om studien och instruktioner om enkäterna. Ett tiotal enkäter 

postades till frivilliga bekanta som deltog i studien. Ytterligare några studenter nåddes genom 

ett hembesök. 

 

Dataanalys 

 

De dataanalyser som användas i föreliggande uppsats är korrelation och regression. Analys av 

vilken av sinnesmodaliteterna, syn, lukt, hörsel samt bildkontroll som i högst utsträckning 

predicerar kreativitet, krävde en multipel regression. Självskattad visuell, auditiv, olfaktorisk 

föreställningsförmåga och kontroll av inre bilder var prediktorer för kreativitet, medan 

responsvariabeln var självskattning av kreativa aktiviteter. Korrelation med Pearsons 

produktmoment gjordes för att se hur sambandet såg ut mellan sinnesmodaliteterna och 

bildkontroll. Deskriptiv statistik redovisades för att få en bild av spridningen i samplet och 

fördelningen av testpoängen redovisades deskriptiv statistik. Vid analyser användes 

statistikprogrammet SPSS 22.0 för statistiska beräkningar och utskrifter av tabeller. För att 

veta vilka resultat som räknas som signifikanta eller inte har ett p-värde på 0,05 satts som 
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riktlinje inom psykologin. När analyserna var klara bearbetades och redovisades väsentliga 

värden och tabeller i uppsatsens Worddokument. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Deltagarna informerades om att de är helt anonyma och omöjliga att identifiera, i enlighet 

med kravet på sekretess och integritet. De informerades muntligt om vad studien går ut på och 

att deltagandet är helt frivilligt med rätt att avbryta i enlighet med samtyckesprincipen. 

Deltagare som fyllde i fullständiga enkäter och lämnade in dem, gav därmed sitt samtycke. 

Enkäternas frågor och karaktär bedömdes inte beröra privata eller känsliga områden, men 

enligt kravet på sekretess och konfidentiellt behandlad information behandlades ifyllda 

enkäter med sekretess och respekt för deltagarnas integritet (Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer, 2015).  

 

3. Resultat  

 

Relationen mellan självskattad mental föreställningsförmåga operationaliserad som de fyra 

variablerna visuell-, ljud-, luktföreställningsförmåga och bildkontroll och kreativitet 

operationaliserad som poäng på CBI undersöktes med en multipel regression. De fyra måtten 

på föreställningsförmåga behandlades i den multipla regressionen som prediktorer och 

poängen på CBI som responsvariabel. 

 

 Analys 1  

 

Först analyserades korrelationer mellan de fyra måtten på föreställningsförmåga: visuell, lukt, 

ljud och inre bildkontroll. Resultatet visade signifikanta men svaga till måttliga korrelationer 

mellan föreställningsförmåga i de olika sinnesmodaliteterna. Poängen på de fyra olika 

självskattningsformulären för föreställningsförmåga har alltså samband med varandra. Det 

finns också samband mellan självskattad föreställningsförmåga och variabeln självskattad 

kreativitet. Pearsons korrelationsanalys gav signifikant men blygsam korrelation mellan 

visuell föreställningsförmåga och kreativitet på r=0,32 (p < 0,01). Inre bildkontroll uppvisade 

ett liknande samband med kreativitet, r=0,29 (p < 0,01). Visuell och spatial 

föreställningsförmåga korrelerar med kreativitet. 
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Tabell 1. Korrelation mellan föreställningsförmåga i de olika sinnesmodaliteterna 

n = 86 Visuell 

VVIQ 

Lukt 

VOIQ 

Ljud 

CAIS 

Bildkontroll 

TVIC 

Kreativitet 

CBI 

      

Lukt 

VOIQ 

0,52** 1    

Ljud 

CAIS 

0,5** 0,47** 1   

Bildkontroll 

TVIC 

0,24* 0,34** 0,425** 1  

Kreativitet 

CBI 

0,32** 0,2* 0,25* 0,29** 1 

 

 ** Signifikant korrelation, one-tailed, p < 0,01 

   * Signifikant korrelation, one-tailed, p < 0,05 

 

Analys 2 

 

Tabell 2 visar medelvärden, median, standardavvikelser för självskattad föreställningsförmåga 

och självskattad kreativitet samt minimum - och maximum poäng på självskattad 

föreställningsförmåga och kreativitet. Medianen sammanfaller nästan med medelvärdet på 

CBI, vilket tyder på att stickprovet på 86 deltagare var jämnt fördelat mellan kreativa 

respektive mindre kreativa deltagarna. Vidare gav en granskning av skevhet information om 

att poängen på CBI var positivt skev. En positiv skevhet innebär att samplets poäng generellt 

är lägre, alltså en golveffekt. CBI innehåller flera underskalor för att täcka in kreativitet, vilket 

kan göra att de tar ut varandra. Det medför att det är svårare att få en riktigt hög poäng. Ifall 

testet hade varit uppdelat i deltester skulle poängen troligtvis ha fördelats tydligare mellan 

varje delområde. Särskilt VVIQ visade en toppighet, vilket innebär att majoriteten av 

deltagarnas poäng samlades inom ett relativt snävt område. TVIC och VVIQ gav utslag i 

negativ skevhet, vilket visade en benägenhet för takeffekter.  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik över självskattad föreställningsförmåga och självskattade 

kreativa aktiviteter 

n = 86 

 

Visuell 

VVIQ 

Lukt 

VOIQ 

Ljud 

CAIS 

Bildkontroll 

TVIC 

Kreativitet 

CBI 

M 61,4 57,1 67,3 44 30,5 

Md 63 58,1 68 45,5 30 

s 9 11,9 10,1 11,9 13,3 

Min. poäng 40 21 43 12 5 

Max. poäng 78 80 80 60 67 

 Total poäng 80 80 80 60 84 

 

 

 

Tabell 3. Skevhet och onormal toppighet för prediktorerna och kreativitet 

N = 86                               Visuell                   Bildkontroll                 Kreativitet 

                        VVIQ               TVIC        CBI 

Skevhet                              -0,40                         -0,46                              0,40 

Kurtosis                             -0,72                         -0,48                             -0,22                                                         
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Figur 1. Positiv skevhet med benägenhet för lägre poäng på CBI. Max. poäng = 84 
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Figur 2. Negativ skevhet med ”svansen” till vänster, vilket innebär en takeffekt med 

höga poäng på VVIQ. Max. poäng = 80. 

 

Analys 3 

 

En multipel regression för de fyra måtten på föreställningsförmåga korrelerar positivt med 

kreativitet r = 0,39, samt att F kvoten är 3,6 vid p ≤ 0,009. Den förklarade variansen r² = 0,15, 

innebär att 15 % av variansen förklaras av föreställningsförmågans betydelse för kreativitet. 

För att kunna generaliseras till befolkningen har den förklarade variansen justerats till r² 0,11 i 

SPSS. Övriga 89 % förklaras av andra faktorer som eventuellt spelar in men inte ryms inom 

studien. 

   Vid närmare granskning av föreställningsförmåga i fyra variabler, visade endast visuell 

föreställningsförmåga en signifikant korrelation med kreativitet, p = 0,043, se tabell 3. För 

varje hel poäng visuell föreställningsförmåga ökar med sker motsvarande ökning i kreativitet 

med 0,31 poäng. En stark tendens mellan bildkontroll och kreativitet föll ut med p = 0,058, 

precis över gränsen vid satt signifikansnivån p < 0,05. När bildkontroll ökar med en poäng 
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sker motsvarande ökning i kreativitet med 0,25 poäng. För lukt och ljud är sambanden med 

kreativitet mycket svaga. 

   En multipel regression genomfördes en andra gång med visuell föreställningsförmåga och 

bildkontroll som prediktorer för kreativitet. Olfaktorisk och auditiv föreställningsförmåga 

uteslöts eftersom de föll bort i den första omgången. Visuell föreställningsförmåga var 

signifikant för kreativitet med p = 0,013 och den här gången var bildkontroll signifikant vid 

p = 0,032. Den förklarade variansen r² = 0,15 och adj r² = 0,13. 

 

 

Tabell 4. Multipel regression: prediktorernas samband med kreativitet 

 

 

 

B 

Beta 

standardiserad 

 

sig 

95 % CI 

undre gräns  

95 % CI 

övre gräns 

Visuell 

VVIQ 

Lukt 

VOIQ 

Ljud 

CAIS 

Bildkontroll 

TVIC 

 

0,31 

 

– 0,04 

 

0,05 

 

0,25 

 

0,19 

 

– 0,03  

 

0,04 

 

0,22 

 

0,043 

 

0,80 

 

0,76 

 

0,058 

  

   0,12  

 

– 0,32 

 

– 0,29 

 

– 0,009 

0,765 

 

0,25 

 

0,39 

 

0,50 

Responsvariabel: kreativitet mätt med poäng på CBI 

 

4. Diskussion 

 

Resultatet tyder på att visuell föreställningsförmåga predicerade med kreativitet. Det fanns 

också ett samband mellan visuell, olfaktorisk, auditiv föreställningsförmåga och mental 

bildkontroll. De fyra måtten för föreställningsförmåga uppvisade svaga till måttliga, 

signifikanta korrelationer sinsemellan. Hypotesen H2 om relation mellan 

föreställningsförmåga i olika sinnesmodaliteter bekräftades med svaga till måttliga 

korrelationer. Visuell och auditiv föreställningsförmåga tycktes dominera över lukt- och 

smakmässig föreställningsförmåga i antal poäng. Personer som fyller i 

självskattningsformulär får generellt högre poäng på VVIQ än lukt och smak (Kihlstrom et al. 

1991). Det är svårare att föreställa sig lukter utan yttre stimuli än mentala bilder utan 
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motsvarande stimuli (Gilbert et al. 1998; Stevenson & Case, 2005). Uppsatsens resultat 

upprepade och bekräftade högre poäng på visuell och auditiv än olfaktorisk 

föreställningsförmåga. På gruppnivå hade samplet högst poäng på auditiv och visuell 

föreställningsförmåga. Det skulle kunna tyda på att människor har lättare att förställa sig ljud 

och inre bilder än lukter. 

   Måtten för föreställningsförmåga i de olika sinnesmodaliteterna korrelerade med varandra 

enligt uppsatsens resultat. Kihlstrom et al (1991) fann en måttlig korrelation mellan VVIQ 

och TVIC. Enligt Pearsons produktmomentkorrelation i uppsatsens resultat korrelerade VVIQ 

och TVIC svagt med varandra. Visuell föreställningsförmåga VVIQ visade något starkare 

samband med lukt VOIQ och ljud CAIS, än med bildkontroll TVIC. Även bildkontroll TVIC 

hade något starkare samband med lukt- och ljudmässig föreställningsförmåga än med visuell 

föreställningsförmåga. Resultaten var förvånande med tanke på att den högsta korrelationen 

förväntades mellan bildkontroll och visuell föreställningsförmåga, eftersom båda är mått på 

visuell föreställningsförmåga. Skillnaderna mellan korrelationerna var dock små och kan bero 

på slumpmässiga faktorer. Samplet kan tänkas innehålla fler individer med god olfaktorisk 

och auditiv föreställningsförmåga i kombination med visuell föreställningsförmåga, än med 

god visuell föreställningsförmåga kombinerad med god bildkontroll. När det gäller den låga 

korrelationen mellan bildkontroll och visuell föreställningsförmåga skulle en tänkbar 

förklaring kunna vara att spatial förmåga och visuella detaljerade inre bilder styrs av två olika 

system i hjärnan (Kosslyn & Thompson, 2003). Vid föreställning av spatiala relationer förlitar 

sig hjärnan på mentala representationer och förenklade grundformer, därmed behöver inte 

perceptuella processer i visuella cortex vara involverade (Kosslyn & Thompson, 2003). 

   Enligt korrelationsanalysen hade auditiv och olfaktorisk föreställningsförmåga svaga, 

signifikanta samband med kreativitet. Visuell föreställningsförmåga och bildkontroll 

predicerade dock kreativitet vid starkare signifikans än vad olfaktorisk och auditiv 

föreställningsförmåga gjorde. I regressionsanalys korrelerade den samlade 

föreställningsförmågan positivt med kreativitet, men vid en granskning av varje variabel för 

sig föll auditiv och olfaktorisk föreställningsförmåga bort. Att personer med högre visuell och 

spatial föreställningsförmåga är kreativare än personer med lägre visuell och spatial 

föreställningsförmåga bekräftades med svaga korrelationer. Den enda prediktorn som stod 

kvar som signifikant i en multipel regression var visuell föreställningsförmåga. Dessutom 

framträdde en stark tendens mellan mental bildkontroll av inre bilder och kreativitet, men 

resultatet låg precis över gränsen för att räknas som signifikant.  
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   Uppsatsens resultat med svaga korrelationer mellan visuell föreställningsförmåga och 

kreativitet, bildkontroll och kreativitet, replikerade liknande resultat från tidigare forskning. 

Nio vetenskapliga artiklar jämfördes i Le Boutillier och Marks metaanalys (2003), vilken 

visade på konsistenta men svaga och signifikanta korrelationer. Tidigare studiers låga 

förklarade varians kritiserades, vilket har lett till försiktighet i att uttala sig om en säker teori 

kring sambandet mellan visuell föreställningsförmåga och kreativitet (Le Boutillier & Marks, 

2003). En potentiell förklaring till den låga förklarade variansen är att kreativitetstesters 

validitet har ifrågasatts om de är adekvata mätmetoder för kreativitet. Dessutom kan 

takeffekter vid självskattning av förställningsförmåga vara ett problem (Le Boutillier & 

Marks, 2003). Gordons test of visual imagery control (TVIC), visade positiva men svaga 

korrelationer mellan mental bildkontroll och kreativt tänkande i fem av fyra artiklar. Det finns 

också kritik mot att sambandet mellan visuell föreställningsförmåga och kreativitet är otydligt 

definierad, då mekanismerna och funktionen bakom sambandet mellan föreställningsförmåga 

och kreativitet inte är helt kartlagda (Le Boutillier & Marks, 2003).  

   Ett tydligare sätt att se var sambanden finns kan vara att studera korrelationer mellan 

specifik föreställningsförmåga och specifik kreativitet (Kozhenikov et al. 2013). Exempelvis 

har konstnärer en levande och stark visualisering av inre bilder, vilket påvisades med 

samband mellan underskalan CBI-art (ursprungliga långa CBI) och VVIQ (Kozhenikov et al. 

2013). Så länge som kreativitet behandlas som ett generellt begrepp kommer svaga 

korrelationer eller inga korrelationer alls mellan mental föreställningsförmåga och kreativitet 

att upprepas (Kozhenikov et al. 2013). Uppsatsens resultat talar för att både visuell 

föreställningsförmåga och bildkontroll har betydelse för självskattade kreativa aktiviteter. 

Visuell föreställningsförmåga föll väl ut och korrelerade med CBI. Bildkontroll låg på 

gränsen till att vara signifikant för responsvariabeln CBI. Hypotesen H1 bekräftades: personer 

med högre visuell och spatial föreställningsförmåga är kreativare än personer med lägre 

visuell och spatial föreställningsförmåga. Vid regressionsanalys korrelerade 

föreställningsförmågan positivt med kreativitet, men vid en granskning av varje prediktor för 

sig föll auditiv och olfaktorisk föreställningsförmåga bort då de inte signifikant predicerade 

med poäng på CBI. Att VVIQ är signifikant prediktor för CBI kan ge en antydning om att 

CBI är ett mått på visuell kreativitet än generell kreativitet. Trots att formuläret innehåller 

olika kreativa aktiviteter som är avsedda att spegla generell kreativitet, verkar den visuella 

kreativiteten dominera mätinstrumentet.  

   Olfaktorisk och auditiv föreställningsförmåga predicerade inte med CBI. Enligt reflektioner 

innehåller ingen av delfrågorna kreativa aktiviteter som involverar luktsinnet eller hörseln. 
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Om den kortare versionen av CBI hade innehållit en underskala för musikalisk kreativitet är 

det troligt att auditiv föreställningsförmåga CAIS hade kunnat ge signifikanta samband med 

kreativitet. Auditiv föreställningsförmåga verkar ha en koppling till musikalitet. I Halpterns 

och Zatorres experiment (1999) valdes undersökningspersoner med musikalisk skolning ut. 

De fick se de första noterna av en välkänd melodi och fylla i resten av melodin, tyst för sitt 

inre (Halptern & Zatorre, 1999). Några av uppsatsens deltagare reflekterade över att musik 

saknades som kreativ aktivitet och variabel för kreativitet i CBI. Hocevars ursprungliga, långa 

version från 1979 innehåller bland annat musik och vetenskaplig kreativitet (Silvia et al. 

2012).  

  Självskattningsformulär för föreställningsförmåga har fått kritik för att 

undersökningspersoner generellt skattar mycket höga poäng. Vid sammanräkning av 

testpoäng och dataanalys framträdde ett tydligt mönster: majoriteten av deltagare hade mycket 

höga poäng i förhållande till den totala poängen, alltså den takeffekt som Kihlstrom et al. 

(1991) har beskrivit. Uppsatsens sampel hade särskilt höga poäng på CAIS, följt av VVIQ. De 

höga poängen på föreställningsförmåga indikerar att testerna kan vara för enkla och lätta att 

lösa. Kihlstrom et al. (1991) vittnade om liknande resultat och har gett förslag på att 

konstruera flera nivåer av svårighetsgrader för att undvika takeffekt hos testerna VVIQ och 

TVIC. Människor kan tolka enkätfrågorna och mätskalorna på olika sätt trots att det är samma 

instruktioner och skalor mellan 1-5 (Silvia et al. 2012). Ett annat problem med 

självskattningsformulär är responsbias och överskattning av sin inre föreställningsförmåga 

(Kihlstrom et al. 1991; Le Boutillier & Marks, 2003; Silvia et al. 2012).  

   Hur levande bilder en person kan uppleva för sitt inre ska de inte betraktas som en exakt 

fotografisk kopia av verkligheten; en reflektion som återkom hos mig under studiens gång. 

Morrison och Wallace (2001) tog upp att mental föreställningsförmåga inte ska ses som en 

perfekt kopia eller återgivning av verkligheten, eftersom minnen inte alltid är korrekta. VVIQ 

konstruerades för självskattning av hur levande inre bilder upplevs (Marks, 1973). Ett annat 

problem med VVIQ och TVIC är tvetydigheten i mätning av båda variablerna tydlighet och 

bildkontroll samtidigt (Kihlstrom et al. 1991). Trots att VVIQ påstås mäta tydlighet i att 

kunna föreställa sig en soluppgång, glider mätningen över i bildkontroll när efterföljande 

delfrågor rör bilder av samma tema och kräver en förändring av föregående bild. Variablerna 

tydlighet och bildkontroll glider in i varandra. Enligt Kihlstrom et al. (1991) saknar 

variablerna tydlighet och bildkontroll en distinkt avgränsning. På motsvarande sätt kan TVIC 

inte kontrollera ifall undersökningspersonen endast byter ut bilden mot en helt ny eller 

faktiskt manipulerar och omvandlar föregående bild (Kihlstrom et al. 1991).  
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   Om självskattningsformulär för mental föreställningsförmåga tenderar att ge för höga poäng 

är förhållandena för CBI det omvända. Personer som fyller i CBI får typiskt relativt låga 

poäng. Formuläret uppvisar en benägenhet för lägre poäng, alltså en skevhet för låga 

medelvärden . Det mest förekommande svaret enligt Silvia et al. (2012) är ”A = aldrig”. Ett 

liknande mönster observerades i uppsatsens resultat, med relativt låga poäng på CBI. Vid 

sammanräkning av poäng på enkäterna var ”A = aldrig” vanligast förekommande svar, att 

man aldrig utövat aktiviteten. En tänkbar förklaring till skevheten är att frågeformuläret täcker 

in så många olika kreativa aktiviteter och underskalor för kreativitet som de flesta människor i 

normalbefolkningen inte har utövat. Silvia et al (2012) har funnit en relation mellan 

personlighetsdraget ”öppenhet för nya erfarenheter” och den korta versionen av CBI, alltså att 

vara kreativ korrelerar med att vara öppen för att prova nya saker och kreativa aktiviteter. 

Reflektionen över det insamlade materialet är att många utövar någon form av kreativ 

aktivitet, medan några få är allkonstnärer som är/har varit aktiva inom flertalet kreativa 

aktiviteter. Frågorna och skalorna fungerar bra och uppfyller kraven på validitet och 

reliabilitet (Silvia, 2012). Frågan är hur generellt mått på kreativitet CBI egentligen är. Visuell 

föreställningsförmåga gav signifikant korrelation med CBI. Enligt reflektioner över CBI är 

den visuella kreativiteten mest involverad och förekommande i testfrågorna. Trots att 

mätinstrumentet innehåller så olika aktiviteter som exempelvis skrivande, sömnad, skulptur, 

teckning och målning, verkar den gemensamma nämnaren vara visuell kreativitet. Om så är 

fallet verkar den kreativitet som CBI mäter vara mer specifik än generell. Enligt Kozhenikov 

et al. (2013) har konstnärer en levande och stark visualisering av inre bilder, vilket påvisades 

med en stark korrelation mellan underskalan CBI-art (i den ursprungliga versionen av CBI) 

och VVIQ. På motsvarande sätt som frågan lyfts om kreativitet är specifik eller generell 

behöver samma fråga ställas om föreställningsförmåga. 

   Det återstår mer forskning om föreställningsförmåga är generell eller specifik, och om 

visuell föreställningsförmåga är den dominerande sinnesmodaliteten. Ifall 

föreställningsförmåga är specifik vore det möjligt att föreställa sig ljud eller lukter isolerade 

från visuella inre bilder och bildminnen som stöd. Vid generell föreställningsförmåga skulle 

inre bilder och minnen ofrånkomligt dyka upp när vi föreställer oss ljud eller lukter. Gilbert et 

al. (1998) förde en diskussion om att vältränade doftexperter kunde undertrycka visuella 

bilder jämfört med otränade, vilket visade sig genom att VVIQ och VOIQ inte korrelerade hos 

doftexperterna. Djordjevic el al. (2004) upptäckte att den lukt som personen tidigare föreställt 

sig för sitt inre, störde det verkliga luktsinnet och gav fler felsvar i experimentgruppen med 

inkongruens mellan föreställd lukt och riktig lukt. I betingelsen där föreställd lukt var 



 

20 

 

kongruent med den riktiga lukten, alltså att föreställd citronlukt följdes upp med lukten av 

citron, förekom flest rätta svar. Störningen av det rätta svaret tolkades som ett bevis för att 

föreställningsförmåga för lukt existerar och är specifik än generell (Djordjevic et al. 2004). 

Neurovetenskapen har kunnat kartlägga en del kring vilka strukturer i hjärnan som aktiva vid 

auditiv (Halptern & Zatorre, 1999) och visuell föreställningsförmåga (Kosslyn & Thompson, 

2003).  

   En studie baserad på PET scanning visade att samma auditiva områden i högra 

temporalloben aktiverades vid föreställning av en välkänd melodi som det verkliga lyssnandet 

på samma melodi. Även semantiskt minne för musik och melodier aktiverades. (Halptern & 

Zatorre, 1999). I en metaanalys har Kosslyn och Thompson (2003) granskat studier baserade 

på PET/ fMRI och funnit motstridiga fynd ifråga om visuella cortex är involverat vid visuell 

föreställningsförmåga eller inte. Kosslyn och Thompson (2003) drog slutsatsen att visuell 

föreställningsförmåga för detaljer och levande bilder aktiverar delar av visuella cortex 

samtidigt som mentala scheman aktiveras över hur spatiala relationer mellan saker och ting 

ser ut. Studier baserade på fMRI har gett stöd för att bland annat visuella cortex aktiveras vid 

visuell föreställningsförmåga (Kosslyn & Thompson, 2003). Troligtvis kommer flera 

upptäckter att göras i framtiden, kring vilka delar av hjärnan och perceptuella processer som 

är aktiva vid mental föreställningsförmåga. Med tanke på att självskattningsformulären för 

föreställningsförmåga korrelerade med varandra, behövs forskning kring sambanden mellan 

mental föreställningsförmåga i de olika sinnesmodaliteterna. Uppsatsen har visat att förmågan 

att visuellt kunna plocka fram levande mentala bilder, har en signifikant betydelse för 

självskattade kreativa aktiviteter. Kreativitet som kategoriserats och uppmätts med CBI verkar 

vara specifikt beroende av visuell föreställningsförmåga, oavsett det handlar om handarbete, 

målning, eller skrivande. Även förmågan att kontrollera, vända och vrida spatialt på sina 

mentala bilder har visat på en tendens till att predicera med kreativitet. Resultaten från den här 

uppsatsen tyder på att personer med god föreställningsförmåga är kreativare än personer med 

lägre grad av föreställningsförmåga. 
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6. Appendix 

 

Bilaga 1.  Vividness of Visual imagery questionnaire, VVIQ (Marks, 1973) 

      
För fråga 1-4 gäller följande skala:     
 
5 = Mycket tydligt och levande precis som vid vanligt seende 

4 = Ganska tydligt och levande 

3 = Något så när tydligt och levande 

2 = Vagt och otydligt 

1 = Ingen bild alls, jag ”vet” bara vilket objekt jag tänker på 

 
 
1. Tänk på en vän eller någon som du träffar ofta och föreställ dig denna person för ditt inre. Hur 
tydligt kan du för ditt inre se… 
 
a) Personens ansikts- och kroppskontur?______ 

b) Personens kroppshållning?______ 

c) Personens rörelsemönster och gångstil?______ 

d) Färgerna på personens typiska klädsel?______ 

 

2. Föreställ dig en soluppgång. Hur tydligt kan du för ditt inre se… 
 
a) Solen stiga upp över horisonten in bland moln?______ 

b) Molnen försvinner och solen lyser på en blå himmel?______ 

c) Moln. Ett oväder drar i gång och det blixtrar?______ 

d) En regnbåge uppenbarar sig?______ 
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3. Föreställ en affär som du ofta brukar gå till. Hur tydligt kan du för ditt inre se… 
 
a) Affärens fasad när du står och tittar på den från andra sidan gatan?______ 

b) Affärens skyltfönster dekorerat med varor som affären säljer?______ 

c) Färger, former och detaljer hos affärens dörr när du står framför den?______ 

d) Hur du går in i affären, får hjälp av ett butiksbiträde och betalar i kassan?______ 

 
 
4. Föreställ dig ett landskap med träd, berg och en sjö. Hur tydligt kan du för ditt inre se… 
 
a) Landskapets konturer?______ 

b) Trädens färger och former?______ 

c) Sjöns färg och form?______ 

d) Hur en stark vind blåser genom träden och ger upphov till vågor på sjön?______
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Bilaga 2. Vividness of Olfactory Imagery Questionnaire,  VOIQ, (Gilbert, Crouch & Kemp, 1998) 

För fråga 5-8 gäller följande skala: 

5 = Mycket verkligt och och levande precis som den riktiga lukten 

4 = Ganska tydligt och levande 

3 = Något så när tydligt och levande 

2 = Vagt och otydligt 

1 = Ingen lukt alls, jag ”vet” bara vilken jag tänker på 

 

5. Föreställ dig att du verkligen behöver duscha eller bada – kläder luktar och du behöver tvätta 
håret. Hur tydligt kan du för ditt inre känna lukten av… 
 
a) Tröjan eller blusen som du tar av dig?______ 

b) Tvålen eller schampot som du tvättar dig med?______ 

c) De ny rena kläderna som du tar på dig?______ 

d) Aftershave, parfym eller cologne som du tar på efter duschen?______ 

 

6. Föreställ hur du eller någon i din omgivning grillar och lukten som uppstår av grillen. Hur tydligt 
kan du för ditt inre känna lukten av… 
 
a) Grillkol eller trä som precis börjat brinna?______ 

b) Maten som håller på att grillas och är nästan klar?______ 

c) Den färdig grillade maten som ligger på tallriken?______ 

d) De brända resterna som ligger kvar på grillen?______ 

 
7. Tänk på någon som röker och lukten som är förknippad med detta. Hur tydligt kan du för ditt 
inre känna lukten av… 
 
a) Cigarett-tobak, cigarr-tobak eller piptobak som ännu inte tänts?______ 

b) Tjock tobaksrök som fyller rummet?______ 

c) Cigarett eller cigarr fimpar som ligger och glöder i ett askfat?______ 

d) Tobaksrök som sitter kvar i kläderna?______ 

 
8. Tänk på en bil som du är väl förtrogen med och hur du hoppar in i den och ska åka i väg. Hur 
tydligt kan du för ditt inre känna lukten av… 
 
a) Bilkupén och klädseln?______ 

b) Avgaserna från en passerande lastbil?______ 

c) Bensin när bilen tankas?______ 

d) En bilverkstad som luktar nya gummidäck och olja?______ 
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Bilaga 3.     Clairity of Auditory Imagery Scale CAIS ( Willander & Baraldi, 2010) 

 

Den här enkäten handlar om hur tydligt du kan förställa dig olika ljud. 
 
Vänligen besvara frågorna nedan genom att kryssa i den siffra som bäst motsvarar hur 
tydligt du kan föreställa dig respektive ljud. 
 
 

 
 
Hur tydligt kan du för ditt inre föreställa dig ljudet av… 
    

           
                         Inte alls        Mycket tydligt 
 
 
1) …en klocka som tickar?         1        2        3        4        5 

2) …bilar som startar?         1        2        3        4        5 

3) …en mobiltelefon som ringer?         1        2        3        4        5 

4) …en hund som skäller?          1        2        3        4        5 

5) …plask från människor som badar?         1        2        3        4        5 

6) …en person som skrattar?         1        2        3        4        5 

7) …en tvättmaskin som tvättar?         1        2        3        4        5 

8) …någon som nyser?         1        2        3        4        5 

9) …sorlet från personer som pratar?         1        2        3        4        5 

10) …tallrikar som slår emot varandra?        1        2        3        4        5 

11) …prasslet från en påse?         1        2        3        4        5 

12) …en burk läsk som öppnas?         1        2        3        4        5 

13) …fåglar som kvittrar?         1        2        3        4        5 

14) …löv som prasslar under fötterna?        1        2        3        4        5 

15) …vinden som susar i träden?        1        2        3        4        5 

16) …ett papper som rivs i tu?        1        2        3        4        5 
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Bilaga 4. 

 

Gordon´s test of visual imagery control (Gordon, 1949) 

 

Ringa in i vilken grad du kan styra eller manipulera inre bilder, oavsett hur tydliga och 

levande bilderna är. Läs varje fråga och blunda gärna om det underlättar visualisering av den 

beskrivna scenen. Följande skala används för att besvara nedanstående frågor. 

 

 Mycket lätt  Osäker   Mycket svårt  

1 2 3 4 5 

 

Kan du för ditt inre föreställa dig… 

 

1)… en bil parkerad på en väg framför ett hus?          1       2      3      4      5 

2)… vilken färg det är på bilen?   1       2      3      4      5 

3)… samma bil i en annan färg?   1       2      3      4      5 

4)… samma bil liggande upp och ner?    1       2      3      4      5 

5)… samma bil rättvänd igen?   1       2      3      4      5 

6)… att bilen åker längs vägen?   1       2      3      4      5 

7)… att den tar sig upp över en brant backe?  1       2      3      4      5 

8)… hur den tar sig över krönet?   1       2      3      4      5 

9)… hur den far iväg utom kontroll och kraschar in i ett hus? 1       2      3      4      5 

10)… ett stiligt par köra samma bil på en väg?  1       2      3      4      5 

11)… bilen på väg över en bro, köra av vägen och ner i strömmen? 1       2      3      4      5 

12)… samma bil gammal och nedmonterad på bilskroten?  1       2      3      4      5 

 

 

Ett stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 5. 

Creative Behaviour Inventory, CBI (Dollinger, 2003) 

Enkäten består av ett antal aktiviteter och resultat som vanligen förknippas med kreativitet. 

Du ska inte räkna med skoluppgifter eller yrkesverksamhet när påståendet är följt av utöver 

skoluppgifter/arbetet. Vid övriga påståenden går det bra att räkna med skoluppgifter. För 

varje påstående ringar du in hur ofta du har utövat aktiviteten under tonåren eller i vuxen 

ålder. Följande skala används för att besvara frågorna. 

 

A = Aldrig         B = 1-2 gånger   C = 3-5 gånger D = Fler än 5 gånger 

 

Hur ofta har du… 

1)… målat en originalbild, utöver skoluppgifter/arbetet?             A    B    C    D 

2)... designat och tillverkat egna gratulationskort?              A    B    C    D 

3)… gjort hantverk i metall, utöver skoluppgifter/arbetet?              A    B    C    D 

4)… gjort en dockteater?                A    B    C    D 

5)… gjort egna påsk/ juldekorationer?               A    B    C    D 

6)… tillverkat en mobil som kan hänga i taket?              A    B    C    D 

7)… format en skulptur, utöver skoluppgifter/arbetet?              A    B    C    D 

8)… skrivit poesi eller berättelse som publicerats i skolan/arbetet?             A    B    C    D 

9)… skrivit dikter?                A    B    C    D 

10)… skrivit en pjäs eller föreställning?               A    B    C    D 

11)… fått pris, stipendium eller utmärkelse för ett konstverk?             A    B    C    D 

12)… fått pris, stipendium eller utmärkelse för ett hantverk?             A    B    C    D 

13)… gjort hantverk av plast, glas, plexiglas eller liknande?             A    B    C    D 

14)… tecknat serier?                A    B    C    D 

15)… gjort läderarbeten, utöver skoluppgifter/arbetet?             A    B    C    D 
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A = Aldrig         B = 1-2 gånger   C = 3-5 gånger D = Fler än 5 gånger 

 

16)… gjort keramik, utöver skoluppgifter/arbetet?              A    B    C    D 

17)… designat och gjort kläder, utöver skoluppgifter/arbetet?             A    B    C    D 

18)… gjort blomsterdekorationer?               A    B    C    D 

19)… tecknat en teckning, utöver skoluppgifter/arbetet?             A    B    C    D 

20)… skrivit en sång eller låttext, utöver skolan/arbetet?             A    B    C    D 

21)… skrivit en kort berättelse, utöver uppsats i skolan/arbetet?             A    B    C    D 

22)… planerat och genomfört ett tal eller föredrag, utöver skolan/arbetet?   A    B    C    D 

23)… gjort smycken?                A    B    C    D 

24)… haft en utställning med konst eller hantverk?              A    B    C    D 

25)… utformat musikal eller drama, utöver skoluppgift/arbetet?             A    B    C    D 

26)… har ett skissblock som används?               A    B    C    D 

27)… designat och tillverkat ett träarbete, utöver skoluppgifter/arbetet?      A    B    C    D 

28)… designat och sytt en kostym?               A    B    C    D 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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