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Forbindelsen mellem kreativitet og psykisk lidelse har 
længe interesseret både videnskaben og samfundet 
generelt. Fænomenet kan spores tilbage til flere kultu-
rer, hvor det var et karakteristisk træk ved individer 
som vismanden eller geniet [1, 2]. Aristoteles er cite-
ret for at have sagt »No great genius has ever existed 
without some touch of madness« [3], og personer som 
den hollandske maler Vincent van Gogh, den tyske dig-
ter Friedrich Hölderlin og den amerikanske matemati-
ker John Nash bærer vidnesbyrd om denne såkaldte 
mad genius-hypotese. Den tilsyneladende paradoksale 
sammenhæng er velkendt fra fiktion og medier, men 
danner også udgangspunkt for en bred vifte af empiri-
ske undersøgelser.

Formålet med denne artikel er at skitsere nogle cen-
trale historiske og konceptuelle aspekter af forbindelsen 
mellem kreativitet og psykose samt at give et overblik 
over forskellige typer metoder, som er anvendt i empiri-
ske studier af fænomenet. Særligt sammenhængen mel-
lem skizofreni og kreativitet har vores interesse, da den 
kan bidrage til en øget forståelse af skizofreni.

HISTORISK BAGGRUND

Betragter man relationen mellem kreativitet og psykisk 
lidelse i et historisk perspektiv, er det tydeligt, hvor for-
skelligt dette fænomen har været begrebsliggjort. Asso-
ciationen mellem vor tids kliniske sindssyge og kreati-
vitet kan derfor ses som en idé, der opstod i 1830’erne i 
takt med udviklingen af psykiatrisk nosologi og psyko-
patologi [4].

Før dette har man i flere kulturer beskrevet ab-
norme bevidsthedstilstande og adfærdstræk blandt 
særligt indsigtsfulde individer som shamaner og mysti-
kere [1, 5]. I den vestlige civilisation tilskrives denne 
observation typisk filosofferne fra antikkens 
Grækenland. Heriblandt Aristoteles’ beskrivelse af de 
melankolske typer blandt eminente poeter og tænkere 

og Platons doktrin om guddommelig galskab eller ent-
housiasmos. I Platons værk betragtes denne form for 
galskab som noget, der forekommer ved ændrede be-
vidsthedstilstande som søvn, dæmonisk besættelse eller 
sygelige sindstilstande. Endvidere er der beskrevet ten-
dens til isolation, øget sensitivitet, excentricitet og for-
stemning blandt de besatte [4, 6, 7]. Hvad der ikke al-
tid nævnes er, at Platon også adskilte den 
guddommelige inspiration fra den menneskelige form 
for sygelig sindstilstand [6-8].

Fascinationen af de exceptionelle skabere af kunst 
og viden i samfundet var mindre fremtrædende i ro-
mertiden og middelalderen, men blev genoplivet i re-
næssancen, hvor termen geni eller genio blev anvendt 
om dem, der formåede at imitere naturen og de store 
mestre, det såkaldte imitatio-ideal [9]. Modsat græker-
nes tidligere antipati for manuelt arbejde, udviklede re-
næssancens geni sit repertoire til billedkunsten, men 
bevarede i øvrigt flere af sine træk, herunder tendensen 
til galskab eller pazzia [4].

I oplysningstiden ændredes opfattelsen af geniets 
karakter, da de exceptionelle evner ikke længere blev 
tilskrevet udefrakommende kræfter, men i stedet blev 
opfattet som individets unikke sans for fornuftsbaseret 
syntese af imagination, systematisk observation og vi-
den [10]. Kreativitet blev endvidere ikke karakteriseret 
ved imitation, men ved skabelse af ny viden og original 
kunst og var et tegn på bevaret rationalitet og sundhed 
frem for galskab [10].

I slutningen af det 18. århundrede ændredes denne 
opfattelse igen. Rationalitet blev i vid udstrækning set 
som en forhindring for kreativitet, og i stedet mente 
man, at kilden til kreativitet var en holistisk kontakt med 
omgivelserne via menneskets mere irrationelle natur 
som fantasi, følelser og sindssyge [11]. Dette romantiske 
syn fandt man også i skønlitteraturen med kendte vær-
ker som Mary Shelleys »Frankenstein« og Robert L. 
Stevensons »Strange case of Dr. Jekyll og Mr. Hyde«.

Moderne og postmoderne kunst prægedes efterføl-
gende af et mere dystopisk og distanceret verdensbil-
lede. Det æstetiske udtryk har tendens til affektforladte 
og selvobserverende perspektiver, der ifølge nogle, kan 
sammenlignes med træk, der ses blandt patienter med 
skizofreni [12, 13].

BEGREBET KREATIVITET

Det debatteres om kreativitet er domænespecifik 
(kunstnerisk, videnskabelig, teknologisk) eller er en 
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 ▶ Kreativitet er et populært begreb 

uden entydig definition, hvilket med-

fører stor diversitet i målemetoder i 

forskningsstudier. 

 ▶ De mest reproducerede resultater 

tyder på øget kreativitet blandt ra-

ske førstegradsslægtninge til pa-

tienter med skizofreni og bipolar 

lidelse.

 ▶ Forholdet mellem kreativitet og psy-

kopatologi bliver ofte betragtet som 

havende en inverteret U-kurverela-

tion, hvor kreativiteten er størst ved 

lettere grader af psykopatologi.
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mere generel egenskab. Ligeledes diskuteres kreativi-
tetsbegrebets afhængighed af den kulturelle kontekst 
[12]. Kreativitet kan måske bedst betegnes som et po-
pulært begreb, der er blevet fortolket af flere fagdisci-
pliner gennem tiden og i dag ikke har en velafgrænset 
eller entydig definition. Overordnet set opfattes kreati-
vitet som evnen til at skabe noget originalt, uventet og 
værdifuldt. Det skabte produkt kan være både et fysisk 
objekt og noget mere uhåndgribeligt som en teori eller 
en udtryksform [14]. Kreativitet er således i sit ud-
gangspunkt kun verificerbar post hoc, når det skabte 
produkt i større eller mindre grad lever op til definitio-
nen, frem for f.eks. at være karakteristika ved den pro-
ces, hvormed produktet bliver skabt.

Studierne på området kan opdeles i de få studier, 
hvor man direkte applicerer en kreativitetsvurdering 
af individers produkter, og de studier, hvor man an-
vender en indirekte (hypotetisk) kreativitetsproxy. 
Den direkte kreativitetsvurdering af et færdigt pro-
dukt vil altid afhænge af den valgte definition og for-
tolkningen af den, f.eks. hvornår noget er originalt el-
ler værdifuldt. En kreativitetsproxy som f.eks. kreative 
erhverv eller kognitive psykometriske test er derimod 
kun en tilnærmelse til populationens kreative evner. 
Fordelen ved brug af en proxy er muligheden for at 
undersøge større populationer via registre og dermed 
øge den statistiske styrke.

EMPIRISKE STUDIER

En af de første empiriske undersøgelser af the mad ge-
nius-hypotesen tilskrives den italienske læge og krimi-
nolog Lombroso, der i sin bog »Man of genius« (1891) 
argumenterer for en arvelig og degenerativ form for ar-
tistisk kreativitet [15]. I undersøgelsen, der ikke lever 
op til moderne metodologiske krav for historiometrisk 
forskning [16], argumenterer han for de pågældendes 
psykiske sygdomme ud fra frenologi, antropometri og 
degenerationsteori. Resultaterne baseres således på 
den antagelse, at psykisk sygdom kan deduceres ud fra 
bl.a. sterilitet, kraniets anatomi, venstrehåndethed el-
ler stammen. Bogen betragtes derfor typisk med større 
historisk end videnskabelig interesse.

Et af de første studier, der tydede på øget kreativitet 
blandt førstegradsslægtninge til patienter med psykose-
lidelse, var en islandsk registerundersøgelse fra 1970 
[17]. Via bl.a. journalmateriale fra indlagte patienter 
(primært diagnosticeret med skizofreni) i perioden 
1851-1940 viste studiet, at signifikant flere førstegrads-
slægtninge til patienter med skizofreni arbejdede i arti-
stiske erhverv end baggrundsbefolkning i Island.

Et andet studiedesign er de interviewbaserede un-
dersøgelser som f.eks. Andreasens »Landmark study« 
fra 1987 [18]. Her blev der foretaget en psykopatolo-
gisk vurdering af 30 forfattere, der deltog i den aner-
kendte Iowa Writers Workshop. Ved sammenligning 

med 30 matchede kontrolpersoner fandt man signifi-
kant øget forekomst af især affektiv lidelse blandt for-
fatterne og deres førstegradsslægtninge.

Et hyppigt citeret historiometrisk studie er Posts 
(1994) »A study of 291 world famous creators and lea-
ders«, hvor man inddelte eminente personer efter pro-
fession og fandt, at ca. 90% af forfatterne havde mode-
rat til svære grader af psykopatologi [19]. De kreative 
professioner, der scorede lavest med hensyn til grader 
af psykopatologi, var de videnskabelige.

Af nyere studier kan nævnes et nationalt registerba-
seret case-kontrol-studie fra Sverige [20]. Her under-
søgte forfatterne, hvilke ansættelser psykiatriske pa-
tienter og deres slægtninge havde, og sammenlignede 
med baggrundsbefolkningen. Resultaterne viste, at sig-
nifikant flere patienter med bipolar lidelse og raske før-
stegradsslægtninge til patienter med bipolar affektiv 
sindslidelse og skizofreni var ansat i artistiske erhverv. 

A. »Helikopterskitse« og B. »Ansigt med trappe i øret« er teg-
net af Louis Marcussen bedre kendt som Ovartaci (1894-1985). 
Kunstneren blev ramt af en psykose i 1929 og var i de reste-
rende 56 år af sit liv indlagt på Psykiatrisk Hospital Risskov. I 
1973 lykkedes det ham at bygge helikopteren i fuld størrelse 
og derefter testflyve den. Hans kunst har været udstillet på bl.a. 
Louisiana. (Billederne er udlånt efter aftale med Museum Ovar-
taci). 
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Ingen andre diagnostiske kategorier var associeret med 
kreative erhverv.

I et andet forsøg på at koble arvelige aspekter af 
psykotiske lidelser til kreativitet undersøgte man i 
Island ca. 86.000 menneskers genotype. Ved brug af 
polygenetiske risk scores for skizofreni lykkedes det at 
identificere 6% af de nulevende patienter med skizo-
freni og 2% procent af medlemmerne i artistiske for-
eninger. Begge tal var statistisk højsignifikante [21].

For oversigt over typer af empiriske studier se Tabel 1.

SKIZOFRENI OG KREATIVITET

Hypotesen om en forbindelse mellem skizofreni og kre-
ativitet kan også betragtes ud fra et psykopatologisk 
perspektiv i forsøg på at forstå de bagvedliggende me-
kanismer. Fra en psykoanalytisk vinkel er det den nem-
mere adgang til den såkaldte primærproces i tænknin-
gen, der antages at danne en bro mellem kreativitet og 
psykopatologi [25]. Primærprocessen er de primitive 
førsproglige relationer mellem idéer, der modsat de se-
kundære (logiske) strukturer i tænkningen i højere 

grad karakteriseres ved flow og fleksibilitet [25]. En 
mere empirisk funderet tilgang ses i Karl Jaspers’ pato-
grafi af den svenske forfatter Strindberg og kunstmale-
ren van Gogh, der ifølge Jaspers begge var ramt af ski-
zofreni [22]. Jaspers pointerede i bogen kunstnernes 
ustabile forankring i en fælles social verdensanskuelse, 
som afspejledes i deres tilsyneladende skiftende per-
spektiv og mangel på gennemgående tematik i vær-
kerne.

I fænomenologisk psykopatologi betragtes deforma-
tion af førstepersonsperspektivet som en specifik og 
konstitutiv sårbarhed for udvikling af skizofreni [5, 
26]. Forstyrrelsen af denne grundstruktur i det førre-
fleksive bevidsthedsliv medfører en usikker oplevelse af 
selvet og verdens ontologiske status. For patienten kan 
dette komme til udtryk ved tab af automatisk implicit 
forståelse af situationer, regler og menneskers adfærd. 
Det leder ofte til en ufrivillig hyperrefleksiv attitude 
over for detaljer og implicitte antagelser, som andre 
mennesker typisk tager for givet. Det formodes, at disse 
basale og almindeligvis ikkepsykotiske aspekter ved 
skizofreni øger sensitiviteten for lakuner i faglige og 
fællesmenneskelige konventioner med større potentiale 
for nye (kreative) perspektiver og løsninger.

KONKLUSION

Historiske kilder fra forskellige kulturer og tidsaldre 
vidner om en forbindelse mellem abnorme sindstil-
stande og usædvanlige evner. I den vestlige civilisation 
har geniet været omdrejningspunkt for denne interesse, 
dog med varierende opfattelse af geniets essentielle 
træk og relation til galskab. I romantikken fra omkring 
1830’erne begyndte man at referere til dette fænomen 
som en forbindelse mellem (klinisk) sindssygdom og 
kreativitet.

Den empiriske forskning på området har især været 
udfordret af termen kreativitet, der kan beskrives som 

FIGUR 1

Den inverterede U-kur-

verelation, der er en al-

mindelig måde at be-

skrive forholdet mellem 

kreativitet og psykopa-

tologi på.

Kreativitet

Psykopatologi

TABEL 1

Oversigt over typer af 

empiriske studier af 

kreativitet og psykose.

studietype beskrivelse eksempel, reference 

Historiometriske  
studier 

Retrospektive studier af flere individers karakter og udvikling, baseret på officielle  
udtalelser, biografisk materiale og værker med brug af statistiske analyser  
Herunder sammenhæng mellem fortidens genier og deres forekomst af psykisk sygdom

[19]

Patografier Beskrivelser af anerkendte og kreative individers livsudfoldelse med særlig fokus på deres  
udvikling og forløb af psykopatologi

[22]

Interviewbaserede  
studier

Psykopatologiske og/eller diagnostiske evalueringer af grupper ofte bestående af anerkendte  
kreative individer evt. i kombination med kognitive test for kreativitet

[18]

Psykometriske  
studier 

Oftest undersøgelser af kreativitet vha. kognitive test, der er udviklet til at kvantificere de  
kognitive processer, der formodes at afspejle kreative individers tænkning

[23]

Registerstudier Oftest undersøgelser af store registerdatabaser, hvor diagnostiske registre og en  
kreativitetsproxy som f.eks. ansættelse i kreativt erhverv undersøges med statistiske analyser

[20]

Neurovidenskabelige  
studier

Oftest applikationer af EEG, funktionel MR-skanning eller PET under udførelser af kreative  
opgaver evt. ved undersøgelse af kreative individer vs. kontroller 

[24]

Genetiske studier Oftest undersøgelser af velkendte risikogener for psykisk sygdom evt. polygenetiske risk scores [21]
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et populært begreb uden entydig definition. Yderligere 
har man i forskningen anvendt varierende definitioner 
og undersøgelsesmetoder til psykiatrisk diagnostik og 
psykopatologi i almindelighed.

Det er endnu for tidligt at komme med en sammen-
hængende neurovidenskabelig teori om relationen mel-
lem skizofreni og kreativitet. De mest reproducerede 
resultater viser en øget kreativitet blandt raske første-
gradsslægtninge til patienter med skizofreni og bipolar 
lidelse. Hos patienter med skizofreni har det gentagne 
gange været påvist, at tilstedeværelse af psykotiske 
symptomer og kroniske forløb har negativ indflydelse 
på kreativitet [23], hvilket afspejles i den nedadgående 
del af den inverterede U-kurve i Figur 1 [27]. Dette 
kunne tyde på, at arvelige og ikkepsykotiske træk ved 
lidelsen, som selvforstyrrelser, er en fænotype, der øger 
sandsynligheden for udvikling af både skizofreni og 
kreativitet.

Forskningen i forbindelsen mellem kreativitet og 
psykotiske lidelser har en uheldig tendens til at blive 
opfattet som forsøg på patologisering af kreative indivi-
der eller romantisering af svær psykisk lidelse. Denne 
trivialitet tydeliggør behovet for en mere neutral de-
skriptiv tilgang til de mangfoldige forandringer af be-
vidsthedslivet, hvoraf nogle må formodes at disponere 
til både morbiditet og kreativitet.
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This review provides a brief overview of key historical, 

conceptual and empirical aspects of the link between 

creativity and psychosis. The genius and his or her tendency 

to madness constitute the historical backbone of this link, 

although ambiguous interpretations and substantial 

conceptual change characterise this mad genius 

hypothesis. Some empirical findings show high levels of 

creativity among first degree relatives of patients with 

psychotic illness. For schizophrenia, this could be seen as 

support of a creative potential in premorbid traits, such as 

self-disorders and disturbed common sense.
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