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Sammanfattning  
Tack vare framsteg inom portabel elektroencefalografiteknologi (PEEGT) har det blivit 
lättare och billigare att studera hjärnans aktivitet i form av hjärnvågor. Syftet med det 
här arbetet var att studera skillnaden i hjärnaktivitet mellan musikaliska aktiviteter, 
genom att använda sig av PEEGT. Verktyget som användes till ändamålet är utvecklat av 
företaget EMOTIV och heter ”Insight”. Att använda sig av PEEGT för att uppskatta käns-
lor och sinnestillstånd är ett relativt nytt forskningsområde med en lovande framtid. Det 
här arbetet motiveras av möjligheten att använda sig av sådan hjärnforskning för att leta 
efter svar på frågor kring undervisning och musicerande. Till studien valdes de två mu-
sikaliska aktiviteterna improvisation och avistaläsning. EMOTIVs Insight användes se-
dan till att samla data vid 10 olika tillfällen, som därefter analyserades med ett Wilcoxon 
signed rank test. Den kvantitativa datan triangulerades med anteckningar från en logg-
bok om subjektiva upplevelser vid de 10 mättillfällena. Resultatet visade ingen statist-
iskt signifikant skillnad mellan de musikaliska aktiviteterna. Som varandes ett självexpe-
riment visade det sig ändå vara lärorikt för forskningssubjektet, framförallt vad gäller 
insikter om förhållandet mellan anteckningarna i loggboken och datan från EEG:en. För-
hoppningsvis kan arbetet tjäna som inspiration till att göra liknande arbeten i framtiden. 
 

 
Abstract 
 
Thanks to recent advances in the development of portable electroencephalografy tech-
nology (PEEGT), doing research on brain activity has become both cheaper and more 
convenient to do. The purpose of this study was to investigate the difference of the brain 
activity between musical activities, using the commercially available PEEGT “Insight”, 
developed by the tech company EMOTIV. The use of these PEEGT to estimate states of 
mind and emotions is a relatively new area of research, with a promising future. The 
study is motivated by the possibility to use research like this to address questions about 
education and musicmaking. Two musical activities were chosen for the study, improvi-
sation and sight-reading. EMOTIVs Insight was used to collect data on 10 separate occa-
sions, which later was analyzed with the Wilcoxon Signed Rank Test. The quantitative 
data was triangulated with notes from a logbook about the subjective experiences dur-
ing the 10 occasions. No statistically significant difference was found between the activi-
ties. On the other hand, the study proved useful for the subject. Especially regarding in-
sights on the relationship between the notes in the logbook, and the reported data from 
the EEG. Hopefully the work can also serve as an inspiration for future studies.  
 
Keywords: Music education, practicing, improvisation, sightreading, EMOTIV Insight, 
EEG 
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras en inledande text rörande idén och motivering till studien. Därefter 

presenteras problemformuleringen och den frågeställning som ska försöka besvaras med ett 

experiment.  

 

1.1 Inledande text  
I människans hjärna finns det uppskattningsvis 100 triljoner kopplingar mellan nervceller. Det 

är minst 1000 gånger antalet stjärnor i vår galax. Som om det vore inte nog är antalet teore-

tiskt möjliga kopplingar mellan neuroner fler än antalet atomer i universum (Murphy, 2011). 

Hjärnan är med andra ord komplex. Det faktumet kan leda till en pessimistisk idé om att den 

är något som inte går att förstå. En annan möjlighet är att se hjärnans komplexitet som något 

svårt, men inte omöjligt att förstå. Då kan komplexiteten istället ses som något spännande. 

Det vi inte förstår är endast namnet på det som finns kvar att utforska, med den synen är kom-

plexitet istället odelat positivt. Det betyder att det finns en lång väg av upptäckter och utveckl-

ing att se fram emot. Denna insikt är det första som motiverar mig till arbetet. 

 

Den andra delen handlar framförallt om övningsrelaterade frågor kring musik. Inom musik-

undervisning kan det exempelvis finnas beskrivningar av effektiva sätt att öva. Mer sällan 

finns det en förklaring om varför det är ett effektivt sätt att öva på. Ett exempel är ”öva max 4 

timmar”. Varför är det så? Vad är det som händer efter 4 timmar? 

 

Kunskap kan skapas genom att lösa problem. Problem som ”att förstå hjärnan” eller ”vilka 

övningsmetoder är bra?” är vaga formuleringar på problem. Det är bättre att sträva efter ett 

väldefinierat problem där en idé om vad som skulle kunna vara en lösning är lättare att se. 

Arbetet är ett försök att göra detta inom ett problemområde där musikaliska aktiviteter och 

hjärnforskning kan kopplas till varandra. Med andra ord ska jag undersöka hur min hjärna 

påverkas av olika musikaliska aktiviteter.   

 

Undersökningen kan kanske bidra till att öka kunskapen om hjärnan och övning. Med tanke 

på komplexiteten inom området och begränsningar som finns i studiens metoder, blir arbetet 

endast ett skrap på ytan. Å andra sidan är alla framsteg skrap på ytan. En förhoppning är att 

det åtminstone kan tjäna som en startpunkt för framtida forskning. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
Problemet som motiverar studien kan formuleras såhär: Hur påverkar olika musikaliska akti-

viteter, aktiviteten i min hjärna? Mer specifikt, hur påverkas olika sinnestillstånd som fokus, 

intresse eller avslappning?  

 

Det går att undersöka frågan indirekt via subjektiva utvärderingar genom frågor såsom: Hur 

kändes att improvisera? Hur var det att läsa noter? Kunde du koncentrera dig? Den metoden 

har dock en del problem. Dels sker alltid utvärdering efter aktiviteten. Subjektet måste lita på 

sitt minne, vilket inte alltid är tillförlitligt. Det finns andra problem som har att göra med svå-

righeter förknippat med att uppskatta sina egna sinnestillstånd. Det är lätt att lura sig själv och 

självrapporter frångår ofta verkligheten. Tack vare framsteg inom portabel elektroencefalo-

grafiteknologi (PEEGT), det vill säga bärbara verktyg som kan ta en EEG, går det att mäta 

hjärnaktivitet direkt, på ett objektivt sätt. Då blir det möjligt att formulera mer precisa frågor 

och svar, till exempel: Vad sker med en musikers hjärnvågor när den improviserar? Teknolo-

gin skapar en möjlighet att utföra många experiment, som kan bidra till att skapa djupare för-
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klaringar. Genom den här möjligheten vill jag således undersöka hur min hjärnaktivitet påver-

kas av två olika musikaliska aktiviteter, improvisation och avistaläsning.  

 

Studien kan bidra med att skapa ett intresse för att undersöka detta område mer, genom att 

vara ett exempel på vilka möjligheter modern teknologi, såsom EEG, ger upphov till. Jag tror 

vidare att jag kan skapa kunskap om hur min egen hjärna reagerar på musik, och kanske få 

bekräftelse eller motsägelser om min egna subjektiva utvärdering liknar det som mäts. På det 

sättet skulle experimentet även kunna bidra till en utökad medvetenhet om hur mina upplevel-

ser av att musicera, korresponderar med i form av hjärnaktivitet. 

 

Syftet med den här studien är att utforma ett kvasiexperiment för att undersöka hur sinnestill-

ståndet påverkas av två olika musikaliska aktiviteter, improvisation och avista. Frågeställ-

ningen är: 

 

1. Arbetar min hjärna på olika sätt vid improvisation och avistaspel? 
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2 Bakgrund  
I det här kapitlet ges en kort introduktion till forskning inom neurovetenskap, med fokus på 

dess applikationer och relevans för musik. Ett antal olika studier som är relevanta för arbetet 

tas upp och avslutningsvis följer en genomgång av arbetets teoretiska utgångspunkt.  

2.1 Områdesorientering  
Flohr och Hodges (2002) skriver att det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en 

mängd kunskap om hjärnan, befinner sig neurovetenskapen i sin barndom. Forskningsområdet 

är relativt nytt och samtidigt riktat åt den komplexa uppgiften att förstå hjärnan. Det gäller att 

vara försiktig med de extrapoleringar som kan göras från området. 

 

Vidare tar Flohr och Hodges (2002) upp två saker som är viktiga att komma ihåg vid ett stu-

dium av hjärnan. För det första är hjärnan en del av ett större system som inkluderar det cen-

trala nervsystemet, vilket klassas som hjärnan i kombination med ryggmärgen, det inkluderar 

även de perifera nerverna, till exempel muskler som skickar signaler till hjärnan och vice 

versa. Det andra är att hjärnan också reglerar hormoner som skickas ut i blodet. Med det vill 

Flohr och Hodges påminna om att hjärnan är något som är sammankopplat med hela kroppen 

och på ett viktigt sätt inte existerar som ett isolerat organ. Hjärnan finns förlängd uti kroppen.  

 

Det finns olika metodologier för att forska på hjärnan och i det här arbetet kommer det som 

kallas för neuroavbildning att användas. Flohr och Hodges (2002) skriver att de två vanligaste 

sätten att göra neuroavbildning på är genom elektroencefalografi, EEG, och magnetröntgen 

MRI, eller varianten funktionell magnetröntgen, fMRI.  De olika metoderna har olika fördelar 

och nackdelar. En EEG genomförs genom att mäta den elektriska aktiviteten i hjärnbarken. 

Signalerna tolkas vanligen i form av deras frekvens som hjärnvågor, då grupper av flera tusen 

neuroner skapar en synkroniserad elektrisk aktivitet genom att aktiveras simultant. Hjärnvå-

gorna inkluderar delta (0.5–4.0 Hz), theta (4.5–8.0 Hz), alfa (8.5–12.0 Hz), beta (12.5-32.0 

Hz) och slutligen gamma (mer än 40 Hz). De är i sin tur korrelerade med olika sinnestillstånd. 

EEG har fördelen av en hög temporal upplösning, det vill säga stor mängd data per tidsenhet, 

men eftersom mätningarna görs vid hjärnbarken är det svårt att veta vilken del av hjärnan som 

är aktiv. När det gäller MRI är förhållandet tvärtom. MRI är en metod som ger en bild på den 

anatomiska strukturen i hjärnan, aktuell för att exempelvis lokalisera tumörer. Det går däre-

mot inte att få information om aktiviteten i hjärnan med en MRI. FMRI är en metod som kan 

ge information om både aktiviteten i hjärnan och var den sker, genom att mäta blodgenom-

strömningen i hjärnan. Den temporala upplösningen är ändå väsentligt lägre än hos en EEG. 

Vilken metod som är bäst beror alltså på vad som ska undersökas i experimentet, för det avgör 

om temporala eller spatiala data är viktigast.   

 

När det gäller att göra den typen av experiment som är aktuellt i denna studie, syns EEG vara 

det bäst lämpade verktyget. Flohr och Hodges (2002) skriver att det är ofta en sådan som an-

vänds i dagsläget för att mäta hjärnans respons på stimuli, tack vare den höga temporala upp-

lösningen. För det andra är det den metoden som är klart billigast och enklast att använda.  

 

På senare år har det skapats kommersiellt tillgängliga verktyg som kan ta en EEG. Den som 

används i studien är utvecklad av företaget Emotiv och kallas för Insight. Emotivs Insight är 

utrustad med fem elektroder som placeras på skalpen, plus två referenselektroder som sitter 
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bakom ena örat. Insight kan mäta frekvenser mellan 0.5–43 hz vilket alltså täcker in de hjärn-

vågor som vanligen uppmäts.  
 

2.2 Tidigare forskning inom området 
Hodges (2009) skriver om i vilken grad neurovetenskap är relevant för musikundervisning. 

Även Hodges påminner först om att neurovetenskapen är i sin ungdom. Samtidigt kan den 

ändå ha en funktion genom att grunda några av de bästa metoderna som redan finns inom 

undervisning, i en mer rigorös empirisk kunskapsbas. Ett exempel som han tar upp är ”aktiv 

inlärning”. Det finns en idé om att principen ”lära genom att göra” är viktig i undervisning. 

Många lärare kan peka på vikten av att låta deras elever undersöka och testa instrument sna-

rare än att prata om dem. Neurovetenskapen stödjer den idén exempelvis genom upptäckten 

av så kallade audiomotorella nätverk. Det är nätverk som kopplar samman delar av hjärnan 

som bearbetar ljud med de som är relaterade till motorik. Detta förklarar varför det är så na-

turligt att röra sig till musik. Sammanfattningsvis skriver Hodges om tre stadier för neurove-

tenskap och musikundervisning. Det första stadiet producerade olika praktiker och metoder 

baserad på ”trial and error”. Det andra stadiet, det nuvarande, är att neurovetenskapen visar 

sig stödja de bästa praktikerna. Slutligen spekulerar Hodges om ett tredje stadium där vår 

kunskap om hjärnan ökar och kan effektivisera undervisningen genom innovativa metoder 

som hade varit svårt att komma fram till utan neurovetenskapen. Det här tjänar som en moti-

vering till varför ett studium av hjärnan kan vara relevant för blivande lärare.  

 

Landau och Limb (2017) skriver i en artikel om hur neurovetenskapen bidrar med insikter 

kring improvisation och flow. Viktiga resultat som de tar upp är att studier med fMRI har vi-

sat att det sker en deaktivering av delen av hjärnan som heter dorsolateral prefrontalkortex 

(DLPFK). De skriver att improvisation är en komplex uppgift som innebär att utföra svåra 

motoriska rörelser och göra spontana val som passar en musikalisk kontext. På basis av det 

kunde ett förväntat resultat vara att en aktivering av de områdena som kontrollerar beteenden 

och planerar komplexa kognitiva uppgifter, men istället sker det en deaktivering. Om däremot 

improvisatörerna får en uppgift att kontrollera sina improvisationer mer, genom att till exem-

pel komma ihåg det dem spelar, ökar aktiviteten i DLPFK. Sammantaget skriver Landau och 

Limb att neurovetenskapen stödjer idén om att improvisation är en viktig del i musikunder-

visning. Framförallt om det görs utan fokus på utvärdering och bedömning, och istället på den 

fria processen som sådan. Det är ett exempel på hur neurovetenskap börjar bidra med kunskap 

som är relevant för musikundervisning.  

 

I en studie av Braun och Limb (2007) undersöktes de neurala korrelaten till improvisation 

som musikalisk aktivitet. Studien gjordes i syfte att belysa vad som är gemensamt i hjärnakti-

viteten när någon skapar musik i stunden. Till ändamålet användes en fMRI och de fann en 

stark likhet mellan aktiviteten i hjärnan hos subjekten som improviserade. Det viktiga resulta-

tet var att de fann en deaktivering i den ovannämnda DLPFK. Studien gjordes på 6 erfarna 

jazzpianister som fick spela två olika improvisationer. För att jämföra en improvisation med 

att spela något redan memorerat, hade pianisterna fått tilldelat noter innan experimentet som 

skulle memoreras. Det ena var en påhittad jazzstandard och det andra var en C dur skala, vil-

ken skulle spelas upp och ner i ett tempo. En av improvisationerna var begränsad till att end-

ast utgöras av C dur skala inom en oktav, och den andra improvisationen var en fri improvi-

sation över harmonierna i jazzlåten. Det intressanta var att samma form av hjärnaktivitet iden-

tifierades vilket pekar på att aktiviteten i hjärnan var oberoende av komplexiteten på improvi-

sationen. Även detta är ett exempel på relevant forskning från neurovetenskapen som kan vara 

en resurs för musikutövning.  
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Koelsch, Fritz, Cramon, Müller och Friederici (2006) undersökte med fMRI om musikaliska 

stimuli kan ge upphov till positiv och negativ emotionell valens. De utsatte 11 subjekt som 

inte var musiker för två olika slags musikaliska stimuli. Det var åtta stycken glada utdrag som 

stod för behagliga stimuli vilka skulle producera positiv valens. De obehagliga stimulin var 

digitalt manipulerade versioner av de glada utdragen som efter bearbetningen var konstant 

dissonanta. Studien fann att de dissonanta utdragen gav upphov till aktivitet i hjärnan associe-

rats med negativ valens. Men den fann också en deaktivering i samma delar som visar att den 

behagliga musiken kan ge upphov till positiv valens. Det pekar på att musik är ett effektivt 

stimuli för att ge upphov till positiv och negativ valens. Det är ännu ett exempel på hur neuro-

vetenskapen kan belysa viktiga delar i samspelet mellan musik och människor.  

 

I ett experiment där känslomässiga reaktioner på en utomhusaktivitet skulle undersökas an-

vände Bailey, Johann och Kang (2017) bland annat Emotivs Insight. Data samlades i form av 

upphetsning och valens med hjälp av EEG och självrapporterade värden. Det gjordes också 

mätningar på fysiologiska reaktioner. Intressanta resultat var att värdena som mättes med 

hjälp av EEG:en stämde bättre överens med subjektens självrapporterade värden än dem som 

mätte fysiologiska reaktioner. Studien kan ses som ett stöd för att använda sig av verktyget 

Emotiv Insight på det sätt som görs i denna studie.  

 

Ett experiment som använde Emotivs andra kommersiellt tillgängliga men något dyrare pro-

dukt EPOC gjordes av Ewins, Lievesly och Wozencroft (2011). Syftet med studien var att 

jämföra hur EPOC presterade i situationer där personer med olika typer av rörelsehinder be-

höver hjälp. Experimentet testade två olika funktioner. Först jämfördes EPOCs funktion att 

avläsa ansiktsuttryck för att kommunicera. Den funktionen ställdes mot en metod som funge-

rar genom en rullstol som är utrustad med två trycksensorer i nackstödet. De kan aktiveras 

genom ett tryck med huvudet. Där blev resultatet att rullstolen var mer effektiv för att kom-

municera med än EPOC. Den andra delen i experimentet gick ut på att undersöka EPOCs 

mentala kommandon. Det är en detektionsalgoritm som kan göra att ett subjekt kan kommu-

nicera med en dator enbart via tankar. Det kan användas på en person som är helt förlamad 

och där fann man att den funktionen är lovande, eftersom EPOC inte är så dyr och visade sig 

vara effektiv för ändamålet. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Cohen, Manion och Morrison (2011) skriver att det går att föreställa sig den teoretiska ut-

gångspunkten för vetenskap på fyra olika nivåer. Nivåerna hänger ihop och påverkar till slut 

den metodologi som ligger till grund för forskningen. Överst finns det ontologiska ställnings-

taganden som i sin tur påverkar det epistemologiska, vilket leder till metodologiska frågor 

som slutligen spelar roll för experimentdesignen. Här följer en redogörelse över var och en av 

nivåernas teoretiska utgångspunkter för det här arbetet.  

 

Ontologiska antaganden handlar om verklighetens natur. I det här arbetet kommer det finnas 

ett antagande om realism. Med det menas kortfattat att världen existerar oberoende av tän-

kande subjekt (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Det blir kanske mer konkret om en jämfö-

relse dess motsats görs. Nominalism är motsatsen vilket går ut på att världen är något som 

skapas av tänkande subjekt. Det vill säga världen består av idéer och är inget som existerar 

oberoende av någon som tänker på den (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Det skulle alltså 

leda till att om ingen känner till att exempelvis Australien existerar, skulle Australien inte 

existera. Medan för en realist existerar Australien oavsett om någon vet om det.  Det går att se 
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hur realism då är något som ofta leder till det epistemologiska perspektivet kallat positivism. 

Cohen, Manion och Morrison (2011) förklarar att epistemologi är läran om vad kunskap är 

och hur vi kan skapa det. Den positivistiska synen på kunskap bygger på att kunskap kommer 

ifrån observationer av världen. Kunskapskapande handlar därmed om att upptäcka världen 

”där ute”. Det finns emellertid komplikationer med den positivistiska synen, vilka är sam-

mankopplade med det som kallas induktion.  

 

Att börja med en observation som sedan leder fram till en teori är något som kallas för en in-

duktiv metod. Den formulerades av Francis Bacon på 1600-talet och användes för att fram-

hålla värdet av observationer och experiment. Men som Cohen, Manion och Morrison (2011) 

skriver är det viktigt att inte se induktion som ett sätt att ”bevisa” något genom observationer. 

De tar upp Karl Popper (2002) som formulerade vetenskapligheten hos påståenden utifrån 

deras falsifierbarhet. Ett vanligt exempel för att beskriva det är påståendet/hypotesen ”alla 

svanar är vita”. Att försöka visa att påståendet är sant är omöjligt, oavsett hur många vita sva-

nar som observeras så kan det finnas en svart svan någonstans där ingen letat. Däremot räcker 

det med att hitta en svart svan för att falsifiera påståendet. Påståendet är alltså falsifierbart och 

kunskapen växer genom att visa att påståendet är falskt, då går det att veta att svanar inte be-

höver vara vita. Jämför det med påståendet ”det finns en svart svan någonstans”. Det går inte 

att falsifiera eftersom det kan, som tidigare nämnts, alltid finnas en svart svan någonstans. Det 

påståendet ”det finns en svart svan någonstans” är således enligt Popper inte vetenskapligt, 

eftersom det inte går att falsifiera. Cohen, Manion och Morrison (2011) beskriver en episte-

mologi som kallas för Post-positivism. Den bygger vidare på Poppers idéer och liknar 

positivismen i det att antagandet om realism kvarstår, men med skillnaden att kunskapen om 

den objektiva världen är konjektural, det vill säga baserad på gissningar. Vetenskap består av 

hypoteser som kan bli falsifierade men aldrig verifierade som positivismen hävdar. Post-

positivismen utgör arbetets epistemologiska antagande. 

 

Nästa nivå är den metodologiska. Där utgår arbetet från en kvantitativ metod. Bryman (2011) 

skriver att i en kvantitativ studie ligger fokus på att mäta och analysera data, exempelvis ge-

nom att göra experiment för att testa hypoteser. Det leder slutligen till att undersökningen i 

studien kommer utgöras av ett så kallat ”kvasiexperiment”. Med den beteckningen menas ett 

försök till ett experiment där de hot mot den interna validiteten, definierad av Campbell och 

Stanley (1963), inte helt och hållet kan kontrolleras. En diskussion om varför, sker i det se-

nare avsnittet 3.6. Experimentet kommer således i bästa fall leda fram till en hypotes som 

skulle kunna testas i framtida experiment med randomiserade kontrollgrupper och andra åt-

gärder som behöver vidtas för att garantera validitet och reliabilitet.  
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras metoden som ligger till grund för studien. Först presenteras en be-

skrivning och motivering av insamlingsmetoder, sedan designen på experimentet som kom-

mer göras. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden och studiens giltighet med fokus på 

intern och extern validitet.   

3.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt och dokumen-
terade situationer 
De två olika musikaliska aktiviteter som ligger till grund för experimentet är att spela avista 

och att improvisera. Improvisationen kommer vara helt fri, dock med villkoret att den ska 

efterlikna musiken som spelas avista. De två aktiviteterna är valda delvis med tanke på vilka 

musikaliska ovidkommande variabler som kan finnas i experimentet. Båda aktiviteterna 

kommer att använda sig av piano som instrument. 

 

Vid ett experiment av denna typ förekommer det alltid störande variabler som kan påverka 

resultatet. Det vill säga att faktorer som inte tagits hänsyn till, förändras mellan mättillfällena 

och som skulle kunna påverka resultatet. För att angripa det problemet identifieras möjliga 

ovidkommande variabler och därefter vidtas åtgärder för att se till att de är så lika som möjligt 

mellan varje mättillfälle. Gällandes ovidkommande variabler i detta experiment av musikalisk 

karaktär, har de delats in i två huvudkategorier. De är (1) mitt känslomässiga band till musi-

ken och (2) musikens komplexitet. Det känslomässiga bandet kan i sin tur delas upp i: hur 

bekant musiken är och om musiken stämmer överens med min smak. Variablerna kan upp till 

en viss gräns kontrolleras eftersom improvisationen är ny. Improvisationen kommer även gö-

ras så att den efterliknar den notbundna musikens komplexitet. Den svåraste variabeln att kon-

trollera kommer troligtvis vara om musiken stämmer överens med min smak, eftersom det 

kan variera så pass mycket mellan både olika improvisationer och olika stycken som läses 

avista. Den beroende variabeln som i så fall skulle kunna påverkas är metriken interest (som 

förklaras i avsnitt 3.2). Möjligtvis kan detta motverkas något genom att triangulera datan med 

loggboken. Aktiviteterna valdes också för att de framförallt har en viktig skillnad: improvisat-

ionen handlar om att skapa musik medan avistaläsningen handlar om att interpretera musik.  

 

3.2 Inblandade variabler 
Då målet med studien är att instudera hur två olika musikaliska aktiviteter påverkar mitt sin-

nestillstånd kommer ett kvasiexperiment genomföras. Eftersom forskaren och subjektet är en 

och samma person kommer experimentet medföra vissa hot mot både den interna och externa 

validiteten. Därför kategoriseras experimentet som ett kvasiexperiment vilket inte kan påvisa 

kausalitet. Däremot kan studien generera hypoteser och frågor inför framtida experiment där 

den interna och externa validiteten kan garanteras (Bryman, 2011). Den grundläggande in-

samlingsmetoden av datan i kvasiexperimentet kommer ske med hjälp Emotivs Insight. 

 

Insight samlar in data med hjälp av 5 elektroder. Den kopplas samman via bluetooth med en 

dator för att skapa en BCI (brain computer interface). Mjukvaran som används är utvecklat av  

Emotiv och heter ”EmotivPro”. För att uppskatta sinnestillstånd omvandlar ”Emotivpro” da-

tan från EEG:en till sex olika metriker med hjälp av en maskininlärningsalgoritm. Emotiv 

(www.emotiv.com) beskriver de sex olika metrikerna som: excitement, interest, stress, enga-

gement, attention och meditation. Emotiv har utvecklat algoritmen genom att korrelera metri-

kerna med fysiologiska värden och subjektiva självrapporter tillsammans med professionella 
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psykologer. Det går även att utläsa den råa datan i form av hjärnvågor i EmotivPro. Teoretiskt 

sett ger det en möjlighet att utveckla sina egna metriker. I ett mer avancerat experiment är 

detta nog fördelaktigt men till detta experiment kommer metrikerna tillhandahållna av Emotiv 

att användas.  

 

När det gäller var och en av dessa metriker skriver Emotiv (www.emotiv.com) att excitement 

motsvarar arousal och interest motsvarar valens. Det är de två dimensionerna i Russels multi-

dimensionella modell för känslor där arousal beskriver hur stark en känsla är, och valens om 

den är positiv eller negativ (Kim, Kim, Oh & Kim, 2013).  Enligt Emotivs (www.emotiv.com) 

kunskapsbas uppskattar metriken stress graden av bekvämlighet/oro som svårigheten på en 

uppgift skapar. En hög nivå av stress betyder att uppgiften är svår och skapar en oro hos sub-

jektet. Engagement uppskattar graden av närvaro i stunden, attention uppskattar i vilken grad 

uppmärksamheten är fokuserad på en uppgift i taget, meditation förmågan att kunna slappna 

av och vila mellan uppgifter 

  

Även om verktyget är enkelt och billigt har Insight använts förut till forskning av Bailey, Jo-

hann & Kang (2017). I deras studie fann de att de uppskattade sinnestillstånden stämde väl 

överens med oberoende rapporterade subjektiva värden. Insight visade sig även korrelera med 

subjektiva uppskattningar bättre än verktyg som mätte fysiologiska reaktioner såsom Galva-

nisk hudreaktion och Heart-rate variability. 

 

Fördelen med Insight är att den till skillnad från andra kommersiellt tillgängliga PEEGT:er 

som Muse eller Neurosky, har fler elektroder, vilket förbättrar värdet på datan. Bailey, Johann 

& Kang (2017) skriver att eftersom Insight har två elektroder på pannan kan den mäta asym-

metrisk aktivitet i frontalloben, vilket har validerats som ett sätt att mäta arousal. Andra för-

delar är att den är lätt att montera, lätt att koppla samman med en dator och relativt billig. In-

sight använder sig av Semi-torra elektroder. Många apparater som kan göra en EEG kräver att 

elektroderna blötläggs. Det komplicerar förstås montering och användning. Fördelen med 

Insights semi-torra elektroder är att de inte behöver blötläggas. Nackdelar är att Insight inte 

kommer i en justerbar storlek. Detta var inget stort problem i detta experiment då den passade. 

En annan nackdel är att den är något ojämn i hur bra konnektivitet som uppnås mellan senso-

rerna och hjärnan. Detta kan leda till oönskade variationer i mätningarna. 

 

3.3 Genomförande av dokumentationen 
Experimentet kommer genomföras under två veckor. Under denna tid genomförs tio mättill-

fällen. Först genomförs en musikalisk aktivitet under 10 minuter därefter en 10 minuter lång 

meditation och avslutningsvis den andra musikaliska aktiviteten. Detta genomförs måndag till 

fredag under båda veckorna. De musikaliska aktiviteterna kommer byta turordning varje till-

fälle. Förutom detta förs loggbok innan experimentet, efter första musikaliska aktiviteten och 

den andra. Experimentet tar alltså 30 minuter per tillfälle, exklusive tiden till att montera In-

sight. För att kontrollera ramfaktorer såsom rum, instrument, tidigare aktiviteter och tid, ge-

nomförs experimentet i samma rum vid samma tid med samma rutin innan experimentet. Ru-

tinen består av 30 minuters teknikövningar och montering av Insight. Emotivpro har en funkt-

ion som spelar in data under en viss tid för framtida analys. Det gör det lätt få ett genomsnitt-

ligt värde på de sex olika metrikerna. 

 



 13 

3.4 Loggbok 

För att komplettera och kontrastera den kvantitativa datan kommer även loggbok föras under 

experimentet. Bjørndal (2005) skriver om att loggböcker är ett enkelt sätt att nedteckna obser-

vationer. De kan vara antingen strukturerade eller ostrukturerade och i denna studie kommer 

en ostrukturerad loggbok att användas. Detta för att lämna möjligheten öppen för relativt fria 

anteckningar, utan ett förutbestämt syfte. En nackdel med en ostrukturerad loggbok som 

Bjørndal skriver om är att den kan bli svår att analysera i efterhand, men eftersom den i det 

här sammanhanget inte utgör den huvudsakliga datan blir det sannolikt inte ett problem.  

Loggboken kommer att skrivas före och efter varje mättillfälle, för att notera till exempel tid 

och plats eller tidigare aktiviteter. Den kommer framförallt användas för att notera subjektiva 

känslor som trötthet, hunger, koncentration eller positiva känslor och negativa känslor 

etcterera.  

 

3.5 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Datan ska analyseras med ett Wilcoxon signed rank test. Det finns framförallt två anledningar 

till det. Den första är att det finns relativt få mättillfällen, den andra är att det inte går att anta 

normalitet.  

3.6 Etiska överväganden samt studiens validitet och reli-
abilitet 
Campbell och Stanley (1963) tar upp 12 olika hot mot validiteten i ett experiment. De tar upp 

8 faktorer som kan hota den interna validiteten och 4 hot mot den externa validiteten. I expe-

rimentet kan inte alla hot kontrolleras och blir alltså inte giltigt som ett klassiskt experiment. 

Därför blir det ett kvasiexperiment. Åtgärder har ändå vidtagits för att kontrollera åtminstone 

några av hoten. När det gäller de interna hoten kommer följande göras. 

 

Aktiviteten innan experimentet ska alltid vara densamma. Experimentet genomförs under en 

relativt kort tidsperiod både per mättillfälle och när det gäller längden för hela experimentet. 

EEG ska alltid vara fulladdad innan varje mättillfälle. De två musikaliska aktiviteterna varie-

rar varje dag mellan att vara först och sist. Genom de åtgärderna kontrolleras de hot som 

Campbell och Stanley kallar för: (1) historia, (2) mognad, (3) testning och (4) instrumentat-

ion.  

 

Vissa av hoten som Campbell och Stanley tar upp är inte aktuella men det finns ändå några 

kvar som skulle kunna påverka. Det finns ett hot om placebo, om att förväntad utkomst kom-

mer påverka resultatet. Den externa validiteten kan inte garanteras då detta är ett självexperi-

ment. En kompletterande anmärkning är att eftersom studien bygger på kvantitativa mätningar 

av data som är utom min kontroll, kan det stödja validiteten även om jag studerar mig själv.   

  

Bryman (2011) skriver att även om den interna validiteten inte kan garanteras i ett kvasiexpe-

riment kan de ändå ha ett värde. Ibland finns helt enkelt inte ett klassiskt experiment som ett 

alternativ och därmed kan det vara bättre med ett kvasiexperiment än inget alls. Bryman be-

skriver dock framförallt ”naturliga experiment” som exempel på kvasiexperiment. I det här 

fallet är det som hotar den interna validiteten att experimentet är ett ”självexperiment”. I av-

saknaden av en kontrollgrupp blir det svårt att kontrollera hoten mot den interna och externa 

validiteten. Men självexperiment har också fördelar. Ett sätt att formulera det kan vara att 

använda sig av rigorösa metoder för att lära sig mer om sig själv. Roberts (2010, s1) skriver 

om ”the unreasonable effectiveness of my self-experimentation”. Där tar han framförallt upp 
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hur mycket denna metod har hjälpt hans vardag. Roberts poängterar också att det finns histo-

riska exempel på läkare som gjort självexperiment. Till exempel har de har velat testa något 

nytt läkemedel men inte kunnat hitta någon frivillig. 

 

När det gäller reliabiliteten hos Insight förefaller de olika sinnestillstånden reagera relativt väl 

på olika aktiviteter som jag testat. Det går till exempel att hyperventilera för att få ett direkt 

utslag på variabeln excitement, det har även varit lätt att styra variabeln attention genom att 

växla mellan en enkel övning som kräver fokus och att enbart slappna av och låta tankar 

komma och gå. Insight är emellertid inte ett verktyg som i vanliga fall används inom forsk-

ning enligt Emotiv (www.emotiv.com). Den är enligt Emotiv framförallt ämnad till personligt 

bruk, som ett sätt att utvärdera hjärnans aktivitet i vardagen. Det förefaller därför som att reli-

abiliteten är låg, men ändå som att några av variablerna är relativt lätt att styra med medvetna 

val av aktiviteter. Det är dock inte säkert att reliabiliteten är tillräckligt hög för att kunna hitta 

en statistiskt signifikant skillnad i hjärnaktivitet inom de två valda musikaliska aktiviteterna. 
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras först resultaten ur den kvantitativa datan och därefter en triangu-

lering med loggboksanteckningar. Slutligen presenteras slutsatserna från resultatet.  

 

4.1 Deskriptiv statistik av inblandade variabler 
Nedan i tabell 1 finns en beskrivning av den insamlade datan. I alla exempel gäller att varia-

bel_1 står för den metriken inom improvisation och variabel_2 står för den metriken inom 

avista. Av tabellen framgår att medelvärdena generellt var relativt lika. Först ska det tilläggas 

att det blev två bortfall av datan, vilka båda berodde på tekniska problem. De medelvärdena 

som tydligt skiljer sig åt mellan de två experimentella villkoren är excitement och meditation. 

För excitement gäller att medelvärdet var högre för improvisationen och för meditation blev 

medelvärdet högre för avistaläsningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation hade dock en större skillnad i standardavvikelsen, SD =.18 för improvisation emot 

SD =.13 för avistaläsningen. När det gäller excitement var skillnaden mindre, SD =.10 för 

improvisation mot SD =.09 för avistaläsningen. Det gör alltså skillnaden i medelvärdena för 

meditation mindre sannolik än den i excitement. Det är också något som kommer märkas i 

senare avsnitt när Z från Wilcoxon redovisas. Generellt kan det även sägas att det är relativt 

stora skillnader mellan max- och minvärde. Det är något som kan tyda på en svaghet i reliabi-

liteten hos Insight som instrument, då varje testillfälle inte var så unikt.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik 
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4.2 Excitement 
Wilcoxontestet på detta variabelpar visade ingen statistiskt signifikant skillnad (p > .05). Det 

betyder att nollhypotesen inte kan förkastas. Resultatet kan däremot tolkas som att det finns 

en tendens till skillnad, där improvisationen genererade högre värden på excitement.  

 

Tabell 2 visar att vid sex tillfällen var excitement_2 lägre än excitement_1. Vid två tillfällen 

var excitement_2 högre än excitement_1. Det som kan tolkas som en avgörande jämförelse är 

värdet på de så kallade mean ranks. Där är skillnaden i detta fall 4.83 för de negativa rangord-

ningarna och 3.5 för de positiva, vilket pekar mot att variabeln excitement_1 var högst.  Vid 

en jämförelse med tabell 1 framkommer det att även medelvärdet för excitement_1 (M = .40 , 

SD = .10) var högre än medelvärdet för excitement_2 (M = .32, SD = .09) Vad gäller excite-

ment pekar alltså både medelvärdet och Wilcoxons test åt att improvisationen generade ett 

högre värde. Resultatet tolkas därför som att det finns en tendens till skillnad, där improvisat-

ionen genererade högre värden på excitement.  

 

 

                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sedan går det att se i figur 1 att inom improvisation finns en större andel av datan koncentre-

rad kring värden på ca .3 och .45. Inom avistaläsningen är datan däremot mer spridd och me-

dianen är lägre, till och med lägre än det lägsta värdet för improvisationen. Det kan ge ytterli-

gare en anledning att tolka resultatet som att improvisationen genererat högre värden gene-

rellt.    

 

 

Tabell 2. Ranks excitement 

N

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Negative 

Ranks
6

a 4,83 29,00

Positive 

Ranks
2

b 3,50 7,00

Ties 0
c

Total 8

Tabell.2 Ranks excitement

excitement_2 

- 

excitement_1

a. excitement_2 < excitement_1

b. excitement_2 > excitement_1

c. excitement_2 = excitement_1

Figur 1. Box-plot för excitement 
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4.3 Interest 

Z från Wilcoxons test resulterade i att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

variabelparet (p > .05). Interest var ett variabelpar som var i stort sett lika mellan båda expe-

rimentella villkor. I tabell 3 går det att läsa att interest_2 > interest_1 fick en något högre 

mean rank (5.00) än interest_2 < interest_1 (4.00). Däremot var medelvärdet mellan båda 

variablerna lika, interest_2 (M = .57, SD = .08) och interest_1 (M = .57, SD = .13). Avistaläs-

ningen stod för det högre värdet vad gäller mean ranks men skillnaden här är i princip för-

sumbar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framgår även vid en jämförelse av datan i figur 2. Datan är relativt jämnt fördelad, med 

den enda tydliga skillnaden att improvisationen hade ett lägre medianvärde. Den generella 

tolkningen av interest blir att skillnaden är försumbar, även om en viss subtil tendens till att 

interest var högre vid avistaläsningen kunde uppmärksammas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Ranks Interest 

Figur 2. Box-plot för Interest 

N

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Negative 

Ranks
4

d 4,00 16,00

Positive 

Ranks
4

e 5,00 20,00

Ties 0
f

Total 8

Tabell.3 Ranks interest

interest_2 - 

interest_1

d. interest_2 < interest_1

e. interest_2 > interest_1

f. interest_2 = interest_1
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4.4 Stress 
Wilcoxons test visade inte ett statistiskt signifikant resultat (p > .05) för variabelparet. Tabell 

4 visar en något högre mean rank för stress_2 < stress_1, vilket pekar på att improvisationen 

genererade ett högre värde. Det kompliceras något av att medelvärdet tvärtom indikerar att 

stress_2 är något högre (M = .37, SD  = .06 ) jämfört med medelvärdet på stress_1 (M = .36, 

SD = .07). Eftersom de två resultaten, Wilcoxon och medelvärdet, ger två olika svar kan re-

sultatet av denna variabel tolkas på två olika sätt. Här tolkas ändå Wilcoxons resultat som det 

mer sannolika, eftersom normalitet inte kan antas och det fanns få mättillfällen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan går det att se i figur 4 att max och min-data för båda metrikerna nästan är identiska 

likaså den övre kvartilen. Improvisationen har gett upphov till en något större koncentration 

av värden längre ner inom de två mellersta kvartilerna. Även en lägre median går att utläsa för 

stress inom improvisation.  

 

N

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Negative 

Ranks
3

g 5,33 16,00

Positive 

Ranks
5

h 4,00 20,00

Ties 0
i

Total 8

Tabell.4 Ranks stress

stress_2 - 

stress_1

g. stress_2 < stress_1

h. stress_2 > stress_1

i. stress_2 = stress_1

Tabell 4. Ranks Stress 

Figur 3. Box-plot för Stress 
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4.5 Engagement 

Wilcoxons test visade ingen statistisk signifikant skillnad på variabelparet engagement. Vari-

abelparen för engagement kräver en något noggrannare tolkning än de andra paren. Det finns 

många motstridiga resultat. 

 

Vid en undersökning av tabell 5 syns en del olika saker. Vid två tillfällen var engagement_2 

lägre än engagement_1, vid sex tillfällen var engagement_2 högre än engagement_1. Hittills 

gäller det som hade framkommit av enbart ett sign test. Det hade indikerat att engagement_2 

var högre då det vid fler tillfällen var högre än engagement_1. Det går däremot att se att vad 

gäller mean-rank, har de negativa resultaten ett högre värde än de positiva. Det är det värdet 

som vanligen betraktas som det avgörande i ett Wilcoxon signed rank test. Tolkningen av det 

resultatet blir således att engagement_2 var lägre än engagement_1, trots att det endast var det 

vid två tillfällen. Om en jämförelse görs med medelvärdet för engagement, framkommer yt-

terligare ett annat resultat. Medelvärdet för engagement_2 var något högre (M = .54, SD = 

.10) jämfört med medelvärdet på engagement_1 (M = .53, SD = .09). Det går emellertid att 

föra fram en annan anledning varför Wilcoxons resultat är mer sannolikt i det här fallet, föru-

tom bristen på normalitet och antal mättillfällen. Det har att göra med de subjektiva upplevel-

serna som finns nedtecknade i loggboken. Mer om det i avsnitt .4.8. Wilcoxons test pekar 

alltså på att improvisationen genererade ett högre värde i den variabeln. 
                                  

 

 

                               

                                                      Tabell 5. Ranks Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det framgår av figur 5 att maximivärdet har en relativt stor skillnad mellan paren. Sedan gäl-

ler att boxploten för improvisation är ojämn i utseendet. Spridningen av datan är ojämn, med 

en stor koncentration kring de två mittersta kvartilerna. Samtidigt är medianen relativt lika 

mellan variabelparen. Det tyder sammantaget på att avista läsningen genererade en jämnare 

spridning av datan.    

 

 

 

 

 

N

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Negative 

Ranks
2

j 6,50 13,00

Positive 

Ranks
6

k 3,83 23,00

Ties 0
l

Total 8

Tabell.5 Ranks engagement

engagement_

2 - 

engagement_

1

j. engagement_2 < engagement_1

k. engagement_2 > engagement_1

l. engagement_2 = engagement_1
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4.6 Attention 

Wilcoxons test visade ingen statistiskt signifikant skillnad på variabelparet attention (p >.05). 

Tabell 6 visar att utfallet hade lika många positiva och negativa resultat. Mean rank för attent-

ion_2 < attention_1 var dock 5.5 till skillnad från attention_2 > attention_1 som var 3.5. I det 

här fallet stämmer det också med vad medelvärdet pekar på, att Attention_1 hade ett högre 

medelvärde (M = .32, SD = .08) än attention_2 (M = .31, SD = .07). Här gav alltså improvi-

sationen upphov till det högre värdet både vad gäller mean rank och medelvärdet. 

 
                                                      Tabell 6. Ranks Attention 

N

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Negative 

Ranks
4

m 5,50 22,00

Positive 

Ranks
4

n 3,50 14,00

Ties 0
o

Total 8

Tabell.6 Ranks attention

attention_2 - 

attention_1

m. attention_2 < attention_1

n. attention_2 > attention_1

o. attention_2 = attention_1
 

De två boxploterna i figur 6 förefaller vara relativt lika. Det finns emellertid en koncentration 

av högre värden vad gäller de två mellersta kvartilerna för improvisationen. Det skulle tyda på 

ett möjligt högre generellt värde för improvisationen men det motverkas något av att media-

nen är lägre och att det finns en större spridning mellan max och minvärdet. 

Figur 4. Box-plot för Engagement 
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                                         Figur 5. Box-plot för Attention 

 

 

 

4.7 Meditation 
Wilcoxons test visade ingen statistisk signifikant skillnad på variabelparet meditation (p > 

.05). Av tabell 7 framgår att meditation_2 > meditation_1 har en högre mean rank. Medelvär-

det för de här metrikerna har också en relativt stor skillnad. Meditation_1 har ett lägre medel-

värde (M = .36, SD = .13) än meditation_2 (M = .42, SD = .18). Det som komplicerar lite ex-

tra är att standardavvikelsen var ovanligt olika mellan dem också. Det framgår även av figur 6 

att spridningen av datan var olika. Det kan möjligen bero på att den här metriken som sagt 

inte borde påverkas särskilt mycket av någon av aktiviteterna. Wilcoxon och medelvärdet ger 

hursomhelst ett likadant resultat, det vill säga att avistaläsningen genererade ett högre värde.   

 

 
                                                Tabell 7. Ranks Meditation 

 

N

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

Negative 

Ranks
3

p 4,00 12,00

Positive 

Ranks
5

q 4,80 24,00

Ties 0
r

Total 8

Tabell.7 Ranks meditation

meditation_2 

- 

meditation_1

p. meditation_2 < meditation_1

q. meditation_2 > meditation_1

r. meditation_2 = meditation_1
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En undersökning av figur 7 visar emellertid på relativt stora skillnader i datans distribution. 

Det är lika när det gäller max och minvärdet men improvisationen har gett upphov till en kon-

centration av datan längre ner. Det indikerar att improvisationen skulle kunna ge ett lägre 

värde på meditation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.8 Triangulering med loggbok  
I det här avsnittet presenteras den data som kommer ifrån loggboksanteckningar kring varje 

mättillfälle. Detta i avseende att genom triangulering förstärka eller försvaga de slutsatser som 

kan dras ifrån den kvantitativa datan. 

 

4.8.1 Känslor 

Det tema som analyseras är de anteckningarna som beskriver olika känslor som kan likna de 

olika metrikerna. Den första dagen skrevs följande i loggboken efter den första avista session-

en: ”jag kände mig fokuserad…” (loggbok, 20 september 2018). Efter improvisationen vid 

samma mättillfälle skrev ”jag tror att jag kommer få högre värden på metriker som attention, 

interest och engagement” (loggbok, 20 september 2018). Det här är något som delvis kan sä-

gas återfinnas i den kvantitativa datan. Det värdet som hade störst skillnad mellan improvisat-

ion och avistaläsning var metriken excitement. Även om den inte nämns explicit i den här 

första anteckningen nämns den metriken som liknar den, engagement. Metriken engagement 

var också högre enligt wilcoxonanalysen vad gällde improvisationen. Det kan också tilläggas 

att min bild av vad skillnaden mellan excitement och engagement var, inte var helt klar för 

mig i det här tidiga skedet. Den generella subjektiva upplevelsen av att improvisera var en 

högre känsla av arousal vilket skulle synas genom metriken excitement. När jag skrev det 

menade jag mer excitement/engagement snarare än enbart engagement. I vilket fall blev alltså 

även engagement högre vid improvisationen, liksom excitement.  

Figur 6. Box-plot för meditation 
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Vidare går det att se fortsatta formuleringar som beskriver avistaläsningen som en fokuserad 

aktivitet, medan improvisationen beskrevs med ord som denoterar ”engagerade” känslor. Ord 

som förekommer efter improvisationen är till exempel ”roligt”, ”inspirerad” eller ”flow”, me-

dan ord som beskriver avistaläsningen oftare är ”koncentration” eller ”fokus”. Upplevelsen av 

fokus och koncentration vid avistaläsningen kunde ha gett upphov till ett högre värde på at-

tention, men det stämmer inte med resultatet från den kvantitiva datan, där värdet för attention 

blev högre inom improvisationen. Det var dock en relativt liten skillnad varför några starka 

slutsatser är svåra att dra utifrån det. Det är emellertid intressant att den subjektiva upplevel-

sen av improvisation delvis korroborerar den kvantitativa datan. 

4.9 Slutsatser 
Den huvudsakliga datan i studien kommer ifrån den kvantitativa delen och den kvalitativa 

datan var endast avsedd att förstärka eller försvaga slutsatser som kan dras ifrån en tolkning 

av den kvantitativa datan. När det gäller de olika skillnaderna mellan variablerna som de re-

spektive musikaliska aktiviteterna gav upphov till, fanns det framförallt en skillnad som var 

relativt tydlig. Det gäller skillnaden som metriken excitement gav upphov till. Vidare går det 

att se att vid en jämförelse av mean rank var improvisationen högre i sammanlagt fyra av sex 

tillfällen. Det gällde metrikerna excitement, stress, engagement och attention. Av de fyra 

stämde två av dem överens med det uppmätta medelvärdet, excitement och attention. Sam-

mantaget fanns det dock ingen jämförelse som var statistiskt signifikant, utan det enda som 

kan sägas här är att det fanns en tendens till att improvisationen gav upphov till ett högre 

värde. Samtidigt går det att förstärka den slutsatsen något genom en triangulering med den 

kvalitativa datan, där ord som beskriver upphetsade känslor förekommer efter improvisation-

erna.  
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras först resultatet därefter följer ett avsnitt om arbetets betydelse och 

avslutningsvis förslag på fortsatt forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att försöka besvara frågan om improvisation och avistaläsning ger 

upphov till olika aktivitet i min hjärna. Det skulle besvaras genom att mäta hjärnvågor med 

Emotivs Insight och jämföra de olika metrikerna som uppskattar sinnestillstånd. Det första 

som kan konstateras är att det inte hittades någon statistiskt signifikant skillnad mellan de två 

aktiviteterna. I första hand skulle alltså svaret på forskningsfrågan vara negativ, det vill säga 

att de två aktiviteterna inte gav upphov till någon skillnad.  

 

Det fanns däremot ändå en tendens till att improvisationen genererade ett högre värde, fram-

förallt vad gällde metriker såsom engagement och excitement vilka dessutom förstärks av de-

lar av den kvalitativa datan. Landau och Limbs (2017) studie som togs upp i avsnitt 2.2 visade 

exempel på markanta skillnader i spatial aktivitet i hjärnan, där till exempel DLPFK deaktive-

rades under fri improvisation. Det finns alltså andra studier som pekar på en tydlig skillnad i 

hjärnaktivitet mellan att improvisera och att spela musik med ett tydligare mål, vilket liknar 

det som undersöktes i den här studien. De flesta andra studierna har gått ut på att utforska 

hjärnan med hjälp av en fMRI, så tillgången på studier med en EEG var låg. En fMRI har som 

tidigare nämnts en möjlighet att avgöra var aktiviteten sker i hjärnan, till skillnad från EEG 

som endast gör mätningar vid hjärnbarken. Därför kan det vara svårt att dra direkta paralleller 

till föreliggande studie. Å andra sidan var skillnaden som exempelvis Landau och Limb 

(2017) hittade markant, därför kan den ändå vara relevant i sammanhanget. Att testen mäter 

olika saker kan vara en avgörande anledning till varför det inte gick att hitta statistiskt signifi-

kanta skillnader. Implikationen av tidigare studier i kombination med en del relativt tydliga 

skillnader mellan de beroende variablerna kan därför användas för att stödja en spekulering 

om att nollhypotesen faktiskt är falsk, men att det inte gick att upptäcka i den aktuella studien. 

Anledningen till det är svår att ge ett enkelt svar på. Några uppenbara problem med studien 

finns emellertid och de kan mycket väl ha bidragit till det negativa resultatet.  

 

Det första problemet är att utrustningen är begränsad. Eftersom Emotiv Insight är utrustad 

med ett begränsat antal elektroder blir signal-brusförhållandet relativt låg. Förutom det finns 

det även en begränsning i min egen kompetens att hantera verktyget: Konnektiviteten varie-

rade ibland mellan olika dagar, troligtvis som en följd av bättre och sämre montering av In-

sight. Det andra problemet var att antal mättillfällen var ganska få, det blev dessutom bortfall 

på två tillfällen. Givet att det inte hade hänt kanske en statistisk signifikant skillnad i variabeln 

excitement kunnat hittas. Sammantaget finns det många saker som kan gå fel i en sådan här 

studie eftersom hjärnan är, som tidigare nämnts, oerhört komplex. Reliabiliteten i hur väl de 

olika metrikerna faktiskt fångar de olika sinnestillstånden kan också ifrågasättas, även om 

instrumentet är relativt kraftfullt för sin låga kostnad. Det förefaller vara en rimlig spekulering 

att hjärnan arbetade olika men att begränsningar i experimentet gjorde att skillnaden inte 

kunde upptäckas.  

 

Det resultat som i studien ändå kan betraktas som mest intressant är det som identifierades i 

variabeln excitement. Resultatet pekade mot att improvisationen gav upphov till det högre 
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värdet och det stämde med den subjektiva upplevelsen. Kanske det här är något som skulle 

kunna undersökas noggrannare i fortsatt forskning, med ett extra fokus på just den metriken.  

 

Ett syfte med studien var också att lära mig mer om hur min hjärna arbetar. Framförallt om 

det fanns en likhet mellan anteckningarna i loggboken och datan från Insight. För just metri-

ken excitement förefaller de två stämma relativt väl. Det går också att lägga till att mina sub-

jektiva upplevelser aldrig var tvärtemot det som blev uppmätt. Det finns med andra ord inte 

nedtecknat att jag till exempel kände mig väldigt fokuserad, medan datan från EEG:en sa nå-

got helt annat.   

 

Sammanlagt går det att hävda att de olika hot mot validiteten som finns med i studien, plus de 

problemen som blivit identifierade här, troligtvis bidrog till att det inte gick att förkasta noll-

hypotesen. Det förefaller alltså finnas anledningar att göra om experimentet med exempelvis 

bättre utrustning, fler mättillfällen och kanske längre tid på varje moment. Det skulle också 

kunna vara möjligt att fokusera mer på en av metrikerna, till exempel excitement som var den 

med tydligast skillnad mellan de två aktiviteterna. På det sättet kanske det skulle gå att hitta 

en statistiskt signifikant skillnad.  

5.2 Arbetets betydelse  
Det här arbetet har nog en relativt liten betydelse i fråga om vilken direkt kunskap det kan 

bidra med till den vetenskapliga litteraturen. Det starkaste som kan sägas är att det finns fog 

för att göra om experimentet. 

 

Som varandes en självstudie har det ändå varit meningsfullt. Likt den funktion som självstu-

dier hade för Roberts (2010), har arbetet varit lärorikt i fråga om vad jag lärt mig om mig 

själv. Ett relativt sannolikt resultat var att variabeln excitement och mera generellt graden av 

arousal (som en slags kombination av excitement och engagement) var högre inom improvi-

sation. Det stämde med min subjektiva upplevelse av att improvisera, vilket har lett till att jag 

har en högre grad av medvetenhet om hur det känns när de variablerna är högre. Till exempel, 

det gissades tidigt att improvisationen skulle generera högre värden på dessa variabler, men 

sådana uppskattningar kan lätt vara fel som nämnts i avsnitt 1.2. Det hade alltså kunnat vara 

så att EEG:en visade något helt annat än vad jag kände, i så fall hade det kanske funnits an-

ledning att tvivla på självmedvetenheten vid mitt musicerande, alternativt reliabiliteten i In-

sight som mätinstrument.. Studien har istället gett stöd åt att den känsla av arousal som upp-

levdes under improvisationen faktiskt skedde, eftersom den gav utslag på EEG:en.  

 

Det verkar ändå troligt från resultatet att hjärnan har arbetet på olika sätt inom de två aktivite-

terna, och det pekar mot att improvisation är något som engagerar och intresserar mig mer än 

avistaläsning. Även det är något som kan få betydelse för de musikaliska valen jag gör i fram-

tiden, kanske en högre grad av improvisatoriska element borde integreras i mitt musicerande.  

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
Framtiden för att använda instrument som Insight och liknande inom undervisning är fylld av 

möjligheter. Det finns generellt två linjer som skulle kunna bli viktiga. Det som gjordes i 

denna studie är att objektivt mäta olika sinnestillstånd. Det ger en möjlighet att på ett mera 

precist sätt undersöka problem och lösningar när det gäller till exempel övningsmetoder och 

liknande. Vid ett övningspass kan det vara lätt för en musiker att känna att den har varit kon-

centrerad när det i själva verket förhåller sig tvärtom. Genom att mäta aktiviteten i hjärnan 

under ett övningspass går det att få en ny form av feedback på hur prestationen under öv-

ningspasset var. En möjlighet skulle till exempel vara att vid utforskandet av en ny övnings-
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metod, går det att få tydligare feedback på hur den påverkar koncentrationsnivåer etcetera. 

Genom att även komplettera den datan med att exempelvis spela in övningspasset, går det att 

korrelera upp och nedgångar i uppmätt koncentration med olika moment i övningspasset. Det-

samma gäller att det skulle gå att förstärka medvetenheten om hur det känns att öva fokuserat. 

Det kan till exempel vara så att efter ett pass där det genomsnittliga värdet på koncentration 

var högre kan en högre grad av mental utmattning kännas efteråt. Det kan emellertid också 

vara så att en hög grad av koncentration leder till att musikern blir pigg och energisk efteråt, 

likt det vissa kan känna efter ett motionspass.  

 

Det finns även möjligheter att undersöka ett framförande och utvärdera om hjärnaktiviteten 

korrelerar på ett meningsfullt sätt med prestationen i framförandet. En sådan studie skulle 

kunna undersöka tjugo framträdanden och samtidigt spela in dem med en videokamera. 

Kanske går det att hitta intressanta samband mellan hur framförandet fortlöper, om det blir en 

felspelning, ett långt parti som flyter utan problem eller liknande händelser med hur aktivite-

ten i hjärnan ser ut. Ett annat moment är nervositet då det skulle kunna finnas en möjlighet att 

få en objektiv mätning på hur nervös en musiker är vid och under ett framförande och därige-

nom lättare kunna styra det. Det är enklare att kontrollera sådant som går att mäta, för pro-

gressionen blir tydligare.  

 

Den andra generella linjen, som inte utforskades här men nämndes i bakgrunden, är det som 

kallas för mental commands, det vill säga, att använda sig av en EEG för att ”kommunicera” 

med en dator. En möjlighet som undersöktes i studien av Ewins, Lievesly och Wozencroft 

(2011). På det sättet öppnas vägar för personer med fysiska hinder att spela och skapa musik, 

eller en musiker som av någon anledning blivit skadad. Framtiden för det är anmärkningsvärd 

eftersom fysiska begränsningar i människors kroppar skulle bli godtyckliga. Det skulle kunna 

räcka med att kunna tänka, för att kunna skapa och spela musik.  

 

Kort sagt finns det en lång rad intressanta möjligheter att utforska och i takt med att teknolo-

gin blir bättre och billigare blir möjligheterna fler och fler.  
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