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Abstract 

The dilemma whether there is a connection between mad people and geniuses have been 

discussed ever since the time of Aristoteles. The aim of this work is to treat the current and 

relevant research on the subject, to clarify if there really is a link between madness and 

genius. The method that was used consisted of examination and evaluation of relevant 

literature to receive results. The results were then analysed and discussed to state a final 

conclusion. Broadly speaking, a connection between madness and genius does exist in terms 

of mood disorder and creativity. The mood disorders referred to is primarily bipolar disorder 

and schizophrenia. However, since the majority of the studies done are based on statistical 

methods the evidence for this statement is still considered as vague. Therefore further 

research is necessary to ascertain the various theories that are brought up in this report to 

eventually state a final conclusion.    

1 



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning s. 3 

 1.1 Syfte och frågeställning s. 3 

 1.2 Avgränsningar  s. 4   

 1.3 Disposition av uppsatsen s. 4 

2. Metod  s. 4   

3. Resultat Litteraturstudie   

 3.1 Fakta om kreativitet och psykisk sjukdom s. 5 

 3.2 Forskningsmetoder för psykisk sjukdom och kreativ förmåga s. 6 

 3.3 Fakta utifrån utvalda källor s. 7 

4. Analys s. 13 

5. Slutsatser / Avslutande diskussion s. 15 

Källförteckning s. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



1. Inledning  

“Inget äkta geni utan ett stråk av galenskap” ska Aristoteles ha sagt. Under historiens gång 

har uttrycket vandrat fram och tillbaka mellan förmodad myt respektive sanning. En del 

hävdar att det är en myt som medvetet byggdes upp av intelligentsian under Romantiken. 

Detta för att behålla sin position i samhället efter att Napoleon hade störtats och den enskilda 

individens vikt hade börjat lyftas fram. Man hänvisade tillbaka till den gamla myten för att 

kunna prata fritt på ett annars ganska farligt sätt. På senare år har psykiatriker och psykologer 

tagit över frågan genom att utföra studier. En av de första med att göra detta var den 

italienska psykiatrikern Lambroso, under 1800talet. Han hävdade, liksom Aristoteles, att 

genialitet inte kunde vara möjligt utan galenskap. Genialitet var en konstitutionell defekt som 

visade sig genom galenskap. Detta var dock inte något som kunde accepteras av folket och 

hans idéer föll istället i vanriktning. Ändå försöker andra forskare än idag få svar på denna 

fråga.  2

 

Det finns många olika typer av genialitet, bland andra IQ och kreativitet. Undersökningar på 

frågan om likheter mellan genier och galna har visat på kopplingar mellan främst genier i 

form av exceptionellt kreativa människor. Dessa har förmåga att skapa nya produkter som är 

originella, meningsfulla och användbara. Aspekten av frågan som ska representera galenskap 

har visat sig kopplas till psykiska sjukdomar som bipolär sjukdom och schizofreni.  3

 

Både kreativitet och psykisk sjukdom centreras till hjärnan. När information tas in från 

människans sinnen skickas de via nervbanor till ett omkopplingscentra i hjärnan, thalamus. 

Där leds impulserna vidare till hjärnbarken. På utsidan av thalamus sitter den inre kapseln 

som består av ett stort antal nervtrådar. Dessa förmedlar impulser mellan hjärnbarken och 

övriga delar av det centrala nervsystemet. Den inre kapseln avgränsas utåt av de basala 

ganglierna. I thalamus bakre del omkopplas även syn och hörselimpulser till hjärnbarken.  4

Detta har visat sig vara väsentligt för en del av den senast utförda forskningen på området. 

1.1 Syfte och frågeställning 

2 UR, 2011 
3 Ibid 
4 Nationalencyklopedin  
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Syftet med denna rapport är att få en ökad förståelse för bakomliggande faktorer till psykisk 

sjukdom och hög kreativ förmåga. Detta sker genom jämförelser samt diskussion kring 

slutsatser och resultat från valda publicerade studier, som krävs för att kunna besvara 

frågeställningen. Finns det någon koppling mellan psykisk sjukdom och kreativitet?  

1.2 Avgränsningar 

I denna rapport begränsas begreppet galenskap främst till de psykiska sjukdomarna bipolär 

sjukdom och schizofreni. Detta då det främst är dessa som har visats ha potentiella 

kopplingar till kreativitet. Kreativitet begränsar begreppet genialitet i denna rapport. 

1.3 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen börjar med en inledning där ämnet presenteras för läsaren. Därefter beskrivs 

metoden för hur uppsatsen har utformats, följt av resultatdelen med mer djupgående fakta om 

psykisk sjukdom och kreativ begåvning, samt forskningsmetoder och fakta utifrån utvalda 

källor. Därefter görs en analys samt en diskussion som sammanfattar och drar slutsatser 

utifrån analysen.  

2. Metod 

Under denna studie har inga egna experiment eller studier utförts, utan istället har olika 

forskningsstudier samt litteraturstudier använts som utgångspunkt för att undersöka 

frågeställningen. Grunden har legat i jämförelse och analys av utvalda källor. Fördelen med 

denna metod är att den ger en bra överblick på forskning och resultat som hittills gjorts i 

området. En tänkbar nackdel är däremot att, uppsatsen exempelvis inte tar hänsyn till något 

eget utfört experiment/undersökning, vilket förutsätter en stor tillit till de studier som 

används.  

Källorna som tas upp diskuterar både psykologiska och hypotetiska förklaringar till ett 

samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom, liksom potentiella biologiska förklaringar 

till det. Eftersom att de biologiska upptäckterna är relativt nya i området och därav ganska få, 

kan diskussionen bli något begränsad.  

De källor som valts för att undersöka relationen mellan psykisk sjukdom och kreativtet har 

valts bland annat för att de är några av de mest omfattande studierna som gjorts på området 

och därav tillhandahåller mest information. Utvalda källor är en blandning av studier utförda 
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av forskare och deras forskarlag samt litterära studier med slutsatser dragna baserade på 

andra studier som gjorts. Källornas bakgrund och historia har granskats, vilket gjorde det 

möjligt att bekräfta källorna som pålitliga för denna undersökning. Det måste dock 

poängteras att en väl tilltagen, djupgående granskning inte är möjlig avseende alla källor, och 

därför är en fullständig tillit till studierna svår att åstadkomma. I denna rapport är dock de 

källor som används för jämförelse och diskussion valda efter noggrant övervägande.  

3. Resultat Litteraturstudie  

3.1 Fakta om kreativitet och psykisk sjukdom 

Kreativt skapande uppfylls av två kriterier; nyskapande och originellt samt meningfullt och 

användbart. Erkänt kreativa människor har en komplex personlighetsprofil. De har perioder i 

sina liv med utåtvändhet samt perioder där de är inåtvända. När de är utåtvända är de 

fantasifulla och öppna för nya idéer och tankesätt. När de har inåtvända perioder är de 

introverta, de lyckas bearbeta en idé till en produkt. De besitter inte minst en idérikedom utan 

har även förmågan att se ovanliga samband.   5

 

Man skiljer på konvergent och divergent tänkande. Konvergent tänkande innebär färdigheter 

för klassisk problemlösning med en korrekt lösning. Detta kan man koppla till konventionell 

IQ. Divergent tänkande innebär möjlighet att se flera lösningar och samband i problem. Hos 

kreativa människor är divergent tänkande utmärkande.  6

 

Bipolär sjukdom innebär återkommande humörsvängningar vilka är cykliska och extrema. 

Humörsvängningarna visar sig antingen som perioder av mani eller depression. Mani är en 

distinkt period, åtminstone en vecka, under vilken personen upplever euforiskt eller irritabelt 

humör. Känsla och utstrålning av storslagenhet samt okritisk självförtroende är ofta 

observerat. Under en manisk period ökar målinriktningen och graden av aktivitet kan bli så 

hög att den resulterar i försämring av funktionaliteten.  Depressionen kännetecknas av 7

minskad livsglädje, nedstämdhet och ångest.  8

 

5 UR,  2011 
6 Ibid 
7 Neihart & Mureen, 1998  
8 Vårdguiden, 2013 
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Schizofreni är ett psykiskt syndrom som visar sig genom ett flertal antingen positiva eller 

negativa symptom. De positiva symtomen uttrycks i form av hallucinationer, 

vanföreställningar och tankestörningar. De negativa symptomen är känslomässig avflackning, 

apati, ambivalens samt oförmåga att känna lust och glädje.  Den största riskfaktorn för 9

insjukning är ärftlighet.  10

 

Avvikelser i det dopaminerga systemet har länge varit känt för att kunna ha betydelse för 

utvecklingen av schizofrena symptom. Redan för över 40 år sedan formulerades den klassiska 

hypotesen om att en överaktivitet av dopaminerg transmission kan vara en potentiell 

förklaring till schizofreni.  Hypotesen grundade sig i observationen om att alla 11

antipsykotiska läkemedel till någon grad innehöll dopamin D2receptorblockad. Dopamin är 

en signalsubstans i nervsystemet som har en särskilt betydande roll i tre områden i hjärnan; 

det extrapyramidala systemet, belöningssystemet och som blockad på hormonet prolaktin. 

Det dopaminerga bansystemet består av de mesokortikala och mesolimbiska systemen samt 

de nigrostriatala och tuberoinfundibulära banorna. De två förstnämnda är de som är 

intressanta för ämnet då det är där receptorerna för dopamin främst finns lokaliserade. 

Dopamin binder i huvudsak till två receptorgrupper, dopamin D1receptorer och dopamin 

D2receptorer. D1receptorerna är främst aktiva i det mesostriala systemet som sträcker sig 

från mitthjärnan till främre delen av storhjärnan (neokortex i framloben). Området styr 

framförallt kognition, exekutiva funktioner, emotioner och affekt. D2receptorerna är aktiva i 

det mesolimbiskamesokortikala systemet. Det ger dopaminsignaler från mitthjärnan till 

främre delen av storhjärnan och inverkar på känsloupplevelser och beteende.  Eftersom de 12

antipsykotiska läkemedlen generellt minskade de positiva symptomen av schizofreni, ansågs 

teorin just mest relevant för dem. Detta kunde delvis fastställas genom att dopaminagonister 

så som amfetamin eller andra droger också kan framkalla psykotiska symptom som på många 

vis liknar de positiva symptomen vid schizofreni.   13

 

3.2 Forskningsmetoder för psykisk sjukdom och kreativ förmåga  

9 Nationalencyklopedin  
10 Hjärnfonden  
11 Weinberger & Laurelle, 2002 
12 Nationalencyklopedin 
13 Weinberger & Laurelle, 2002 
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Positronemissonstomografi eller PETscanning är en metod som används i somliga av de 

valda studierna som studerats för att undersöka dopaminreceptorer och dess koppling till 

divergent tänkande. Metoden är välanvänd för att kartlägga sjukdomar i hjärnan genom att 

mäta den kemiska ämnesomsättningen i organ eller vävnadselement. Undersökningen är 

nukleärmedisinsk och fungerar på så sätt att patienten injiceras med en radionuklid. 

Spårämnena tas upp i kroppens mjukvävnader och celler som har en förändrad 

ämnesomsättning och sänder ut gammastrålning. Dessa blir sedan registrerade av 

PETscannern som på matematisk väg, liknande datortomografens, räknar fram 2D eller 3D 

bilder av det undersökta området.    14 15

 

Bild 2. Bilden visar PETscanning för områdena A. thalamus och B.striatum.   16

 

Dessa bilder användes i både De Manzanos samt Weinberger och Laurelles undersökningar 

för att kalkylera ut bindningspotentialen hos D2receptorer. Detta med den förenklade 

modellen bindningspotential (BP) är ekvivalent mot produkten av receptor densitet (Bmax) 

och affinitet (1/Kd).     17 18

 

Majoriteten av metoderna som använts i studier som valts ut är statistiska. Dessa förklaras 

närmre i respektive resultatdel.  

 

14 Nationalencyklopedin 
15 Netdoktor, 2010  
16 De Manzano m.fl., 2010 
17 Ibid 
18 Weinberger & Laurelle, 2002  
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3.3 Resultat utifrån utvalda källor 

Enligt Rothenberg och Bukhardt finns det likheter i tankeprocesserna hos maniska, 

psykotiska och exceptionellt kreativa människor. Psykotiskt tänkande övergår sällan i kreativ 

produktion utan en minskning av psykosen, men det finns bevis för att kreativa processer 

ibland övergår i psykotiska. Translogiskt tänkande karaktäriserar både psykos och hög 

kreativitet. Translogiskt tänkande innebär en typ av föreställning där tankeprocesser 

överskrider de vanliga formerna av det ordinära logiska tänkandet. En del av det innebär att 

ha förmåga att tänka utanför de logiska gränserna samt att söka motsatser till lösningar, för att 

hitta flera svar som inte verkar självklara. En annan del innebär att överlagra eller 

sammanföra flera diskreta objekt till en gemensam enhet. Första delen tenderar att 

förekomma i början av det kreativa arbetet, när idéer uppkommer, medan andra delen 

karaktäriserar utvecklingen av den kreativa idéen. Den första delen av tankeprocessen visar 

sig vara lik i både psykotiskt och translogiskt tänkande med några få subtila skillnader.  19

 

Även Jamison drar slutsatsen om att det finns en kognitiv länk mellan kreativitet och 

galenskap. Många av de kognitiva förändringar som karaktäriserar mani och hypomani är 

även typiska för kreativitet; såsom rastlöshet, praktfullhet, lättretlighet, intensifierade 

sensoriska system och känslor samt snabbare tankeprocesser. Potentialen för kreativitet 

förstärks vid vissa specifika mentala tillstånd. De kemiska och anatomiska processer som 

ansvarar för de kognitiva förändringarna som sker vid kreativa samt maniska tillstånd har 

ännu inte förklarats.   20

 

Perioder av kreativ produktion föregås av ett upphöjt humör, vissa typer av humör öppnar 

upp tankar och tillåter högre grad kreativitet. Depression kan ha en viktig kognitiv influens på 

den kreativa processen. Depression kan sakta ner hastigheten, ge perspektiv på tankar och 

känslor, eliminera överskotts eller irrelevanta tankar samtidigt som den ökar fokus och 

tillåter struktur av nya ideer.   21

 

19 Rothenberg & Bukhardt, 1984 
20 Jamison, 1989 
21 Neihart, 1998 
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Simon Kyaga, med forskarteam, utförde 2014 den hittills största studien i frågan med tesen 

“har patienter med psykisk sjukdom oftare kreativa yrken än ickediagnostiserade personer?”. 

I svenska register fanns ca 40 000 personer med diagnosen schizofreni och ca 30 000 

personer med diagnosen bipolär sjukdom. Till dessa undersöktes även släktingar i 3 led. 

Kreativa yrken gavs en snävare och en vidare definition. Den snävare definitionen kallades 

för artistic occupations (AO) och infattade klassiskt kreativa yrken som författare, konstnär 

och målare. Den vidare definitionen kallades för creative class (CC) och innefattade 

problemlösare, i princip människor med en högre, teoretisk universitetsutbildning. I 

definitionen AO föll ca 64 000 personer in, medan ca 1,5 miljoner personer definierades 

genom gruppen CC. Mätningar gav resultaten att personer med schizofreni och bipolär 

sjukdom oftare har klassiskt kreativa yrken samt att föräldrar, syskon och barn till personer 

med schizofreni och bipolär sjukdom oftare har klassiskt kreativa yrken. Därefter ställdes 

frågan om detta är ett generellt samband som finns mellan alla psykiska sjukdomar och 

kreativitet. Unipolär depression jämfördes på samma sätt men där blev sambandet inte 

detsamma. Det fanns en desto starkare koppling mellan bipolär sjukdom och de kreativa 

yrkena än mellan schizofreni och dessa. Dessutom blev resultatet att framförallt 

1agradssläktingar hade ökad kreativitet.  22

 

Bild 3. Ukurvan tyder på att ökade symptom leder till en viss grad till ökad kreativitet, men 

när symptomen blir för kraftiga sjunker kreativiteten tillbaka.  23

 

22 Kyaga, 2014 
23 Ibid 
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Simon Kyaga tar även upp en annan aspekt kring ämnet. Eftersom att psykisk sjukdom inte 

gynnar mänskligheten faller detta inte in i teorin om evolutionen och naturligt urval. Han 

belyser att det måste finnas något positivt som kommer med tillstånden vilket kompenserar 

för det negativa. Kopplingen till kreativitet kan vara just det. Detta kan jämföras med en 

påfågels stjärtfjädrar. Liksom dessa uppfattas kreativitet som attraktivt. Fjädrarna, och även 

den psykiska sjukdomen, uppfyller dock inget syfte ur överlevnadssynpunkt men blir ändå 

eftertraktat vilket ger generna möjlighet att spridas vidare.  24

 

De Manzano med forskarteam menar att länken mellan kreativitet och psykisk sjukdom ligger 

i divergent tänkande. De hänvisar till Reuter  med forskarlag som i sin studie från år 2006 25

upptäckte en korrelation mellan divergent tänkande och varianter av D2receptorgenen DRD2 

TAQ IA. Hög kreativitet observerades i bärare av A1 allelen (genvariant). Upptäckten var i 

linje med annan funktionell avbildningsforskning som visade på D2 systemets involvering i 

den kognitiva flexibiliteten,  något som är en viktig komponent i divergent tänkande. Utöver 

detta indikerade även resultaten att divergent tänkande är relaterat till regionala skillnader i 

täthet av D2 receptorer, då genen har visat förändringar i bindningspotentialen hos 

D2receptorer både i den strimmiga kroppen och områden utanför.  26

 

24 Ibid 
25 Reuter, 2005 
26 De Manzano m.fl., 2010 
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Bild 4. Det röda området på bilden kallas strimmiga kroppen, striatum och är en del av de 

basala ganglierna inuti storhjärnan. Det befinner sig snett framför talamus i båda 

hjärnhalvorna.  27

 

Vidare ställde De Manzano med forskarteam hypotesen att en högre förmåga av divergent 

tänkande är associerat till en underaktivitet av D2 receptorer i thalamus och/eller en 

överaktivitet av D2receptorer i striatum. Detta baserat dopaminteorin om schizofreni vilket 

pekar på just en låg täthet av D2receptorer i thalamus hos obehandlade schizofrena patienter. 

Utöver detta baserades hypotesen också på resultat från Weinberger och Laurelles studie som 

genom diverse både empiriska och kliniska tester visat en ökning av D2 receptorer i striatum 

hos schizofrena patienter. Även en undersökning av dopaminreceptorer i prefrontala barken 

inkluderades. Detta då andra studier så som ChávezEakles , som det hänvisas till påvisat 28

kopplingar till kreativitet.  29

 

De Manzanos studie testade divergent tänkande genom tre tidsbegränsade subtester från 

“inventiveness” test battery  uppfinningsbatteritestet från “Berliner Intelligenz Struktur 

Test”. Testerna mätte förmåga inom figurala, verbala och numeriska områden. Även allmän 

kognitiv förmåga testades genom “Raven's Standard Progressive Matrices Plus”, ett välkänt 

och använt test som framför allt återspeglar intellektuell intelligens. Den kliniska 

undersökningen gjordes på så sätt att deltagare fick genomgå PETskanning. Avbildningar 

gjordes på “regions of interest” dvs. thalamus, striatum och prefrontala barken. Av dessa 

gjordes därefter tidaktivitets grafer för att kalkylera bindningspotetialen hos D2 receptorer. 

Resultaten visade ett negativt förhållande mellan D2receptorpotentialen i thalamus och 

divergent tänkande, vilket delvis kunde fastställa hypotesen som ställdes. Däremot hittades 

inga signifikanta samband mellan receptortätheten i striatum samt prefrontala barken och 

divergent tänkande.  30

 

De Manzano förklarar att en lägre täthet av D2receptorer i thalamus betyder reducerat antal 

ingångar för dopamin i thalamus och därav en minskad filtrering av informationen som tas in 

27 Google bildsök 
28 ChávezEakle, 2007 
29 Ibid 
30 De Manzano m.fl., 2010 
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 mer information når hjärnbarken.  Hänvisning görs till bland annat Weinberger och 31

Laurelles studie som menar att ökad excitationsnivå vad gäller dopamin i kortikala regioner 

har en inhibitorisk effekt på dopaminsystemet i subkortikala regioner så som talamus, vilket 

kan förklara resultatet ytterligare.  Vidare konstaterar De Manzano en slutsats om att ökade 32

excitationsnivåer i hjärnbarken kan sätta kortikala nervceller i ett mer labilt tillstånd vilket 

tillåter dem att processa stimuli över ett bredare associationsområde. Det i sin tur genererar 

ökad kognitiv flexibilitet och därav kreativitet.    33

 

I en litteraturstudie gjord av Tracy Misset sammanställs aktuella upptäckter i relationen 

mellan genialitet och galenskap. Misset delar upp begreppet genialitet i kreativ begåvning 

och intellektuell begåvning samt begränsar begreppet psykisk sjukdom till depression och 

bipolär sjukdom. Vid sammanvägning av ett flertal källor dras en slutsats om att det finns en 

koppling mellan kreativitet och psykisk sjukdom samt att personer med intellektuell 

begåvning kan ha viss benägenhet till mildare former av bipolär sjukdom. Dock hittar hon 

inget samband mellan IQ och depression. Hon hänvisar bland annat till en studie gjord av 

Santosa  som sökte ett samband mellan ickeframstående kreativ förmåga hos vuxna med 34

bipolär sjukdom eller depression och kontrollpersoner som kategoriserades som antingen 

friska eller kreativa. Det kreativa urvalet var konststudenter på Stanford University och hade 

ingen diagnostiserad psykisk sjukdom. Alla deltagande testades genom ett flertal 

standardiserade psykometriska test, däribland “BarronWelsh Art Scale” som går ut på att 

deltagare ombeds att rita bilder. Bilderna bedöms sedan efter egofunktion, symbolism och 

förmåga till substitution. Det visade sig att kreativa deltagare samt deltagare med bipolär 

sjukdom var de två grupper som gjorde bäst ifrån sig på proven. Därav konstaterades en 

koppling. En osäkerhet i experimentet riktades dock mot det faktum att deltagarnas psykiska 

tillstånd bedömdes genom intervjuer, vilket kan anses ge utrymme för överdrift/underdrift av 

egna upplevelser och därav påverka resultatet.   35

 

31 Ibid 
32 Weinberger & Laurelle, 2002 
33 De Manzano m.fl., 2010 
34 Santosa, 2007 
35 Misset, 2013 
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Vidare tar Misset upp en studie av MacCabe . Den påvisar i linje med Santosas studie 36

statistiska kopplingar mellan bipolär sjukdom och specifika förmågor hos kreativa personer. 

Som förklaring till detta föreslår MacCabe kognitiva mekanismer vara den gemensamma 

nämnaren. De noterar att drag så som ökad tillgång till vokabulär, minne och andra kognitiva 

funktioner; överdrivna känslomässiga reaktioner och uthållighet vad gäller koncentration 

finns hos hypomaniska personer. De menar då att några eller alla dessa egenskaper kan 

underlätta i kreativ prestation. Slutligen påstår MacCabe att humörstörningar som 

kännetecknas av hypomani och cyklotymi troligen har starkast koppling till kreativtet i 

motsats till mer allvarliga former av humörstörningar inklusive djup depression och 

bipolaritet 1. Hypomani ger bättre fantasi, något som förstärker den kreativa förmågan. 

Samtidigt försvagas heller inte den kognitiva funktionen vid hypomani i förhållande till mer 

allvarliga psykotiska tillstånd, vilket också stödjer påståendet.  37

 

4. Analys 

Med grund i ovanstående resultat kommer en analys att göras för att komma närmare ett svar 

på frågeställningen.  

Divergent tänkande med definitionen “att kunna se flera lösningar och samband i problem” 

kan kopplas till definitionen av translogiskt tänkande. Båda innebär ett tankesätt som 

överskrider gränserna som en mer logiskt tänkande, konvergent tänkande, människa håller sig 

inom. De Manzano med forskarteam menar att länken mellan kreativitet och psykisk sjukdom 

ligger i just divergent tänkande. Rothenberg och Bukhardt menar att likheten finns i första 

delen av det translogiska tänkandet. Även Ullén menar att det finns ett samband i det 

divergenta tänkandet. En rimlig koppling skulle alltså kunna ligga i just förmågan att se flera 

lösningar och tänka “ologiskt” hos kreativa och människor med psykiska sjukdomar med 

maniska tillstånd. 

I både Jamisons och MacCabes studier nämns kognitiva förändringar hos psykotiska personer 

även förekomma i samband med hög kreativ förmåga. Båda nämner att lättretlighet eller 

överdrivna känsloutlopp, snabbare tankeprocesser samt förstärkt målinriktning är delar av 

maniska tillstånd. Dessa karaktäriserar inte endast, utan underlättar även kreativ prestation. 

36 MacCabe, 2010 
37 Misset, 2013 
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Båda hävdar att potentialen för kreativitet förstärks vid vissa specifika mentala tillstånd. 

Depression kan sakta ner hastigheten, ge perspektiv på tankar och känslor, eliminera 

överskotts eller irrelevanta tankar samtidigt som den ökar fokus och tillåter struktur av nya 

ideer. Även detta tyder på en koppling mellan de kreativitet och, i det här fallet främst, 

bipolär sjukdom. 

Det mesostriala systemet i hjärnan styr framförallt kognition, exekutiva funktioner, emotioner 

och affekt. Här är D1receptorerna aktiva till skillnad från i det mesolimbiskamesokortikala 

systemet där D2receptorerna råder. Weinberger och Laurelle belyser att antipsykotiska 

läkemedel minskar generellt de positiva symptomen bestående av hallucinationer och 

tankestörningar och blockerar alltså D2receptorerna. Att D1receptorerna inte blockeras vid 

medicinering skulle kunna vara en förklaring till varför den kreativa förmågan kan bestå hos 

schizofrena. Egenskaperna som går hand i hand med de som karaktäriserar kreativa 

människor hämmas och upphävs inte av läkemedlen. Dock krävs vidare avancerad forskning 

för att kunna bekräfta detta.  

Detta går dock emot Rothenberg och Bukhardts resultat. Enligt dem så övergår psykotiskt 

tänkande sällan i kreativ produktion utan en minskning av psykosen, vilket i princip utesluter 

schizofreni från den potentiella kopplingen. De argumenterar för att hög grad av psykos 

hämmar den kreativa produktionen, medan en desto lägre grad av psykos påverkar den 

positivt. Detta stärks av de statistiska resultaten Simon Kyaga  tog fram. Enligt 38

udiagrammet på bild 2 är det framförallt 1agradssläktingar till personer med schizofreni och 

bipolär sjukdom som visar på ökad grad kreativitet. Här utesluter Simon Kyaga även andra 

psykiska sjukdomar genom att bevisa att unipolär depression inte faller in i hans påstående. 

För att kunna dra denna slutsats bör dock flera psykiska sjukdomar testas på liknande vis. 

MacCabe konstaterar att hög kreativ förmåga troligen har starkare koppling till endast 

hypomani eller cyklotymi snarare än bipolär sjukdom, vilket stärker Simon Simon Kyaga 

samt Rothenberg och Bukhardts slutsatser. Neihart och Mureen samt Santosa ger också 

belägg för denna koppling. Detta för att de ser kopplingen mellan den maniska perioden i 

bipolär sjukdom och kreativa egenskaper. Detta gäller även Santosa.  

De Manzanos studie är den enda studie som tas upp i denna rapport, vars utgångspunkt 

38 Kyaga, 2014 
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snarare är ur ett neurologiskt perspektiv än ett psykiatriskt eller hypotetiskt. De föreslår att 

D2receptorernas skillnader i täthet i thalamus, som visats vid PETskanning, är vad som kan 

vara en länk mellan kreativ förmåga och benägenhet till psykisk sjukdom. I undersökningen 

verkade den psykiska sjukdomen främst begränsas till schizofreni. Faktumet att både 

exceptionellt kreativa människor och människor med schizofreni visade på en lägre täthet av 

D2receptorer i thalamus, till skillnad från människor utan dessa egenskaper eller diagnoser, 

tyder på att den potentiella kopplingen finns här. Att denna neurologiska förklaring begränsas 

till schizofreni, vilket inte stämmer överens med de större statistiska undersökningarna som 

studerats, gör den dock bristande. Som nämnt i stycket ovan hänvisar majoriteten av 

studierna som studerats till finns kopplingen till människor med bipolär sjukdom, snarare än 

med schizofreni. Ytterligare forskning och tester skulle behöva utföras för att bekräfta vilket 

resultat som stämmer, eller ge en förklaring till varför, eventuellt, båda stämmer. 

Simon Kyaga ger en rimlig evolutionär förklaring till kopplingen mellan kreativitet och 

psykisk sjukdom. Med den psykiska sjukdomen som missgynnar människan måste det 

komma något positivt. Detta skulle kunna innebära en kreativ förmåga utöver den vanliga. 

Alternativet är att det finns en annan positiv följd som gynnar oss på något annat sätt, vilket 

dock inte ännu är definierat. För att hypotesen ska kunna fastställas krävs alltså ytterligare 

forskning på området. 

5. Slutsatser/Avslutande diskussion  

Enligt ovanstående analys verkar divergent respektive translogiskt tänkande vara utmärkande 

för både kreativitet och psykiska sjukdomar vilka inkluderar maniska tillstånd. Dessutom 

visas benägenheter till förändring av den kognitiva förmågan vid maniska tillstånd. Liknande 

egenskaper urskiljs även hos kreativa människor. Ett möjligt bevis för detta skulle kunna vara 

att neurotiska läkemedel inte hämmar den kognitiva prestationen vid schizofreni, vilket 

möjliggör för dessa symptom att fortsätta påverka den diagnostiserade. Dessutom är den 

neurotiska förklaringen till kopplingen att både kreativa och schizofrena visar en lägre täthet 

av D2receptorer i thalamus i hjärnan. Detta sägs dock emot av ett flertal undersökningar som 

visar att kopplingen till kreativitet snarare finns hos människor med bipolär sjukdom än med 

schizofreni. De tyder på att för hög grad av psykos tar över de kreativa egenskaperna. 

Slutligen belyser Simon Kyaga en evolutionär koppling som tycks stärka tesen att länken 
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existerar. Denna förblir dock en hypotes, än en gång på grund av för vaga slutsatser från 

dagens forskning. 

Sammanfattningsvis verkar en möjlig koppling finnas mellan kreativitet och bipolär sjukdom. 

Bevisen till den konkreta länken är dock bristfälliga. De mest tillförlitliga består idag av 

statistik vilket ger en del information som dock inte är tillräckligt djupgående för att kunna 

dra en generell slutsats och se ett generellt samband. Mer forskning behövs inom området. 
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