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Abstract 

The study aimed to explain whether it is possible to predict Creativity based on the variables 

Regulatory Focus style, Motivation style and Openness for Experience since the trait 

creativity can be troublesome to measure. The ambition was that companies will find this 

information useful when recruiting new co-workers, handling employees and when dealing 

with cooperation matters. To serve this purpose, the study used regulatory focus theory, self-

determination theory and the personality trait openness for experience from the five-factor 

model as a theoretical framework to explore the relationship between these variables and self-

assessed creativity. The data was collected with an internet-based survey that was distributed 

to employees at a Swedish advertising agency (N=74). A standard multiple regression was 

conducted and the result showed that it is possible to predict Creativity from Openness for 

Experience and Promotion Focus and that all variables can explain parts of the variance of 

Creativity. Based on this result the question of why these particular variables can predict 

Creativity and if factors such as nature and nurture, common characteristics of variables and 

an internal momentum within individuals could have had an impact, was discussed. Finally, it 

was concluded that prediction of Creativity by the variables Openness for Experience and 

Promotion Focus can be of use for employers who are searching for creative co-workers. 
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Abstrakt 

Studien ämnade att undersöka huruvida det går att predicera kreativitet utifrån variablerna typ 

av regulatory focus, typ av motivation och öppenhet för erfarenhet då kreativitet som 

egenskap kan vara problematisk att mäta. Syftet med undersökningen var att företag ska 

kunna använda denna kunskap vid rekryteringar, bemötande av personal och samarbetsfrågor. 

För detta syfte använde studien sig av regulatory focus theory, self-determination theory och 

personlighetsdraget öppenhet för erfarenhet från femfaktormodellen som ett teoretiskt 

ramverk för att jämföra sambandet mellan dessa och självskattad kreativitet. Datan samlades 

in med hjälp av en internetdistribuerad enkät som delades ut till anställda på en svensk 

reklambyrå (N=74). En standard multipel regressionsanalys genomfördes och resultatet visade 

att det går att predicera kreativitet utifrån öppenhet för erfarenhet och promotion focus samt 

att samtliga variabler kan förklara en del av variansen i kreativitet. Utifrån detta resultat 

diskuterades sedan hur det kommer sig att just dessa variabler kan predicera kreativitet och 

om det kan bero på faktorer såsom arv och miljö, gemensamma karaktärsdrag hos variabler 

samt inre drivkrafter hos individer. Slutligen konstaterades det att prediktion av kreativitet 

utifrån variablerna öppenhet för erfarenhet och promotion focus kan vara av användning för 

arbetsgivare som söker efter kreativa medarbetare.  

 

Nyckelord: Kreativitet, regulatory focus, motivation, öppenhet för erfarenhet, reklambyrå 
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Introduktion 

Inledning  

Kreativitet är en av de huvudfaktorer som driver vårt samhälle framåt. Begreppet är 

dock omfattande och har visat sig svårt att definiera men associeras inte sällan med 

initiativtagande, föränderlighet, utveckling och idérikedom hos såväl individer som i 

arbetsgrupper (Hennesey & Amabile, 2010). Dessa egenskaper värderas högt av arbetsgivare 

och anställda, inte minst i en dynamisk och föränderlig bransch som reklambranschen där hög 

kreativ förmåga är en förutsättning för framgång (Knox, 1990). I sin bok hävdar Nixon (2003) 

att det är frånvaron av struktur som skiljer kreativa arbeten från andra typer av arbeten och 

som bidrar till framgång i karriären. Denna frånvaro underlättar i sin tur smidiga övergångar 

mellan olika typer av tjänster inom den kreativa branschen och främjar på så vis personlig 

utveckling. Att vara kreativ som person menar Nixon (2003) innebär speciella attribut som 

skiljer personen i fråga från andra, icke kreativa personer. Men hur ser egentligen kreativitet 

ut på en reklambyrå, under vilka omständigheter träder den fram och framför allt; vilka 

egenskaper avgör huruvida en person är kreativ eller ej? 

Faktum är att många arbetsgivare värderar kreativitet bland anställda högt och det är 

en mycket efterfrågad egenskap i jobbannonser (Kolnhofer Derecskei, Nagy & Zoltay 

Paprika, 2017). Men som tidigare nämnt är begreppet svårdefinierat och kan således också 

vara problematiskt att mäta. Amabile (2013) definierar i en yrkeskontext begreppet som en 

process i vilken anställda utvecklar nya och användbara metoder för att anta utmaningar och 

med ett målstyrt beteende löser jobbrelaterade problem, men hur detta mäts bäst är en 

omdebatterad fråga. Med hänsyn till detta faktum, samt till den kreativa branschens tydliga 

efterfrågan av kreativitet är det således intressant att undersöka graden av korrelation mellan 

olika personlighetsegenskaper och kreativitet. De egenskaper som vi i denna studie valt att 

undersöka närmare är öppenhet för erfarenhet, motivation och regulatory focus, egenskaper 

som i tidigare forskning visat sig relevanta i förhållande till kreativitet. I sin meta-analys 

presenterar Hennessey och Amabile (2010) studier som visar att kreativitet som egenskap är 

kopplad till höga nivåer av öppenhet för erfarenhet, en av faktorerna som mäts i 

femfaktormodellen. Dessutom visar de att kreativitet och inre motivation har en positiv 

relation där hög kreativitet är relaterad till hög grad av inre motivation. Grant och Higgins 

(2013) har även, i sin forskning inom fältet för regulatory focus, funnit en betydande skillnad 

i grad av kreativitet mellan personer som besitter ett så kallat promotion focus eller prevention 

focus där hög grad av kreativitet oftare skattats hos personer med det förstnämnda jämfört 

med det sistnämnda. Förutom att undersöka om de tre personlighetsegenskaperna tillsammans 
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kan predicera kreativitet på en reklambyrå är det vidare av intresse för studien att kunna bidra 

med ett sätt att mäta kreativitet utan att direkt behöva behandla det subjektiva och stundom 

diffusa begreppet.   

Teori och tidigare forskning 

För att ytterligare klargöra valet av variabler samt beskriva dess innebörd mer 

djupgående följer nedan en redogörelse för samtliga personlighetsegenskaper samt de teorier 

som ligger till grund för dem.     

Regulatory focus. Regulatory focus theory utformades av den kanadensiska 

psykologiprofessorn Higgins (1998). Teorin är baserad på den grundläggande princip som 

innebär en primitiv strävan hos oss människor att undvika smärta och söka njutning. Higgins 

(1998) menar att denna strävan finns kvar i oss än idag och att människor tenderar att reglera 

känslan av njutning och smärta på olika sätt. Dessa två olika regleringsstrategier kan ses som 

ett slags fokus som guidar oss i olika situationer och som påverkar både våra tankar och vårt 

beteende. Att sträva mot njutning kan, enligt Higgins (1998), antingen ske med ett fokus på 

njutningen i sig, ett promotion focus, eller med ett fokus på att undvika motsatsen, ett 

prevention focus. Människor kan skifta i grad av fokus när det kommer till olika situationer 

och skillnaderna i fokus kan vara både kroniskt eller temporärt aktiverade. Enligt Higgins 

(1998) har dock alla ett fokus som är dominant över tid och situation.   

I Harvard Business Review porträtterar Grant och Higgins (2013) vad individer med 

de olika typerna av fokus har för personlighetstyper. Enligt Grant och Higgins (2013) är 

personer med ett promotion focus oftare mer bekväma med att ta risker, gillar att arbeta 

snabbt, drömmer stort och tänker kreativt. Allt positivt tänkande och det snabba arbetssättet 

gör dock att de tenderar att inte tänka igenom vad de gör och att de oftare begår misstag. 

Personer med ett prevention focus å andra sidan känner sig förpliktigade att uppnå sina mål, 

de arbetar metodiskt och tänker noga igenom allt de gör. De är oftast inte lika kreativa men 

har en fallenhet för problemlösning. Detta analytiska drag går ofta hand i hand med en rädsla 

att misslyckas om de inte arbetar tillräckligt hårt och de är även mindre benägna att ta risker 

(Grant & Higgins, 2013). 

Trots att människors fokus kan skifta i olika situationer så har de flesta av oss, som 

nämnt ovan, ett fokus som är dominant över tid. Vårt dominanta fokus styr bland annat vad vi 

riktar vår uppmärksamhet mot, vad vi värderar, hur vi reagerar när vi lyckas eller misslyckas 

och påverkar inte bara hur vi agerar i vårt privatliv utan även vad vi söker oss till för 

arbetsplats samt hur vi beter oss på denna (Grant & Higgins, 2013). Promotion fokuserade 

personer strävar, enligt Grant och Higgins (2013), ofta efter ett yrke som kräver innovativt 
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och kreativt tänkande såsom exempelvis en konsult, investerare, musiker eller copywriter 

medan personer med ett prevention focus tenderar att välja yrken som kräver kunskap om 

regler, en känsla för detaljer och ett noga utförande såsom exempelvis administratör, revisor 

och tekniker. Det finns studier som visar att för att en anställd skall må som allra bäst på sin 

arbetsplats, ha möjlighet att nå sin fulla potential och känna sig engagerad så borde den 

anställdes chefs dominanta fokus matcha den anställdes. För de personer med ett promotion 

focus hade detta inneburit en chef som stöttar kreativa lösningar, har långsiktiga visioner och 

gillar förändring, medan det för personer med ett prevention focus hade inneburit en chef som 

värdesätter regler, jobbar mot mer kortsiktiga mål samt använder sig av mikroförvaltning 

(Grant & Higgins, 2013). 

Vidare förklarar Grant och Higgins (2013) att personers fokus även resulterar i olika 

preferenser i fråga om utformning av mål, vilka incitament som används samt sättet man får 

återkoppling på. En person med ett promotion focus arbetar som mest effektivt när målen är 

utformade efter positiva scenarion, såsom “Du skall skriva fem artiklar och ditt mål är att få 

minst tre av dem publicerade”, och när incitamenten tyder på en belöning, såsom löftet om 

förhöjd bonus. Promotion fokuserade personer mår sedan som bäst om de får återkoppling i 

form av beröm och en indikation på att de är på rätt spår. En person med ett prevention focus 

arbetar i sin tur som mest effektivt när målen är utformade efter negativa scenarion, såsom 

“Du skall skriva fem artiklar och ditt mål är att inte fler än två skall bli avvisade”, och när 

incitamenten tyder på en slags bestraffning, såsom hot om sänkt bonus. När det kommer till 

återkoppling är personer med ett prevention focus mer responsiva för kritik och blir mer 

motiverade när de får höra att de är långt ifrån målet (Grant & Higgins, 2013).  

Med tanke på svårigheten i att välja arbetsplats utefter chefens regulatory focus och att 

denna information oftast inte är känd för den arbetssökande menar Grant och Higgins (2013) 

att det därför istället borde vara av intresse för alla chefer att ha någorlunda vetskap om sina 

anställdas fokus. Denna vetskap kan sedan användas för att utforma mål, motivera anställda 

samt ge feedback så att det passar båda personlighetstyperna. På så vis uppnås de 

gemensamma målen snabbare och de rätta förutsättningarna skapas för en välmående personal 

(Grant & Higgins, 2013).   

Motivation. Ryan och Deci (2000) beskriver en skala baserad på self-determination 

theory som visar olika typer av motivation med olika så kallade regleringsstilar, det vill säga 

vad som reglerar en persons motivation. Skalan sträcker sig från amotivation där reglering är 

obefintlig, via yttre motivation där reglering är styrd av utomstående faktorer, till inre 

motivation där reglering sker invändigt. Man skiljer inom self-determination theory alltså 
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mellan motivation som grundas i autonomi där handlingar är viljestyrda och på motivation 

som grundas i kontroll, där handlingar utförs på grund av press och med en känsla av att man 

måste utföra dem. Inre motivation är alltså den typ av motivation som grundas i autonomi 

medan yttre motivation är ett typexempel på motivation grundad i kontroll (Gagné & Deci, 

2005). 

Vidare menar Ryan och Deci (2017) att inre motivation definieras som en spontan 

aktivitet som upprätthålls av den inneboende tillfredsställelsen i aktiviteten själv medan dess 

motsats, yttre motivation, definieras som en aktivitet vars förekomst och uthållighet är 

funktionellt beroende av separata belöningar eller förstärkningar. Inre motivation förekommer 

när specifika handlingar utförs eftersom handlingen i sig leder till en intern tillfredsställelse 

och kännetecknas av intresse, nöje, inneboende och tillfredsställelse. Yttre motivation å andra 

sidan innebär att handlingar utförs i syfte att uppnå fristående resultat (Ryan & Deci, 2000).  

De olika typerna av motivation prediceras genom två kombinerade faktorer. Dels 

genom den sociala miljön där exempelvis arbetsmiljö och huruvida denna är kontrollerad, 

autonomisk eller direkt omotiverande spelar in. Dels genom individuella skillnader i 

kausalitetsorientering, där skillnaderna är mer personlighetsegenskaps-liknande och avgör hur 

olika personer tenderar att attribuera kausalitet. Motivation är alltså ett varierande koncept 

som är föränderligt över personer och situationer, där grad av reglering är direkt avgörande i 

fråga om vilken motivationstyp som blir aktuell (Gagné & Deci, 2005). 

Till skillnad från många andra motivationsteorier behandlas inom self-determination 

theory olika typer av motivation, snarare än total mängd motivation (Gagné & Deci, 2005). 

Olika typer av motivation motiverar olika typer av beteenden och blir aktuella vid olika typer 

av målsättningar, där “autonomisk motivation underlättar effektiv prestation och 

välbefinnande, kontrollerad motivation kan förminska dessa utfall, särskilt om uppgiften 

kräver kreativitet, kognitiv flexibilitet, eller djupt processande av information” (Gagné & 

Deci, 2005, egen översättning, s.341).  

Enligt Amabile (1996) drivs kreativa människor nästan alltid av inre motivation när 

det kommer till att utföra sitt arbete. Motivation är en egenskap som värderas högt och är en 

högprioriterad angelägenhet inom arbetslivet för företagsledare och chefer. Detta eftersom 

motivation har en huvudsaklig förmåga, nämligen att producera (Ryan & Deci, 2000).  

Öppenhet för erfarenhet. De egenskaper som tillsammans utgör en person och som 

skiljer denna från andra kallas personlighet. En personlighet består av olika drag såsom 

humör, beteende och hur en person beter sig kring andra människor. Personlighet påverkar 

begåvning och intressen samt även hur personer hanterar framgångar och motgångar (NE, 
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2018). Under 80- och 90-talet utvecklade Costa och McCrae en teori om att människors 

personlighet utgörs av fem faktorer. Dessa faktorer är neuroticism, extraversion, öppenhet för 

erfarenhet, samvetsgrannhet och vänlighet och teorin kom att kallas femfaktormodellen 

(Batey & Furnham, 2006). Denna teori tillhör traitpsykologin där trait, synonymt med 

egenskap, är en tendens en person har när det kommer till ett specifikt sätt att reagera på eller 

känna. Tendensen är varaktig och skiljer människor från varandra då det finns påtagliga 

individuella skillnader. Med hjälp av olika tester, observationer och självskattningar går det 

att utforska de egenskaper som tillsammans skapar en helhetsbild av en persons personlighet 

och dess struktur (NE, 2018). 

Öppenhet för erfarenhet består av två underkategorier, en attityd för öppenhet samt en 

perceptuell öppenhet. Den första representerar en attityd hos en person som är mottaglig för 

nya erfarenheter medan den andra representerar en oförmåga att bortse från information även 

om den inte är relevant. På grund av att individer som klassas som öppna inte kan sortera ut 

irrelevant information bidrar detta till att de även är mer öppna när det kommer till nya idéer 

(Batey & Furnham, 2006). Öppenhet för erfarenhet är en personlighetsfaktor som inkluderar 

egenskaper såsom intellektuell nyfikenhet, känsla för det estetiska, liberala värderingar och 

emotionell differentiering (McCrae, 1987).  

En person kan vara mer eller mindre öppen för erfarenhet och detta mäts med hjälp av 

ett frågeformulär där personer genom självskattning tar ställning till hur väl olika påståenden 

stämmer in på dem själva (McCrae & Costa, 2007). De personer som skattar lågt på den här 

egenskapen tenderar att vara praktiska, pragmatiska samt föredrar det bekanta och att följa 

rutiner. De som skattar högt motiveras av konst och skönhet, är fantasifulla och utvecklar sina 

fantasier. De söker efter det nya och variation, samt är intellektuellt nyfikna och analytiska 

(McCrae & Costa, 1991).  

Park, Zhou & Choi (2018) har konstaterat att det finns en positiv koppling mellan 

öppenhet för erfarenhet och innovativt beteende. Innovation betraktas som förmågan att 

komma på nya idéer (NE, 2018). Genom att anställa personer med en hög nivå av öppenhet 

för erfarenhet kan företag bli mer nytänkande då dessa individer även främjar innovation. 

Kombinationen av innovativt klimat och jobbkomplexitet påverkar dock styrkan i kopplingen. 

För att individer som skattat högt på öppenhet för erfarenhet ska kunna vara nytänkande 

behöver de arbeta i en mycket innovativ miljö där de utför ett komplext arbete. Det är miljön 

som främst spelar en stor roll då personer fortfarande kan vara innovativa trots mindre 

komplexa uppgifter. Om öppna individer tilldelas komplexa uppgifter i en miljö som saknar 

innovation tenderar dessa individer att inte vara mer innovativa än någon som är mindre 
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öppen för erfarenhet. (Park et al., 2018). McCrae (1987) fann i sin studie stöd för hypotesen 

att kreativitet och öppenhet för erfarenhet är relaterade till varandra.  

Kreativitet. Kreativitet är ett väl omdiskuterat begrepp och en stor del forskning har 

bedrivits i syfte att få klarhet i fenomenets ursprung, karaktär och användningsområden 

(Runco, 2007). Grekernas något diffusa syn på kreativitet som en mystisk kraft menar Batey 

och Furnham (2006) är något som påverkat processen i att komma fram till en definition och 

pekar på det faktum att det än idag råder vissa oenigheter kring de förslag som finns. Rhodes 

(1962) menar i sin tur att det är svårt att konstruera ett generellt begrepp då forskning inom 

fältet för kreativitet fokuserar på så olika områden. Dessa såsom den kreativa personen, 

miljön i vilken kreativitet kan finnas och hur denna miljö påverkar kreativiteten. Utifrån det 

förstnämnda perspektivet, den kreativa personen, kan kreativitet exempelvis beskrivas som 

”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” (Björkman & Zika-

Viktorsson, 2008, s.12). Många delar idag uppfattningen om att kreativitet har med 

nytänkande, påhittighet och nyskapande att göra och en definition som tar in fler av de 

ovanstående perspektiv är ”förmågan eller kvalitén som uppvisas när man löser hittills olösta 

problem, när man utvecklar nya lösningar på problem som andra löst annorlunda eller när 

man utvecklar originella och tidigare okända produkter” (Parkhurst, 1999, egen översättning, 

s.18).  

Tidiga uppfattningar om kreativitet var av en endimensionell karaktär på så vis att 

kreativitet sågs som något som var högt eller lågt på en viss dimension (Rangarajan, 2008). 

Ett exempel på detta är Maslows (1967) distinktion på primär kreativitet, det vill säga att 

utföra något i självuppfyllande syfte, och sekundär kreativitet, för att uppgiften du blivit 

tilldelad kräver det, där en person antingen gör det ena eller det andra. På senare tid är fler 

teorier om kreativitet av en multidimensionell karaktär med fokus på antingen den kreativa 

processen eller på resultaten av en sådan process och teorierna presenterar flera olika typer av 

kreativitet (Rangarajan, 2008). Taylor (1959), exempelvis, menar att de olika formerna av 

kreativitet är expressiv kreativitet, produktiv kreativitet, uppfinningsrik kreativitet, innovativ 

kreativitet och emergent kreativitet. Finke, Ward och Smith (1992) i sin tur skiljer på 

strukturerad, ostrukturerad och universell kreativitet. Rangarajan (2008) hävdar dock att, för 

att få en så övergripande bild av kreativitet som möjligt, bör teorier som behandlar båda 

perspektiven, det vill säga både den kreativa processen samt resultatet av denna, beaktas. 

Det finns inom området för kreativitet olika teorier om huruvida det är miljö- eller 

arvsbaserat. Studier på hjärnan och tvillingstudier har genomförts för att undersöka den 

biologiska aspekten av kreativitet och huruvida grad av kreativitet har med våra gener att 
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göra. Forskare har exempelvis noterat stor aktivitet i hjärnans prefrontala cortex och vår högra 

hjärnhalva i den kreativa processen och det finns tvillingstudier som visar att omkring 20% av 

variationen när det kommer till grad av kreativitet har med genetik att göra. Det finns å andra 

sidan en mängd forskning och teorier om hur vår personlighet påverkas av miljön vi växer 

upp i, hur kreativitet skiftar och utvecklas i olika faser under uppväxten, vad som främjar och 

vad som hämmar den, hur familjestorlek samt ordning i syskonföljden påverkar kreativitet, att 

socioekonomiska förhållanden påverkar och så vidare (Runco, 2007). Runco (2007) hävdar 

således att grad av kreativitet beror på både genetik och miljö, vad som inom psykologin 

kallas för reaktionsvidd. Teorin innebär att vi alla har potential till att bli kreativa och 

utveckla vår kreativitet men att alla inte kan nå samma grad av kreativitet. Vår potential och 

hur högt vi kan nå, det vill säga vår vidd, styrs av våra gener medan vår miljö och erfarenheter 

styr hur högt på den skalan vi kan nå, det vill säga reaktionen över tid (Runco, 2007). 

Forskning har även bedrivits för att undersöka den så kallade kreativa miljön och om 

det finns en optimal sådan. Det går inte att helt predicera en persons möjlighet till att vara 

kreativ utifrån den miljö denne befinner sig i då det är väldigt individuellt hur människor 

påverkas av olika faktorer i sin omgivning. Människor påverkas exempelvis olika när det 

kommer till om situationen kräver samarbete eller präglas av konkurrens vilket i sin tur 

påverkar möjligheten till att kunna vara kreativ. Många forskare menar dock att ett socialt 

klimat som uppmuntrar nytänkande och tillåter misstag där individen i fråga inte är begränsad 

till bestämda förhållningssätt skapar goda förutsättningar för att kunna vara kreativ (Runco, 

2007). 

För att mäta kreativitet används ofta skattningsformulär där individen som utför testet 

får skatta hur väl ett antal påståenden stämmer på antingen en själv eller på en annan person 

vars kreativitet avser mätas (Batey & Furnham, 2006). Att använda skattningsskalor menar 

dock Batey och Furnham (2006) kan vara problematiskt med tanke på att dessa skattningar är 

subjektiva och att det på så sätt är svårt att få en objektiv uppfattning om en persons 

kreativitet. I de fall då en person ombeds skatta en annan persons grad av kreativitet råder det 

dock delade meningar kring om den här personen borde vara en expert inom området eller en 

närstående som känner personen vars kreativitet skall skattas väl (Batey & Furnham, 2006). 

En stor del av fältet inom personlighetsforskning har länge fokuserat på att undersöka 

huruvida kreativitet är ett personlighetsdrag, om det är stabilt hos människor över tid samt om 

det korrelerar med andra personlighetsegenskaper. Batey och Furnham (2006) konstaterar, 

efter sin litteraturgenomgång av den forskning som finns inom fältet, att det är svårt att ge en 

koncis sammanfattning av relationen mellan kreativitet och personlighet med tanke på att det 
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finns så många olika konceptualiseringar av kreativitet. En stor del forskning pekar dock på 

en samvariation mellan vissa av de personlighetsdrag som ingår i Femfaktormodellen (Batey 

& Furnham, 2006). King, Walker och Broyles (1996) undersökte relationen mellan kreativ 

förmåga, kreativa prestationer och de fem personlighetsdragen i femfaktormodellen hos 75 

deltagare. De fann att verbal kreativitet korrelerade med extraversion och öppenhet för 

erfarenhet, att kreativa prestationer korrelerade med öppenhet för erfarenhet samt att öppenhet 

för erfarenhet självständigt kan predicera kreativa prestationer.  

Carroll (1993) har studerat kreativitet utifrån de olika typerna fluency och originalitet 

och kommit fram till att intellektuella faktorer korrelerar mer med det förstnämnda och att 

personlighetsfaktorer korrelerar mer med det sistnämnda. Caroll (1993) förklarar vidare att 

kreativitet som har med antal idéer att göra kan kopplas till intelligens och extraversion 

medan det är andra personlighetsfaktorer, såsom öppenhet för erfarenhet, som gör det möjligt 

för människor att kombinera idéer på ett nytt och intressant vis. Dessa personlighetsdrag 

menar Carroll (1993) kan ses som utmärkande för den kreativa individen. 

När det kommer till arbetslivet kräver många företag idag ständig förnyelse och 

genom att ha förmågan att tänka nytt, det vill säga att vara kreativ, skapar därmed personer 

med den egenskapen möjligheter för utveckling (Björkman & Zika-Viktorsson, 2008). 

Björkman och Zika-Viktorsson (2008) menar att för kreativa personer hör en känsla av 

osäkerhet till det vanliga. Denna osäkerhet har sin grund i att de inte kan vara helt säkra på att 

det de gör är rätt eller kommer resultera i önskat resultat. Kreativa människor är eftertraktade 

på arbetsmarknaden även för att de utvecklar sitt tänkande genom att samla på sig både 

erfarenhet och expertis och undviker att fastna i gamla tankemönster. De tar vara på 

erfarenheter och lär sig av dem (Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 1999). För att ett företag 

skall nå framgång och utvecklas krävs dock inte enbart kreativa anställda utan, som nämnt 

tidigare, här spelar även det organisatoriska klimatet roll (Runco, 2007). Ryhammar och 

Smith (1999) föreslår att kreativitet främjas som bäst i organisationer där klimatet utmanar 

individer med varierande uppgifter och tydliga mål, ger de anställda möjlighet till 

initiativtagande, stöttar nya idéer, får de anställda att känna tillit och uppmuntrar till 

risktagande. 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att erbjuda en möjlighet för företag med kreativitet 

i fokus att predicera denna egenskap utifrån variablerna typ av regulatory focus, typ av 

motivation samt grad av öppenhet för erfarenhet. En kunskap som kan vara av nytta vid 

rekryteringar, bemötande av personal samt för att förstå hur olika människor fungerar. Detta 
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kommer vara av betydelse då informationen kan bidra med fler framgångsrika rekryteringar 

och en bättre förståelse för sina medarbetare. Dessa faktorer kommer förhoppningsvis i sin tur 

bidra till bättre samarbete och en högre arbetstillfredsställelse. Då det som tidigare nämnts 

även kan vara problematiskt att mäta kreativitet kan detta tillvägagångssätt, det vill säga att 

mäta de andra variablerna för att uttala sig om kreativitet, fungera som en alternativ lösning. 

Studien kommer att undersöka endast ett företag med kreativitet i fokus, en svensk 

reklambyrå, men vår önskan är att även andra företag inom samma bransch kommer kunna 

dra nytta av vårt resultat.  

Hypotes 

Baserat på undersökningens syfte har följande hypoteser utformats: 

• H1: En del av variansen i självupplevd kreativitet kan förklaras av typ av regulatory 

focus, typ av motivation samt grad av öppenhet för erfarenhet. 

• H0: En del av variansen i självupplevd kreativitet kan inte förklaras av typ av 

regulatory focus, typ av motivation samt grad av öppenhet för erfarenhet. 

Metod 

Instrument 

Work Regulatory Focus. Work regulatory focus scale är baserad på Higgins 

regulatory focus teori och hans regulatory focus questionnaire  (Neubert, Kacmar, Carlson, 

Chonko & Roberts, 2008). Work regulatory focus scale testets 18 olika items är utformade på 

liknande vis som regulatory focus questionnaire då påståendena i de båda testen behandlar de 

sex aspekterna prestation, förebilder, vinster, säkerhet, måsten och förluster där de tre första 

indikerar på ett promotion focus och de tre sistnämnda på ett prevention focus. Till skillnad 

från regulatory focus questionnaire ämnar work regulatory focus scale att undersöka hur en 

persons regulatory focus påverkar en och kommer till uttryck på arbetet och påståendena är 

därmed mer kontextuella i sin natur. Påståendena skattas på en femgradig likertskala från 

“Håller inte alls med” till “Håller helt med” (Neubert et al., 2008). 

Cronbach’s alfa för de frågor i work regulatory focus scale som indikerar ett 

prevention focus är 0,93 och 0,91 för de frågor som indikerar ett promotion focus (Neubert et 

al., 2008). Inom psykologin eftersträvas ett Cronbach’s alfa på minst 0,60 och helst så nära 

0,90 som möjligt (Aron, Coups & Aron, 2013). Detta innebär att frågorna i work regulatory 

focus scale alla mäter regulatory focus på arbetsplatsen och att testet är tillförlitligt. Med 

tanke på att vår studie syftar till att undersöka om typ av regulatory focus på arbetsplatsen, 

tillsammans med andra egenskaper, kan predicera kreativitet och med tanke på att Cronbach’s 
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alfa visar på intern konsistens valdes därför work regulatory focus scale framför Higgins mer 

generella regulatory focus questionnaire.  

Motivation. För att mäta deltagarnas motivation valdes motivationsskalan global 

motivation scale. Global motivation scale är baserad på de delar inom self-determination 

theory som har med motivation att göra och är ämnad att mäta människors generella 

motivation över tid (Guay, Mageau & Vallerand, 2003). Skalan innehåller totalt 24 items där 

12 av dem mäter inre motivation, 12 mäter yttre motivation och de resterande fyra mäter 

amotivation. Påståendena skattas på en sjugradig likertskala från “Stämmer inte alls” till 

“Stämmer helt”.     

I sin studie visar Guay et al. (2003), med hjälp av en faktoranalys, att Cronbach’s alfa 

för påståendena inom och mellan de olika motivationstyperna ligger inom spannet 0,75 till 

0,91. Enligt de statistiska riktlinjer som Aron et al. (2013) presenterar i fråga om 

gränsdragningar för Cronbach’s alfavärden, tyder resultatet på en korrelation mellan sub-

skalorna samt att påståendena inom varje sådan har intern konsistens och testet ansågs därmed 

tillförlitligt. 

Öppenhet för erfarenhet. För att mäta öppenhet för erfarenhet användes ett test som 

Bäckström, Björklund & Larsson (2014) utvecklat genom neutralisering av personlighetstestet 

IPIP-300 som är baserat på personlighetstestet NEO-PI-R. Neutralisering utfördes för att 

minska social önskvärdhet och korrelationen mellan olika skalor. Detta test innehåller 

samtliga fem faktorer i femfaktormodellen men endast faktorn öppenhet för erfarenhet 

användes i den här studien (Bäckström et al., 2014).  

Det finns en risk i att ha för många frågor i en enkät då vi tänker att detta kan leda till 

att deltagarna är mindre noggranna och eftertänksamma när de genomför enkäten vilket kan 

bidra till ett skevt resultat. Testet som administrerades till deltagarna var därför en kortversion 

av detta test för att undvika tristess hos deltagarna på grund av enkätens omfattning. Den 

redan befintliga kortversionen består av 10 items som skattas på en femgradig likertskala från 

“Stämmer inte alls” till “Stämmer precis” med ett Cronbach’s alfa på 0,70 (M. Bäckström, 

personlig kommunikation, 2 maj 2018). Enligt de statistiska riktlinjerna som Aron et al. 

(2013) presenterar kan därför detta test betraktas som tillförlitligt.  

Kreativitet. Slutligen mäts studiens beroende variabel kreativitet med hjälp av skalan 

creativity scale. Skalan innehåller 13 items vilka deltagarna ombeds skatta på en sjugradig 

likertskala från “Håller inte alls med” till “Håller helt med” (Tsai, Horng, Liu & Hu, 2015). 

Påståendena är formulerade så att låga skattningar indikerar låg grad av kreativitet medan 

höga skattningar indikerar hög grad av kreativitet. Medelvärde, som också utgör normvärdet 
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för skalan, standardavvikelse och antal deltagare för studien var M=4,82, SD=0,88 och N=320 

(Tsai et al., 2015). Cronbach’s alfa för påståendena i creativity scale i Tsai’s et al. (2015) 

studie är 0,94 vilket gör testet tillräckligt tillförlitligt för att återanvändas i vår studie.  

Utformande av enkät och distribuering 

Enkäten som distribuerades till deltagarna inleddes med praktisk information om 

studien följt av en obligatorisk fråga om informerat samtycke där deltagarna fick ta del av 

villkoren för studien, etiska principer samt vad som förväntades av dem. Detta för att försäkra 

att de var införstådda med vad de gav sig in på samt att de godkände att deras svar skulle 

komma att användas som underlag för denna studie. Efter frågan om informerat samtycke 

följde tre stycken demografiska frågor om kön, ålder och arbetsroll. Dessa frågor var inte 

obligatoriska med anledning av att deltagarna inte skulle känna sig tvingade att svara om de 

kände att deras svar på dessa frågor skulle kunna hota deras anonymitet. Efter frågan om 

informerat samtycke och de demografiska frågorna kom de fyra test som var ämnade att mäta 

de för studien aktuella variablerna. De olika testerna mätte således variablerna öppenhet för 

erfarenhet, inre och yttre motivation, work regulatory focus och kreativitet (se bilaga 1).  

Då tre av fyra test var på engelska och undersökningsdeltagarna arbetade på ett 

svenskt företag översattes dessa test till svenska genom metoden back-translation. Yan (2017) 

beskriver denna metod som ett välanvänt sätt att bedöma översättningskvalité. Genom att 

jämföra originaltexten med den nya går det att säkerställa ekvivalensnivån på översättningen 

(Yan, 2017). Översättningen från engelska till svenska gjordes först av två personer separat, 

oberoende av varandra. Samstämmigheten i de olika parternas översättningar kontrollerades 

och det konstaterades att de var överensstämmande. För att vidare kontrollera att innebörden i 

de olika frågorna fortfarande var densamma översattes frågorna tillbaka till engelska igen av 

en tredje oberoende part och vid jämförelse med den ursprungliga engelska översättningen 

konstaterades det att testerna på svenska hade samma innebörd som originaltesterna. I enighet 

med Aron, Coups och Arons (2014) beskrivning av reliabilitet och intern konsistens, det vill 

säga att alla items i ett test mäter det konstrukt testet ämnar att mäta, kunde testernas 

reliabilitet således bekräftas. 

I enkäten kommer de olika testen i ordningen öppenhet för erfarenhet, motivation, 

work regulatory focus och kreativitet. Resonemanget kring ordningen var att ett kort test 

skulle inleda enkäten för att undvika att deltagaren skulle bli överväldigade av det första 

testet. Detta bidrog till att öppenhet för erfarenhet var den första variabeln 

undersökningsdeltagarna fick ta ställning till. Nästa var motivation följt av work regulatory 

focus, det vill säga de två mer omfattande testerna. Detta grundades i tanken som Cialdini 
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(2005) presenterar, nämligen att människor har en önskan att framstå som konsekventa och 

därmed avslutar det som de påbörjat. Genom att sätta de två längsta testerna efter det korta, 

minskades risken således att någon skulle avbryta. Det bestämdes att testet för kreativitet, den 

beroende variabeln, skulle vara sist ut då vi tänker att deltagarna på det viset hade möjlighet 

att reflektera över sina tidigare svar på de oberoende variablerna och på så vis ha med sig en 

ökad självmedvetenhet inför enkätens sista frågor.  

Distribuering av enkäten skedde via en länk och deltagarna svarade digitalt. Beslutet 

bakom det digitala utförandet grundar sig i att det är ett praktiskt sätt att nå deltagare på samt 

mer skonsamt mot miljön då enkäten inte behöver tryckas på papper. En annan fördel är även 

att denna distributionsform är tidseffektiv samt att den inte kräver forskarens närvaro vid 

insamlandet av data (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2015). Länken delades med 

deltagarna genom att VD:n på företaget i första hand informerade om studien under ett möte 

för att sedan vidarebefordra ett mejl med information om studien samt länken till enkäten till 

samtliga anställda på företaget. Anledningen till att mejlet med information om studien och 

enkäten skickades ut av VD:n grundas i en förhoppning om ökad svarsfrekvens till skillnad 

från om informationen hade kommit från någon av gruppmedlemmarnas privata mejladresser.  

Urval 

Studiens population består som tidigare nämnt av anställda vid en svensk reklambyrå. 

Reklambyråers dynamiska karaktär och strävan efter kreativa medarbetare utgör en god källa 

för att undersöka variablerna av intresse för den här studien och är därmed den främsta 

anledningen till valet av undersökningsdeltagare. Urvalet motiveras även av det faktum att de 

variabler som undersökts även är relevanta för den bransch som deltagarna är en del av, samt 

för företaget som undersöks. Dessutom är frågan om kreativitet högst aktuell för studiens 

urval då det enligt Knox (1990) är en ständig källa till utveckling och framgång. Valet av 

företag beror i sin tur på en redan etablerad kontakt mellan en av gruppmedlemmarna och 

företaget i fråga. Shaughnessy et al. (2015) beskriver bekvämligheturval som att välja 

deltagare främst utifrån tillgänglighet och villighet att delta. Detta innebär alltså att studien 

använde sig av ett bekvämlighetsurval.  

Tabachnick och Fidells (2013) formel för storlekskrav på urval när det kommer till att 

genomföra en multipel regressionsanalys är N≥ 50+8m. “m” är detsamma som antalet 

oberoende variabler och innebär för den här undersökningen ett urval med minst 74 deltagare. 

Det deltagande företaget har ca 140 anställda och ambitionen var att inkludera en så stor del 

av dem som möjligt i urvalet. Med tanke på att enkäten som användes för undersökningen 
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skickades elektroniskt till reklambyråns alla anställda via mail består studiens urval av de 

anställda som själva valde att svara.  

Deltagare 

Deltagarna som ingick i studien var anställda på en svensk reklambyrå. Totalt deltog 

74 stycken i studien, vilket precis uppfyller Tabachnick och Fidells (2013) storlekskrav för ett 

urval vid en multipel regressionsanalys med tre oberoende variabler. Målgruppen var samtliga 

medarbetare då studien ämnade mäta den kreativa arbetsplatsen som helhet. Spridningen på 

sysselsättningar var således bred och allt från kreatörer, administratörer och utvecklare ingick 

i studien. På arbetsplatsen finns det som nämnt ca 140 anställda, vilket innebär en 

svarsfrekvens på ca 55%. Av de 74 deltagarna var 43 stycken män, 29 stycken kvinnor och 

två stycken personer som valde att inte svara på frågan om kön. Åldern på deltagarna 

varierade mellan 25-57 år (M=40,52, SD=7,49), dock var det sju stycken som valde att inte 

uppge ålder. 

Procedur och analysmetod 

För att bibehålla anonymitet, underlätta analys och samtidigt ha möjlighet att 

undersöka relationen mellan olika typer av variabler kodades svaren på de demografiska 

frågorna arbetsområde och kön. Detta för att underlätta bearbetningen i SPSS. De 

arbetsuppgifter och titlar som uppgavs kodades till fyra yrkesgrupper; kreatör, utvecklare, 

administrativ och ledning. Deltagarna som valde att inte svara eller vars svar bestod av en för 

generell beskrivning fick kategoriseringen oidentifierbar. Kön bestod av fyra kategorier, 

kvinna, man, annat och vill ej ange. Datan för ålder var redan numerisk och behövde därför 

inte kodas. De som valde att inte uppge ålder fick kodningen 999. 

De test som användes fick i undersökningen följande Cronbach’s alfa värden; 

öppenhet för erfarenhet: 0,63, inre motivation: 0,85, yttre motivation: 0,79, prevention focus: 

0,80, promotion focus: 0,86 samt kreativitet: 0,89. Detta indikerar att alla test hade tillräcklig 

reliabilitet då de alla överstiger den tidigare nämnda gränsen på 0,6. Dock hävdar Pallant 

(2016) att Cronbach’s alfa bör överstiga 0,70 för att anses acceptabelt och att ett värde över 

0,8 är att föredra. Här krävdes alltså ytterligare ett ställningstagande där Aron et al. (2013) 

riktlinjer på 0,60 som lägsta accepterade värde trots allt valdes att efterföljas då dessa 

specifikt sätter gränser för psykologiska studier. 

Anledningen till att standard multipel regression valdes som analysmetod för 

undersökningen var delvis att undersökningen grundades i en explorativ utgångspunkt. 

Multipel regression är en förlängning av korrelation och är en metod som anses vara mer 

sofistikerad. Denna används för att utforska den prediktiva förmågan hos ett antal oberoende 
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variabler har på en beroende variabel (Pallant, 2016). Eftersom undersökningen har en hel del 

teoretisk bakgrund som stödjer prediktionen (att variablerna öppenhet för erfarenhet, typ av 

motivation och typ av regulatory focus kan predicera kreativitet) men också antar ett nytt 

perspektiv i form av undersökning av en reklambyrå, ansågs alltså multipel regression lämplig 

för att undersöka den prediktiva förmågan. 

Vidare skriver Tabachnick och Fidell (2013) att standard multipel regression bör 

väljas som analysmetod då man önskar bedöma relationen mellan variabler och besvara den 

grundläggande frågan i multipel regression. Eftersom även detta stämmer väl överens med 

undersökningens syfte – att ta reda på om de tre oberoende variablerna kan predicera 

kreativitet – genomfördes en standard multipel regression. Dock menar Tabachnick och Fidell 

(2013) även att standard multipel regression är ateoretisk och att man vid prövning av 

explicita hypoteser eller då det finns teoretisk grund istället bör välja hierarkisk multipel 

regression. Då hypotesen som formulerats är grundad i en mer generell teoretisk bakgrund 

och är av mer av mer explorativ karaktär, så valdes multipel regression som analysmetod.  

Viktigt för valet av multipel regression som analysmetod var även att kriterierna för 

multipel regression uppfylldes. Aron et al. (2014) beskriver dessa kriterier som; linjärt 

samband mellan variabler, att det finns jämn fördelning av varje variabel på varje punkt för 

den andra variabeln och att alla enskilda poäng är oberoende av varandra. 

Etik 

I enighet med APAs riktlinjer (2010) var deltagande frivilligt och deltagarna fick 

möjlighet att förbli anonyma under undersökningens gång. En problematik som möttes 

angående anonymitet var det faktum att deltagarna fick ange kön, ålder samt 

arbetsområde/arbetsroll. Dessa tre faktorer tillsammans skulle kunna användas för att 

identifiera medarbetare med unika kombinationer och på så vis äventyra anonymiteten. Detta 

löstes dock genom att poängtera att frågorna inte var obligatoriska. Datan kodades och 

kategoriserades även efter insamlandet så att det inte längre gick att identifiera individuella 

deltagare. Dessutom användes den data som samlats in endast i denna studie och kommer 

alltså inte komma ledningen tillhanda i en form där specifika medarbetare kan identifieras, 

utan endast som resultatet i rapportform. Inga resultat redovisades alltså på individnivå för att 

garantera anonymitet. Ytterligare ett ställningstagande som gjorts är att i rapporten inte nämna 

företaget, vars medarbetare deltagit i undersökningen, vid namn. Detta för att skydda 

anonymiteten både för individuella deltagare och företaget i fråga. 

Innan undersökningens början fick samtliga deltagare information om syftet med 

undersökningen samt deras roll i studien. Detta gjorde att de kunde ingå ett socialt kontrakt 
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för deltagande där informerat samtycke säkerställdes (American Psychological Association, 

2010). Att syftet presenterades som “Personlighetsegenskapers relation till arbetsroll” för 

deltagarna, istället för huruvida det är möjligt att predicera kreativitet utifrån de tre 

personlighetsfaktorerna, var ett etiskt ställningstagande som gjordes. Detta eftersom vetskap 

kring undersökningens egentliga syfte skulle kunna resultera i exempelvis forskar- och 

primingeffekter. Risken med dessa effekter är i sin tur att deltagarna svarar utifrån vad de tror 

att studien efterfrågar samt vad som förväntas av dem (Shaughnessy et al., 2015). Efter 

avslutad studie kommer undersökningsdeltagarna även få möjlighet att ta del av resultatet.  

Resultat 

En standard multipel regressionsanalys utfördes för att besvara hypotesen om 

huruvida det är möjligt att predicera kreativitet utifrån de oberoende variablerna öppenhet för 

erfarenhet, inre motivation, yttre motivation, promotion focus och prevention focus. Analysen 

genomfördes med hjälp av SPSS och vi följde instruktioner och riktlinjer från Pallants (2016) 

SPSS Survival Manual. Vår data analyserades för att kontrollera för outliers, normalfördelad 

data, linjäritet, homoskedastisitet och att vår data var oberoende av fel. Enligt Shapiro-Wilks 

test för normalfördelning är samtliga variabler normalfördelade förutom inre motivation och 

prevention focus. Efter en visuell bedömning av histogrammen för samtliga variabler 

konstaterades dock att normalfördelning antas även för dessa. 

Individuella poäng låg även längs regressionslinjen för kreativitet vilket tyder på 

normalfördelad data. De standardiserade felen var även de normalfördelade då spridningen för 

dessa låg runt 0 och fördelningen av poängen visade en rektangulär form. Enligt Mahalanobis 

distances förekom inga outliers och vår data innehöll dessutom inga fel över 3,3 eller under 

−3,3, vilket ytterligare stärker antagandet om avsaknaden av outliers. Med hjälp av Cook’s 

test gick det även att utesluta offending cases. Testen som genomfördes testade samtliga 

antaganden samtidigt och det var därför möjligt att konstatera att det inte fanns några outliers, 

att vår data var normalfördelad, att det fanns linjäritet och homoskedastisitet samt att datan 

var oberoende av fel. 

Prövningen av H1, det vill säga att en del av variansen i självupplevd kreativitet kan 

förklaras av typ av regulatory focus, typ av motivation samt grad av öppenhet för erfarenhet, 

resulterade i ett statistiskt signifikant resultat. Se tabell 1 för medelvärde, standardavvikelser 

och antal för samtliga variabler. De oberoende variablerna förklarade 39% av variansen i 

kreativitet, F(5, 68) = 10,16, p<0,0005. Justerat R2 var 0,39 och värdet för R2 var 0,43. 

Justerat R2 bör användas vid ett litet sampel då det säger mer om det sanna värdet i 
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populationen samt att det inte är lika förlåtande som R2 (Pallant, 2016). Då denna 

undersökning bestod av ett litet sampel (N=74) placerades vikten därför vid justerat R2. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv data för variablerna kreativitet, öppenhet för erfarenhet, inre motivation, yttre 

motivation, prevention focus och promotion focus 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse N 

Kreativitet 5,28 0,90 74 

Öppenhet för erfarenhet 3,94 0,45 74 

Inre motivation 5,19 0,77 74 

Yttre motivation  4,17 0,91 74 

Prevention focus 3,66 0,67 74 

Promotion focus 3,16 0,83 74 

 

Öppenhet för erfarenhet förklarade den största delen av variansen med β=0,477, när 

de andra oberoende variablerna var kontrollerade för. Efter det kom promotion focus 

(β=0,248), inre motivation (β=0,156), prevention focus (β=-0,098) och till sist yttre 

motivation (β=0,004). Både öppenhet för erfarenhet och promotion focus hade en unik 

signifikant påverkan när det kom till att predicera kreativitet, p<0,05. De resterande 

variablerna överlappade med de andra variablerna i modellen och hade därför ingen unik 

påverkan. Öppenhet för erfarenhet förklarade 20,61 % av variansen i kreativitet och 

promotion focus 3,76 %.  

Sammanfattningsvis förklarade öppenhet för erfarenhet, inre motivation, yttre 

motivation, promotion focus och prevention focus 39% av variansen i kreativitet. De två 

variabler som hade den största påverkan, som dessutom var signifikant unik, var öppenhet för 

erfarenhet med β=0,477 följt av promotion focus med β=0,248. Öppenhet för erfarenhet och 

promotion focus predicerade således kreativitet medan de andra variablerna endast 

korrelerade med kreativitet. 

Explorativ resultatanalys 

Det utfördes en explorativ analys av korrelationer då det fanns ett intresse i att granska 

och mäta sambandet mellan de olika variablerna. Detta då tidigare forskning gav indikationer 

på att sådana samband med största sannolikhet kunde existera och kunde vara av intresse för 

vidare forskning. Eftersom denna uppsats behandlar andra hypoteser används korrelationerna 

således inte för att förkasta eller bekräfta forskningshypotesen. Den explorativa analysen 

resulterade i att signifikanta korrelationer variabler emellan upptäcktes. Öppenhet för 

erfarenhet hade en signifikant, stark korrelation med kreativitet (r=0,55) och inre motivation 
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hade en signifikant, liten korrelation med kreativitet (r=0,28). Både prevention focus och 

promotion focus korrelerade signifikant med kreativitet där det för prevention focus uppstod 

en negativ liten korrelation (r=-0,23) och för promotion focus en positiv medelstor korrelation 

(r=0,40). Det fanns även ett antal signifikanta korrelationer mellan oberoende variabler (se 

tabell 2). Gränsdragningarna för styrkan hos korrelationer är 0,10-0,29 för en liten korrelation, 

0,30-0,49 för en medelstor korrelation och 0,50-1,00 för en stor korrelation (Rice & Harris, 

2005). 

 

Tabell 2 

Korrelationer för variablerna kreativitet, öppenhet för erfarenhet, inre motivation, yttre 

motivation, prevention focus och promotion focus 

Mått Variabel Kreativitet Öppenhet 

för 

erfarenhet 

Inre 

motivation 

Yttre 

motivation 

Prevention 

focus 

Promotion 

focus 

Pearsons 

Korrelation 

Kreativitet 1,00 0,55** 0,28** 0,12 -0,23* 0,40** 

 Öppenhet för 

erfarenhet 

- 1,00 0,02 0,01 -0,24* 0,18 

 Inre 

motivation 

- - 1,00 0,14 -0,12 0,41** 

 Yttre 

motivation 

- - - 1,00 0,31** 0,49** 

 Prevention 

focus 

- - - - 1,00 -0,01 

 Promotion 

focus 

- - - - - 1,00 

* = p < .05, ** = p < .01.  

 

Diskussion 

För att besvara studiens forskningshypotes om huruvida det går att predicera 

kreativitet utifrån variablerna öppenhet för erfarenhet, inre motivation, yttre motivation, 

promotion focus och prevention focus genomfördes en standard multipel regressionsanalys. 

Analysen resulterade som nämnt i ett statistiskt signifikant resultat för två av studiens 

oberoende variabler, öppenhet för erfarenhet och promotion focus, samt i ett antal intressanta 

signifikanta korrelationer. Trots att inte alla variabler kan predicera kreativitet anses modellen 

signifikant. Resultatet gör således att vi kan förkasta nollhypotesen och bekräfta delar av 

forskningshypotesen. Nedan följer en diskussion för var och en av studiens variabler kring hur 

det kommer sig att de kan, respektive inte kan, predicera kreativitet, vad de signifikanta 

korrelationerna kan bero på samt hur vår studie kan kompletteras av framtida forskning. 
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Vidare ges förslag på hur vetskapen om detta kan användas av företaget i fråga och andra 

arbetsplatser av liknande kreativa karaktär och slutligen diskuteras studiens begränsningar. 

Öppenhet för erfarenhet 

Öppenhet för erfarenhet är den främsta prediktorn för kreativitet och förklarar den 

största delen av variansen när de andra oberoende variablerna är kontrollerade för. Det här 

resultatet stämmer väl in på och bekräftar vad tidigare forskning har funnit där det har 

konstaterats att öppenhet för erfarenhet korrelerar med verbal kreativitet, kreativa prestationer 

samt att det även kan predicera kreativa prestationer oberoende av andra variabler (King et al., 

1996). Både Batey och Furnham (2006) och McCrae (1987) har även konstaterat att det finns 

en samvariation mellan öppenhet för erfarenhet och kreativitet samt att de två variablerna 

relaterar till varandra. Att dessa tidigare resultat kan bekräftas och stämmer in på vad vi fann 

på en kreativ arbetsplats är därför föga förvånande. 

Precis som Sternberg (1999) skriver så är kreativa människor eftertraktade på 

arbetsmarknaden då de utvecklar sitt tänkande genom erfarenhet och ett avståndstagande från 

att fastna i gamla tankemönster. Öppenhet för erfarenhet karakteriseras även av tendenser som 

tycks likna kreativitet och deras olika karaktärsdrag kan användas synonymt med varandra då 

de två variablerna följaktligen tycks ha mycket gemensamt. De som skattar sig högt på 

öppenhet för erfarenhet är fantasifulla, söker efter det nya och är intellektuellt nyfikna 

(McCrae & Costa, 1991). De har även en attityd som gör dem mottagliga för nya erfarenheter 

(Batey & Furnham, 2006). Kreativa människor utmärker sig genom att utveckla sitt tänkande 

och deras öppenhet för nya tankemönster. Även de är öppna för nya erfarenheter och ser dessa 

som möjligheter för ny kunskap (Sternberg, 1999). Precis som Caroll (1993) påstår så kan 

öppenhet för erfarenhet därför ses som utmärkande för en kreativ individ. 

Park et al. (2018) fann även en positiv koppling mellan innovation och öppenhet för 

erfarenhet. Innovation och nytänkande används synonymt och då nytänkande till stor del 

används för att beskriva kreativitet kan man anta att det finns en koppling mellan just 

innovation och kreativitet. En person kan dock inte vara innovativ om det inte erbjuds en 

stimulerande miljö (Park et al., 2018). Det kan således diskuteras om kreativa personer, 

speciellt på en reklambyrå, är just kreativa på grund av kombinationen av deras personlighet 

och arbetsmiljö. När en individ som skattar sig högt på öppenhet för erfarenhet befinner sig i 

en innovativ miljö kan denne således få utlopp för sin kreativa ådra. Med det här i åtanke går 

det att styrka att det är öppenhet som predicerar kreativitet, och inte åt andra hållet, då 

kreativitet inte kan träda fram utan öppenhet för erfarenhet. Den kreativa sidan är inneboende, 

men behöver både öppenhet för erfarenhet och en stimulerande miljö för att ge sig till känna. 
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För att bekräfta denna nyfunna tanke hade framtida forskning kunnat bedrivas med fokus på 

att undersöka kreativiteten på olika arbetsplatser med olika typer av miljöer.  

Regulatory focus 

Att promotion focus har en unik signifikant påverkan på kreativitet går i linje med 

Grant och Higgins (2013) beskrivning av en promotion fokuserad person som någon som 

bland annat tänker just kreativt. I sin beskrivning nämner Grant och Higgins (2013) ytterligare 

att promotion fokuserade personer ofta arbetar snabbt, drömmer stort och är bekväma med att 

ta risker. Om man ser till Björkman och Zika-Viktorssons (2008) definition av kreativitet som 

förmågan att bryta sig loss från etablerade perspektiv och förmågan till att skapa nytt kan det 

tänkas troligt att en kreativ individ även besitter de egenskaper, som ett promotion focus 

innebär.  

Vidare hävdar Grant och Higgins (2013) att promotion fokuserade individer ofta 

strävar efter yrken som kräver innovativt tänkande och kreativitet. Ett exempel på en sådan 

arbetsplats kan vara just en reklambyrå där de anställda mer eller mindre förväntas komma på 

nya idéer, ta risker och tänka utanför boxen. Att en person med ett promotion focus är 

innovativ kan likställas med att denna har förmågan att komma på nya idéer (NE, 2018).  

Som tidigare nämnt är det svårt att uttala sig om huruvida människor faktiskt är 

kreativa av sin natur, det vill säga om kreativitet är medfött, och vi kan därmed inte uttala oss 

om den biologiska orsaken bakom varför de promotion fokuserade personerna skattat sig högt 

på kreativitet. Som tidigare nämnt beskriver Grant och Higgins (2013) teori att personer med 

ett promotion focus tenderar att välja arbeten som präglas av kreativitet. Dessutom menar 

Runco (2007) att vår miljö påverkar hur mycket av vår reaktionsvidd vi utnyttjar. 

Tillsammans skulle dessa två teorier kunna utgöra en förklaring till att de anställda med ett 

promotion focus har en kreativ ådra, men som de först genom sina arbetsuppgifter och 

reklambyråns kreativa miljö får chansen att utveckla. Samtidigt kan vi inte heller garantera att 

de anställda inte skattat högt på kreativitet just av den anledning att de befinner sig i en 

kreativ och dynamisk miljö eller att de krav som ställs på dem att agera kreativt inte 

reflekteras i deras svar. Att de egenskaper som utmärker en promotion fokuserad person och 

en kreativ person liknar varandra samt att de items i work regulatory focus scale och 

creativity scale som undersöker dessa två personlighetsdrag är nära besläktade med varandra 

(se bilaga 1) bekräftar dock studiens resultat som tyder på att promotion focus kan predicera 

kreativitet.  

Vetskapen om att det finns anställda på reklambyrån med ett promotion focus skulle 

kunna användas av ledningen för att effektivisera verksamheten och utveckla samarbetet på 
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arbetsplatsen. Förutom, som Grant och Higgins (2013) rekommenderar, att som chef stötta 

kreativa lösningar, ha långsiktiga visioner och gilla förändring kan det för ledingen även vara 

till fördel att fundera över hur de utformar mål och ger feedback till sina anställda. En person 

med ett promotion focus arbetar exempelvis som mest effektivt då målen är utformade som 

positiva scenarion som denne kan jobba mot och motiveras av tanken på belöningar av olika 

slag (Grant & Higgins, 2013). Under själva arbetsprocessen mår personer med ett promotion 

focus bäst av, till skillnad från exempelvis påminnelser om deadlines eller uppmaningar till att 

arbeta hårdare, indikationer om att de är på rätt spår och uppmuntringar. Efter avslutad 

uppgift förväntar sig promotion fokuserade individer beröm och feedback av positiv karaktär 

(Grant & Higgins, 2013). Om en chef bistår med dessa förutsättningar kommer anställda med 

ett promotion focus få utlopp för sin kreativitet i denna stöttande miljö.  

Prevention focus är i vår studie inte en signifikant prediktor för kreativitet och styrker 

därmed inte vår forskningshypotes. Däremot finns en signifikant negativ korrelation med 

relativt liten effektstorlek mellan prevention focus och kreativitet som är värd att notera. Trots 

att kausalitet inte kan påvisas bekräftar detta vad Grant och Higgins (2013) talar om angående 

vilket regulatory focus en person har. Grant och Higgins (2013) beskrivning av en prevention 

fokuserad person är nämligen att de har ett metodiskt och analytiskt arbetssätt, är rädda för att 

misslyckas, har en känsla för detaljer samt att de inte är lika kreativa som promotion 

fokuserade personer. Prevention fokuserade personer väljer, enligt Grant och Higgins (2013), 

yrken där de får användning av sin analytiska, noggranna sida. Om detta stämmer överens 

med de anställda på reklambyrån skulle det kunna tänkas att de har en av de mindre kreativa 

arbetsrollerna på arbetsplatsen. Trots att prevention focus inte predicerar kreativitet kan 

vetskapen om att det finns anställda med ett prevention focus på arbetsplatsen även den vara 

till nytta för ökad trivsel och effektivisering. Genom att följa Grant och Higgins (2013) 

rekommendationer kan ledningen på reklambyrån exempelvis utforma kortsiktiga mål, 

värdesätta regler, använda sig av incitament som tyder på negativa konsekvenser och behöver 

inte vara rädda för att ge feedback i form av kritik till sina anställda med prevention focus.  

Motivation 

Resultatet visar att någon statistisk signifikant prediktion inte kan göras för varken 

inre eller yttre motivation när det kommer till kreativitet. Inte heller visar resultatet av 

undersökningen någon signifikant korrelation mellan yttre motivation och kreativitet. Dock 

fanns en signifikant, positiv korrelation med relativt liten effektstorlek mellan inre motivation 

och kreativitet. Motivation påverkas både av den sociala miljön och individuella skillnader i 

kausalitetsorientering (Gagné & Deci, 2005). Liknande gäller som tidigare nämnt även för 
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kreativitet, där såväl genetik som miljö är påverkande faktorer (Runco, 2007). Det faktum att 

undersökningen visar på en positiv korrelation mellan inre motivation och kreativitet skulle 

således kunna ha påverkats av den miljö som deltagarna agerar i som tredje bakomliggande 

faktor.  

Ständig förnyelse och kreativ förmåga är på många företag idag krav (Björkman & 

Zika-Viktorsson, 2008). Men sättet man motiverar sina anställda skulle kunna utgöra en 

avgörande faktor i fråga om huruvida kreativitet faktiskt förekommer eller ej. Grad av 

reglering är direkt avgörande i fråga om vilken motivationstyp som är aktuell (Gagné & Deci, 

2005). Dessutom menar Gagné och Deci (2005) att yttre motivation kan hämma effektiv 

prestation, särskilt i de fall där uppgiften kräver kreativ kognitiv flexibilitet. Denna teori 

stämmer väl överens med den positiva korrelation som studien visar och man skulle således 

kunna resonera kring möjligheten att inre motivation är en prediktor för kreativitet trots att 

denna i undersökningen inte visade någon signifikant unik påverkan. Orsaken bakom detta 

skulle kunna ligga i för hög korrelation med de andra variablerna och den unika påverkan blir 

på så vis utpartialiserad. Att undersöka detta samband vidare i framtida studier hade därför 

varit intressant för att ta reda på hur det kausala sambandet faktiskt ser ut. 

På samma sätt skulle kreativitet kunna utgöra en avgörande faktor i fråga om vilken 

typ av motivation som blir aktuell. Att inre motivation och kreativitet korrelerar indikerar 

alltså att kreativitet och den autonomiska motivationstypen på något vis är samvarierande. 

Däremot verkar kreativitet och de olika typerna av yttre motivation som kännetecknas av 

kontroll och yttre reglering inte ha något samband. Björkman & Zika-Viktorsson (2008) 

beskriver som tidigare nämnt kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från 

etablerade perspektiv” (s.12). Det går att resonera kring det faktum att frigörelse från 

etablerade perspektiv och kontroll i hög utsträckning utgör varandras motsatser och att det 

således är denna förmåga som avgör varför inre motivation uppstår. 

Resultatet visar även att såväl inre som yttre motivation är förekommande bland 

medarbetarna på reklambyrån vilket tyder på att motivation i båda dess former bör tas hänsyn 

till i arbetet. Vidare kan man begrunda om detta innebär att många som väljer att arbeta inom 

reklambranschen drivs av såväl inre som yttre motivation, men att det endast är inre 

motivation som är relaterad till den kreativa förmågan.  

Hur relationen mellan amotivation och kreativitet ser ut har i denna studie valts att 

utelämnas då intresset låg i att undersöka vilken typ av motivation – i de fall där motivation 

faktiskt är förekommande – som skulle kunna predicera kreativitet. Detta resulterade i att 
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deltagarna behövde svara på fyra items i enkäten som inte analyserades, vilket skulle kunna 

anses onödigt. 

Slutsats  

I jämförelse med normvärdet kan det konstateras att medelvärdet för kreativitet i den 

här studien är högt, vilket indikerar en hög nivå av kreativitet på arbetsplatsen. 

Sammanfattningsvis kan arbetsgivaren alltså mäta öppenhet för erfarenhet och promotion 

focus för att få en mer nyanserad bild av den arbetssökandes kreativitet och på så sätt 

bibehålla, och möjligtvis även höja, nivån av kreativitet på byrån. När detta sker kan således 

företaget fortsätta med sitt arbete, att skapa kreativa lösningar och produkter till sina kunder. 

På det här viset förblir de relevanta och i framkant inom sin bransch. Som tidigare nämnt kan 

även vetskapen om var ens anställda befinner sig på dessa variabler underlätta samarbetet 

samt ge ledningen på även andra företag bättre riktlinjer när det kommer till hur de ska 

hantera och bemöta sin personal. Om förståelsen för varandra ökar kan det leda till att 

arbetsklimatet även blir mer stöttande, stimulerande och förstående, vilket kan tänkas bidra 

till ett mer effektivt arbete som kan fortlöpa obehindrat med färre konflikter grundade i icke 

kompatibla arbetssätt. 

Begränsningar 

Vi är medvetna om det faktum att enkäten kan upplevas omfattande och lång, 

någonting som skulle kunna ha resulterat i fatigue och övningseffekter. Dock är detta 

någonting som bedöms nödvändigt för att få tillförlitliga och uttömmande svar som på bästa 

möjliga sätt besvarar hypotesen. Eftersom branschen är jämförelsevis kreativ till sin art, fanns 

en tendens till takeffekt vid mätning av denna faktor. Detta är dock något som vi väljer att 

acceptera då vi anser att reklambyrån utgör en god källa för variablerna vi vill undersöka.  

Att använda sig av självskattningsskalor är inte heller oproblematiskt. Självskattningar 

är subjektiva och kan, beroende på vilken kontext de genomförs i, påverkas av social 

önskvärdhet (Batey & Furnham, 2006). För vår studie skulle detta kunna innebära att 

deltagarna, som befinner sig i en explicit kreativ miljö, exempelvis skattar sig själva högt på 

de påståenden som har med kreativitet att göra då detta förväntas av dem. Ett alternativ hade 

varit att låta någon annan skatta deltagarnas personlighet utifrån enkätens olika items men 

som Batey och Furnham (2006) påpekar hade problematiken kring vem denna person i så fall 

skulle vara då istället blivit aktuell. Självskattningsskalor har, trots sina risker, vissa teoretiska 

fördelar (Tsai et al., 2015). Enligt Janssen (2000) är en av fördelarna att människor är 

medvetna om subtiliteterna i sin personlighet och därmed är benägna att skatta sin egna 

personlighet korrekt. Många studier har använt sig av självskattningsskalor för att få en så 
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omfattande bild av individuella skillnader som möjligt (Tsai et al., 2015). Med tanke på den 

redan omfattande användningen av självskattningsskalor och dess fördelar valdes dessa för att 

undersöka våra variabler.  

Det finns även risker med att använda sig av internet när det kommer till distribuering 

av enkäter. Ett sådant är stickprovsbias med risk för både svarsfrekvensbias och urvalsbias 

vilka båda kan hota urvalets representativitet. Shaughnessy et al. (2015) menar att risken med 

svarsfrekvensbias, det vill säga låg svarsfrekvens, finns hos samtliga datainsamlingsmetoder 

men har visat sig vara högre hos internetundersökningar jämfört med exempelvis mail- eller 

telefonundersökningar. Urvalsbias inträffar när någon egenskap hos urvalet blir under- eller 

överrepresenterad så att urvalet inte längre reflekterar de egenskaper som finns i populationen 

(Shaughnessy et al., 2015). Med tanke på att studiens population är samtliga anställda vid en 

svensk reklambyrå och att urvalet som ämnar att representera populationen består av anställda 

vid samma reklambyrå utgör urvalsbias därför inte ett så stort hot. Svarsfrekvensbias å andra 

sidan är ett hot som var högst aktuellt men som överkoms genom kontinuerliga påminnelser 

om att fylla i enkäten. Det är med tanke på detta och de fördelar med digitala enkäter som 

tidigare nämnts som beslutet att genomföra en internetbaserad undersökning fattades.  
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Personlighetsegenskapers relation till arbetsroll
Enkäten består av 4 delar och beräknas ta max 10-15 minuter. De respektive delarna utgörs av 
standardiserade personlighetstester och består av X antal påståenden där du kommer få skatta hur 
väl dessa stämmer in på dig i förhållande till din roll i företaget.           

För att uppnå god kvalité i studien behövs så hög svarsfrekvens som möjligt och vi hade därför 
uppskattat ditt deltagande. 

Tack på förhand!   
Vanja Johnson, Josefin Wallin & Elin Altergård 

* Required

Skip to question 1.

Informerat samtycke
Syftet med denna studie är att undersöka personlighetsegenskaper i relation till arbetsroll. Deltagande 
är frivilligt och svaren som erhålls kommer endast nyttjas för den här undersökningen och redovisas i 
en vetenskaplig rapport. Deltagandet kommer att vara anonymt och det kommer inte gå att urskilja 
enskilda svar från resultatet. Du kan närsomhelst under undersökningens gång avbryta ditt 
deltagande. Efter studiens avslutande kommer det finnas möjlighet att ta del av resultatet. Dessa 
omständigheter och villkor har sin grund i vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
  
Se nedan vad som förväntas av dig som deltagare. 
-          Se till att avsätta tillräckligt med tid för undersökningen, stressa inte igenom svaren 
-          Läs igenom frågor och påståenden noggrant innan du svarar 
-          Svara på enkäten individuellt och sanningsenligt 
-          Svara på frågorna utifrån dina egna uppfattningar 

1. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt, att jag kan avbryta när jag vill, att mina
svar är anonyma och att mina personliga svar inte kommer gå att identifiera i
rapporteringen av undersökningen *

Check all that apply.

 Ja

Demografiska frågor
Dessa frågor är inte obligatoriska för att delta i studien.

2. Kön?

Mark only one oval.

 Kvinna

 Man

 Annat

 Vill ej ange

3. Ålder?

4. Arbetsområde/Arbetsroll?
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Del 1 av 4
I denna del ska du skatta ditt svar på en skala 1-5

Jag...

5. 1. Har svårt att förstå abstrakta idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

6. 2. Är full av idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

7. 3. Har utmärkta idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

8. 4. Har ett rikt ordförråd *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

9. 5. Förstår saker snabbt *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

10. 6. Är fantasilös *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis
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11. 7. Ägnar tid åt att fundera på saker *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

12. 8. Är ointresserad av abstrakta idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

13. 9. Använder svåra ord *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

14. 10. Har en vild fantasi *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stämmer inte alls Stämmer precis

Del 2 av 4
I denna del ska du skatta ditt svar på en skala 1-7

Generellt gör jag saker...

15. 1. För att få positiva känslor *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

16. 2. För att jag inte vill göra vissa människor besvikna *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt
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17. 3. För att hjälpa mig själv bli personen jag strävar efter att bli *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

18. 4. För att jag tycker om att göra intressanta upptäckter *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

19. 5. För att jag är väldigt hård mot mig själv om jag inte gör dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

20. 6. På grund av tillfredsställelsen jag får när jag blir skickligare *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

21. 7. Trots att jag inte ser fördelen med vad jag gör *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

22. 8. På grund av känslan av välmående jag får när jag utför dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

23. 9. För att jag vill betraktas på ett mer positivt sätt av vissa personer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt
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24. 10. För att jag väljer dem som medel för att nå mina mål *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

25. 11. För nöjet i att få ny kunskap *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

26. 12. För att jag hade känt mig skyldig om jag inte hade gjort dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

27. 13. För tillfredsställelsen jag får när jag bemästrar det jag gör *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

28. 14. Trots att det inte gör någon skillnad om jag gör dem eller inte *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

29. 15. För den tillfredsställande känslan jag får när jag gör dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

30. 16. För att visa andra vad jag är kapabel till *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt
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31. 17. För att jag har valt dem för att uppnå det jag strävar efter *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

32. 18. För nöjet att lära mig nya och intressanta saker *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

33. 19. För att jag tvingar mig själv att göra dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

34. 20. För tillfredsställelsen jag känner när jag försöker utmärka mig i det jag gör *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

35. 21. Trots att jag inte har någon god anledning för att göra dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

36. 22. För de behagliga känslor jag upplever *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

37. 23. För att uppnå prestige *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt
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38. 24. För att jag väljer att investera mig själv i det som är viktigt för mig *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

39. 25. För nöjet att lära mig olika intressanta fakta *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

40. 26. För att jag hade mått dåligt av att inte göra dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

41. 27. För tillfredsställelsen jag känner när jag överträffar mig själv *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

42. 28. Trots att jag inte tycker att det är värt besväret *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Stämmer inte alls Stämmer helt

Del 3 av 4
I denna del ska du skatta ditt svar på en skala 1-5

43. 1. Jag fokuserar på att slutföra mina arbetsuppgifter korrekt för att öka min arbetstrygghet
*

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

44. 2. På jobbet fokuserar jag på att slutföra mina tilldelade ansvarsuppdrag *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med
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45. 3. Att uppfylla mina plikter på jobbet är väldigt viktigt för mig *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

46. 4. På jobbet strävar jag efter att leva upp till de ansvar och plikter som jag har fått tilldelat
av andra *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

47. 5. På jobbet fokuserar jag oftast på att slutföra uppgifter som kommer att stödja mitt
behov av arbetstrygghet *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

48. 6. Jag gör allt jag kan för att undvika förlust på jobbet *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

49. 7. Jobbsäkerhet är en viktig faktor för mig i när jag letar efter arbete *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

50. 8. Jag riktar min uppmärksamhet mot att undvika misslyckande på arbetet *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

51. 9. Jag är väldigt försiktig med att utsätta mig för potentiella förluster på jobbet *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med
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52. 10. Jag tar chanser på jobbet för att maximera framgång vilket är mitt mål *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

53. 11. Jag tenderar att ta risker på jobbet för att uppnå framgång *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

54. 12. Om jag hade fått chansen att delta i ett högrisk- och högbelönings projekt hade jag
definitivt tagit den *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

55. 13. Om mitt jobb inte hade tillåtit mig att avancera, hade jag sannolikt hittat ett nytt *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

56. 14. Möjligheten till att växa är en viktig faktor för mig när jag letar efter jobb *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

57. 15. Jag fokuserar på att genomföra arbetsuppgifter som gynnar avancering *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

58. 16. Jag spenderar en hel del tid på att visualisera hur jag skall uppnå mina aspirationer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med
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59. 17. Mina prioriteringar på arbetet påverkas av en tydlig bild av vad jag strävar efter att bli *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

60. 18. På jobbet motiveras jag av mina förhoppningar och aspirationer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

Del 4 av 4
I denna del ska du skatta ditt svar på en skala 1-7

61. 1. Jag föreslår nya sätt att uppnå mål *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

62. 2. Jag kommer med nya och praktiska idéer för att förbättra utförande *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

63. 3. Jag letar upp nya teknologier, processer, tekniker och/eller produktidéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

64. 4. Jag föreslår nya sätt för att förbättra kvalité *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

65. 5. Jag är en god källa till kreativa idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med
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66. 6. Jag är inte rädd för att ta risker *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

67. 7. Jag förespråkar idéer till andra och kämpar för dem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

68. 8. Jag uppvisar kreativitet på mitt arbete när jag får chansen *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

69. 9. Jag utvecklar lämpliga planer och scheman för implementeringen av nya idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

70. 10. Jag har ofta nya och innovativa idéer *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

71. 11. Jag kommer på kreativa lösningar på problem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

72. 12. Jag har ofta en uppfriskande inställning till problem *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med
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73. 13. Jag kommer på nya sätt att utföra uppgifter *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5 6 7

Håller inte alls med Håller helt med

TACK!
Stort tack för ditt deltagande!  
Önskar du återkoppling eller har frågor eller funderingar vänligen kontakta:  
mhi14vjo@student.lu.se,  
bev15jwa@student.lu.se eller 
bev15eal@student.lu.se 


