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Abstract 

Den här kandidatuppsatsen undersökte huruvida idégenerering påverkades av musik 

i förhållande till antal idéer, lämplighet och unicitet. Musikens eventuella effekt 

jämfördes även med deltagarnas musikpreferenser och kreativitetskarakteristik, med 

avsikten att svara på om dessa faktorer var relevanta för musikens möjliga påverkan 

av idégenerering eller inte. 16 deltagare delades in i tre grupper och genomförde ett 

idégenereringsexperiment. Två av grupperna lyssnade på två olika sorters musik 

under experimentet, en per grupp, och den tredje gruppen arbetade under tystnad. 

Alla deltagare svarade sedan på ett mindre formulär, och de flesta utförde ett test för 

att avgöra individens kreativitetskarakteristik. Resultaten var otydliga och data 

räckte inte till för att avgöra om musiken hade en effekt, men det fanns flera 

intressanta aspekter. Gruppen som lyssnade på repetitiv musik kan ha påverkats så 

att de var benägna att producera repetitiva idéer. Dödsmetall kan i sin tur ha gjort att 

grupp 2 tappade koncentrationen och således producerade färre idéer, men musiken 

verkar inte ha påverkat deras förmåga i förhållande till lämplighet och unicitet. Även 

om musiken kan ha varit en faktor så fanns det flera andra potentiella faktorer, 

såsom upwards och downwards comparison, andra sociala faktorer och personliga 

faktorer för varje deltagare. Till sist så var deltagarnas musikpreferenser eller 

självrapporterade kreativitetskarakteristik inte relevanta faktorer för att avgöra 

deltagarnas idégenereringsförmåga. 

Abstract 

This undergraduate thesis examined the effect music had on idea generation in terms 

of number of ideas, the appropriateness of ideas and the uniqueness of ideas. 

Furthermore, the possible effect of the music was compared to the participant’s 

preferences in music and characteristics in creativity, with the intent to answer 

whether these factors were relevant for the possible effect of music during idea 

generation or not. 16 participants divided into three groups performed an experiment 

in idea generation. Two of the groups listened to two different types of music during 

the experiment, one for each group, the third generated ideas in a silent room. All 

participants then answered a small questionnaire, and most answered a test 

measuring their creative characteristics. The results were inconclusive, and the data 

was not enough to determine the music as a cause, still there were several interesting 

aspects. The group listening to repetitive music may have been affected so that they 

were inclined to repeat ideas, while death metal seem to have caused the second 

group to lose concentration and in turn produce fewer ideas. The second group did 

however not seem to be affected in terms of the appropriateness or uniqueness of 

their ideas. Even though music may have been a factor, other potential factors are 

upwards and downwards comparison, other social factors and the personal factors of 

each participant. Finally, the participant’s preferences in music and self-reported 

characteristics in creativity were not relevant factors in determining their ability to 

generate ideas.  
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Inledning 

Följande examensprojekt, som en del av innovationsprogrammet på Mälardalens Högskola, 

undersökte om musiken påverkade individers förmåga till idégenerering och idéutveckling. 

Ursprungstanken bakom experimentet grundade sig i författarens fascination för musik samt 

dess påverkan, och beskriver under följande sidor det experiment som data insamlades från, 

resultaten därav och den diskussion och slutsatser som kunde utläsas. Under appendix återges 

sedan ytterligare information och statistik som möjliggör för läsaren att gå in djupare och titta 

på resultaten. 

1. Examensprojektets bakgrund, syfte, forskningsfrågor och antaganden__ 

Följande avsnitt presenterar examensprojektets bakgrund samt syfte och beskriver sedan 

forskningsfrågor och antaganden. Avsnittet beskriver vad examensprojektet undersökte och 

vilka faktorer författaren valde att belysa. Bakgrunden ger en inledande överblick över 

forskningsfältet som sedan leder ned till det syfte samt de frågor och antagenden som 

examensprojektet prövade. 

1.1 Bakgrund 

Innovation är ett ämne som i allt större utsträckning betraktas som ett huvudområde för 

utveckling och tillväxt (Peschl & Fundneider, 2012), och i de fall där utveckling är önskvärt 

uppstår således frågan kring hur innovation kan möjliggöras, fortsättningsvis kallat enabling 

innovation. Peschl et al (2012) väljer att sätta enabling innovation i motsats till managing 

innovation och menar att processen för att möjliggöra innovation är en process som inte är 

kontrollerbar och mekanistisk på det sättet som en chef kanske skulle önska. Vidare så menar 

Peschl et al att då kontrollerbara funktioner kräver vissa regler så motverkar det själva 

innovationsarbetet i sig. Enabling innovation presenteras som ett alternativ där målsättningen, 

istället för att reglera och styra innovationsarbetet, fokuserar på att ge innovationsarbetet 

möjliggörande ramar och stöd för den process som skapar ny kunskap. Enabling innovation 

fokuserar därmed på att undersöka hur innovation kan möjliggöras genom att skapa miljöer 

och kontexter som främjar till exempel idégenereringsförmågan, enabling spaces, samt hur 

dessa miljöer implementeras. Människan och människans sätt att tänka påverkas av dess 

omgivning på ett sätt där omgivningen blir en del av den kreativa processen, en process som 

alltså inte enbart pågår slutet inom individen. (Peschl et al, 2012) En frågeställning inom 
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forskningen är att undersöka hur idéer kommer till, vad som triggar dessa idéer och vilken typ 

av drivkraft som leder fram till idéskapandet. Det går dels att ta upp frågan kring vad som 

motiverar individen, där teorierna kring intrinsic motivation som är processfokuserad, 

extrinsic motivation som är resultatfokuserad och proscoial motivation viljan att bidra till 

andras liv är relevanta. Dels går det att titta på hur de kognitiva processer som ligger till grund 

för idégenerering påverkas av den faktiska miljön, omgivningen och den sociala kontexten 

individen befinner sig i. (Peschl et al, 2012). Miljön kan innefatta flertalet faktorer, bland 

annat hur rummet är utformat, hur individerna sitter i rummet, vad som syns i rummet och vad 

som hörs i rummet. En del av miljön är ljud, och det här examensprojektet fokuserar specifikt 

på musik. 

I situationer där det är önskvärt för en person, grupp eller företag att utforma en miljö med 

avsikten att främja idéskapande så har de flera ställningstaganden att ta hänsyn till, varav ett 

är om de överhuvudtaget ska spela musik för att stimulera till idéskapandet, och vilken typ av 

musik de i så fall ska välja. Kanske är det så att musiken ger upphov till en önskvärd effekt på 

idéskapandet, eller kanske en icke önskvärd effekt, vilket gör tystnad till ett bättre alternativ. 

Ställningstagandet blir sedan ytterligare komplext om olika typer av musik ger olika effekt, 

och om eventuell påverkan är olika beroende på lyssnaren. Vid utformningen av enabling 

spaces så finns det således ett behov av kunskap för att underlätta besluten inför dessa 

ställningstaganden. Det var med detta i åtanke som författarens examensprojekt tog sitt 

avstamp. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensprojektet var att undersöka huruvida individens förmåga till idégenerering 

påverkades av förekomsten av musik under idégenereringsfasen, och om olika typer av musik 

hade olika effekt. Examensprojektet undersökte om dels förmågan till individuell 

idégenerering och dels förmågan att bygga vidare på andra individers idéer påverkades av 

olika former av musik. Vidare så undersökte examensprojektet huruvida musik under 

idégenereringsfasen påverkade antalet idéer, unika idéer och olämpliga idéer och om 

personlig kreativitetskarakteristik påverkade idégenereringen och idéutvecklingen i 

förhållande till musiken. Till sist undersökte examensprojektet om eventuell påverkan 

relaterade till individens musikpreferenser. 
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1.3 Innovationsbidrag 

En fråga som kan uppstå vid utformning av enabling spaces är huruvida musik ska eller inte 

ska spelas under idéskapandeprocesser, och detta är ett område som det inte genomförts 

särskilt mycket forskning på. Examensprojektets innovationsbidrag var att bidra till 

forskningsfältet enabling innovation genom att studera musikens eventuella effekt på 

idéskapandet. Detta för att förhoppningsvis kunna underlätta eventuella musikrelaterade 

beslut när personer, företag eller organisationer vill designa enabling spaces för att stimulera 

till idéskapande. 

1.4 Forskningsfrågor 

Q1: Hur påverkar olika typer av musik individens förmåga till idégenerering- och 

gruppbaserad idéutveckling i förhållande till antal, lämplighet och unicitet? 

Q1.1: Hur påverkas förmågan till idégenerering och idéutveckling av individens 

musikpreferenser? 

Q2: Påverkas idégenerering och idéutveckling av individens kreativitetskarakteristik? 

1.5 Antaganden 

Examensprojektet kommer att pröva fem olika antaganden: 

1. Förekomsten av musik under idégenererings- och idéutvecklingsfasen ökar antalet idéer 

individen producerar och effekten varierar beroende på musikstil. 

2. En individs förmåga att producera ökat antal lämpliga idéer förbättras genom förekomsten 

av musik under idégenererings- och idéutvecklingsfasen, och effekten varierar beroende på 

musikstil. 

3. En individs förmåga att producera ökat antal unika idéer förbättras genom förekomsten av 

musik under idégenererings- och idéutvecklingsfasen, och effekten varierar beroende på 

musikstil. 

4. Den individ som av personliga preferenser föredrar den musik som spelas under 

idégenererings- och idéutvecklingsfasen kommer att producera fler idéer, fler lämpliga idéer 

och fler unika idéer. 

5. Individens självrapporterade kreativitetskarakteristik är direkt relaterad till hur musiken 

påverkar individens idégenerering och/eller idéutveckling, förutsatt att en påverkan sker. 
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1.6 Avgränsningar 

Fältet enabling innovation har ett stort omfång områden, författaren valde dock att belysa 

specifikt idégenerering och idéutveckling. 

Vidare så finns det en mängd faktorer som kan påverka idégenerering och idéutveckling, för 

det här examensarbetet avgränsades dock dessa faktorer till musik, ljud, tystnad och 

kreativitetskarakteristik. 

Till sist så finns det en mängd olika typer av musik, och av tidsskäl fanns inte möjligheten att 

pröva dem alla. Endast två olika musiktyper av två olika artister testades, och studien 

begränsade sig således till att undersöka dessa två. 

1.7 Sammanfattning 

Enabling innovation är ett område som fokuserar på att skapa möjliggörande miljöer och 

kontexter, varav musiken är en del av miljön. Personer som avser att utforma enabling spaces 

står inför ställningstagandet huruvida de ska använda musik eller inte, vilket var vad 

examenprojektet tog avstamp ifrån. Syftet var att undersöka dels hur musiken påverkade 

idégenerering och idéutveckling i förhållande till antal, lämplighet och unicitet, dels hur den 

påverkan relaterar till individens musikpreferenser och dels individens 

kreativitetskarakteristik relaterar till musikens påverkan. Innovationsbidraget låg i att dels 

underlätta beslutsfattande vid utformningen av enabling spaces i förhållande till musik. 

  



5 
 

2. Teori__________________________________________________________ 

Följande avsnitt kommer att beskriva de teorier som senare kommer ligga till grund för den 

analys som prövar tidigare nämnda antaganden och svarar på forskningsfrågorna. Teorierna 

relaterar dels till idégenerering och idéutveckling i och med lämplighet och unicitet, dels till 

kreativitetskarakteristik och dels till sociala faktorer som var relevanta för examensprojektets 

gruppbaserade experiment. 

2.1 Kreativitet  

Isaksen & Treffinger (1985) beskriver kreativitet som:  

”…skapandet och kommunicerandet av meningsfulla nya kopplingar för att 

hjälpa oss tänka på nya möjligheter; att hjälpa oss tänka och uppleva på 

olika sätt och att använda olika synsätt; att hjälpa oss tänka på nya och 

ovanliga möjligheter; och att styra oss till att generera och välja alternativ. 

Dessa nya kopplingar och möjligheter måste resultera i något av värde för 

individen, gruppen, organisationen eller samhället.”(Isaksen & Treffinger, 

författarens översättning) 

Två aspekter är viktiga att lyfta fram ur citatet. Dels menar Isaksen et al (1985) att 

kreativiteten behöver vara av värde för individen, gruppen, organisationen eller samhället, 

med andra ord lämplig för ett syfte. Dels belyser citatet vikten av ovanlighet, originalitet eller 

unicitet. 

2.2 Lämplighet som utvärderingsverktyg 

Att mäta idéers grad av lämplighet kommer utifrån det faktum att en idé kan vara unik, 

originell och annorlunda, men samtidigt vara helt irrelevant för frågeställningen eller ämnet. 

Idéer som inte är lämpliga blir i sammanhanget bisarra istället för kreativa. En idé behöver 

således vara ett passande svar på problemet för att räknas som lämplig. (Bechtoldt, De Dreu, 

Nijstad & Choi, 2010) Genom att undersöka lämplighet kan idéer som inte passar för 

sammanhanget sorteras ut. Lämplighet som mått är förhållandevis vanligt förekommande för 

att avgöra hur kreativit ett svar på en fråga är (Runco & Charles, 1992). Det är dock viktigt att 

notera att lämplighet är ett mått som är en tolkningsfråga, där olika individer kan ha olika 

åsikter om vad som är lämpligt eller olämpligt. (Bechtoldt et al, 2010) 
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2.3 Unicitet som utvärderingsverktyg 

En idés unicitet bestäms utifrån idéns statistiska frekvens, dvs. en idé som förekommer en 

gång eller få gånger räknas som unik. Ett problem med den metoden är att en idés unicitet inte 

är ett bra mått på huruvida idén är kreativ eller lämplig (Benedek, Mühlman, Jauk & 

Neubauer , 2013). Vidare så menar Benedek et al (2013) att det finns en direkt koppling 

mellan antalet unika idéer och antalet idéer individen presterar, då fler idéer ökar chansen för 

unika idéer. 

2.4 Kreativitetskarakteristik 

David Lyman (1989) presenterar i sin artikel Being Creative en mängd olika egenskaper som 

Lyman menar att kreativa individer har och sammanfattar dem i en lista. Några exempel är 

bland andra att en kreativ person är spontan, nöjer sig inte med det uppenbara och är 

fokuserad. Den listan ligger sedan som grund för ett test ”Min kreativitetskarakteristik”. 

Testet innehåller 21 stycken frågor där respondenten får ge ett svar från 1 till 10 om 

egenskapen stämmer in på dem. (Lyman, 1989) 

2.5 Inkubation och den kreativa processens fem steg 

Den kreativa processens fem steg utgörs av:  

1) Förberedelser, det vill säga möjliggörande förkunskaper som underlättar för senare steg. 

2) Innovationsmöjlighet, det vill säga en öppning för innovation och kreativitet. 

3) Divergens, det vill säga idéskapande och utforskande av möjligheter. 

4) Inkubation, vilket involverar att avbryta idégenereringsprocessen och göra något annat för 

att ge hjärnan en chans att bearbeta informationen. 

5) Konvergens, att sortera och välja idéer.  

(Leonard & Swap, 1999) 

2.6 Semiotik: Index, ikon och symbol 

Musikens påverkan på individens emotionsprocesser kan förklaras med tre huvudsakliga 

begrepp inom semiotiken. Index beskriver hur musiken kan associera till objekt eller 

händelser som inte finns i musiken. Musiken kan i det fallet fungera som en mekanism för 

associationer där individen till exempel kan ha lyssnat på musiken i ett annat sammanhang, 

och musiken då påminner individen om det sammanhanget. Musiken kan även leda till att 

tidigare känslor återskapas hos lyssnaren genom att relatera till tidigare händelser. Ikon 

beskriver hur musiken i sig representerar olika känslor genom att spegla känslornas form. 
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Musiken representerar med andra ord känslornas dynamiska form, men inte känslornas 

faktiska innehåll. Generellt sett så rapporterar individer i studier liknande resultat där musik 

skriven i moll tenderar att relateras till ledsamhet eller ilska samtidigt som musik skriven i dur 

relateras till glädje och sprallighet. Det finns således ett samband mellan musiken och hur 

deltagare i studier beskriver musiken med ord kopplade till känslor. Känslorna uppfattas i sin 

tur som vaga för lyssnaren och kan behöva förstås i en kontext för att uppfatta den 

underliggande meningen. Symbol innebär att musikens mening går att utläsa genom dess 

relation till andra tecken eller spår. Mening kan utläsas tydligare i symboler än med index och 

ikon, till exempel när vissa ljud låter som åska eller regn. (Dowling & Harwood, 1986) 

2.7 Känslomässiga reaktioner på musik 

Ett flertal studier har gjorts för att undersöka hur musik påverkar människans emotionella 

tillstånd. Juslin, Liljeström, Västfjäll, Barradas & Silva (2008) utförde till exempel en studie 

under två veckor där deltagarna rapporterade in hur de kände sig sju gånger om dagen. De 

gånger musik förekom så var det mindre vanligt att deltagarna rapporterade känslor av ilska, 

irritation och uttråkning än utan musik, och mer vanligt att deltagarna upplevde lycka och 

nostalgi. Resultaten varierade dock beroende på person och situation. I en annan artikel av 

Juslin & Västfjäll (2008) så menar de att musikens emotionella påverkan kan bero på en rad 

av faktorer. Hjärnstamsreflexer, utvärderande tillstånd, emotionell smitta, visuell 

föreställning, episodiskt minne och förväntningar. Vidare så menar de att musikupplevelsen 

inte kan förklaras med enbart känslor, utan att känslor kopplade till upplevelsen av musik bara 

är en del av det. I en studie av Hunter, Schellenberg & Schimmack (2010) fick 49 studenter 

utvärdera vilken känsla, glad eller ledsen, de upplevde när de fick lyssna på olika typer av 

musik skriven med olika skalor och olika tempo. Deras resultat var att musik skriven i dur 

relaterades till känslor av glädje, och att musik skriven i moll relaterades till känslor av 

ledsamhet. Även lågt tempo relaterades till ledsamhet samtidigt som högt tempo relaterade till 

glädje. Studien undersökte även hur musiken uppfattades, då deltagarna fick rapportera hur de 

uppfattade musiken snarare än hur de kände av den, och fick där en liknande men inte identisk 

korrelation till musikens upphov till känslor. Deras resultat visade också att långsam musik 

och musik skriven i moll tenderade att ge mer ambivalenta känslor. Hur pass förutsägbara 

känslorna är går Coutinho & Cangelosi (2011) in djupare på. Här menar författarna att 

deltagarnas reaktioner kan förutsägas genom sex stycken psykoakustiska faktorer däribland 

ljudnivå, tonhöjd, vad de kallar contoure, tempo, textur och vad de kallar sharpness. 

Förutsägbarheten ökade när de samtidigt mätte hjärtfrekvens och skin conductance. I en studie 
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av Trochidis & Bigand (2013) mättes deltagarnas påverkan av tonart och tempo utifrån både 

deltagarnas egna utvärderingar och EEG. Även här visar resultaten att dur relateras mer till 

glädje och stillhet än moll och den lokriska skalan, som i sin tur relaterades till ledsamhet och 

ilska. Tempo visade sig påverka känslorna, där högt tempo relaterades till ilska och glädje 

samtidigt som lågt tempo relaterades till ledsamhet och stillhet. Intressant nog så visade deras 

studie att ökat tempo i dur förstärkte känslor av glädje, samtidigt som minskat tempo i moll 

förstärkte känslor av ledsamhet. 

2.8 Oljud och prestation 

Forskning visar att en individs förmåga att höra sin inre röst, alltså förmågan att koncentrera 

sig och lyssna på den dialog individen för i tankarna, maskeras av förekomsten av oljud. 

Poulton (1977) påvisar i sin studie att en individ som utsätts för kontinuerligt påtagligt oljud 

får sitt verbala arbetsminne maskerat av oljudet. Detta orsakar i sin tur en försämrad 

prestationsförmåga när individen utför en uppgift där det verbala arbetsminnet är centralt. 

Szalma & Hancock (2011) beskriver i en metaanalys hur oljud kan vara en källa till stress för 

individen som utsätts, både vid korta intensiva oljud och kontinuerligt oljud. Korta intensiva 

oljud är särskilt påfrestande då individen inte har möjlighet att anpassa sig, till skillnad från 

långvarigt oljud där individen kan utveckla strategier för att hantera oljudet. I ett senare tillägg 

av Szalma & Hancock (2012) efter att de mottagit kritik påtalar de dock att exakt hur oljud, 

noise på engelska, ska definieras inte är helt klart. Varje enskild individ kan ha olika 

associationer till det som beskrivs som oljud vilket gör att en helt tydlig definition är svår att 

klargöra. 

2.9 Örats perception av ljudfrekvenser 

ISO 226:2003-standarden beskriver hur örat uppfattar ljudtrycket över 

ljudfrekvensspektrumet, så kallade normal equal loudness contours. Det kräver olika ljudtryck 

för att människans hörsel ska uppfatta ljudet lika beroende på vilken ljudfrekvens ljudet 

befinner sig i. Basfrekvenser kräver avsevärt mycket högre ljudtryck för att nå samma nivå 

som området runt 3000-4000 Hz där människans hörsel är avsevärt mycket känsligare. (ISO, 

2003) Standarden kritiseras av Parmenen (2012) för att använda onödigt komplicerade 

matematiska formler även om han poängterar att delar av ISO 226:2003 inte skiljer sig åt från 

tidigare equal loudness contours. 
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2.10 Upwards & Downwards comparison 

Upwards och downwards comparison ses ur ett grupperspektiv, där en individ påverkas av 

andra individer under gruppbaserad idégenerering och idéutveckling. Paulus & Dzindolet 

(1993) genomförde en serie studier för att ta reda på om deltagarna påverkades av varandras 

resultat. Studien visade att deltagarna uppvisade liknande resultat som de andra deltagarna 

och att det var på grund av sociala influenser där deltagarna jämförde sig med varandra. När 

deltagarna innan själva idégenereringen fick veta hur grupper generellt klarar sig under 

experimentet så eliminerades den faktorn. Således menar Paulus et al att deltagarna i grupper 

influeras av varandras resultat. Detta går dock inte att särskilja helt från andra faktorer som att 

enbart en person kan prata i taget och att individer kan ”rida” på andra individers 

produktivitet. Alla dessa faktorer tillsammans är bidragande orsaker till minskad effektivitet 

när individerna arbetar i grupp. Social jämförelse kan därmed leda till att en grupp presterar 

fortsatt ineffektivt, men också att deltagarna kan ha en illusion av effektivitet då de liknar 

varandra. Individer kan dock inte enbart påverkas negativt av jämförelser med andra men kan 

även påverkas positivt, så kallad upwards comparison. Normand & Croizet (2013) påvisar i 

sin studie att en individ som informeras om en annan bättre presterande individs resultat, så 

kan den första individens uppmärksamhet och fokus förbättras, men enbart om dimensionen 

för jämförelse är självhotande för den individen. Individens fokus på centrala delar av 

uppgiften ökar, på bekostnad av mindre centrala delar, särskilt när individens intelligens 

ifrågasätts, vilket i sin tur kan leda till förbättrade resultat. Värt att nämna är dock att de 

samtidigt kan försämra resultatet om de mindre centrala delarna är essentiella för uppgiften. I 

en annan studie, i det här fallet kring elektronisk brainstorming, av Paulus, Kohn, Arditti & 

Korde (2013) visade det sig att individuell idégenerering kan förbättras av att individen utsätts 

för en stor mängd idéer som tidigare genererats av andra deltagare. Studien visade även att när 

individerna fick som instruktion att bygga vidare på andras idéer så resulterade det i att 

individen presterade mer nyskapande idéer. 

2.11 Tidspress 

En grupp som har en uppgift att utföra kan påverkas om de arbetar under tidspress. Amabile, 

De Jong & Lepper (1976) ger som exempel ett experiment där tre grupper arbetade med en 

och samma uppgift separat, med skillnaden att de fick olika instruktioner och information 

kring tidsgränser. Studien visade att en grupp som arbetar under en tidspress visade mindre 

intrinsic motivation för uppgiften. Amabile et al (1976) poängterar dock att det finns fler 
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faktorer än de som presenterades i studien som kan påverka en individs intrinsic motivation, 

bland annat inledande intresse för uppgiften och individuella färdigheter. 

2.12 Tidigare forskning 

Det finns inte särskilt mycket forskning som studerar hur musik påverkar idégenererings- och 

idéutvecklingsförmågan. Det finns dock flera studier som är värda att nämna i sammanhanget. 

Inledningsvis går det inte att bortse från det som kallas Mozart-effekten, något som studerats 

under flera år utav mängder av forskare. Effekten sägs ge det utsatte individen en högre IQ 

eller en bättre intellektuell förmåga samtidigt som andra menar att musiken inte påverkar 

intelligens utan istället tillfälligt individens spatiala förmåga. Vissa forskare har även gett 

förklaringen att musiken påverkar deltagarnas humör som i sin tur leder till förbättrad 

prestation. (Jones, West & Estell, 2006) Värt att notera är dock att den så kallade 

Mozarteffekten har utstått kritik. I en studie av Jones et al (2006) visar deras resultat ingen 

korrelation mellan specifikt Mozarts musik och förbättrad prestation. I en studie av McKelvie 

& Low (2002) testades barns IQ i tre grupper, en kontrollgrupp, en grupp som lyssnade på 

Mozarts musik och en grupp som lyssnade på populär dansmusik. Forskarna kunde inte hitta 

någon betydande effekt av musiken. I en studie av Jones & Estell (2007) testades high school-

studenters spatiala förmåga där en av grupperna utsattes för Mozarts musik och en grupp 

arbetade under tystnad. Deras resultat visade att Mozarts musik inte ökade den spatiala 

förmågan nämnvärt, utan att den tyngre faktorn var deltagarnas nivå av stimulans, som i sin 

tur ökades av musiken och gav bättre resultat.  

Balch & Lewis (1996) undersökte hur minnet påverkades av musik. Deltagarna gavs en serie 

ord som de skulle memorera samtidigt som de lyssnade på musik. Intressant nog så visade det 

sig att bara förändra tempot minskade deltagarnas förmåga att minnas orden avsevärt, och att 

deltagarna hade lättare för att komma ihåg orden om musiken spelades i samma tempo som 

under inlärningsfasen. Att förändra musiken i övrigt, ta bort musiken helt eller byta musik 

hade dock ingen påverkan. 

I en studie av Leigh M. Rigby (2012) användes Vivaldis ”De fyra årstiderna” under den tiden 

17 deltagare utförde en uppgift i uppmärksamhet och minne. Studien visade att specifikt delar 

av ”Våren” gav upphov till förbättrade resultat. Här menar Rigby att musiken gav upphov till 

stimulans och påverkade deltagarnas humör, som i sin tur påverkade prestationen. Musiken 

beskrivs därmed ge en indirekt effekt, där musiken i sig inte förbättrar prestationen, men att 

musiken istället påverka humör och stimulans som i sin tur ökar prestationsförmågan. 
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En studie av Österberg & Olsson (2013) undersökte om musik eller fysisk träning påverkade 

resultatet för idégenerering. Trettiosex deltagare delades in i tre grupper, en grupp lyssnade på 

musik innan experimentet, en grupp utförde fysiska aktiviteter innan experimentet och den 

tredje gruppen var en kontrollgrupp som lyssnade på presentationer innan experimentet. 

Resultatet av studien visade att de två grupperna som lyssnade på musik och utförde fysiska 

aktiviteter inte presterade bättre än kontrollgruppen. Författarna påtalar dock det faktum att 

resultaten kan vara missvisande då kontrollgruppen visade sig vara ovanligt kunniga inom 

idégenerering. 

2.13 Sammanfattning 

Avsnittet har berört dels teorier ur ett individperspektiv och dels teorier ur ett grupperspektiv. 

Avsnittet inleder med en definition för kreativitet och den kreativa processen. På individnivå 

beskrevs hur idéer kan bedömas utifrån lämplighet och unicitet, och beskrev sedan musikens 

påverkan index, ikoniskt och symboliskt. Ett djupare stycke beskrev forskning kring musikens 

påverkan på emotioner och prestationsförmåga och hur tonart och tempo är relevant för 

påverkan. Även oljud berörs och människans perception av ljudfrekvenser. Till sist beskrivs, 

ur ett grupperspektiv, relevanta sociala faktorer som upwards och downwards comparison och 

avslutar med tidigare forskning där bland annat intelligens och minne berörs. 
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3. Vetenskaplig metod_____________________________________________ 

Följande avsnitt går in djupare på vilka metodval författaren gjorde för att pröva antaganden 

och svara på forskningsfrågan i förhållande till den teori som presenterades under avsnitt 2. 

Författarens vetenskapliga förhållningssätt och forskningsansatsen för arbetet beskrivs kort 

för att ge en bild av de resonemang kring metod som låg till grund för examensprojektet. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

I författarens mening så får man kunskap genom att upptäcka konsekvent förutsägbara 

mönster och tendenser, som sedan formuleras i teser och prövas genom forskning. Empiri 

vare sig det är genom data eller historiska händelser ligger som grund för att kunna upptäcka 

mönster, tendenser och fenomen. I det här examensprojektet så har författaren således valt 

metoder för att lägga grunden för sådana upptäckter. Experiment och statistik utgör en grund 

som sedan kan jämföras med resultat från fortsatta studier. När det kommer till 

samhällsvetenskaplig forskning så går det dock inte att åsidosätta tolkningsfrågan. Bara 

genom utformningen av experiment och kriterierna för kategorisering av data så tar forskaren 

en roll i processen där forskarens egna tolkningar påverkar utfallet. En del av forskningen blir 

därmed att med olika metoder maximera reliabilitet, validitet, trovärdighet och äkthet för att 

minimera felaktiga tolkningar. Statistik är i sin tur inte allt, och värdefull data går även att ta 

in genom att fråga deltagarna om deras upplevelser. I fallet med sekundärdata är det även 

viktigt att tänka på att även den kan vara färgad av återberättarens egna tolkningar. Således 

har författaren i grunden ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutiken fokuserar 

nämligen på tolkningar och upplevelser samt menar att forskarens upplevelser, erfarenheter 

och tolkningar inte kan särskiljas från den kunskap som presenteras. (Bryman, 2008 s. 32-33) 

Ur ett hermeneutiskt förhållningssätt så ses även tolkning som en nyckeldel i processen som 

leder till förståelse. (Laverty, 2003) För det här examensprojektet var tolkningen som 

nyckeldel särskilt viktig under analysen, för kategorisering av insamlad data utifrån kriterier 

och teori. 

3.2 Forskningsansats 

Examensprojektet följde en abduktiv forskningsansats. Ward, Vertue & Haig (1999) menar att 

induktiv eller deduktiv metod inte räcker till för att belysa alla aspekter för forskaren, och 

lyfter således fram den abduktiva metoden. Abduktion särskiljer sig med ett fokus på att hitta 

empiriska fenomen som är återkommande, varav de mest påtagliga kallas effekter. (Ward et 

al, 1999) Lipscomb (2012) beskriver abduktion som den stund då insiktsfull kunskap är 
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förstådd. Den abduktiva processen kan delas in i tre olika stadier. Första stadiet är att genom 

reflektion eller observation nå fram till en hypotes. Andra stadiet är att hypotesen formuleras 

och testas deduktivt genom andra observationer än de i första stadiet. Tredje stadiet går ut på 

att induktivt testa hypotesen. Abduktion är i det fallet en slags brygga mellan deduktion och 

induktion, där dessa två kan användas om vartannat och överlappa varandra. (Lipscomb, 

2012) Det här examensprojektet använde sig av Lipscombs tre steg där antaganden 

formulerats varpå dessa sedan testades deduktivt och induktivt. Examensprojektet hade också 

en normativ ansats, där avslutande diskussion relateras till hur musiken kan användas i 

innovationssyften. En normativ ansats är i grova drag fokuserad på att ge förslag på hur något 

bör vara, samtidigt som en deskriptiv ansats förklarar hur något är (Winterfeldt, 1989). 

3.3 Forskningsmetod 

Det här examensprojektet använde sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att 

svara på forskningsfrågan och pröva de antaganden som presenterats. I grova drag så 

fokuserar kvantitativ forskning ofta på mätbara faktorer och siffror och vill pröva teorier 

genom deduktiv forskning. Kvalitativ forskning fokuserar i sin tur på ord och tolkning snarare 

än mätning och siffror, och har ofta ett induktivt synsätt. (Bryman, 2008, s.39-42) Yoshikawa, 

Weisner, Kalil & Way (2013) menar att en blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder 

är essentiellt för att skapa förståelse. Med kvantitativa metoder menar de ett fokus på siffror 

och mätbara företeelser, och med kvalitativa metoder menar de ett fokus på ord och 

tolkningar. Eftersom världen kan förklaras genom både ord och siffror menar de att båda 

metoderna kan kombineras för att ge en helhetsbild. (Yoshikawa et al, 2013) Betydande delar 

av det här examensarbetet innehar statistik, siffror och mätningar för att pröva de antaganden 

som presenterats. Samtidigt har andra betydande delar av examensarbetet fokuserat på rent 

kvalitativa metoder där korta enkäter från deltagarna användes för att belysa delar av 

resultatet. Valda metoder var ett experiment som huvudsaklig källa till statistisk data, ett 

frågeformulär som källa till deltagarnas upplevelser under experimentet samt ett test för att 

avgöra deltagarnas kreativitetskarakteristik. Avsikten med metoderna var att komplettera 

varandra för att kunna svara på forskningsfrågan och pröva de tre antagandena på djupet. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

För att genomföra examensprojektet samlades primärdata in på tre olika sätt. Primärdata 

samlades in genom ett experiment på 16 deltagare indelade i tre olika grupper, i form av de 

papper deltagarna skrev ned sina idéer på, och det var den data som utgjorde basen för 

examensprojektet och dess analys. Vidare så samlades primärdata in genom ett frågeformulär 
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som varje deltagare fyllde i omedelbart efter experimentet. Tredje och sista 

datainsamlingsmetoden var i form av ett test där deltagarna själva utvärderade sin 

kreativitetskarakteristik. Sju av deltagarna hade gjort testet sedan tidigare genom en kurs de 

deltog i, och resultaten från dessa tester fick författaren möjlighet att ta del av som 

sekundärdata genom sin handledare. Sekundärdata kan här betraktas som tillförlitlig då den 

utgörs av testresultat som också använts i tidigare forskning. Som primärdata fick sedan de 

resterande 5 deltagarna genomföra kreativitetskarakteristiktestet omedelbart efter det att de 

genomfört experimentet och fyllt i frågeformuläret. Fyra deltagare i experimentet genomförde 

alltså inte testet. Skälet till detta var för att inte alla hade gjort testet sedan tidigare, och detta 

visade sig inte förrän senare under examensprojektets skeden. 

Det är även viktigt att belysa de etiska aspekterna, exempelvis vikten av frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. (Bryman, 2008, s. 131-132) Innan varje experiment startades 

så delgavs varje individ ett formulär underskrivet av författaren med fem punkter. För det 

första författarens ansvar att behandla deltagarna med respekt, för det andra författarens 

ansvar att inte beskriva något från experimentet som kan kopplas till deltagarna som personer, 

för det tredje att inte redovisa resultat så att deltagarna kan identifieras, för det fjärde att data 

hanteras så att utomstående inte kan ta del av den och för det femte att förstöra eller 

avpersonifiera data efter kandidatuppsatsens avslut. Formuläret innehöll även en del där 

deltagaren gav sin tillåtelse att data insamlas. All primärdata och sekundärdata hanterades 

således på ett avpersonifierat sätt, där varje deltagare fick en egen kod, vilket gör att inga 

resultat kan kopplas tillbaka till någon deltagare som person. Vidare så avpersonifierades 

deltagarna genom att de fick ett nummer, person 1, person 2 osv. utifrån hur de satt i lokalen. 

Det här numret är det nummer som presenteras under empiriavsnittet. Deltagarna kan enbart 

särskiljas genom dessa koder och nummer och går inte att koppla till den enskilda individen. 

Författaren fick ta del av nyckeln till koderna för sekundärdata, den nyckeln förstördes vid 

kandidatuppsatsens avslut. 

3.5 Datahantering 

Primärdata från experimentet räknades till antal och samlades i ett huvuddokument. Det 

dokumentet låg sedan som grund för att räkna antalet idéer och kategorisera idéer utifrån 

huruvida de var unika eller inte. Vidare så användes de papper deltagarna skrev på under 

experimentet som bas för att räkna antalet lämpliga och olämpliga idéer, som sedan 

redogjordes i huvuddokumentet. Redogörelsen var i form av person till person, 

experimentomgång för experimentomgång och grupp för grupp. Deltagarnas papper låg även 



15 
 

som grund för att räkna antalet unika idéer, som även sammanställdes i huvuddokumentet. 

Samtliga siffror sammanställdes också i de uträkningar som presenteras under empiri- och 

analysavsnitten. Skälet till att ett huvuddokument användes var för att samla all statistisk data 

översiktligt och strukturerat i ett och samma dokument, som i din tur låg som stöd för 

analysen. Data insamlad från frågeformuläret sattes samman dels i en tabell som redovisas 

under analysavsnittet, och dels beskrivs varje enskilt svar från respondenterna under 

appendix. 

3.6 Analys 

Analysen sker generellt sett i processens slutskeden, när data samlatas in och bearbetats. 

(Bryman, 2008, s. 153) Överlag så var så även fallet för det här examensprojektet. Dock så är 

det värt att påtala att analysprocessen även pågick allteftersom data insamlades och 

sammanställdes. Författaren resonerade kring olika tänkbara analyser under hela den tiden 

data behandlades. Teorin som användes för analysen insamlades till större delen under 

examensprojektets inledande delar, men flera teorier tillkom i senare skeden, på grund av att 

sammanställningen och analysen av data synliggjorde nya tänkbara spår och infallsvinklar. 

Dessa teorier redovisas under teoriavsnittet. 

Författaren valde två specifika mått för analysen, dels lämplighet och dels unicitet. Måtten 

valdes specifikt för att kunna jämföra grupperna mellan varandra i förhållande till musiken, 

för att undersöka musikens eventuella effekt. Lämplighet valdes för att måttet skulle 

representera idéns potential till värdeskapande och relevans för experimentets fråga. Ett 

problem med lämplighet som mått är dock dess subjektivitet. För att delvis minska 

subjektiviteten i bedömningen valde författaren att utforma två kriterier, teoretiskt förankrade 

och anpassade för experimentet. Dessa två kriterier presenteras med tillhörande exempel 

under analysavsnittet. Unicitet eller originalitet var sedan ett val författaren stod inför. 

Ursprungligen var författarens avsikt att använda originalitet, men problemet med originalitet 

var att begreppet är subjektivt, vilket hade krävt utförliga bedömningskriterier och i bästa fall 

en extern bedömningsgrupp av personer tränade i att bedöma kreativitet. Detta var under 

omständigheterna för komplicerat, tidskrävande och hade inte adresserat problemet med 

bedömningarnas subjektivitet tillräckligt. Unicitet är i sin tur ett mått som är mindre 

subjektivt, då det hänvisar till en idés statistiska frekvens. Problemen är dock att unicitet i sig 

inte är ett mått på en idés kreativa potential, samt att unicitet väcker frågor kring vad som 

räknas som unikt. Författaren valde unicitet före originalitet, och löste det första problemet 

genom att kombinera unicitet med lämplighet. På så sätt så räknades icke lämpliga idéer bort 
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vilket gjorde att idéer som räknades som unika också var potentiellt värdeskapande. Det andra 

problemet löstes genom att formulera en serie kriterier för bestämning av unicitet, teoretiskt 

förankrade och anpassade för experimentet. Dessa kriterier presenteras under analysavsnittet 

med tillhörande exempel. 

Författaren valde att under analysen enbart presentera 3 av de 21 frågor som utgör 

kreativitetskarakteristikstestet. Dessa tre var ”Är spontan”, ”Äger koncentrationsförmåga” och 

”Är inte nöjd med det självklara”. Skälet till att enbart 3 valdes ut var för att 21 frågor hade 

blivit för mycket att jämföra mot resultatet inom tidsramen för examensprojektet. Tanken med 

dessa tre var att de delvis kunde representera och kopplas till antal, lämplighet och unicitet. 

Spontanitet skulle kunna kopplas till ett större antal idéer, där en spontan person skriver ned 

fler idéer. Koncentrationsförmågan skulle kunna kopplas till fler lämpliga idéer, särskilt i 

experimentets slutskede där deltagaren var tvungen att förstå flertalet parallella kedjor av 

idéer. Att inte vara nöjd med det självklara skulle kunna kopplas till fler unika idéer, då frågan 

deltagarna fick var öppen nog att erbjuda både självklara och icke självklara idéer. Författaren 

vill dock vara noga med att poängtera att dessa tre aspekter av kreativitetskarakteristiken inte 

har en tydlig koppling till antal, lämplighet eller unicitet. Avsikten med att använda dem trots 

detta var för att åtminstone på något plan belysa skillnaderna mellan deltagarna på 

individnivå. 

3.7 Validitet & reliabilitet 

En viktig diskussion för det här examensprojektet är dess reliabilitet och validitet. När det 

kommer till kvantitativa metoder så ligger reliabilitetens fokus ofta på hur statistiken har 

tagits fram. Validitet fokuserar i sin tur på om mätverktyget är trovärdigt kopplat till 

begreppet. (Bryman, 2008, s. 160-161 & 163) För kvalitativ forskning är reliabilitet och 

validitet inte lika tydligt, och det går att ifrågasätta hur väl de kan användas på kvalitativ 

forskning. Således kommer följande examensprojekts kvalitativa delar istället bedömas 

utifrån trovärdighet och äkthet. Trovärdighet handlar om att forskaren utfört forskningen 

utifrån korrekta regler och att forskaren i samtal med personer som befinner sig i kontexten 

kontrollerar om forskaren uppfattat verkligheten korrekt. Äkthet har fem kriterier, rättvis bild, 

ontologisk autencitet, pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. 

(Bryman, 2008, s.354-357) En diskussion kring det här examensprojektets reliabilitet och 

validitet samt trovärdighet och äkthet sker i examensprojektets avslutande avsnitt. 
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3.8 Metodgranskning 

Det hermeneutiska förhållningssättet har både sin styrka och sina svagheter i vikten av 

tolkningar. Tolkningen är essentiell för förståelsen men omöjliggör samtidigt direkta svar på 

forskningsfrågorna i form av objektiva sanningar. Genom att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa metoder, och tre olika datainsamlingsformer, så ökade mängden data med 

fördelen att kunna ge en djupare inblick i det som studeras. Nackdelen med detta är dock att 

mängden utgör en risk för att varje enskild del inte blir rättvist belyst. Ett alternativ hade varit 

att korta ned examensprojektets storlek och enbart fokusera på till exempel musikens effekt på 

idéskapandet. Författaren upplevde dock att vikten av individens musikpreferenser och 

personbaserade faktorer var så pass viktiga för bedömningen av musikens effekt att dessa 

delar behövdes för att styrka examensprojektets slutsatser. 

3.9 Sammanfattning 

Examensprojektet har arbetat utifrån både kvantitativa och kvalitativa metoder genom att 

använda experiment, enkäter och test. Författaren använde sig av en abduktiv och normativ 

forskningsansats där deduktiva och induktiva metoder användes parallellt. I huvudsak 

primärdata men även sekundärdata samlades in genom tre olika experiment som avslutades 

med enkäter och test. Detta genomfördes med ett etiskt ställningstagande i åtanke. Insamlad 

data kategoriserades och strukturerades med hjälp av huvuddokument och teoribegrepp som 

sedan användes till analysprocessen. Analysen var en process som pågick allteftersom 

processen och data hanterades, men var i huvudsak något som skedde efter det att data 

hanterats. Analysen utgick efter två huvudsakliga mått, lämplighet och unicitet. En serie 

kriterier för bedömningen av lämplighet och unicitet togs fram av författaren utifrån relevant 

teori, och anpassades efter experimentet. Examensprojektets kvantitativa delar bedömdes 

utifrån validitet och reliabilitet, och dess kvalitativa delar bedömdes utifrån trovärdighet och 

äkthet. Diskussionen kring detta presenteras under examensprojektets avslutande avsnitt. 
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4. Experimentet och dess metod_____________________________________ 

Med examensprojektets syfte, vald metod och teorier i åtanke presenteras här experimentet 

som utgjorde basen för datainsamlingen. Avsnittet beskriver gruppindelningen av deltagare, 

musiken och decibelmätning samt en längre redogörelse av den idégenererings- och 

idéutvecklingsövning deltagarna utförde. Avsnittet går också in på vilka kriterier som låg till 

grund för bedömningen av olämplighet och unicitet samt vilka uträkningar som låg till grund 

för statistiken. 

4.1 Deltagare & gruppindelning & kreativitetskarakteristikstest 

Deltagarna i första och andra gruppen hämtades ur en klass elever som gick en fristående kurs 

”Kreativ problemlösning och skapande kreativitet”, på Mälardalens Högskola. Värt att notera 

i sammanhanget är alltså att dessa elever sedan tidigare hade ett intresse för kreativitet samt 

hade gjort ett mindre antal övningar, tester samt seminarium relaterade till kreativitet. Den 

tredje gruppen bestod av en slumpmässigt ihopsatt grupp människor, fyra av dem studenter på 

Mälardalens Högskola och en person som inte var student. De fyra studenterna hade sedan 

tidigare deltagit i olika typer av kreativitetskurser. Deltagarna i experimentet sattes ihop i 3 

stycken olika grupper. Grupp 1 och 2 lyssnade på musik under experimentet, grupp 3 arbetade 

under tystnad. Grupp 1 bestod av 6 stycken individer hämtade från den tidigare nämnda 

kreativitetskursen. Gruppen bestod av 4 stycken män och 2 kvinnor. Under experimentet 

lyssnade gruppen på musik i lågt tempo bestående av synthpads. Grupp 1 gjorde experimentet 

klockan 11.00. Grupp 2 bestod av 5 stycken individer hämtade från den tidigare nämnda 

kreativitetskursen, varav 3 stycken var män och 2 kvinnor. Under experimentet lyssnade 

gruppen på dödsmetall. Grupp 2 gjorde experimentet klockan 12.00. Grupp 3 bestod av 5 

individer, varav 4 var studenter från Mälardalens Högskola och 1 var icke student. Alla 5 

individer var män. Gruppen arbetade under tystnad och utsattes därmed inte för någon musik 

under experimentet. Grupp 3 var kontrollgruppen för experimentet och gjorde experimentet kl 

16.15. 

Majoriteten av deltagarna i de tre grupperna genomgick ett test i form av 21 frågor för att 

undersöka deras kreativitetskarakteristik. Fyra deltagare i grupp 1 och 3 deltagare i grupp 2 

hade gjort testet sedan tidigare i den kreativitetskurs de deltar i, som författaren fick möjlighet 

att ta del av, medan samtliga deltagare i grupp 3 genomgick testet omedelbart efter själva 

experimentet. 
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4.2 Experimentets lokaler 

Experimentet genomfördes i två olika rum. Grupp 1 och 2, som lyssnade på musik, 

genomförde experimentet i samma rum, rum 1. Grupp 3, som arbetade under tystnad, 

genomförde experimentet i ett annat rum, rum 2. Eftersom all musik spelades i rum 1 så 

presenteras här en bild över rum 1, med tillhörande mätningar.  

Se här nedan för en detaljerad karta över rum 1 med tillhörande mått: 

 

(Bild 1, författarens komposition, notera att bilden inte är skalenligt korrekt) 

Rum 1 var akustiskt dämpat genom tygskynken som täckte samtliga väggar och hörn, med 

undantag för den väggen framför deltagarna (bakom högtalarna). Rummet var väl upplyst 

genom en serie lampor i taket. Själva högtalarna var uppställda på stolar, med högtalaren 65 

cm över golvet. Bilden visar uppsättningen för grupp i med 6 stycken stolar, för grupp 2 så 

ställdes 5 stolar upp på jämnt avstånd. 

Se bilaga 9.2 under appendix för en karta över rum 2. 

4.2.1 Decibelmätning 

Decibelnivån mättes genom en decibelmätare. Mätningarna gjordes dels utifrån antalet 

decibel vid varje enskild sittplats, och dels utifrån antalet decibel 2 cm från varje högtalare. 

Mätverktyget som användas var mobilappen Sound Meter. 
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Skälet till mätningen var därför att olika decibelnivåer, till exempel olika decibelnivåer från 

musiken som spelades, eller ett högre antal decibel på vissa platser i rummet, skulle kunna 

resultera i att vissa deltagare påverkades mer av musiken som spelades än andra på grund av 

volymskillnader. Genom att mäta decibelnivån på varje enskild sittplats, under tiden samtliga 

låtar spelades, så kunde den potentiella felkällan utifrån antalet decibel per sittplats 

elimineras. 

Volymnivån i rum 1 låg vid 74-76 decibel utifrån varje enskild plats. Volymnivån 2 cm från 

högtalarna låg på 83 decibel. Undantaget var de partier i musiken med skillnader i dynamik 

där det bitvis var ett lägre antal decibel. Dessa partier var dock minimala i den musik som 

spelades. Volymnivån i rum 2, för gruppen som arbetade utan musik, snittade vid 46 decibel. 

Rum 1 var helt avskärmat från störande moment, vilket betyder att varken rörelser eller andra 

ljud än ljuden från musiken, deltagarna och författaren kunde höras. Rum 2 hade ett fönster ut 

mot en gård, men det var för mörkt för att se utanför. Däremot så gick det att höra dämpade 

samtal från andra lokaler, dessa samtal var dock så pass dämpade att det inte gick att urskilja 

vad som sades. 

4.3 Experimentet 

För att kunna undersöka musikens effekt på idéskapandet så designade författaren följande 

experiment. Tanken med experimentet var utformningen var för att kunna följa 

idéutvecklingen omgång för omgång, både på individnivå och gruppnivå. Experimentet 

baserades löst på Michanek & Breilers (2012) övning ”stafettpinnen”. Författaren 

strukturerade det dock annorlunda med kolumner, tidsbegränsade omgångar som gradvis och 

symetriskt stegrade samt att deltagarna gjorde tydliga streck mellan idéer för att bygga 

idékedjor. Upplägget möjliggjorde för författaren att under analysen spåra idéutvecklingen, 

idé för idé, person för person och omgång för omgång. Eftersom musiken var en essentiell del 

av experimentet så var det även viktigt att idéutbytet mellan deltagarna skedde utan samtal, 

vilket författaren tog hänsyn till i utformningen. Två andra fördelar med detta var att 

deltagarna därmed inte kunde ”rida” på varandra, dvs. att alla inte producerar, samt att 

elimineringen av samtal för gruppsamverkan gjorde att alla deltagare kunde producera idéer 

samtidigt. Processen för att utforma den här modellen skedde tidigt i examensprojektets första 

veckor, där regler och papprets struktur utformades. Papprets utformning var även något som 

handledaren kommenterade och kom med idéer till. I experimentutformningens begynnelse 

var egentligen tanken att göra övningen på individnivå utan att pappren flyttades, men detta 
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var något författaren kvickt lade åt sidan till förmån för ett gruppbaserat experiment. Här 

nedan presenteras detaljerna kring experimentet, och sedan reglerna som deltagarna fick inför 

experimentet. 

4.3.1 Beskrivning av experimentet 

Experimentet var en inledande individuell uppgift som senare genom tidsbegränsade 

omgångar övergick till att bygga vidare på tidigare deltagares idéer. Deltagarna hade som 

uppgift att komma på så många idéer de kunde som svar på frågan: ”På hur många sätt kan 

man använda en plastpåse?”. Anledningen till frågan var att dels antyda att en mängd svar 

önskas, vilket är en av principerna för Brainstorming (Stein, 1975), och dels därför att en 

plastpåse är öppen för olika svar. Det går till exempel att pressa ihop påsen och klippa i den. 

Författaren valde även att undvika att ha en faktisk plastpåse i lokalen, vilket gjorde att 

deltagarna själva kunde föreställa sig storlek och form. 

Frågan var uppskriven på en tavla och dold av ett skynke och presenterades efter det att de fått 

den inledande informationen. Deltagarna skrev sina svar i en kolumn längst till vänster på ett 

papper, och gavs 5 minuter att komma på sina inledande idéer. Pappret bestod av 2st A3-ark 

ihoptejpade på långkanten. Det sammansatta pappret var uppdelat i 7 kolumner, med en skarv 

i kolumn 4 på grund av de sammansatta A3-arken. Se bild 3 för exempel. Efter det att de 5 

minuterna passerat, på författarens signal, så lämnade varje person över sitt papper ett steg åt 

höger. För den som satt på högerkanten så tog författaren emot pappret och gick med det till 

personen på vänsterkanten. Författaren befann sig därmed i lokalen under det att experimentet 

pågick, och stod i för läsaren sett på kartan i det övre högra hörnet av rummet. Författaren höll 

reda på tiden genom ett tidtagarur som lät vid rundans slut. När deltagarna flyttat pappret ett 

steg åt höger så var uppgiften att bygga vidare på den tidigare personens idéer. Detta 

markerades genom att dra ett streck från idén i den tidigare kolumnen till den idé deltagaren 

gav som påbyggnad i nästa kolumn. Varje omgång hade sin egen kolumn, och alla deltagare 

började från vänster till höger. Processen upprepades till dess att alla deltagare hade fått skriva 

på varandras papper, med andra ord 5 omgångar för grupperna med 5 deltagare, och 6 

omgångar för gruppen med 6 deltagare. För varje omgång var deltagarna tvungna att bygga 

vidare på hela kedjan av tidigare idéer. Exempelvis vid omgång 5 så behövde den femte 

personen i ledet ta hänsyn till vad fyra personer innan hade kommit på, och relatera sin idé till 

fyra tidigare idéer varav tre påbyggnader. Deltagarna var tillåtna att komma på flera idéer till 

en och samma idé. Värt att klargöra är att deltagarna alltså kom i kontakt med varandra 

allteftersom de flyttade pappret åt höger för varje omgång. 
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Som exempel för att ge en klarare uppfattning, se bilden nedan: 

 

(Bild 2, författarens komposition) 

I bilden ovan syns här en representation av arket deltagarna hade framför sig med de sju 

kolumnerna. Idékedjorna grenar ut sig allteftersom deltagarna omgång för omgång bytte 

papper med varandra. 

Antalet omgångar baserades på antalet personer i gruppen. Grupp 1 hade därmed 6 omgångar, 

grupp 2 och 3 hade 5 omgångar. Samtliga grupper arbetade under samma mängd tid per 

omgång, enligt en stigande skala: 

Omgång 1: 5 minuter. 

Omgång 2: 5 minuter. 

Omgång 3: 6 minuter. 

Omgång 4: 6 minuter. 

Omgång 5: 7 minuter. 

Omgång 6: 7 minuter. 

Skälet till den stigande mängden tid var för att ta hänsyn till det faktum att deltagarna under 

experimentets slutskede behövde ta hänsyn till tidigare idéer i kedjan, med en mängd 

parallella kedjor. Grupp 1, som hade sex deltagare till skillnad från grupp 2 och 3 som hade 
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fem, hade en omgång mer än de andra två grupperna med allt vad det tillför i form av längre 

kedjor av idéer. 

4.3.2 Inledande information och regler 

Alla tre grupperna fick identisk information inför experimentet. I huvudsak handlade 

informationen om att redogöra för hur övningen skulle gå till. Vidare så gick författaren 

igenom ett antal regler under experimentet. Deltagarna fick inte prata, inte ställa frågor, inte 

kommunicera med varandra genom text, blickar eller gester. De var tillåtna att hoppa mellan 

idéer som de kände för, och var tillåtna att hoppa över idéer de inte kunde komma på någon 

fortsättning till, men fick inte skriva utanför den kolumn som var aktuell för omgången. De 

var tillåtna att komma på multipla idéer från en och samma idé. Under inledningen påmindes 

de tydligt om att dra streck, och en ytterligare påminnelse stod på tavlan framför dem, under 

själva frågan de arbetade med. Deltagarna fick även uppmaningen att skriva tydligt, både i tal 

och genom en kommentar skrivet på tavlan framför dem. Deltagarna fick tillåtelse att skriva 

hur detaljerade beskrivningar de ville, men påmindes om fokus på mängd. 

Till sist gavs alla deltagare ett kort exempel på hur experimentet skulle gå till, med en annan 

fråga. Exemplet var i form av tre kolumner nedskrivet på ett papper, med streck dragna 

mellan idéerna. Frågan var ”Vad kan man göra med en bok?”, och idéerna som gavs var: 

 

Omgång 1  Omgång 2  Omgång 3 

Läsa - x 

Prydnad - Bokhylla - Färgordning 

   - Storleksordning 

Pappersvikt - Lövpress - Stålinbunden 

____________________________________________________ 

Avsikten med exemplet var att ge en direkt koppling till hur processen skulle gå till, samt ge 

förslag på kortare idéer lämpliga för påbyggnad. Enbart 3 omgångar beskrevs. Exemplet som 

deltagarna gavs kan dock ha varit styrande i vilka idéer som uppstod. För det första så var 

samtliga exempelidéer korta sammansatta ord, vilket kan ha gett deltagarna bilden av att 

endast korta idéer var aktuella. För det andra så var exempelidéerna medvetet utformade på ett 

sådant sätt så att de inte var särskilt kreativa. Ingen av idéerna utforskar möjligheten att 

påverka bokens form eller vad man normalt kan använda en bok till. Skälet till detta var för 
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att inte plantera idéer hos deltagarna utan att hålla exemplet konkret utan att ge inspiration 

som i sin tur hade varit ledande. Det är dock värt att poängtera att oavsett vilket exempel som 

presenteras så kan det betraktas som ledande. Detta är en avvägning författaren gjorde, där 

individens förståelse för experimentets genomförande trumfade den eventuella risken att 

påverka deltagarna. Alla grupper fick samma exempel och information. 

Avslutningsvis fick deltagarna frågan om de hade några frågor, och efter det presenterades 

frågan de skulle arbeta med. 

4.4 Avslutande frågeformulär 

Efter det att den sista omgången var avslutad, och musiken stängts av för grupp 1 och 2, så 

gavs samtliga deltagare ett frågeformulär. I formuläret fick deltagaren fylla i kön, vilken plats 

i ordningen de satt på från vänster till höger, huruvida de upplevde att de påverkades av 

musiken och om de gillade musiken. För grupp 2 fanns även frågan om de uppfattade 

textinnehållet i musiken. För grupp 3 så omformulerades frågorna till hur de påverkades av 

tystnaden samt hur de uppfattade att arbeta under tystnad. Vidare så fick grupp 3 svara på om 

de hade deltagit i kreativa kurser tidigare och de fick avgöra hur pass intresserade de var av 

kreativitet. Avsikten med detta var för att avgöra om någon eller flera av dem liknade de två 

andra grupperna i intresse. Det bygger på antagandet att deltagarna i kreativitetskursen 

faktiskt är intresserade av kreativitet. Detta hade kunnat åtgärdas genom att ställa samma 

fråga till grupp 1 och 2. 

Se appendix 9.4 för formulären. 

4.5 Musiken som spelades 

Första och andra gruppen i experimentet lyssnade på musik, den tredje gruppen som var 

kontrollgruppen arbetade under tystnad. 

4.5.1 När musiken spelades 

Två av grupperna i experimentet utsattes för musik under idéskapandet. Musiken startades 

samtidigt som själva experimentet startades, efter att deltagarna tagit del av den inledande 

informationen och reglerna. Musiken introducerades sekunden efter att frågan de skulle arbeta 

med presenterades, vilken betyder att musiken startade samtidigt som de läste och försökte 

förstå själva frågan. Musiken avslutades omedelbart efter att sista omgången av experimentet 

var klart, vilket innebar att formuläret som fylldes i efteråt skedde under tystnad.  
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4.5.2 Musiktyper 

Den första gruppen lyssnade på mjuka böljande synthljud, spelade med växlande moll- och 

durackord i en repetitiv slinga. Musiken skrevs av författaren, med avsikten att användas för 

experimentet. Den andra gruppen lyssnade på dödsmetall i högt tempo. Musiken kom ifrån 

Stockholmsbaserade dödsmetallbandet Bloodbath, och skivan som spelades var The 

Fathomless Mastery. Musiken använder sig till stor del av dissonanta ackord och melodier. 

Bandet kontaktades innan experimentet och gav sitt godkännande till att musiken skulle 

användas i examensprojektets syfte. 

4.5.3 Valet av musiken 

Skälet till att just synthpads och dödsmetall valdes var i huvudsak för att dessa två stilar är 

avsevärt olika varandra vilket författaren beskriver djupare under 4.5.5. Tanken var att större 

skillnader skulle ge upphov till tydligare resultat. Ytterligare skäl är att författaren har en 

bakgrund inom dödsmetallband och komposition med bland annat synthpads. 

4.5.4 Ljudnivåmatchning 

Ljudnivån för all musik som spelades mättes med LUFS-skalan, där de viktiga siffrorna att ha 

i åtanke är integrerad ljudnivå över tid, tillfällig maxnivå samt true peak-nivån. True peak-

mätning är grovt förklarat en metod som kan mäta ljudnivån digitalt genom att analysera 

dataflödet. Programvaran som användes var Izotope Ozone 5. Musiken matchades vid -7,3 för 

integrerad ljudnivå över tid, tillfällig maxnivå vid -5.1 för dödsmetallen och -5.4 för 

synthmusiken, samt -0,9 som true peak. Vad det betyder är att det inte var någon skillnad i 

ljudnivå över tid, samt att true peak-nivån var identisk. Enda skillnaden var att den tillfälliga 

maxnivån var något högre för dödsmetallen. I praktiken innebar det att det inte gick att 

uppfatta någon skillnad i ljudnivå mellan musiken som spelades. 

4.5.5 Skillnader mellan musikstilarna 

Musiken som spelades hade avsevärda skillnader i ljudfrekvensinnehåll. Dödsmetallen som 

spelades hade högre nivåer vid höga frekvenser. Således så var det avsevärda skillnader i 

musikens ljudfrekvensinnehåll, även om själva ljudnivån var identisk. Ljudfrekvensinnehållet 

mättes med Izotope Ozone 5, där mätningen pågick under 30 minuter. Grafen här nedan är 

således frekvensinnehållet över tid. Se följande bild där den gula linjen är synthmusiken och 

den lila linjen dödsmetallmusiken: 
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(Bild 3, en skärmdump från Izotope Ozone 5, med Izotopes tillåtelse) 

Värt att påpeka är att den här typen av mätverktyg inte är perfekta i förhållande till 

detaljrikedom, men bilden ger en bra överblick över skillnaderna. 

Utöver ljudfrekvensinnehåll så fanns det andra skillnader i musiken, bland annat 

instrumenteringen. Dödsmetallbandet använde sig av trummor, två elgitarren, elbas och sång, 

samtidigt som synthmusiken enbart bestod av en mjuk synthpad. Det fanns också betydande 

skillnader i tempo mellan de olika musikstilarna. De mjuka syntharna spelades i ett lågt 

tempo, samtidigt som dödsmetallen spelades i ett högt tempo. 

4.5.6 Varför musikens ljudfrekvensinnehåll och tempo inte matchats 

Ljudnivån på musiken matchades till nära på identiska värden. Däremot så valde författaren 

att inte matcha ljudfrekvensinnehållet, tempot och instrumenteringen i musiken. Avsikten 

med det här experimentet var att ge en inledande överblick över om musiken hade någon 

påverkan, och större skillnader i musiken gav således en grov överblick. Det här 

examensprojektet kan fungera som en ingång till senare studier där det går att isolera varje 

enskild faktor för att undersöka i vilken grad tempo, ljudfrekvensinnehåll eller 

instrumentering påverkar. Resultatet av det här experimentet kan således bli vägledande för 

fortsatt forskning. 

4.6 Statistik 

Under examensprojektets empiri- och analysavsnitt så presenteras siffror och grafer över 

deltagarnas prestationer. Här följer en beskrivning för hur de siffrorna är framtagna. 

Antal idéer per minut: Totalt antal idéer/totalt antalet minuter=X/totalt antal deltagare i 

gruppen. 
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Antal idéer per minut och omgång: Totalt antal idéer under omgången/antal minuter under 

omgången=X/antal individer i gruppen. 

Antal idéer per minut, omgång och person: Totalt antal idéer under omgången/antalet minuter. 

Spridning räknas ut i förhållande till den person som kom på flest idéer. Varje deltagares antal 

idéer/antalet idéer från den som kom på flest idéer i gruppen=ett procenttal. Detta är vad 

författaren kallar spridning. Om person A kom på 100 idéer och person B 10 så har person B 

en spridning på 0,10, dvs. 10 % av 100. 1.00 betyder att individen kom på lika många idéer 

som den som kom på flest idéer i gruppen. Total spridning är samtliga gruppdeltagares 

spridning/antalet deltagare. Tanken bakom måttet är att ge en bild av hur stor skillnad det är 

mellan individerna i gruppen sett till antalet idéer de kom på. En grupps totala spridning på 

0.99 innebär att deltagarna skrev ned nästan lika många idéer var, samtidigt som 0.01 innebär 

att det var en mycket stor skillnad mellan individerna i förhållande till hur många idéer de 

skrev ned. 

4.7 Sammanfattning 

De 16 deltagarna i experimentet delades in i 3 olika grupper. Första och andra grupperna 

lyssnade på musik, en musikstil per grupp, och den tredje gruppen var en kontrollgrupp och 

arbetade under tystnad. Experimentet skedde i två olika lokaler, grupp 1 och 2 utförde 

experimentet i en lokal med jämförda decibelnivåer, och grupp 3 utförde experimentet i en 

liknande fast mindre lokal. Experimentet var i form av en gruppövning där deltagarna kom på 

idéer till en fråga och sedan förde sina idéer vidare till nästa person som byggde på idéerna, 

som sedan förde vidare det till nästa och så vidare tills det att alla gruppmedlemmar skapat 

kedjor av idéer på varandras papper. All grupper arbetade under samma tidsförutsättningar. 

Samtliga grupper gavs också identisk information inför experimentet. Efter det att 

experimentet var avslutat så gavs deltagarna varsitt frågeformulär. Grupp 1 lyssnade på 

böljande synthmusik i lågt tempo och grupp 2 lyssnade på dödsmetall i högt tempo. Musiken 

var matchad till nära på identiska ljudnivåer och ljudfrekvensinnehållet mättes. Grupp 3 

arbetade under tystnad. Empiri- och analysavsnitten presenterar data i form av statistik som 

tagits fram med hjälp av formler som bland annat räknar ut snitt antal idéer per minut för att ta 

hänsyn till udda antal deltagare i grupperna. 
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5. Empiri________________________________________________________ 

Under följande avsnitt redogörs data som samlades in under experimentet. Diagram över 

antalet idéer presenteras för alla tre grupperna där varje individ kan följas omgång för omgång 

under experimentet. Även spridning, det vill säga hur stor skillnad i antalet idéer det var 

mellan deltagarna inom gruppen, går att utläsa för varje grupp. Under Appendix, 9.1, finns 

ytterligare kompletterande statistik. 

5.1 Antal idéer 

Antalet idéer gäller både gruppvis och på individbasis. Följande diagram har kompenserat för 

det faktum att grupp 1 bestod av 6 deltagare och inte 5 som de andra grupperna. 

5.1.1 Alla grupper – Antalet idéer per grupp, minut och omgång  
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5.1.2 Grupp 1 - Antal idéer per minut, omgång och person 

 

Spridning - Grupp 1 

Person 1: 0,41 

Person 2: 1,00 

Person 3: 0,51 

Person 4: 0,25 

Person 5: 0,29 

Person 6: 0,49 

Total spridning: 0,49 
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5.1.3 Grupp 2 - Antal idéer per minut, omgång och person 

 

Spridning - Grupp 2 

Person 1: 1,00 

Person 2: 0,72 

Person 3: 0,63 

Person 4: 0,69 

Person 5: 1,00 

Total spridning: 0,81 
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5.1.4 Grupp 3 - Antal idéer per minut, omgång och person 

 

Spridning - Grupp 3 

Person 1: 0,66 

Person 2: 0,77 

Person 3: 0,83 

Person 4: 1,00 

Person 5: 0,89 

Total spridning: 0,83 
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6. Analys________________________________________________________ 

Följande avsnitt kommer att presentera analysen av de data som insamlades under experiment, 

formulär och test. Delar av analysen presenteras i form av diagram över olämplighet och 

unicitet, även sammanfattande diagram presenteras där antal idéer, respondenternas svar på 

delar av frågeformuläret och kreativitetskarakteristiktestet går att utläsa. Data analyseras med 

hjälp av den teori som presenterats under teoriavsnittet. 

6.1 Statistisk överblick - Triangeldiagram, gruppvis antal idéer, olämpliga idéer 

och unika idéer per minut 

 

Notera att triangeldiagrammet presenterar snittet för deltagarna i gruppen över antalet idéer, 

antalet olämpliga idéer och antalet unika idéer per minut. 
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6.2 Sammanställning: Statistik kopplat till kreativitetskarakteristik och enkät 

 Är 

spontan 

Äger 

koncentrati

onsförmåg

a 

Är inte 

nöjd med 

det 

självklara 

Antal 

idéer/minu

t 

Antal 

olämpliga 

idéer/min

ut 

Antal 

unika 

idéer/min

ut 

Enkät, 

tyckte om 

musik/tys

tnad 

Grupp 1 7 6,5 8,25 2,26 0,82 0,14  

Person 1 - - - 1,89 0,58 0,05 Neutral 

Person 2 8 7 9 4,61 2,36 0,31 Bra 

Person 3 6 7 8 2,33 0,69 0,08 Neutral 

Person 4 - - - 1,17 0,33 0,11 Neutral 

Person 5 7 4 7 1,33 0,28 0,19 Neutral 

Person 6 7 8 9 2,25 0,69 0,08 Vet ej 

Grupp 2 5,33 4 8,67 1 0,1 0,25  

Person 1 4 4 9 1,24 0,21 0,45 Dålig 

Person 2 4 4 9 0,9 0,17 0,31 Vet inte 

Person 3 - - - 0,79 0 0,21 Dålig 

Person 4 8 4 8 0,86 0,07 0,14 Neutral 

Person 5 - - - 1,24 0,07 0,14 Bra 

Grupp 3 5,8 9 8,8 1,52 0,23 0,50  

Person 1 4 9 8 1,21 0,03 0,52 Mycket 

bra 

Person 2 8 10 10 1,41 0,28 0,45 Mycket 

bra 

Person 3 7 9 7 1,52 0,34 0,38 Mycket 

bra 

Person 4 2 10 10 1,83 0,38 0,45 Neutral 

Person 5 8 7 9 1,62 0,14 0,69 Mycket 

bra 
 

6.3 Antal idéer 

Sett till första omgången av experimentet, den omgång där deltagarna enbart producerade sina 

egna idéer, så var grupperna förvånansvärt lika varandra. Skillnaden mellan grupp 1 och 

grupp 3 var enbart 0.5 idéer per person och per minut. Detta talar för att de faktorer som 

orsakade skillnaderna mellan grupperna drabbade påbyggnad av idéer mer än individuell 

idégenerering. Det var inte förrän i senare omgångar, särskilt omgång 3, där skillnaderna 

mellan grupperna visade sig i större utsträckning. Grupp 1 höll en liknande nivå och steg 

något mot slutet, grupp 2 hade avsevärt mycket svårare att producera idéer allteftersom 

experimentet pågick, samtidigt som grupp 3 sjönk något. Två intressanta företeelser sticker ut. 

För det första, att grupp 1 producerade lika många idéer, och till och med ökade något, trots 

att kedjorna av idéerna blev allt längre. Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att 

grupp 1 hade en omgång längre än de andra grupperna, med ännu längre kedjor. En förklaring 

till det är att gruppdeltagarna påverkades av att person 2 producerade så många idéer i 
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jämförelse. Sett till diagramet omgång för omgång så har 4 av 5 deltagare ökat antalet idéer 

efter det att de kom i kontakt med person 2, även om person 3 sjönk markant i antalet idéer i 

experimentets avslutande omgångar. Detta talar för att gruppdeltagarna påverkade varandra 

genom upwards comparison. Person 2 kanske gav följande deltagare en referenspunkt vilket 

fick dem att producera fler idéer. Det andra är att grupp 2 sjönk kraftigt, särskilt under 

omgång 3. De var även lika varandra allteftersom omgångarna pågick. En förklaring till detta 

skulle kunna vara att de rent socialt genom downwards comparison påverkade varandra, ingen 

av deltagarna stack ut vare sig med fler eller färre idéer. Således kanske deltagarna var nöjda 

med sin insats i jämförelse med andra och upplevde en illusion av effektivitet. Detta kan dock 

ifrågasättas med kontrollgruppens resultat i åtanke. Kontrollgruppen var nämligen också lika 

varandra inledningsvis men visade en större spridning och variation allt eftersom omgångarna 

pågick. Detta talar för att musiken påverkade grupp 2 när det kommer till antalet idéer de 

producerade. I frågeformuläret så skrev 3 av 5 deltagare i grupp 2 att musiken störde 

koncentrationen, person 1 skrev till exempel: 

”Det var svårt att hålla fast vid en tanke och man kunde glömma 

bort vad man höll på att skriva mitt i ett ord.” (Person 1, grupp 2, 

Appendix 9.3) 

En intressant detalj är att grupp 2 var den enda gruppen som gradvis och gemensamt 

producerade allt färre idéer omgång för omgång. Kanske var det så att musiken störde 

deltagarnas koncentration, och när idékedjorna växte sig längre så kunde de inte längre ta in 

nödvändig information från tidigare omgångar. Om musiken hade en påverkan så kan det bero 

på flera olika faktorer. Det kan vara så att musiken genom index gjorde att deltagarna hade 

associationer som i sin tur ledde till minskade produktion. En annan förklaring skulle kunna 

vara att musiken rent ikoniskt hade en påverkan, antingen genom det höga tempot, genom 

tonart eller genom att deltagarna påverkades emotionellt. Det höga tempot kan ha förstärkt 

upplevelsen och eventuella känslor därav. Dock så nämnde ingen deltagare i formuläret något 

om känslor, vilket kan tolkas som att musiken antingen inte gav upphov till känslor, eller att 

deltagarna inte kunde formulera, uppfatta eller ville berätta om upplevelsen. Deltagarna 

nämnde att musiken var störande och distraherande, vilket dels går i linje med de tidigare 

förklaringarna, men som också för fram en tredje förklaring, att musiken inte behandlades 

som musik utan snarare som oljud. Om deltagarnas verbala arbetsminne maskerades så var 

kanske det orsaken till färre idéer, och också förklaringen till att det var svårare för deltagarna 

desto längre idékedjorna blev. Bara oljudet i sig kan ha orsakat stress, och frågan är om 
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experimentet pågick tillräckligt länge för deltagarna att utveckla mekanismer för att hantera 

oljudet. Eventuellt kanske också ljudfrekvensinnehållet i sig påverkade gruppen. Mängden 

höga frekvenser, särskilt vid 3000 Hz där örat är som känsligast, var klart framträdande i den 

musik de lyssnade på. En fjärde förklaring är att deltagarnas egna musikpreferenser påverkade 

dem, men detta talas emot genom att person 5 faktiskt gillade musiken men presterade 

liknande resultat som övriga gruppmedlemmar. En femte förklaring är att deltagarnas 

koncentrationsförmåga var låg. I testet rapporterade 3 av 5 deltagare en 4a i 

koncentrationsförmåga. Möjligen kan fler av dessa förklaringar samverkat till resultatet. 

Grupp 3 presterade i sin tur bättre än grupp 2, och mindre konsekvent över omgångarna. 4 av 

5 deltagare var mycket nöjda med att arbeta under tystnad, och den neutrala var en av de som 

presterade flest idéer utav alla grupper, vilket talar emot att preferenser för musik eller tystnad 

påverkar antalet idéer individen presterar. Vidare så var grupp 3 överlag mycket nöjda över 

tystnaden men presterade färre idéer än grupp 1. Således kan eventuella sociala skillnader och 

personligheter för gruppsammansättning vara faktorer som påverkar mer än musiken. Vissa 

sociala faktorer var dock eliminerade genom experimentets upplägg. Deltagarna arbetade i 

grupp, men eftersom de aldrig samtalade med varandra så kringgicks dels problemet med att 

endast en person kan prata åt gången, och dels problemet att deltagarna kunde rida på andra 

deltagares produktivitet. I det här experimentet var i så fall snarare reaktionen tvärt om, att 

deltagarna rent socialt kanske uppfattade att de behövde prestera för att andra deltagare sedan 

skulle se deras idéer. En annan faktor värd att nämna är att vissa deltagare kanske upplevde en 

större stress över tidsgränsen än andra, vilket relaterar till frågan kring gruppsammansättning. 

6.4 Olämpliga idéer 

Följande grafer är mått på antalet olämpliga idéer. Dels omgång för omgång gruppvis och dels 

mängden olämpliga idéer/antalet minuter varje individ presterade per omgång. Se Appendix, 

9.1, för ytterligare statistik. 

I det här examensprojektet så bedömdes lämplighet utifrån två kriterier: 

1. Under experimentets första omgång så måste idén svara på den frågan deltagarna givits. 

2. Under experimentets följande omgångar så måste idén bygga vidare på de idéer som 

deltagarna skrivit i tidigare omgångar av kedjan. 

Exempelvis, idén ”bära saker i” under första omgången räknas som lämplig. Om en deltagare 

i nästa omgång ger som fortsättning ”och sätt stödhjul under kassen” så räknas idén som 
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lämplig. Om deltagaren efter det skriver ”och använda som fiskelina” så räknas den tredje 

idén som olämplig. Att använda kassen som fiskelina bygger inte vidare på idén att använda 

kassen för att bära. Idén om stödhjul däremot underlättar bärandet och räknas som lämplig. 

6.4.1 Alla grupper – Antalet olämpliga idéer per minut och omgång  

 

6.4.2 Grupp 1 - Antal olämpliga idéer per minut, omgång och person 
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6.4.3 Grupp 2 - Antal olämpliga idéer per minut, omgång och person 

 

6.4.4 Grupp 3 - Antal olämpliga idéer per minut, omgång och person 
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En intressant detalj är att alla grupper, sett till första omgången, var extremt lika varandra. 

Musiken hade alltså ingen effekt överhuvudtaget på hur lämpliga idéer individerna presterade 

när de bara producerade idéer för sig själva. Värt att nämna är dock att den omgången bara 

pågick 5 minuter, så frågan är om musiken hann få en effekt. För grupp 2, förutsatt att 

musiken behandlades som oljud, så är frågan om 5 minuter räckte för att utveckla mekanismer 

för att hantera oljudet. I följande omgångar så framkommer flera intressanta detaljer. Överlag 

så steg alla grupper. Det kan finnas flera skäl till detta, men det kanske mest framträdande 

ligger i experimentets utformning. Andelen olämpliga idéer ökade mot slutomgångarna vilket 

tyder på att de allt längre kedjorna av idéer var svårare att hålla samman mot slutet. Eftersom 

deltagarna skickade sina papper åt höger för varje runda och byggde på varandras idéer så var 

risken, om det någonstans tidigt i kedjan kom olämpliga idéer, att följande idéer i kedjan 

också blev olämpliga. Särskilt person 2 i grupp 1 stack ut genom att ha en stor mängd 

olämpliga idéer, och som diagramen visar så har personerna i efterföljande omgångar också 

ökat antal olämpliga idéer efter kontakt med person 2. Många av idéerna person 2 kom på var 

rena associationer och utvärderingar som ”bra”, ”roligt” och ”dåligt” istället för faktiska idéer. 

Det är även möjligt att en viss osäkerhet spreds i gruppen kring vad som räknades som en idé, 

särskilt i kontakt med de här associationerna. En intressant företeelse i sammanhanget är dock 

att vissa deltagare ”räddade” olämpliga kedjor i sista omgången genom att kombinera 

olämpliga och lämpliga idéer till nya lämpliga idéer. Diagramen visar tydligt att grupp 1 hade 

avsevärt många fler olämpliga idéer än de andra grupperna, trots att de fick tillgång till 

samma mängd information från start. Något annat som är intressant att titta på är att endast en 

person låg konsekvent högt i olämplighet, person 2 i grupp 1, om man bortser från första 

omgången. Grupp 2 och 3 liknade varandra mer och producerade inte i närheten av lika 

många olämpliga idéer. Grupp 2 sticker dock ut med att producera extremt få olämpliga idéer. 

En förklaring till detta är att eftersom även deras antal idéer sjönk så påverkade det också 

antalet olämpliga idéer. Samtidigt så, om musiken uppfattades som oljud och deltagarnas 

verbala arbetsminne försämrades eller att gruppen blev stressad så skulle man kunna anta att 

andelen olämpliga idéer skulle öka, men så var alltså inte fallet. Trots att 3 av 5 deltagare 

rapporterade en låg förmåga till koncentration så verkar de ha koncentrerat sig tillräckligt för 

att komma på lämpliga idéer. Musiken kanske uppfattades som så störande att deltagarna 

fokuserade extra mycket på uppgiften. Eventuell försämring av det verbala arbetsminnet eller 

stress påverkade i så fall enbart antalet idéer och inte lämplighet. En annan förklaring är att 

musiken rent ikoniskt hade en effekt på koncentrationsförmågan. Det höga tempot och 

upplevelsen som dödsmetall bjöd på kanske hjälpte deltagarna att fokusera och ge idéer som 
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passade bättre in i kedjan. Grupp 3 hade även de en hög grad av lämplighet, även om de inte 

var lika lämpliga som grupp 2, vilket i jämförelse med de andra grupperna pekar på att 

musiken inte är avgörande för lämplighet. Värt att poängtera är dock att eftersom grupperna 

var så pass lika varandra så kan sociala faktorer och gruppsammansättning vara faktorer som 

är viktigare för hög lämplighet än musiken, även om musiken kanske hade en effekt. Bara det 

faktum att person 2 antingen missförstod delar av uppgiften eller gick sin egen väg under 

idéskapandet påverkade resultatet för hela gruppen. 

6.5 Unika idéer 

Följande grafer presenterar antalet unika idéer, dels antalet unika idéer per minut för individ 

och grupp, och dels procentantalet unika idéer som grupperna och individerna presterade. Se 

Appendix, 9.1, för kompletterande statistik. 

Författaren sammanställde fyra kriterier för bedömningen av unicitet: 

1. Idén fick bara förekomma en gång. 

2. Kärnan av idén fick inte vara identisk med kärnan av någon annan idé. 

3. Enbart lämpliga idéer räknades som unika. Unika men olämpliga idéer sorterades bort. 

4. Olika beskrivning av idén, rent språkligt, var inte relevant för att göra en idé unik. 

Exempelvis, idéerna ”fallskärm” och ”använda som fallskärm” räknas som en och samma idé. 

Idén ”göra paraplyer och sätta ihop flera paraplyer till en fallskärm” i förhållande till 

”fallskärm” räknas däremot som en unik idé, då kärnan av idén är att sätta ihop 

plastpåseparaplyer till en fallskärm, och inte enbart att använda plastpåsen som fallskärm. 

Även idén ”knyta fast i leksak” i förhållande till ”fallskärm” räknas som en unik idé, eftersom 

kärnan i idén är att knyta fast fallskärmen i en leksak och inte enbart att använda plastpåsen 

som fallskärm. Således var det essentiellt att kärnan av idén tillförde något nytt utifrån 

grundidén för att den skulle räknas som unik. 
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6.5.1 Alla grupper – Antalet unika idéer per person, minut och omgång  

 

6.5.2 Grupp 1 - Antal unika idéer per minut, omgång och person 

 

0,33 

0,27 

0,11 
0,06 

0,1 
0,05 

0,08 

0,32 

0,33 

0,2 

0,29 

0,44 

0,56 

0,7 

0,4 0,4 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Omgång 6

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Omgång 5 Omgång 6

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6



41 
 

6.5.3 Grupp 2 - Antal unika idéer per minut, omgång och person 

 

6.5.4 Grupp 3 - Antal unika idéer per minut, omgång och person 
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upplevde en självhotande situation, vilket gjorde att deltagarna fokuserade mer på uppgiftens 

centrala delar, nämligen att skriva ned idéer. Med konsekvensen att perifera delar som i sin tur 

kan vara centrala för kreativitet försakades vilket gjorde att uniciteten sjönk överlag. En annan 

förklaring är att gruppen påverkades ikoniskt av musiken, att repetitiv musik resulterade i 

repetitiva idéer. Person 6 i grupp 1 skriver till exempel: 

”Man blev lite lugn till en början men sen så blev det lite jobbigt 

eftersom samma ljud uppenbarade sig gång på gång. Jag tror att 

det kan göra det svårt för en att tänka ’nytt’ då.” (Person 6, grupp 

1, Appendix 9.3) 

Person 6 i grupp 1 hade 0.08 unika idéer per minut, vilket var näst minst av samtliga 

deltagare. Idéerna person 6, och även hela grupp 1 tog fram var ofta samma som använts 

tidigare, till exempel idéer som hänvisade till att plastpåsen var vattentät eller gick att bära. En 

alternativ förklaring är att repetitiv musik påverkade deltagarnas minne, där konsekvent musik 

och tempo gjorde att de kom ihåg sina förra idéer och kanske då repeterade dem. Särskilt om 

detta betraktas i förhållande till tidspressen, där deltagarna bara hade några minuter för varje 

omgång. Detta kan dock kontras med att undersöka resultatet under den första omgången där 

musiken inte pågått länge, då höll deltagarna ungefär samma nivå som senare, där undantaget 

är person 2 som sjönk kraftigt. Grupp 2 och 3 producerade fler unika idéer som inte var lika 

repetitiva utan snarare påbyggnader på tidigare idéer. Anmärkningsvärt är också att grupp 2, 

som producerade minst idéer överlag, producerade en så pass hög grad av unika idéer 

procentuellt sett. Eventuell påverkan från musiken påverkade därmed alltså inte direkt deras 

förmåga att producera unika idéer, trots att 3 av 5 deltagare rapporterat låga värden för 

koncentration och att musiken uppfattades som störande. Minskad koncentration och störande 

aspekter borde rimligen resultera i idéer som i mindre utsträckning var unika. Detta väcker 

frågan kring om dödsmetall faktiskt gav upphov till en effekt som resulterade i att mindre 

unika idéer gallrades ut. Resultatet från grupp 2 bör dock jämföras med resultatet från grupp 

3, där grupp 2 producerade färre unika idéer procentuellt sett. Grupp 3 hade i sin tur en hög 

grad av unika idéer jämfört med de två andra grupperna, där både person 1 och 5 toppar listan 

tätt följda av resterande gruppmedlemmar. En förklaring till detta är att grupp 3 rapporterade 

sig mycket nöjda med att arbeta under tystnad. Detta går dock att ifrågasätta med att person 1 

i grupp 2 var missnöjd med att arbeta med dödsmetall i bakgrunden och trots det presterade på 

liknande nivåer som grupp 3. Värt att notera är även att person 2 i grupp 1 som var nöjd med 

synthmusiken producerade strax under deltagarna i grupp 3, även om det kan förklaras med 
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att person 2 producerade så många idéer. En annan förklaring är att deltagarnas personlighet 

spelade en roll i det hela. Person 1 i grupp 3 svarade till exempel ofta med humoristiska 

undertoner, med bland annat idén att bygga en orkester med prasslande påsar. En tredje 

förklaring är att grupperna påverkade varandra rent socialt, och kanske framför allt att 

experimentets övning gjorde så att unika idéer i tidigare omgångar var lättare att byggare 

vidare på med fler unika idéer. Deltagarna kanske blev inspirerade av varandra i kontakt med 

unika idéer, samtidigt som mindre unika idéer gav motsatt verkan. Värt att notera är att 

majoriteten av deltagarna i samtliga grupper menade att de inte var nöjda med det självklara, 

och att det trots det var stora skillnader i hur unika idéer grupperna producerade. 
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7. Slutsatser och diskussion_________________________________________ 

Följande avslutande avsnitt kommer svara på forskningsfrågor och antaganden. Slutsatserna 

fokuserar på att ge direkta svar på de antaganden som presenterats under examensprojektets 

första avsnitt. Diskussionsdelen går sedan in djupare på de olika resonemang och tendenser 

som visade sig under analysen. Till sist ger författaren förslag på fortsatt forskning och 

resonerar kring examensprojektets validitet och reliabilitet. 

7.1 Slutsatser utifrån antaganden 

Inledningsvis är det viktigt att poängtera att insamlad data inte var tillräcklig för att kunna dra 

några verkliga slutsatser. Fler experiment i större skala med fler grupper, musikstilar och 

gärna upprepade experiment med samma grupper skulle behövas för att kunna dra några 

faktiska slutsatser.  

1. Förekomsten av musik under idégenererings- och idéutvecklingsfasen ökar antalet 

idéer individen producerar, och effekten varierar beroende på musikstil. 

Om någon sådan påverkan försiggick så var det i så fall starkt beroende på musikstil. Grupp 1 

som lyssnade på synthmusik producerade flest idéer överlag, samtidigt som grupp 2 som 

lyssnade på dödsmetall producerade minst. Kontrollgruppen hamnade mellan de båda 

grupperna. Sett till enbart individuell idégenerering, det vill säga första omgången av 

experimentet, så var skillnaderna mindre. Om musiken påverkade deltagarna så var påverkan i 

så fall större under idéutvecklingen. Det går dock inte att peka på musiken som den enda eller 

viktigaste faktorn för resultatet, och det går inte heller att hävda med säkerhet att musiken var 

en bidragande faktor överhuvudtaget. 

2. En individs förmåga att producera ökat antal lämpliga idéer förbättras genom 

förekomsten av musik under idégenererings- och idéutvecklingsfasen, och effekten 

varierar beroende på musikstil. 

Om någon sådan påverkan fanns så var det i så fall även här starkt beroende på musikstil. 

Gruppen som lyssnade på dödsmetall hade flest lämpliga idéer procentuellt sett, samtidigt 

som gruppen som lyssnade på synthmusik hade minst lämpliga idéer procentuellt sett. 

Kontrollgruppen var mitt emellan de två, även om de var närmare grupp 2. Förklaringen kan 

ligga i experimentets utformning, sociala faktorer och gruppsammansättning, eller att musiken 

hade en effekt. Det går dock inte att säga med all säkerhet, då det finns mängder av faktorer 

som kan ha påverkat utfallet. Sett till individuell idégenerering under omgång 1 så var 
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grupperna närapå identiska, vilket talar för att om musiken hade en effekt så hade det bara en 

effekt på idéutveckling. 

3. En individs förmåga att producera ökat antal unika idéer förbättras genom 

förekomsten av musik under idégenererings- och idéutvecklingsfasen, och effekten 

varierar beroende på musikstil. 

Nej. Kontrollgruppen presterade avsevärt mycket bättre än de andra grupperna, så om något 

försämrade musiken individens förmåga att producera unika idéer. Igen så är det dock värt att 

påtala att det inte går att utläsa tydligt ur resultatet. Andra faktorer, kanske framför allt 

personlighet, gruppsammansättning och sociala faktorer, kan ha varit lika eller mer relevanta. 

4. Den individ som av personliga preferenser föredrar den musik som spelas under 

idégenererings- och idéutvecklingsfasen kommer att producera fler idéer, fler lämpliga 

idéer och fler unika idéer. 

Nej, det fanns ingen sådan tydlig koppling. Den deltagare som gillade dödsmetall producerade 

lika få idéer som andra gruppmedlemmar, som inte gillade musiken. Personen i grupp 3 som 

var neutral till tystnad producerade liknande mängder som resterande deltagare som var 

mycket positiva till tystnaden. Lämplighet påverkades inte heller av deltagarens preferenser. 

Unicitet kan i så fall vara den enda faktorn som påverkades av musiken, och i så fall negativt 

då kontrollgruppen producerade flest unika idéer. Värt att påtala är dock att det finns andra 

faktorer som kan ha varit lika eller mer framträdande för resultatet. 

5. Individens självrapporterade kreativitetskarakteristik är direkt relaterad till hur 

musiken påverkar individens idégenerering och/eller idéutveckling, förutsatt att en 

påverkan sker. 

Självrapporterad spontanitet, koncentrationsförmåga och nöjdhet med det självklara gick inte 

att koppla som upphov till ett visst resultat. Varken i förhållande till musiken eller antalet 

idéer, lämplighet eller unicitet. 

7.2 Diskussion 

Insamlad data räcker inte till att kunna ge direkta slutsatser, och experimentet skulle behöva 

utföras i större skala för att kunna visa tydligare tendenser och mönster. Trots detta så finns 

det dock en del intressanta aspekter, och dessa aspekter kan vara värda att ha i åtanke när det 

kommer till att designa enabling spaces för idégenerering och idéutveckling. Det kanske 
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viktigaste att påtala är att musiken inte verkar ha haft någon tydlig effekt, vilket i sig är 

förvånande, särskilt med tanke på hur olika musikstilarna var.  

Sett till experimentets första omgång, där deltagarna enbart genererade idéer individuellt så 

var skillnaderna små mellan grupperna sett till antal idéer, inga skillnader alls för olämplighet 

och större skillnader för unicitet. En förklaring till det var individuella skillnader. Både för 

grupp 1 och 3 som hade en hög grad av unicitet i första omgången så var det enskilda 

individer som stack ut. En annan förklaring kan vara att förmågan att skapa unika idéer i 

grupp 2 påverkades negativt av musiken, men enbart i första omgången. Kanske kunde 

deltagarna utveckla mekanismer för att hantera musiken i följande omgångar. Om musiken 

hade en effekt på antalet idéer och lämpligheten så var effekten i så fall större på 

idéutveckling än individuell idégenerering. En förklaring kan vara att idéutveckling till 

skillnad från individuell idégenerering kräver att deltagaren tar in större mängder information 

från omvärlden, i det här fallet andra deltagares idéer, och då blir mer öppen för annan 

influens i form av musiken.  

Sett till idéutvecklingen så var en möjlig effekt att dödsmetall påverkade deltagarna till att 

producera färre idéer. Det kan bero på flera faktorer, och deltagarnas egna redogörelser menar 

att musiken fick dem att tappa koncentrationen och var störande. Detta kan tolkas på flera sätt. 

Musiken kanske uppfattades som oljud, och att oljudet i sig därmed orsakade stress, 

koncentrationssvårigheter eller maskerat verbalt arbetsminne. Eller så kanske musiken 

ikoniskt gav upphov till känslor och upplevelser som i sin tur förstärktes av det höga tempot, 

och att deltagarna tolkade den upplevelsen som störande. Möjligheten finns att fler av dessa 

faktorer samverkade. Dock så verkar inte dödsmetall ha påverkat deltagarnas förmåga att 

producera lämpliga och unika idéer. Kanske fick musiken deltagarna att tänka lite extra på 

sina idéer, eller gallra ut vissa idéer, vilket resulterade i ett mindre antal idéer men med hög 

lämplighet och unicitet. Att lyssna på dödsmetall i kreativa syften kanske således kan vara 

nyttigt om det används i rätt sammanhang, till exempel om man vill ge upphov till mer 

genomtänkta idéer, eller om man under inkubationstiden vill ha lättare att tappa 

koncentrationen. Det går dock inte att peka på musiken som den avgörande skillnaden, då en 

annan ledtråd ligger i att deltagarna var mycket lika varandra överlag, vilket talar för att 

någon form av downwards comparison ka ha skett. En annan eventuell effekt var att grupp 1 

påverkades ikoniskt, där repetitiv musik gav repetitiva idéer. Trots att alla deltagare 

rapporterat höga värden i att inte vara nöjda med det självklara så visade det sig vara 

avsevärda skillnader i resultat, där särskilt grupp 1 återanvände samma idéer och producerade 
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få unika idéer. En potentiell orsak till det kan ha varit att deltagarna påverkades av musiken i 

miljön och att det i sin tur påverkar utfallet av deras idégenerering. Förutsatt att händelserik 

musik ger motsatt effekt så skulle den kunna användas för att stimulera till nytänkande. Men 

det kan också ha varit så att grupp 1 påverkades av varandra, och att osäkerheter om vad som 

räknas som en idé eller svårigheter att bygga på olämpliga idéer påverkade deltagarna 

negativt, vilket i sin tur minskade lämplighet och unicitet. Alternativa förklaringar är att 

repetitiv musik påverkade deltagarnas minne, där konsekvent ljud och tempo gjorde att de 

kom ihåg tidigare idéer, och att tidspressen fick dem att repetera dem, eller att deltagarna 

uppfattade kontakten med person 2 som självhotande och fokuserade på centrala delar av 

experimentet och försakade perifera delar, som i sin tur kan vara av vikt för kreativitet och 

unicitet. En annan förklaring ligger i upwards comparison, då person 2 i grupp 1 producerade 

betydligt många fler idéer så kanske de andra deltagarnas idégenerering påverkades så att de 

fokuserade på mängd, vilket gav upphov till repetition. Tillgänglig data räcker inte till för att 

ge ett svar på varför, och möjligheten finns att flera faktorer samverkade.  

En annan intressant aspekt var att deltagarnas musikpreferenser inte hade något samband 

överhuvudtaget med vad de producerade, vare sig till antalet idéer, lämpliga idéer eller unika 

idéer. Det spelade med andra ord ingen roll om individen gillade musiken eller inte.  

Till sist är det även intressant att notera att individernas självrapporterade 

kreativitetskarakteristik inte tycks ha något samband alls till hur de presterade. Detta talar i så 

fall för att den typen av tester, inför till exempel anställningar till projektarbeten, inte berättar 

särskilt mycket om personen i förhållande till hur de presterar. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Experimentet skulle behöva genomföras i större skala med fler grupper, fler olika musikstilar 

och upprepade experiment med samma grupper. Vidare så kan det vara intressant att testa om 

just ljudfrekvensinnehåll, tempo eller instrumentering påverkar i sig eller om det är en 

kombination av dem som utgör påverkan, förslagsvis genom att isolera en av dessa aspekter i 

taget och genomföra en serie experiment. Musikens eventuella ikoniska funktion på 

kognitionsprocessen är även ett intressant område för fortsatt forskning. Till sist så kan det 

vara intressant att undersöka om ljud i sig har någon påverkan eller om musiken har en 

särskild påverkan, och i så fall vilken. 
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7.4 Reliabilitet och validitet samt trovärdighet och äkthet 

Överlag så skulle reliabiliteten ökat om experimentet genomförts i större utsträckning, gärna 

upprepade gånger med samma eller fler grupper. Insamlad data var för liten för att kunna dra 

tillräckliga slutsatser. Utöver detta så fanns det flertalet faktorer som kan ha påverkat 

insamlad data. Deltagarna var inte balanserade efter ålder, kön eller erfarenheter, och grupp 1 

var större än de andra. Deltagarna var inte heller balanserade efter personlighet eller kreativ 

förmåga. Detta innebär att gruppsammansättningen i sig kan vara en källa till missvisande 

resultat eftersom skillnader i grupperna gör att eventuella effekter av musiken inte kan 

isoleras. Det är dock värt att påtala att perfekt balanserade grupper inte heller är en 

självklarhet i praktiken. En annan faktor var att grupperna satt i olika rum, vid olika 

tidpunkter på dagen. Under optimala förhållanden hade resultaten varit säkrare om alla 

experiment utfördes i samma rum vid samma tid, detta för att likställa förhållandena så nära 

som möjligt för grupperna så att musiken är den huvudsakliga skillnaden. Själva kriterierna 

för utvärderingen av lämplighet och unicitet är även viktiga att ta i beaktande. Dessa kriterier 

och utformningen av dem påverkade starkt resultatet som sedan presenterades under 

analysavsnittet. Inte bara kriterierna själva går att ifrågasätta, utan också författarens 

användande av dem. Dessa kriterier och varje enskild bedömning skulle behövt undersökas 

och genomföras med flera personer, i bästa fall tränade externa bedömare, för att öka 

trovärdigheten. 

Examensprojektets trovärdighet hade kunnat styrkas ytterligare om experimentets deltagare 

intervjuades i ett senare skede för att diskutera deras svar på enkäten, och om författaren 

förstått det korrekt. Detta var av tidsskäl svårt att göra, och även deltagarnas villighet att 

ytterligare ta sig tid till experimentet var tveksamt. Examensprojektets äkthet går alltid att 

debattera. Deltagarnas egna utsagor presenteras som bilaga, och författarens eventuella 

tolkningar går därmed att kontrollera mot exakt vad deltagarna i experimentet skrev i enkäten. 
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9. Appendix 

9.1 Kompletterande statistik 

Här nedan följer en serie intressanta diagram som utökar och kompletterar tidigare 

presenterade diagram. 

Alla grupper - Antal idéer per minut/antal personer 

 

Alla grupper - Procentantal olämpliga idéer per grupp 
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Alla grupper – Procentantal unika idéer 

 

Grupp 1 – Procentantal olämpliga idéer per individ 

 

Grupp 2 – Procentantal olämpliga idéer per individ 
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Grupp 3 – Procentantal olämpliga idéer per individ 

 

Grupp 1 – Procentantal unika idéer per individ 

 

Grupp 2 – Procentantal unika idéer per individ 

 

Grupp 3 – Procentantal unika idéer per individ 

 

  

2,9 

19,5 22,7 20,8 
8,5 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5

2,9 6,6 3,6 9,5 14,6 
3,7 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6

36,1 34,6 26,1 
16 11,1 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5

42,9 
31,7 25 24,5 

42,5 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5



55 
 

9.2 Rum 2 

Se här nedan för en karta över rum 2 med tillhörande mätningar: 

 

(Fförfattarens komposition, notera att bilden inte är skalenligt korrekt) 

Rum 2 var inte akustiskt dämpat. Rummet var väl upplyst genom en serie lampor i taket. 

Se bilaga under appendix för en större karta över rummet. 
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9.3 Deltagarnas redogörelser i frågeformuläret 

Följande redogörelser är som svar på frågan: ”Upplevde du att musiken påverkade dig? Om 

ja, på vilket sätt?” för grupp 1 och 2, och ”Upplevde du att tystnaden påverkade dig? Om ja, 

på vilket sätt?” för grupp 3. 

Grupp 1 

Person 1: ”Till en början var musiken störande. Jag blev stressad och kunde inte fokusera på 

uppgiften. Efter några omgångar märkte jag inte av musiken alls.” 

Person 2: ”Ja det tror jag. Den var avslappnande och på så sätt tror jag även mina tankar/ideer 

blev mer kreativ och fick ”vi” mer idéer på pappret.” 

Person 3: ”Tänkte mkt världen, miljö > Återvinning kändes djupt.” 

Person 4: ”det går en rytm i tankarna. Kände ingen större påverkan ändå.” 

Person 5: ”Var trött innan testet så jag blev ännu tröttare upplevde jag annars var det rätt 

lugnande. Men jag tror att det hämnade min förmåga att tänka kreativt. Det kan dock bero på 

min trötthet helt generellt.” 

Person 6: ”Man blev lite lugn till en början men sen så blev det lite jobbigt eftersom samma 

ljud uppenbarade sig gång på gång. Jag tror att det kan göra det svårt för en att tänka ”nytt” 

då. Kan komma på nya saker. Annars gick det bra!” 

Grupp 2 

Person 1: ”Det var svårt att hålla fast vid en tanke och man kunde glömma bort vad man höll 

på att skriva mitt i ett ord. Musiken var inte jättedålig i sig men det var väldigt svårt att 

försöka koncentrera sig på uppgiften. Framförallt på slutet när man skulle ta hänsyn till flera 

steg innan var det svårt när tankarna avbröts. I början när det räckte att tänka i ett steg störde 

det mindre.” 

Person 2: ”Fokus på musik bortföll då koncentrationen lades på idégenererandet. Jag blev 

dock påverkad av musiken. I början störde den min koncentration mer än den gjorde i slutet. 

Fel musik för fel tillfälle. Jag tror det var bra att inte texten i musiken var lätt att urskilja. En 

tydlig text hade stört min koncentration.” 

Person 3: ”Den kändes distraherande i de fall man fick hjärnsläpp” 
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Person 4: ”Tänkte inte så mycket på den. Är van vid att ha den typen av musik i bakgrunden 

då min bror lyssnar på det.” 

Person 5: ”Jag slappnar av mer och kan koncentrera mig bättre. Med musik har jag lättare att 

tänka vidare utan att fastna i mina tankar.” 

Grupp 3 

Person 1: ”Lugnande, främjer koncentration. Möjlighet att tänka igenom uppgiften.” 

Person 2: ”Känslan av att sitta ensam med mina tankar.” 

Person 3: ”Kände mig fokuserad och var nyfiken på vad de andra hade skrivit.” 

Person 4: ”Jag tänker på så mycket strunt. Blev nervös över att bryta tystnaden > Brista ut i 

skratt.” 

Person 5: ”Lättar att fokusera på uppgiften utan att påverkas av andra. Fantasin fick flöde 

ohämmat.” 
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9.4 Frågeformulär 

Grupp 1 - N 

Kön: Man  /  Kvinna  /  Vet ej eller vill inte uppge 

(ringa in ett alternativ) 

Ditt nummer var:_____ 

(den plats i ordningen du satt på, räknat från vänster till höger) 

Vad tyckte du om musiken som spelades? 

Mycket bra  /  Bra  /  Neutral  /  Dålig  /  Usel  ---  /  Vet inte 

Upplevde du att musiken påverkade dig? Om ja, på vilket sätt? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Grupp 2 - D 

Kön: Man  /  Kvinna  /  Vet ej eller vill inte uppge 

(ringa in ett alternativ) 

Ditt nummer var:_____ 

(den plats i ordningen du satt på, räknat från vänster till höger) 

Vad tyckte du om musiken som spelades? 

Mycket bra  /  Bra  /  Neutral  /  Dålig  /  Usel  ---  /  Vet inte 

Uppfattade du textinnehållet i musiken? 

Ja  /  Nej  ---  /  Vet inte 

Upplevde du att musiken påverkade dig? Om ja, på vilket sätt? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Grupp 3 - T 

Kön: Man  /  Kvinna  /  Vet ej eller vill inte uppge 

(ringa in ett alternativ) 

Ditt nummer var:_____ 

(den plats i ordningen du satt på, räknat från vänster till höger) 

Hur uppfattade du att arbeta under tystnad? 

Mycket bra  /  Bra  /  Neutralt  /  Dåligt  /  Uselt  ---  /  Vet inte 

Upplevde du att tystnaden påverkade dig? Om ja, på vilket sätt? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Har du deltagit i någon kurs eller seminarium relaterat till kreativitet tidigare? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

I vilken grad skulle du beskriva att du är intresserad av kreativitet? 

Mycket intresserad / Intresserad / Neutral / Ointresserad / Helt ointresserad ---  /  Vet inte 

 

Stort tack för din medverkan! 


