
Örebro universitet 

Hälsoakademin 

Idrott C, 15 hp 

HT 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet i samband med musik 

- en studie om hur egenvald musik påverkar distans, upplevd ansträngning och puls 

under submaximalt och maximalt arbete 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Anna Rönnbäck & 

Stefan Koro 

Handledare: Andreas Nilsson 

Examinator: Britta Wåhlin-Larsson 



 

 

Sammanfattning 
 

Introduktion: Människan får idag inte motion i vardagen i samma utsträckning som 

förr och behöver därför söka denna på konstgjord väg. Musik påverkar människor i 

samband med fysisk aktivitet och kan fungera som en motivationsfaktor som hjälper 

utövaren att känna meningsfullhet med denna ”tillgjorda” träning. Särskilt vid 

submaximala arbeten, men även till viss del vid maximala, kan musik distrahera 

utövaren genom att ta bort fokus från kroppens utmattningssignaler. Musik kan även 

bidra till högre arbetsintensitet, samt till utförande av fysisk aktivitet under en längre 

tid. Syfte: Studien undersöker om självvald musik påverkar distans, upplevd 

ansträngning och puls vid maximalt och submaximalt arbete. Uppställda hypoteser: 1) 

testdeltagarna avverkar en längre distans med musik på båda testerna; 2) den upplevda 

ansträngningen är lägre med musik efter det submaximala testet samt vid nivå fem på 

det maximala testet (beeptestet); 3) pulsen kommer att vara högre med musik efter det 

submaximala arbetet samt precis innan och direkt efter det maximala testet. Metod: Vid 

två testtillfällen fick tio deltagare utföra ett sju minuters submaximalt test på 

ergometercykel och ett maximalt test i form av beeptest, med fem minuters 

förberedelsetid mellan dessa tester. Det ena testtillfället utfördes i samband med att 

testdeltagarna lyssnade på musik som de själva hade valt, och det andra tillfället 

utfördes utan musik. Dessa utfördes utifrån en randomiserad ordning. Mätdata 

analyserades i SPSS, distans och puls genom parade t-test och upplevd ansträngning 

genom Wilcoxon rangsummatest. Resultat: Studiens huvudfynd är att testdeltagarna 

avverkade en signifikant (p=0,043) längre distans under maxtestet med musik jämfört 

med utan. Sex personer avverkade en längre distans med musik, två stycken sprang lika 

långt, ingen sprang kortare med musik och två deltagare föll bort ur denna analys. 

Övriga hypoteser förkastades. Slutsats: Musik kan användas som motivation för att 

prestera bättre samt verkar ta fokus från den fysiska aktiviteten, vilket är till nytta för 

både enskilda utövare och ledare inom fysisk aktivitet. 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning och problemområde 

 

Förr i tiden fick människor en naturlig träning i och med sina vardagssysslor, t.ex. genom jakt, 

skogs- och gårdsarbete. Nu för tiden rör sig människan inte lika mycket i vardagen på grund av 

teknikens framfart, i form av till exempel transportmedel, datorer och maskiner. Den motion som 

människan förr fick naturligt behöver vi nu söka på konstgjord väg, exempelvis genom löpning, 

bollsporter eller besök på gym. Det kan vara svårt att känna meningsfullhet med denna tillgjorda 

träning och därför kan motivering och inspiration behövas. Sådan motivation kan enligt Egli, 

Bland, Melton & Czech (2011) komma från välbefinnande, utmaning, utseende eller 

resultatprestation. Eftersom musik idag spelas i många sammanhang och ofta används i samband 

med fysik aktivitet, samt att det är känt att musik har en påverkan på det mänskliga beteendet, 

blir det intressant att se hur fysisk aktivitet påverkas av musik. Kan det vara så att musik går att 

använda som en motivationsfaktor inom fysisk aktivitet? 

 

1.2 Motivation för fysisk aktivitet 

 

Isberg (2009) menar att olika faktorer kan användas för att motivera till fysisk aktivitet. I 

skolmiljö kan läraren i idrott och hälsa vara en sådan faktor, för att få elever motiverade under 

undervisningen skriver hon. Hon menar vidare att träning i sig är en faktor som kan stimulera till 

fortsatt träning. Om en individ finner något stimulerande till att börja träna, fortsätter denne ofta 

att vara fysiskt aktiv, enligt Isberg (2009). Detta håller även Duesund (1996) med om då hon 

skriver om Eichbers kroppskulturmodell som delar upp fysisk aktivitet i tre olika delar: 

prestations-, hälso- och kroppsupplevelsemodellen. Var och en av dessa olika delar innehåller 

olika motiverande egenskaper för fysisk aktivitet. Prestationsmodellen handlar om samband 

mellan fysisk träning och mätbara resultat (Duesund, 1996). Utövaren motiveras att träna för att 

lyckas prestera bättre, vilket även Egli, Bland, Melton & Czech (2011) nämner som en 

motivationsfaktor. De sistnämnda tillägger dessutom att de tävlingsmoment som återfinns i 

många olika typer av sport- och träningssammanhang ofta motiverar till motion. Enligt 

kroppsupplevelsemodellen står lusten att utföra en särskild fysisk aktivitet i fokus, fortsätter 
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Duesund (1996). Aktiviteten i sig är helt enkelt motivationskraften på grund av sitt egenvärde. 

Slutligen beskriver Duesund (1996) hälsomodellen där målet är att röra sig för att skapa en 

hälsosammare och sundare kropp. Det får gärna synas att man är sportig/vältränad och på så vis 

lever upp till ett av samhällets skönhetsideal, vilket leder till status. Detta blir belöningen för den 

tid som läggs ned på att motionera (Duesund, 1996). Egli, Bland, Melton & Czech (2011) belyser 

också utseendets och olika aktiviteters egenvärdes roll då det gäller att finna motivation för 

träning. I sin studie fann de även att känslan av välbefinnande är en stark motivationsfaktor i 

samband med motion. 

 

Thatcher & Rhea (2003) kom i sin undersökning fram till att media är den komponent som i 

störst grad påverkar ungdomar gällande deras kroppsviktsperspektiv. Nilsson (1998) skriver att 

det ökade intresset för människokroppen beror på hur media väljer att framställa denna. Via 

bland annat tidningar och TV- reklam blir vi dagligen påminda om det västerländska 

skönhetsidealet, nämligen den solbrända, smala och vältränade kroppen, menar han. Thatcher & 

Rhea (2003) skriver att den vanligast förekommande handling som ungdomarna i deras studie 

använde sig av för att kontrollera den egna vikten, var träning. Därför kan medias påverkan på 

ungdomars viktuppfattning enligt författarna vara positiv i de fall då ungdomar motiveras till 

motion. 

 

1.3 Musikens påverkan på det mänskliga beteendet 

 

Det är välkänt att musik på olika sätt kan påverka det mänskliga beteendet. För att bekräfta att 

musik kanske påverkar mer än vad man i första hand tror, kommer vi kort skriva om några 

exempel på vilken typ av påverkan vi åsyftar.  

 

Spangenberg, Grohmann, Sprott & Smith (2003) menar att musik används i syfte att påverka 

människors beteende. Ett exempel på detta är att försäljare i det västerländska samhället med 

hjälp av musik försöker att påverka konsumenten att konsumera så mycket som möjligt. Det 

framkommer i Spangenberg, Grohmann, Sprott & Smiths (2003) undersökning affärer som 

bygger upp stämningar som människor förknippar med något positivt, favoriseras i jämförelse 

med andra affärer. Många ser julen som något positivt. Butiker som, med hjälp av lukter och 
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stämningsfull musik, får konsumenten att komma i julstämning, får då även konsumenten att i 

större grad välja deras butik än en butik som konsumenten inte associerar med något positivt 

(Spangenberg, Grohmann, Sprott & Smith, 2003). 

 

Även Lee (2011) skriver om musikens effekt på konsumenter. På ett köpcenter i USA 

observerades att långsam musik konsekvent var förenad med en långsam gångtakt genom 

butiken och inköp av ett större antal produkter. Vidare nämner Lee (2011) att musik påverkar 

sinnesstämningen på så vis att den hjälper barn att slappna av, bygga självkänsla och ta itu med 

känslomässiga problem. Ytterligare en påverkan i samband med musik är att matematikproblem 

löses snabbare, samt att fler uppgifter löses fullständigt med sinnesstämningslugnande 

bakgrundsmusik. Dock visades ingen förbättring i resultat (Lee, 2011). Lee (2011) pekar även på 

vikten av valet av musik. Musik med lite information (musik med exempelvis låg variation, låg 

komplexitetsnivå och liten tonomfattning) förbättrar resultat inom mer komplexa uppgifter, 

medan musik innehållande mycket information (hög variation, hög komplexitetsnivå och stor 

tonomfattning) fungerar överstimulerande för de flesta personer förutom inför enkla rutinmässiga 

uppgifter. Ett annat område som påverkas av valet av musik är läsförståelse, skriver Lee (2011). 

Vidare är klassisk musik att föredra framför rockmusik eller ingen musik alls, men ingen musik 

alls genererar bättre resultat i skolan än rockmusik (Lee, 2011). 

 

Eftersom vi har funnit flera exempel på att musik faktiskt kan användas för att påverka 

människans beteende på olika sätt, är vi nyfikna på i vilken utsträckning musik kan användas för 

att påverka personer i samband med fysisk aktivitet. Har musik motiverande egenskaper och på 

vilket sätt yttrar sig dessa i så fall? 

 

1.4 Fysisk prestation i samband med musik 

 

Karageorghis & Terry (1997) skriver att musik starkt rekommenderas som ett medel för att 

förbättra det psykofysiska tillståndet inom sport och träning. Med att förbättra det psykofysiska 

tillståndet menar författarna att genom påverkan på det psykiska tillståndet i samband med 

träning, vilket exempelvis kan uppnås med hjälp av musik, påverkas även den fysiska 

prestationen. Karageorghis & Terry (1997) menar dock att det finns lite forskning som visar 
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exakt vilka fördelar som finns med att använda sig av musik under fysisk aktivitet. Karageorghis 

& Terry (1997) försökte i sin studie ta reda på vilken psykofysisk effekt musik kan ha på 

utövaren vid fysisk aktivitet. De fann att musik kan påverka den fysiskt aktive på tre olika sätt. 

För det första fann författarna vissa bevis för att musik påverkar den fysiskt aktive under 

submaximal nivå, på så vis att denne glömmer bort sin utmattning, i större utsträckning än om 

musik skulle användas för samma syfte under hård träning (Karageorghis & Terry, 1997). 

Samme Karageorghis skriver tillsammans med Priest i en annan studie, att musik kan användas 

för att distrahera den fysiskt aktive från utmattningskänslor (Priest & Karageorghis, 2008). 

Karageorghis & Terry (1997) fann vidare tendenser till att otränade individer påverkas mer än 

tränade individer, då musik används i detta syfte. För det andra skriver Karageorghis & Terry 

(1997) att det finns starka bevis för att musik kan påverka det känslomässiga tillståndet under 

träning. Därför kan musik användas för att motivera och trigga en individ under träning. Den kan 

även användas i avslappnande syfte. För det tredje, menar Karageorghis & Terry (1997) att om 

man lyssnar på musik som kan synkroniseras till de rörelser som utförs under ett submaximalt 

träningspass, kan man få bättre effekt av träningen. Musik som synkroniserar med det egna 

rörelsemönstret under ett träningspass kan bidra till positiva upplevelser hos utövaren, vilket 

alltså kan leda till att denne tar i mer. Dessutom kan denna typ av musik påverka utövaren så att 

den motoriska prestandan höjs, exempelvis genom att rätt rörelser utförs vid rätt tidpunkt inom 

dans, gruppträning eller dylikt. Däremot är det, enligt författarna, oklart om musik som är 

osynkroniserad med de rörelser som utförs under ett submaximalt träningspass, kan leda till 

förhöjd motorisk prestation. Sammanfattningsvis skriver Karageorghis & Terry (1997) att musik 

i många fall bidrar till att träning och fysisk aktivitet, blir en positiv upplevelse för utövaren. De 

uppmanar dock till ytterligare forskning kring musikens potentiella fördelar på mänskliga 

prestationer (Karageorghis & Terry, 1997).  

 

Kravitz & Harmon (2007) instämmer i Karageorghis & Terrys (1997) samtliga tre påståenden 

och slår fast att musik kan användas för att föra fokus från utmattning från den fysiskt aktive. 

Dessutom tillägger Kravitz & Harmon (2007) att musik kan användas som ett hjälpmedel för att 

öka koordinationsförmågan. 
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Hur personer på olika vis påverkas av musik då de tränar har även undersökts i en kvalitativ 

studie av Priest & Karageorghis (2008). Resultaten i denna studie visar att musik kan leda till 

känslan av motivation eller inspiration. Särskilt kan den frammana ett förändrat kognitivt 

närmande av en uppgift, såsom att viljan att åstadkomma något stärks medan uppfattningen om 

att det är tufft fortfarande är densamma. Associationer är något som bidrar till de motiverande 

egenskaperna hos musik, musiken kan alltså fundera som stimuli eller så kallad trigger. De 

intervjuade i studien associerade ofta ett speciellt stycke med någon livsupplevelse eller minne 

(Priest & Karageorghis, 2008). Författarna menar alltså att valet av musik är viktigt. Olika musik 

påverkar oss människor på olika sätt exempelvis beroende på kultur, tycke och smak, samt 

upplevelser i samband med ett musikstycke. Musik har således inte samma effekt om 

träningsutövaren inte associerar musiken till något positivt i kombination med ett 

träningsmoment, som om utövaren hade associerat musiken till något positivt. 

 

Priest & Karageorghis (2008) studie visar även utifrån en arbetsgradering av deltagarna själva, 

särskilt under submaximala nivåer, att musik stimulerar deltagarna i en träningsaktivitet att träna 

med en högre intensitet och under en längre tid. Matesic & Comartie (2002) visar också att 

träning i kombination med musik höjer den submaximala träningsintensiteten. I deras 

undersökning fick 12 män uppdelade i två grupper, en med tränade och en med otränade, springa 

i egen takt i 20 minuter. En mätning utfördes då testpersonerna sprang samtidigt som de fick 

lyssna på musik och en mätning då testpersonerna sprang utan musik. I studien undersöktes 

vilken effekt musik har på puls, varvtid och upplevd ansträngning. Resultatet visar att 

testpersonerna i båda grupperna hade en signifikant lägre varvtid då de lyssnade på musik. 

Signifikant skillnad i puls och upplevd ansträngning hittades endast i den otränade gruppen, 

vilket enligt författarna sannolikt beror på andra faktorer än musik (Matesic & Comartie, 2002). 

 

Koc, Curtseit & Curtseit (2009) skriver att det finns mycket forskning som visar att musik kan 

bidra till att utövaren höjer sin submaximala prestationsnivå under träning. Däremot finns det 

mindre forskning kring hur musik kan påverka individer som tränar på maximal träningsnivå, 

menar de. Därför undersökte Koc, Curtseit & Curtseit (2009), genom en kvantitativ studie på 14 

killar och 6 tjejer, hur musik påverkar den fysiska prestationen under ett anaerobt arbete. Vid tre 

tillfällen (med minst 48 timmars vila emellan) genomförde försökspersonerna samma anaeroba 
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test på träningscykel. Testet som användes var ”Wingate Anaerobic Test”. Försökspersonerna 

fick lyssna på snabb/tempostark musik som de tyckte om, långsam/tempofattig musik som de 

tyckte om, samt ingen musik då de genomförde testet. Koc, Curtseit & Curtseit (2009) visade i 

sin studie en signifikant skillnad mellan försökspersonernas prestationer då de fick lyssna på 

musik, jämfört med då de inte lyssnade på musik. Försökspersonerna presterade bättre på testet 

då de lyssnade på musik, än då de inte lyssnade på musik. Enligt studien visade 

försökspersonerna dessutom signifikant lägre tecken på trötthet då de utförde testet i 

kombination med musik, jämfört med då de inte lyssnade på musik. Ingen signifikant skillnad 

visades mellan då testet utfördes i kombination med snabb/tempostark musik, i jämförelse med 

långsam musik (Koc, Curtseit & Curtseit 2009).  

 

Även Simpson & Karageorghis (2005) kom i sin studie fram till att musik kan ha en 

prestationshöjande effekt vid högintensiv träning. De undersökte hur motiverande musik och 

synkroniserad musik utan motiverande egenskaper påverkade 36 testdeltagares prestation på 

400-meters sprint. 32 motiverande låtar betygsattes av en panel som uppfyllde deltagarprofilen. 

Testdeltagarna fullföljde sedan tre 400-meters lopp under förhållanden med motiverande musik, 

musik utan motiverande egenskaper och utan musik (kontroll). En upprepad variansanalys visade 

en signifikant effekt på tiderna av 400-meters loppen och en parvis jämförelse avslöjade att båda 

musiksorterna skiljde sig från kontrollen. Dock fanns ingen signifikant skillnad i tiderna på 400-

meters loppen mellan förhållandena motiverande musik och synkroniserad musik utan 

motiverande egenskaper (Simpson & Karageorghis, 2005). 

 

Bland annat Karageorghis & Terry (1997) och Priest & Karageorghis (2008) menar att musik har 

motiverande egenskaper i samband med fysisk aktivitet, dessutom efterfrågar de mer forskning 

om musikens påverkan i detta sammanhang. Därför undrar vi om musikens motiverande effekt 

även kan bidra till fysiologiska förändringar såsom förhöjd puls, inte bara under men även inför 

en fysisk prestation. 

 

 

 

 

http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Simpson%2C+S+D
http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Simpson%2C+S+D
http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Simpson%2C+S+D
http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Simpson%2C+S+D
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1.5 Fysisk prestation i samband med musik med olika egenskaper 

 

Karageorghis, Mouzourides, Priest, Sasso, Morrish & Walley  (2009) undersöker effekten av 

motiverande musik (>120 bpm, stark rytm och som framkallar kroppslig aktivitet) och ”neutral 

musik” (neutral i fråga om motiverande kvalitéer) på bland annat uthållighet och puls under gång 

på löpband. Mätningarna startade vid 75 % av maxpuls och testdeltagarna gick tills de bedömde 

sig själva som utmattade under förhållanden med motiverande musik, neutral musik och utan 

musik (kontroll). En av huvudeffekterna av studien ligger i att den upplevda ansträngningen 

ökade signifikant vid varje mättillfälle. Jämfört med kontrollen så var det vid första mättillfället 

19 % mer fördelaktigt att gå till motiverande musik, medan siffran vid mitten av testet hade 

reducerats till 3 %, vilket indikerar att musik vid lågintensiv träning tar uppmärksamhet från 

upplevd ansträngning i högre utsträckning än vid högintensiv träning. En envägs upprepad 

variansanalys gjordes på tid till utmattning, och den varade längst i samband med motiverande 

musik, nästlängst med neutral musik och kortast utan musik. Noterbart är att musiken stod för 38 

% av variansen i uthållighetstid vilket understryker musikens potentiella ergogeniska (yttre 

influenser som verkar prestationshöjande) stöd inom den testade aktiviteten. I resultaten kan 

ingen signifikant skillnad för puls utläsas vid de olika förhållandena, vilket indikerar att 

deltagarna jobbade på jämförbara nivåer (Karageorghis et al., 2009). 

 

Szabo, Small & Leigh (1999) kom i sin studie fram till att ett strukturerat användande av tempot 

i olika musikstycken, kan ha påverkan på träning. De utförde ett test på 24 personer (12 män och 

12 kvinnor) som fick cykla på träningscyklar, där belastningen ökade successivt. 

Försökspersonerna fick avbryta då de kände sig fysiskt utmattade. Försökspersonerna fick lyssna 

på musik där tempot var långsamt, snabbt, där man ökade tempot i musiken från långsamt till 

snabbt, samt där man minskade tempot från snabbt till långsamt. Vidare användes en 

kontrollgrupp som fick cykla utan att lyssna på musik över huvud taget. I testet användes enbart 

klassisk musik. Szabo, Small & Leigh (1999) menar att de med hjälp av sina undersökningar 

fann en liten men signifikant skillnad, mellan den prövning då tespersonerna fick lyssna på 

musik som började i långsamt tempo och sedan ökade, jämfört med övriga prövningar. 

Författarna fann att då testpersonerna fick lyssna på långsam/tempofattig musik, som sedan 

undan för undan ökade i tempo, resulterade detta i att utövaren ansträngde sig mer. Totalt sett 

http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Karageorghis%2C+C+I
http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Mouzourides%2C+D+A
http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Priest%2C+D
http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Priest%2C+D
http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Morrish%2C+D+J
http://bura.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Morrish%2C+D+J
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arbetade alltså utövaren med högre ansträngning genom denna typ av musikanvändning, än om 

musikens tempo skulle vara långsamt hela tiden, snabbt hela tiden, variera från snabbt till 

långsamt, eller om ingen musik alls hade använts. En viktig slutsats som författarna drog av 

denna undersökning var, likt några av ovanstående författare, att musik kan distrahera en 

idrottsutövare på så vis att denne tappar fokus på kroppens utmattningssignaler (Szabo, Small & 

Leigh, 1999).  

 

Vilken typ av musik som används i samband med fysisk aktivitet verkar onekligen ha olika effekt 

på utövaren. Priest & Karageorghis (2008) menar att ett musikstycke kan ha olika effekt på olika 

utövare på grund av att olika utövare associerar olika. Detta innebär att vissa personer kan bli 

mer motiverade under fysisk aktivitet än andra, fast de lyssnar på samma musikstycke. Szabo, 

Small & Leigh (1999) menar dessutom att ett sätt att spela/använda sig av musik motiverar mer 

än andra sätt att spela upp musik i samband med fysisk aktivitet, oavsett vem som lyssnar. Skulle 

det då fungera lika bra att använda sig av andra typer av ljud i syfte att påverka den fysiskt 

aktive, istället för fullständiga musikstycken? 

 

Madison, Aasa & Paulin (2011) ger svar på denna fundering genom sin undersökning om 

huruvida rytmer har samma effekt vid träning som fullständig musik. 132 personer blev i studien 

slumpmässigt indelade i fyra olika grupper. Varje grupp gick på samma gympapass, som var av 

det slag att en ledare visar vilka rörelser som ska göras och deltagarna följer i takt till musik. 

Skillnaden mellan de fyra olika grupperna var att musiken var olika fullständig i varje grupp. 

Grupp 4 fick under passet lyssna på 14 kommersiella låtar. Grupp 3 fick lyssna på samma låtar 

men utan sång. Grupp 2 fick bara höra rytmerna, utan sång eller instrument som spelar toner, i 

samma låtar. Grupp 1 fick endast höra de rytminstrument som tydligt markerade pulsen i låtarna. 

Madison, Aasa & Paulin (2011) kom i denna studie fram till att det inte bara är rytmen i musiken 

som påverkar individen under fysisk aktivitet. De två grupper som fick lyssna på musik som 

innehöll toner under träningspassen, ansträngde sig mer än de två grupper som endast fick höra 

rytminformationen i låtarna (Madison, Aasa & Paulin, 2011). 

 

I en studie av Karageorghis, Jones & Low (2006) undersöktes länken mellan träningsintensitet 

och föredraget musiktempo. Tre låtar från tre olika artister klassades som långsamma, medium 
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eller snabba (80, 120 resp. 140 beats per minute (bpm)). Resultatet visade att vid träning med 

intensitet upp till 60 % av maxpuls, föredras musik inom omfånget 120-140 bpm. Vid 75 % 

maxpuls träning föredras 140 bpm, medan långsam musik (80 bpm) verkar vara opassande för 

motorisk, rytmisk och repeterande träning. I diskussionen menar författarna att tempo, i enlighet 

med tidigare studier, verkar ha en djupgående påverkan på vilken musik som föredras, oavsett 

träningsintensitet. Därmed belyser de att långsamt tempo kan försämra kvalitén på upplevelsen 

av träningen, medan högtempo musik bör vara det primära valet vid högintensiv träning 

(Karageorghis, Jones & Low, 2006). 

 

I många studier inom detta problemområde har motiverande musik valts ut åt försökspersonerna 

med hjälp av en panelgrupp som passar deltagarprofilen eller liknande. Dock skriver bland andra 

Karageorghis, Jones & Low (2006) i sin studie att valet av musik ska göras med hänsyn till 

deltagarnas idiomatiska preferenser och sociokulturella bakgrund. Även Priest & Karageorghis 

(2008) skriver att olika musikval kan motivera olika personer olika mycket på grund av 

exempelvis tycke och smak. Därför anser vi att det skulle vara intressant att låta varje deltagare i 

vår undersökning välja sin egen musik. Det problem som kan uppstå utifrån detta val är att 

deltagarna väljer musik med ett annat tempo än vad som visats vara föredraget vid först 

submaximal träning, sedan maximal träning enligt studier av bland andra Karageorghis, Jones & 

Low (2006). Vidare skriver Karageorghis & Terry (1997) att det finns lite forskning kring exakt 

vilken påverkan musik har i samband med fysisk aktivitet. Koc, Curtseit & Curtseit (2009) 

tillägger dessutom att mer forskning behövs angående musikens påverkan vid maximal träning. 

Vårt intresse ligger därför i att undersöka hur personer påverkas av egenvald motiverande musik, 

i samband med både maximal och submaximal träning.  

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om självvald musik påverkar puls, upplevd 

ansträngning och distans vid maximalt och submaximalt arbete.  
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1.6.1 Hypotes 1 

 

Testpersonernas avverkade distans vid det maximala testet kommer att vara längre då de utför 

testet med musik jämfört med utan musik. 

 

Distansen som avverkas under det submaximala testet kommer att vara längre med musik än 

utan. 

 

1.6.2 Hypotes 2 

 

Testpersonernas upplevda ansträngning vid nivå fem på det maximala testet (beeptest) kommer 

att vara lägre då de utför testet med musik jämfört med utan musik. 

 

Den upplevda ansträngningen vid det submaximala testet kommer att vara lägre med musik än 

utan. 

 

1.6.3 Hypotes 3 

 

Testpersonernas puls precis innan det maximala testet kommer att vara högre då de lyssnar på 

musik jämfört med då de inte gör det.  

 

Testpersonernas puls efter det maximala testet kommer att vara högre och därmed ange ett mer 

rättvisande maxpulsvärde då de utför testet med musik jämfört med utan musik. Detta eftersom 

de kommer att prestera bättre på det maximala testet med musik. 

 

Pulsen efter det submaximala testet kommer att vara högre med musik än utan. 
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2 METOD 

 

Nedan kommer begreppet ”testtillfälle” att användas. Då vi i denna studie använder oss av detta 

begrepp, menar vi ett tillfälle då testpersonerna utför ett submaximalt test, ett maximalt test samt 

fem minuters förberedelsetid däremellan. 

 

2.1 Urvalsgrupp 

 

Vi valde att undersöka personer mellan 20-30 år och använde oss av ett bekvämlighetsurval som 

är vanligt vid experimentella upplägg. Vi tillfrågade 20 träningsvana personer via telefon, varav 

14 tackade ja till deltagande, åtta män och sex kvinnor. Med träningsvana menar vi personer som 

tränat cirka två gånger eller fler i veckan under en sammanhängande period (cirka sex månader 

eller längre) i sitt liv. Vi valde försökspersoner utifrån detta kriterium för att motverka differenser 

mellan testtillfällena på grund av skillnader i träningsvana, samt för att undvika skador och 

avhopp. Matesic & Comartie (2002) skriver att de endast fann skillnader i gruppen med otränade 

personer då deras försökspersoner fick utföra fysiska tester i samband med musik, samt utan 

musik och resultatet från dessa båda tillfällen jämfördes med varandra. De skriver dock att detta 

troligtvis beror på andra omständigheter än musiken. Genom att utesluta otränade personer med 

låg träningsvana, kan vi alltså med större säkerhet hävda att musiken är den faktor som skapar 

olika resultat, då sådana skulle upptäckas vid jämförelse av denna studies båda testtillfällen. 

 

2.2 Bortfall 

 

14 personer tackade ja till medverkan. Tre uteblev på grund av sjukdom och en genomförde 

endast ett testtillfälle. Alltså återstod tio personer som fullföljde båda testerna varav åtta var män 

och två var kvinnor. Testperson 4 och testperson 8 togs bort vid analysen av avverkad distans 

under beeptestet, puls efter beeptestet samt upplevd ansträngning efter beeptestet. Testperson 4 

presterade nämligen avsevärt sämre gällande distans vid första testtillfället, på grund av 

andningssvårigheter. Därför var testperson 4 tvungen att avbryta beeptestet vid detta tillfälle. 

Testperson 8 presterade också avsevärt sämre vid samma mätdata, detta på grund av kramp i 

vaderna vid första testtillfället.  
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2.3 Etiska överväganden 

 

Testpersonerna informerades om att de måste anse sig själva vara friska för deltagande. 

Misstänkt infektion, hjärtsjukdom eller skada får ej förekomma. Vi informerade deltagarna om 

att testresultat inte kommer kunna kopplas till testperson. Vidare fick deltagarna veta att de kan 

avbryta testet när som helst vid önskan. De var även tvungna att inför det första testtillfället 

skriva på ett dokument, där de ger sitt samtycke och bekräftar att de är friska (se bilaga).  

 

2.4 Design  

 

Studien var av experimentell karaktär där vi mätte olika parametrar vid två testtillfällen, ett 

utfördes med musik och ett utan. Detta är en kvantitativ studie av ett maximalt test i form av ett 

beeptest samt ett submaximalt test som utfördes på ergometercykel. Värden för distans, upplevd 

ansträngning och puls sammanställdes och analyserades för att se om dessa påverkas av den 

musik som testdeltagarna själva valde.  

 

2.5 Beskrivning och motivering av mätmetod 

 

Variabeln puls mättes med pulsklockor, vilket vi ansåg fungerade bra då vi genomförde vår 

pilotstudie. Upplevd ansträngning bedömdes med hjälp av borgskalan
1
 (se bilaga 1). Denna 

mätmetod, som är utformad av Gunnar Borg, används av i princip alla studier i vår referenslista, 

till exempel Karageorghis & Terry (1997) och Kravitz & Harmon (2007). Variabeln distans 

avlästes vid det submaximala testet på ergometercykelns display. Distansen vid avslutat beeptest 

beräknades utifrån nivå. Anledningen till att upplevd ansträngning efter beeptestet noterades, 

trots att vi inte förväntar oss någon signifikant skillnad på detta mätvärde mellan de olika 

förhållandena, är för att se om testdeltagarna arbetade på jämförbara nivåer vid de båda 

testtillfällena.  

 

                                                 

 
1
 http://www.cykelklubben.se/upload/Borg-RPE-skalan.pdf (hämtad: 2011-10-25) 

http://www.cykelklubben.se/upload/Borg-RPE-skalan.pdf
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Vi undersökte mätvärden hos testdeltagarna vid två olika typer av submaximala arbeten. Dels 

genom vårt egenutformade submaximala test som utfördes på ergometercykel. Deltagarna 

cyklade i sju minuter och fick själva välja motstånd, vilket var samma vid båda testtillfällena, 

och tempo. Vid nivå fem i vårt valda maximala test (beeptestet), som liksom cykeltestet utgör en 

submaximal arbetsbelastning, undersökte vi också mätvärden hos testdeltagarna men här kunde 

de själva inte påverka tempot. Just nivå fem som submaximal nivå valde vi utifrån 

rekommendationer från en webbplats
2
 att en vanlig, fullt frisk människa bör klara minst nivå sju 

och femte beepet. Utöver att undersöka värden vid beeptestets submaximala nivåer, ville vi 

således skapa ett test på submaximal nivå där vi kunde undersöka om musik motiverar till ett 

ökat tempo. Normal ansedd uppvärmningstid är cirka tio minuter och eftersom detta blir ett 

submaximalt arbete ansåg vi att uppvärmningen kunde användas som ett submaximalt test. Vi 

valde just sju minuter eftersom att vi ansåg att det räckte för att få fram de värden vi ville mäta i 

submaximal nivå, utan att trötta ut deltagarna inför det maximala testet. Att använda 

ergometercykel som instrument då värden av ett fysiskt arbete ska samlas in från ett antal 

försökspersoner är för oss optimalt. Vi som testledare har då full kontroll över testpersonernas 

arbetsbelastning, och kan dessutom enkelt avläsa värden som puls och utförd distans. Alla 

testpersoner är vidare samlade på ett och samma ställe vilket underlättar vid behov av 

kommunikation, eller då problem av någon anledning skulle uppstå. Kommunikation med 

testdeltagarna eller lösning av deras problem är svårare vid exempelvis löpning på bana. 

Dessutom innebär löpning på bana vistelse i utomhusmiljö, vilket kan leda till olika förhållanden 

vid upprepade tester för deltagarna, exempelvis gällande väder. Att låta våra försökspersoner 

genomföra tester på löparbana inomhus var i vårt fall uteslutet, eftersom vi inte hade någon 

sådan att tillgå i anslutning till anläggningen där beeptestet utfördes. Att utföra ett submaximalt 

test på löpband erbjuder samma möjligheter som vid användande av ergometercykel. 

Anledningen till varför vi valde ergometercykel istället för löpband är för att ergometercyklar är 

smidigare att flytta, vilket underlättar vid val av testutrymme. Vidare hade vi en större mängd 

ergometercyklar att tillgå. Många av författarna till de tidigare studier vi omnämner i denna 

uppsats, exempelvis Szabo, Small & Leigh (1999) och Koc, Curtseit & Curtseit (2009), använde 

sig dessutom av ergometercyklar vilket verkar ha fungerat ypperligt för deras undersökningar.  

                                                 

 
2
 http://www.konditionstraning.se/beep-test/ (Hämtad: 2011-10-25) 

http://www.konditionstraning.se/beep-test/
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Det maximala testet var ett beeptest
3
. Beeptestet är ett löptest som utförs för att få fram ett 

uppskattat värde på deltagarnas maximala syreupptagningsförmåga. Testet är progressivt, vilket 

innebär att deltagarna successivt tvingas att öka sitt löptempo för att hålla sig kvar i testet. Ju 

längre man orkar hålla sig kvar i testet, desto högre testnivåer uppnås. Ju högre nivå som uppnås, 

desto högre maximal syreupptagningsförmåga/bättre kondition uppskattas deltagaren att ha. 

Beeptestet utförs genom att deltagarna får springa fram och tillbaka på en sträcka uppmätt till 20 

meter. Varje gång det hörs ett ”beep” i högtalarna är deltagarna tvungna att befinna sig vid en av 

sträckans båda ändar, där deltagarna således vänder och börjar springa mot den andra änden. I 

början av testet är det förhållandevis lång tid mellan beepen i ett beeptest, vilket innebär att 

deltagarna inte behöver springa särskilt fort för att hinna till motsatt ände. Ju längre testet 

fortskrider, desto högre nivå uppnår deltagarna och desto kortare tid går det mellan beepen. Detta 

innebär att deltagarna måste springa fortare och fortare för att hinna till den ände de är på väg 

mot. Då en deltagare vid två till tre gånger i rad, inte hinner fram till någon av de båda ändarna 

innan beepet hörs, är testet avslutat för denne. Deltagaren springer då i det tempo som denne 

maximalt klarar av att prestera under dessa omständigheter. Därför är testet en bra metod för att 

kontrollera en persons maxpuls. Beeptestet är licensierat och distribuerat av svenska 

fotbollsförbundet. Dessutom är det ett test som används flitigt i olika avseenden då syftet är att 

uppskatta någons kondition/maximala syreupptagningsförmåga och/eller maxpuls. Bland annat 

används testet i studier av Tønnessen, Shalfawi, Haugen & Enoksen (2011) och Rishiraj et al. 

(2011), för något av dessa syften. Vi använder oss av beeptestet eftersom vi är intresserade av att 

undersöka musikens effekt under maximal träning.  

 

2.6 Genomförande 

 

Det submaximal och det maximala testet utförde två gånger vardera. En gång i samband med att 

deltagarna lyssnade på självvald musik som tycker passar till träning under hela testtillfället 

(uppvärmning, förberedelser, beeptest), och en gång utan musik. Testtillfällena utfördes med 

                                                 

 
3
 http://www.konditionstraning.se/beep-test/ (Hämtad: 2011-10-25) 

http://www.konditionstraning.se/beep-test/
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minst tre dagars återhämtning med hänvisning till studien av Koc, Curtseit & Curtseit (2009) där 

deltagarna hade minst 48 timmars vila mellan tillfällena. Hälften av deltagarna genomförde 

första testtillfället med musik och andra hälften utan, utifrån en randomiserad ordning. Inför det 

första testtillfället fick försökspersonerna information om att medtaga egenvald musik som de 

själva tycker passar till träning, samt musikspelare till ett av testtillfällena. Att deltagarna själva 

valde musik har vi bestämt utifrån studier av Karageorghis, Jones & Low (2006) och Priest & 

Karageorghis (2008) och deras rekommendationer att musik bör väljas med hänsyn till 

deltagarnas idiomatiska preferenser och sociokulturella bakgrund, vilket absolut blir fallet då 

testdeltagarna själva väljer sin musik. Vidare uppmanades deltagarna att avstå från att äta minst 

två timmar innan studien. I Matesic & Comartie (2002) studie uppmanas deltagarna till att avstå i 

tre timmar, men vi ansåg att det räcker med två, detta för att underlättar organisatoriskt, 

exempelvis då testet utförs på morgonen. Vi informerade deltagarna om hur borgskalan, som 

användes för att bedöma upplevd ansträngning, fungerar samt om pulsklockorna och hur de 

används. Innan teststarten informerades deltagarna om hur testet kommer gå till. Ingen 

uppmuntran fick förekomma under testerna, vare sig från testledarna eller från deltagarna.  

 

Det submaximala testet skedde på följande vis: Deltagarna cyklade på en ergometercykel i sju 

minuter med en valfri belastning. De uppmanades att välja ett motstånd som gav ett 

medelintensivt arbete där mjölksyra skulle undvikas. Detta motstånd var sedan detsamma för var 

och en av testpersonerna vid det andra testtillfället. Deltagarna informerades vidare om att det 

submaximala testet skulle ses som en uppvärmning. Deltagarna fick välja sitt tempo själva såsom 

i studien av Matesic & Comartie (2002). Efter sju minuter bedömdes upplevd ansträngning av 

deltagarna, dessutom noterades puls samt distans. Utifrån dessa mätvärden kunde vi se om musik 

motiverade till ökad aktivitet under samma tidsintervall. Efter det submaximala testet avsattes 

fem minuter för valfri förberedelse, såsom töjning och tänjning, inför det maximala testet. 

 

Det maximala testet skedde på följande vis: Femton sekunder innan beeptestets start noterades 

puls. På den femte nivån uppgav deltagarna upplevd ansträngning genom att verbalt ange en 

siffra på borgskalan då en av testledarna höll upp denna framför testpersonen. Detta var ett sätt 

att undersöka om musik påverkar upplevd ansträngning vid två tillfällen med olika förhållanden 

(med musik/utan musik) men med exakt samma submaximala arbetsbelastning. Genom att mäta 
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upplevd ansträngning på det här viset, fick vi fram två mätvärden på upplevd ansträngning under 

fysiska submaximala arbetsförhållanden. Ett då försökspersonerna själva fick välja 

belastning/tempo (det submaximala testet som utfördes på cykel) och ett där arbetsbelastningen 

var given (femte nivån på beeptestet). Då deltagarna avslutade testet noterades puls och upplevd 

ansträngning omedelbart. Även nivå vid avslutat beeptest noterades och översattes sedan till 

distans i meter. Dessa mätvärden visade om musik påverkade den upplevda ansträngningen eller 

pulsen, samt om musik ledde till att deltagarna orkade springa under en längre tid. Under testets 

gång var vi placerade vid beepteststräckans båda ändar med varsin flagga, för att visuellt kunna 

markera beepen då någon av testdeltagarna signalerade att denne inte hördes.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

 

För validiteten har vi i rubriken borfall beskrivit de mätningar som tagits bort ur analysen.  

För att säkerställa korrespondensvaliditet jämförs i diskussionen vår studies resultat med studier 

gjorda av andra. 

 

Till en början funderade vi på att utföra ett coopertest där deltagarna springer på en löparbana så 

långt de kan under 12 minuter. Vi insåg att det är lättare att få samma förutsättningar för de båda 

testtillfällena, och därmed stärka reliabiliteten, med ett test som vi kan utföra inomhus. Detta 

eftersom väder och vind kan påverka underlag och därmed testresultat. På grund av ekonomiska 

aspekter (hyra) kunde vi inte utföra coopertestet inomhus, och därmed var beeptestet ett bättre 

val eftersom vi kunde genomföra det inomhus. En annan möjlig påverkan för resultatet är 

inlärning av testet. Coopertestet är friare och erfarenhet kan behövas för att lägga upp ett 

optimalt löpförlopp, medan beeptestet är mer standardiserat med en viss hastighet vid de olika 

nivåerna. Reliabiliteten blir, i vår studie, starkare med beeptest än med coopertest. För att 

ytterligare stärka testets reliabilitet utförs testen med minst tre dagars återhämtning. Deltagarna 

har även uppmanats att äta minst två timmar innan testet, vilket leder till lika förutsättningar 

inför båda testerna. I och med att pulsavläsningen görs manuellt av testdeltagaren kan det hända 

att det sker vid olika tidspunkter vid de två tillfällena. För att motverka denna sänkta reliabilitet 

försöker vi att så snabbt som möjligt påminna deltagaren om att läsa av pulsen samt att vi, då 

möjlighet finns, själva läser av den. 
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2.8 Pilotstudier 

 

Vi har utfört en pilotstudie på en testperson som sprang ett coopertest med egenvald musik. En 

av oss agerade testperson och den andra var testledare. Upplevd ansträngning bedömdes varje 

varv samtidigt som varvtid klockades. Efter tolv minuter stannade testpersonen och den totala 

distansen noterades. Sedan lades pulsklockans information över i dator. Våra erfarenheter av 

denna mätning var att det är viktigt att vara tydlig med när upplevd ansträngning ska bedömas av 

testdeltagarna, eftersom sådan information är lätt att glömma under ett pågående test. Denna 

erfarenhet drog vi nytta av vid vår huvudstudie. Ett annat problem vid pilotstudien var att 

pulsklockan inte fungerade under hela testet. Detta skulle även ha kunnat hända för vissa klockor 

under huvudstudien, i sådana fall hade vi inte kunna använda de pulsklockornas medelvärde. 

Detta problem berördes vi dock inte av eftersom vi valde att notera puls vid tre tillfällen (efter 

det submaximala testet, samt före och efter beeptestet) istället för att, som i denna pilotstudie, 

använda oss av medelvärden. Därmed undvek vi problem med inmatning av data. Dock var vi 

särskilt noga med att kontrollera så att alla klockor fungerade som de skulle, innan vi lät 

testpersonerna påbörja testet. Vi tog även med oss erfarenheten att det är av största vikt att 

informera om hur pulsklockorna sätts på. Det är viktigt att fukta sensorn som mäter pulsen som 

sedan redovisas på pulsklockan. Det är även viktigt att denna sedan sitter ordentligt fastspänd 

runt bröstkorgen. Eftersom vi var osäkra på om deltagarna skulle höra beepen då de hade 

musikspelare i öronen under beeptestet, utförde vi ytterligare en pilotstudie. En person agerade 

återigen testperson och sprang en sekvens av beeptestet med musikspelare och musik i öronen. 

Erfarenheten blev att beepen hördes, dock informerade vi testdeltagarna om att dessa inte bör ha 

maxvolym på musikspelarna. Volymen på stereon som förmedlade beepen sattes till max. 

Dessutom kom vi fram till att vi under huvudstudien för säkerhets skull skulle placera oss vid 

beepteststräckans båda ändar med varsin flagga, för att visuellt kunna markera beepen då någon 

av testdeltagarna signalerade att dessa inte hördes.  

 

2.9 Analys av mätvärden 

 

Först har vi testat att normalfördelning råder för kvotskalevärdena puls och distans.  Sedan har 

vi, liksom Matesic & Comartie (2002), genomfört parade t-tester för att undersöka skillnader i 
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parametrarna distans och puls vid förhållandena musik respektive ingen musik. Detta gjordes i 

dataprogrammet SPSS och det är genomsnittsdifferensen som testas. Ett ickeparametriskt 

rangsummatest (Wilcoxon paired sampled test) utfördes i SPSS för att jämföra parametern 

upplevd ansträngning vid de två förhållandena. Mätdata presenteras i resultatet i två tabeller, en 

för det submaximala testet och en för det maximala. I texten som följer efter tabellen står att läsa 

om analysen visar på signifikant skillnad eller inte. Vid de fall då skillnaden är signifikant så 

anges p-värdet. Signifikansnivå har bestämts som p<0,05 för alla analyser.  
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3 RESULTAT 

 

3.1 Submaximalt test 

 

Tabell 1  Mätvärden av puls, upplevd ansträngning och distans för submaximalt test på 

ergometercykel 

 

Testperson Puls, utan 

musik 

(slag/min) 

Puls, med 

musik 

(slag/min) 

Upplevd 

ansträngning, 

utan musik 

(borgskalan) 

Upplevd 

ansträngning, 

med musik 

(borgskalan) 

Distans, 

utan 

musik 

(km) 

Distans, 

med 

musik 

(km) 

1 165 131 11 11 2,9 3,2 

2 151 170 12 13 3,2 3,2 

3 148 142 12 12 3,4 3,5 

4 158 180 9 9 3 3,6 

5 132 145 12 12 2,4 2,6 

6 153 145 12 11 3 2,7 

7 137 154 13 13 3,3 3,6 

8 175 183 13 13 3,3 3,3 

9 144 136 10 9 3,2 3,3 

10 69 67 10 6 3 2,9 

 

Medelvärde 

 

143,2 145,3 11,4 10,9 3,07 3,19 

Standard-

avvikelse 
29,0 32,9 1,3 2,3 0,3 0,4 

 

 

I tabellen kan vi se att lika många deltagare hade högre puls som lägre, direkt efter det 

submaximala testet då de lyssnade på musik jämfört med då de inte gjorde det. Vi kan däremot se 

att medelvärdet för puls är högre vid testillfället med musik jämfört med utan. För att kontrollera 

om denna skillnad är signifikant utförde vi ett parat t- test som visade att skillnaden inte är 

signifikant. 

 

Den upplevda ansträngningen var lägre för tre deltagare då testet utfördes med musik jämfört 

med utan musik, sex deltagare hade samma värde medan en hade högre. Medelvärdet för 

upplevd ansträngning skiljer sig något mellan de båda testillfällena, men Wilcoxontestet visade 

att skillnaden inte är signifikant. 
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Sex deltagare avverkade en längre distans med musik än utan, två cyklade exakt lika långt och 

ytterligare två avverkade en kortare distans. Medelvärdet för distans skiljer sig något mellan 

testtillfällena, men inte tillräckligt för att visa signifikans med hjälp av ett parat t- test. 

 

3.2 Maximalt test 

 

Tabell 2  Mätvärden av puls, upplevd ansträngning och distans för maximalt test (beeptest) 

 

Test- 

person 

Puls 

innan 

testet, 

utan 

musik 

(slag/ 

min) 

Puls 

innan 

testet, 

med 

musik 

(slag/ 

min) 

Puls 

efter 

testet, 

utan 

musik 

(slag/ 

min) 

Puls 

efter 

testet, 

med 

musik 

(slag/ 

min) 

Uppl. 

anstr. 

vid 

nivå 5 

utan 

musik 

(borg-

skalan) 

Uppl. 

anstr. 

vid 

nivå 5 

med 

musik 

(borg-

skalan) 

Uppl. 

anstr. 

efter 

testet, 

utan 

musik 

(borg-

skalan) 

Uppl. 

anstr. 

efter 

testet, 

med 

musik 

(borg-

skalan) 

Distans, 

utan 

musik 

(m) 

Distans, 

med 

musik 

(m) 

1 116 118 205 203 13 13 18 20 2480 2480 

2 126 138 205 205 16 14 18 17 800 860 

3 137 122 175 186 15 14 19 19 1680 1900 

4 115 165 192 175 14 16 18 16 1220 820 

5 97 107 174 188 14 13 16 17 1320 1600 

6 130 133 204 202 14 15 17 18 1460 1480 

7 95 127 185 192 13 12 18 18 2380 2500 

8 116 115 207 203 15 16 18 17 1320 1020 

9 113 90 207 203 15 14 19 19 1160 1160 

10 62 49 174 174 13 13 18 18 2140 2180 

 

Medelvärde 

 

110,7 116,4 192,8 193,1 14,2 14 17,9 17,9 1596 1600 

Standard-

avvikelse 21,6 30,9 14,6 11,9 1,0 1,3 0,9 1,2 561,3 642,1 

   

 

I tabellen kan utläsas att med musik var pulsen innan beeptestet högre för sex deltagare jämfört 

med utan, och för fyra var pulsen lägre. Pulsen efter beeptestet var med musik jämfört med utan 

högre för tre personer, samma för två och lägre för fem. En liten skillnad mellan testtillfällena 

kan utläsas i medelvärdet för puls innan beeptestet. Dock visar t-test att det inte finns någon 

signifikant skillnad i puls varken innan eller efter beeptestet. Ett t-test gjordes även för puls efter 

beeptestet utan testperson 4 och 8, inte heller detta visade någon signifikant skillnad. 
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Fem deltagare bedömde sig ha en lägre upplevd ansträngning med musik vid nivå fem än utan, 

två stycken hade lika bedömning vid de båda testtillfällena och tre hade en högre bedömning. 

Efter testet var det tre som bedömde sig ha en lägre upplevd ansträngning med musik än utan, 

fyra hade samma värde och tre hade högre. Ingen signifikant skillnad hittades dock i upplevd 

ansträngning vid nivå fem mellan testtillfällena och givetvis inte heller efter beeptestet där ju 

medelvärdena var desamma.  

 

Vid analysen av den avverkade distansen under beeptestet har testperson 4 och 8 uteslutits från 

analysen (se bortfall). Då var det sex deltagare som avverkade en längre distans vid testtillfället 

med musik än det utan, två stycken sprang lika långt och ingen sprang kortare med musik. 

Medelvärdet blev då 1677,5 meter utan musik och standardavvikelsen 605,3. Med musik blev 

respektive mätvärden 1770 meter och 601,8. Här kunde en signifikant skillnad utläsas. En 92 

meters differens i medelvärde utgjorde en signifikant skillnad (p=0,043). Testdeltagarna har 

alltså sprungit längre vid testet med musik. 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

 

Vårt val att konstruera ett eget submaximalt test kan ifrågasättas. Hade kanske signifikanta 

skillnader i parametrarna kunna hittas om vi istället hade valt ett standardiserat och beprövat 

test? Vi ansåg dock att testet passade våra syften och var enkelt att genomföra i anslutning till det 

maximala testet. Till skillnad mot det maximala testet där deltagarna är bundna till ett visst 

tempo, ville vi i det submaximala testet att deltagarna skulle cykla i ett tempo där en eventuell 

påverkan av musikens motiverande egenskaper skulle kunna visas tydligt. Därför bestämde vi 

oss för att deltagarna själva skulle välja tempo. På så vis blev det lätt att mäta om musiken 

motiverade deltagarna att cykla längre i, en situation där val av tempo valdes själv. I 

resultatdiskussionen framkommer dock vissa tveksamheter av vårt val av ergometercykel som 

instrument vid det submaximala testet. Den främsta anledningen till att signifikans uteblev anser 

vi vara att vi väljer att mäta avverkad distans vid det submaximala testet genom att avläsa 

ergometercykelns display. På denna display visas nämligen distansen endast i enheten kilometer 

med en decimal. Detta mätvärde är oprecist jämfört med distansen vid beeptestet där distansen 

bestäms i meter.  

 

Vårt val av beeptest som maximalt test motiverar vi med att beeptestet är ett välfungerande och, 

av bland annat svenska fotbollsförbundet, välbeprövat standardiserat test med hög reliabilitet. 

Den enda problematiseringen vi ser är att deltagarna fokuserar nivåerna väldigt mycket och 

antingen nöjer sig eller motiveras av att nå samma nivå igen vid andra testtillfället, eller av att 

göra ett bättre resultat. Ett mer rättvisande resultat på avverkad distans hade kunnat visas om 

deltagarna inte hade kunnat hålla koll på vilken nivå de låg på, det vill säga hur långt de hade 

sprungit. 

 

Att vi använder borgskalan som mått på upplevd ansträngning är väl motiverat utifrån att alla 

studier vi refererar till, som mäter upplevd ansträngning, också använder denna.  
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Vi är medvetna om att vissa mätvärden vid det andra testtillfället kan skilja sig från det första, 

beroende på erfarenheterna från första testet. Vi motverkade detta genom att randomisera 

ordningen av testtillfällena med- och utan musik. Vissa problem kvarstår dock såsom att 

nervositet kan påverka pulsen mer vid första testtillfället än vid andra. Vi observerade att 

medelvärdet för puls innan beeptestet från första testtillfället är högre jämfört med det andra, 

varpå ett t-test gjordes där detta testades, men ingen signifikans visades. Dock kan man anta att 

det finns vissa statistiska tendenser för att pulsen var högre vid det första testtillfället jämfört 

med det andra, detta eftersom p-värdet var 0,064. Sex personer hade högre puls vid första 

testillfället än det andra, varav samtliga sex hade en puls som var högre med minst tio 

slag/minut. Av de fyra återstående, som alltså hade lägre puls, hade tre personer en puls som var 

lägre med endast tre slag/minut eller färre. Vi drar utifrån detta slutsatsen att testdeltagarna vid 

det första tillfället var mer nervösa inför beeptestet och vad det innebar. Vid det andra 

testtillfället visste deltagarna vad de stod inför, hade bättre koll på sin egen kapacitet och var 

därför inte lika nervösa. Med randomisering tar vi bort det mesta av problemen gällande 

inlärningseffekter från första testtillfället till det andra. Ändå undrar vi alltså om vi inte kunnat se 

ett annat resultat på puls innan beeptest, om problemet med viss förhöjd puls vid första 

testtillfället kunnat motverkas, vilket möjligen hade kunnat göras genom ett extra testtillfälle. 

 

I och med att den randomiserade ordningen inte verkade ta bort all påverkan av det första 

testtillfället på det andra så sänks reliabilitet något. Detta skulle alltså ha kunnat motverkas 

genom att införa ytterligare ett testtillfälle och sedan inte ta med det första testtillfället i analysen. 

Detta hade dock inneburit att vi blivit tvungna att genomföra tre test, vilket hade varit att kräva 

för mycket av testdeltagarna samt att det inte hade gått att utföra med tanke på vår tidsram.  

 

Vidare upplevde testdeltagare 4 andningssvårigheter vid första testtillfället och förbättrade sig 

märkvärt till andra tillfället. Vi undrar om en möjlig anledning kan vara att personen inte på 

länge hade tränat på maximal nivå, vilket bidrog till den höga ansträngningen vid det första 

testtillfället. Till det andra tillfället var denne mer mentalt förberedd på att utföra ett maximalt 

test, och klarade bättre av den fysiska ansträngningen. Ett extra testtillfälle hade kunnat motverka 

även denna möjliga påverkansfaktor. 
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Vi reflekterade också över vilken påverkan deltagarnas eget val av musik hade på testresultatet. 

Karageorghis, Jones & Low (2006) skriver att långsam musik oftast inte är att föredra under 

träning. Sådan musik skulle till och med kunna försämra prestationen enligt författarna. De 

skriver även att det finns optimala tempon för särskilda nivåer av träningsintensitet. Vidare 

menar Karageorghis & Terry (1997) att musik som synkroniserar med det egna rörelsemönstret 

under ett submaximalt träningspass kan bidra till positiva upplevelser hos utövaren, vilket kan 

leda till att denne tar i mer och att den motoriska prestandan höjs. Eftersom vi i vår undersökning 

lät deltagarna välja sin egen musik skulle det kunna vara så att många valde just musik med lågt 

tempo, eller i ett tempo som inte var anpassat för de olika arbeten som utfördes i vår studie. Om 

vi själva hade valt ut musik åt deltagarna i ett optimalt tempo, hade därför kanske vårt resultat 

sett annorlunda ut. Till exempel hade kanske skillnaden vad gäller distans under det 

submaximala testet visat på signifikans, vid jämförelse av testtillfället då försökspersonerna fick 

lyssna på musik och då de inte fick det. Att låta deltagarna välja musik styrks dock av Priest & 

Karageorghis (2008) samt Karageorghis, Jones & Low (2006) som skriver att musik bör väljas 

med beaktande till personlighet, sociokulturella anknytningar och attityd gentemot träning. 

Eftersom vi bad våra försökspersoner att välja ut musik som de anser passar bra att träna till, 

valde de förmodligen ut musik som har goda motiverande egenskaper för just dem. Därför är det 

troligt att musiken som användes i undersökningen fyllde sitt syfte, trots att alla låtar kanske inte 

hade ett för arbetet anpassat tempo. Ett bevis på att musiken hade en motiverande effekt på 

deltagarna är att vi fann en signifikant skillnad i distans under det maximala testet vid 

testtillfället då försökspersonerna sprang med musik, jämfört med då de sprang utan.  

 

Det finns ytterligare yttre faktorer, som vi observerade eller testdeltagarna uttryckte, som kan ha 

påverkat vissa testresultat. Till dessa hör bland annat att vi inte uppmanade deltagarna att 

undvika intensiv fysisk ansträngning dagen innan testtillfällena, vilket kan ha påverkat 

reliabiliteten. Hit hör även att ett par testpersoner uttryckte att de vid andra testet gärna ville slå 

sitt första testresultat. Detta är omständigheter som är svåra att motverka eftersom det är kopplat 

till deltagarnas motivation. Vidare uppgav två personer att de upplevde skillnad i greppet på 

golvet, vilket de menade påverkade vändningarna och därmed eventuellt även testresultatet. En 

annan yttre omständighet är att en persons skosnöre gick upp under det ena testet. Den slutgiltiga 

distansen blev för denne person dock samma som vid andra testtillfället, men den upplevda 
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ansträngningen var vid första tillfället 18 och vid det andra 20. Kanske hade personen kunnat ta 

ut sig mer vid första tillfället om skosnöret inte gått upp. Slutligen uttryckte en testdeltagare det 

som motiverande att springa beeptestet tillsammans med någon med ungefär likvärdig kondition. 

För att undvika att en sådan sak påverkar resultatet vid jämförelse av de båda testtillfällena lät vi 

testpersonerna springa med samma personer vid andra testtillfället som vid första. Att skapa lika 

förutsättningar för de båda testen innebar även att testdeltagarna utför testet samma tid på 

dygnet. På grund av organisatoriska svårigheter var det fyra testdeltagare som utförde de två 

testen vid olika tidspunkter på dygnet, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Vårt huvudfynd i denna studie är att en signifikant skillnad observerades i avverkad distans 

under beeptestet då testdeltagarna utförde testet lyssnandes på musik jämfört med då de inte 

gjorde det. 

 

4.2.1 Diskussion kring hypotes 1 

 

Vår hypotes om att testpersonerna skulle avverka en längre distans i det maximala testet, då de 

fick lyssna på musik, jämfört med då de inte fick lyssna på musik, stämmer. Detta är inte ett 

förvånande resultat med tanke på vad Koc, Curtseit & Curtseit (2009) och Simpson & 

Karageorghis (2005) kom fram till då de undersökte vad musik har för påverkan vid maximal 

träning.  

 

Både testdeltagare 4 och 8 utförde testet med musik vid sina respektive första testtillfällen. Då 

dessa två uteslöts ur analysen gällande beeptestets distans, innebär det att analysen av detta 

mätvärde baseras på endast åtta deltagare, varav fem genomförde första testtillfället utan musik 

och tre med musik. Risken med att utesluta två testdeltagare är att resultatet kan bli en aning 

missvisande, eftersom vårt resultat visar en signifikant förbättring då försökspersonerna utförde 

maxtestet med musik jämfört med utan. Plötsligt så baseras detta resultat på att betydligt fler 

utförde testet med musik (fem stycken) vid deras andra testtillfälle, än vad det var som utförde 

andra testillfället utan musik (tre stycken). Duesund (1996) menar att många motiveras till 

http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Simpson%2C+S+D
http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Simpson%2C+S+D
http://dspace.brunel.ac.uk/browse?type=author&value=Karageorghis%2C+C+I


 

 

26 

 

träning för att förbättra sin prestation. Dessutom skriver Egli, Bland, Melton & Czech (2011), att 

tävlingsmomentet kan vara en stark motivationsfaktor i samband med fysisk aktivitet. Om 

försökspersonerna blir motiverade att slå sitt resultat från sina första testillfällen, kan det vara så 

att försökspersonerna överlag presterade bättre andra gången de sprang beeptestet. Detta skulle 

då kunna vara den egentliga orsaken till att vi såg en signifikant förbättring i avverkad distans då 

testpersonerna fick lyssna på musik under beeptestet. För att kontrollera om testpersonerna 

presterade signifikant bättre i beeptestet andra gången än första, utförde vi därför ett parat t-test 

på de åtta återstående deltagarna. Detta t-test visade ingen signifikans, vilket styrker att musiken 

verkligen har en betydelse för prestation vid maximal träning. Dessutom tydliggörs skillnaden då 

man tittar på individerna. Av de åtta deltagare vars avverkade distans har analyserats är det sex 

stycken som avverkade en längre distans vid testtillfället med musik, två sprang lika långt vid de 

båda testtillfällena medan ingen sprang en kortare distans då de lyssnade på musik. 

 

Enligt tidigare forskning om musikens påverkan vid ett submaximalt arbete kommer bland andra 

Priest och Karageorghis (2008) och Matesic & Comartie (2002) fram till att träning till musik 

kan leda till bättre prestation. Vårt resultat visar också en förbättring i medelvärdet gällande 

avverkad distans då försökspersonerna fick lyssna på musik, vid det submaximala testet på cykel. 

Dock är detta ingen signifikant skillnad, vilket det är i Matesic & Comarties (2002) studie 

(studien som utfördes av Priest och Karageorghis var ej kvantitativ). Av våra försökspersoner 

avverkade sex stycken en längre distans då de lyssnade på musik. Två av försökspersonerna 

avverkade samma distans med som utan musik, vilket innebär att endast två av tio 

försökspersoner avverkade en kortare distans då de lyssnade på musik. Även om vi inte fann en 

signifikant skillnad tyder alltså våra resultat på att musik kan ha en betydelse gällande prestation 

även vid ett submaximalt arbete. Varför Matesic & Comarties (2002) studie visade signifikans 

medan vår inte gjorde det, kan bero på vår studies upplägg. I vår studie användes 

ergometercyklar, medan Matesic & Comarties (2002) använde sig av löpband. Möjligen ger sig 

ökad motivation större uttryck vid löpning än vid cykling i fråga om distans. En teori är att det 

generellt råder en större vana, och därmed bättre färdigheter, för löpning än för cykling. Bättre 

färdigheter kan alltså bidra till en signifikant längre avverkad sträcka vid löpning i samband med 

den motiverande faktorn musik. De mindre goda färdigheterna i cykling gör däremot att musiken 

inte bidrar till en längre avverkad sträcka trots en förhöjd arbetsinsats och ökad motivation.  
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En annan anledning till varför vi inte fann signifikans i vår undersökning kan vara att vi hade för 

få testpersoner, vilket även gäller övriga resultat där en skillnad för liten för att visa signifikans 

har noterats. Ju färre testpersoner desto större roll får slumpen. I Matesic & Comarties (2002) 

undersökning, till exempel, användes mer än dubbelt så många försökspersoner. 

 

Våra resultat visar en tydligare ökning gällande prestation vid ett maximalt arbete än vid ett 

submaximalt arbete, i motsats till tidigare forskning. Priest & Karageorghis (2008), Matesic & 

Comartie (2002), Koc, Curtseit & Curtseit (2009) hävdar alla att musik verkar ha en större effekt 

på prestation vid ett submaximalt arbete, än ett maximalt arbete. Den främsta anledningen till att 

vi kommer fram till ett annat resultat än nyss nämnda skribenter, tror vi har att göra med att våra 

försökspersoner vet om att de ska utföra ett beeptest efter att de har avslutat det submaximala 

testet. Detta innebär att även om musiken har en motiverande effekt på testdeltagarna, avverkar 

de inte en längre distans då de lyssnar på musik eftersom de vet att ju längre de cyklar desto 

tröttare kommer de vara inför beeptestet. Ju tröttare de är inför beeptestet, desto sämre riskerar 

de att prestera. 

 

4.2.2 Diskussion kring hypotes 2 

 

Att medelvärdet för den upplevda ansträngningen är exakt samma efter att det maximala testet 

utförts med musik som utan musik, är inte förvånande eftersom det är meningen att man ska 

uppnå maxpuls och maximal ansträngning under ett beeptest. Karageorghis & Terry (1997) och 

Karageorghis et al. (2009) skriver att musik vid submaximal träning distraherar den fysiskt 

aktive från dennes utmattningskänslor, i större utsträckning än under maximal träning.  

 

Koc, Curtseit & Curtseit (2009), som utförde en undersökning liknande vår, skriver att deras 

försökspersoner visade signifikant lägre tecken på trötthet under genomförandet av deras 

maximala tester samtidigt som de fick lyssna på musik. Vi fann ingen signifikant skillnad i 

upplevd ansträngning under genomförandet av maxtestet (nivå fem i beeptestet), då vi jämförde 

testillfället med musik med det utan musik. Att vi inte fick samma resultat som Koc, Curtseit & 

Curtseit (2009) kan bero på att vi inte kontrollerade upplevd ansträngning vid ett liknande skede 

under genomförandet av testet, exempelvis gällande tidsaspekt. En annan orsak kan vara att 
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testdeltagarna i deras undersökning cyklade, medan våra sprang. I vårt resultat från det 

submaximala testet, där våra testdeltagare cyklade, kan vi utläsa en större skillnad (dock ej 

signifikant) i medelvärdet av upplevd ansträngning mellan det tillfälle då deltagarna lyssnade på 

musik jämfört med då de inte gjorde det, än under maxtestet (inte heller här är skillnaden i 

medelvärdet signifikant). Kanske har musik större effekt vad gäller upplevd ansträngning vid 

cykling jämfört med löpning. Mer troligt är dock att anledningen till att vi kan utläsa en större 

skillnad i medelvärde för upplevd ansträngning då våra deltagare cyklade än då de genomförde 

maxtestet, beror på att då deltagarna cyklade var detta under lågintensiva träningsförhållanden. 

Som redan nämnt tenderar musik ha större effekt som distraktion från upplevd ansträngning, 

under submaximal träning jämfört med maximal träning. 

 

Karageorghis & Terry (1997) skriver att musik har en kraftigare effekt vad gäller att minska den 

upplevda ansträngningen under fysisk aktivitet på submaximal nivå jämfört med högintensiv 

träning. Anledningen till att vi inte fann en signifikant skillnad i upplevd ansträngning vid 

jämförelse av de båda submaximala testtillfällena, kan vara på grund av vårt val av metod. Under 

det submaximala cykeltestet fick inte försökspersonerna några andra direktiv än att de skulle 

cykla för att bli uppvärmda. Dessutom visste de att ett maxtest väntade efter det submaximala 

testet. I Karageorghis et al. (2009) studie utfördes endast ett test på försökspersonerna och en av 

författarnas slutsatser var, likt Karageorghis & Terrys (1997), att musik distraherar från 

utmattningskänslor bättre under submaximal träning än högintensiv träning. Om vi endast hade 

utfört ett test, nämligen det submaximala testet, istället för två vid varje testillfälle hade kanske 

resultatet gällande upplevd ansträngning blivit ett annat. Våra testpersoner visste att de skulle 

utföra ett maxtest efter att de hade cyklat och fokuserade kanske på detta under uppvärmningen. 

Att deltagarna har fokus på något som kommer att ske inom en snar framtid istället för här och 

nu, kanske reducerar musikens distraherande effekt. 

 

Ytterligare en anledning till varför vi inte fann en signifikant skillnad i någon av våra jämförelser 

gällande upplevd ansträngning, kan vara att testdeltagarna inte var tillräckligt vana vid 

borgskalan. Matesic & Comartie (2002) drog slutsatsen av deras resultat, gällande upplevd 

ansträngning hos gruppen med otränade individer som återfanns i deras studie, att dessa berodde 

på andra faktorer. Sannolikt är att en ”otränad grupp” individer inte besitter stora kunskaper om 
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borgskalan. Vi gav våra testdeltagare några minuter för att bekanta sig med borgskalan inför 

varje testtillfälle, vilket kanske inte gav dem tillräcklig kunskap om hur denna används. Om vi 

hade utfört testerna på en grupp individer som använder sig av borgskalan mer kontinuerligt, 

skulle kanske mätvärdena i upplevd ansträngning ha blivit annorlunda. Kanske hade de visat en 

signifikant skillnad. 

 

4.2.3 Diskussion kring hypotes 3 

 

Hypotesen om att pulsen innan beeptestet skulle vara högre med musik stämde inte. Detta antar 

vi till största del ha att göra med att den randomiserade ordningen för detta mättillfälle, som 

tidigare nämnts, inte kunde ta bort påverkan av det första testtillfället jämfört med det andra.  

 

Vår hypotes angående puls efter beeptestet var, trots studien av Karageorghis et al. (2009), att vi 

skulle finna en skillnad vid testtillfället med musik jämfört med det utan musik. Eftersom 

testperson 4 och 8 uteslöts ur analysen av avverkad distans efter beeptestet, uteslöts de även ur 

analysen av puls efter beeptestet. Vi trodde alltså att maxpulsvärdet med musik skulle vara något 

högre och därmed ange ett rättvisare värde, men detta stämde inte. Att denna skillnad uteblev kan 

bero på svårigheter att få det rätta värdet på pulsen då testdeltagaren avslutar maxtestet. Trots 

påminnelser både innan och efter testet så glömmer deltagaren ibland att avläsa pulsklockan 

direkt efter testet på grund av den fysiska utmattningen. Det kan alltså hända att pulsen har 

avlästs olika vid de två testtillfällena, vilket försämrar reliabiliteten.  

 

Vi menar dock att man kan se på detta resultat på samma sätt som Karageorghis et al. (2009) gör 

i sin studie. Anledningen till att ingen signifikant skillnad kan observeras är sannolikt att 

deltagarna utförde ett maximalt arbete vid båda testtillfällena, och således nådde ett värde i 

närheten av sin maxpuls. Detta styrker därmed vårt resultat om att det finns en signifikant 

skillnad på den avverkade distansen.  

 

Vi hade en hypotes om att pulsen efter det submaximala testet skulle vara högre med musik. I 

medelvärdet kan en liten skillnad observeras, men denna är inte signifikant. I studien av Priest 

och Karageorghis (2008) visade resultatet att då försökspersonerna fick lyssna på musik utförde 
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de ett intensivare submaximalt arbete, jämfört med då de inte lyssnade på musik. I studien anges 

inte försökspersonernas puls, men vi antar att eftersom de utfört ett intensivare arbete med musik 

borde det innebära att även pulsen var signifikant högre under detta arbete. I vår undersökning 

var dock inte arbetet som våra testpersoner utförde då de lyssnade på musik signifikant högre, 

vilket då innebär att inte heller pulsen var högre. Vi frågar oss om ett felaktigt val av 

submaximalt test gjorde att arbetet inte blev signifikant högre med musik, vilket i sin tur ledde 

till att även förväntade skillnader i puls uteblev.  

 

Karageorghis & Terry (1997) skriver att musik som synkroniserar med det egna rörelsemönstret 

vid ett submaximalt arbete kan leda till att utövaren tar i mer och att den motoriska prestandan 

höjs. Detta skulle i sin tur kunna leda till att utövarens puls höjs. I och med att våra testdeltagare 

valde musik själva är det möjligt att den inte synkroniserade till rörelsemönstret, vilket kan ha 

bidragit till att den förväntade ökningen av puls uteblev under det submaximala arbetet. 

 

Eftersom inga signifikanta skillnader i puls observerades i denna studie, kan det ha varit en 

naturlig variation i denna parameter som förde resultatet i denna riktning. Utan denna naturliga 

variation hade kanske musiken kunnat spela en större roll. 

 

4.3 Anknytning till skolämnet idrott och hälsa 

 

Som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa ser vi på vår studies resultat ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Det som vi visat i vår studie knyter vi därmed an till ledd fysisk aktivitet i allmänhet 

och skolämnet idrott och hälsa i synnerhet. Att testresultatet visar på signifikant skillnad i 

avverkad distans vid det maximala testet då deltagarna sprang med musik jämfört med utan, kan 

gynna både träningsledare och lärare inom idrott och hälsa. Vid maximala arbeten då syftet är att 

ta ut sig så mycket som möjligt och prestera så bra som möjligt är det, enligt vår studie, 

fördelaktigt att använda musik. Detta eftersom musik, enligt vår studie, motiverar till att prestera 

bättre under denna typ av arbetsbelastning. Viktigt för att uppnå dessa positiva effekter av musik 

vid fysisk aktivitet är enligt Priest & Karageorghis (2008) att musik väljs med beaktande till 

personlighet, sociokulturella anknytningar och attityd gentemot träning. För lärare som använder 
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musik inom undervisningen är det alltså viktigt att välja denna utifrån elevernas perspektiv. 

Enligt vår studie vore det bästa om eleverna, då det är möjligt, själva får välja musik.  

 

Det kan även gynna träningsledare och lärare att vissa förväntade skillnader, mellan de båda 

förhållandena med musik och utan musik, har uteblivit i vår studie. Till exempel har ingen 

signifikant skillnad i puls visats vid de testtillfällen då musik har använts. Om en skillnad i puls 

påvisas vid någon aktivitet så kan alltså aktivitetsledaren anta att det beror på något annat än en 

möjlig påverkan av musiken, det kan exempelvis vara bristande vilja för aktiviteten. 

 

Andra studier har visat att den upplevda ansträngningen minskar vid användandet av musik. I vår 

studie kunde man se små skillnader i medelvärdena för upplevd ansträngning, dock observerades 

ingen signifikant skillnad. Om vi ändå utgår ifrån att musik verkligen leder till minskad upplevd 

ansträngning, hur liten den än är, och att musik leder till förbättrad prestation så kan detta 

tillsammans bidra till många positiva effekter i ett didaktiskt sammanhang. Elever med stor 

motivation för ämnet idrott och hälsa kan upptäcka ytterligare ett sätt att öka sin prestation på. 

De elever som upplever ämnet som omotiverande kan möjligen motiveras och ”fångas upp” i 

undervisningen med hjälp av musik, eftersom fokus verkar tas från själva aktiviteten och 

ansträngningen, vilket även en av testdeltagarna i vår studie uttryckte. Denna testdeltagare 

berättade efter utfört beeptestet med musik att fokus låg på något annat än att lyssna på den egna 

andningen, vilket upplevdes som bra.  

 

Då välvald musik används inom undervisning i idrott och hälsa presenteras ett verktyg för 

eleverna, ett verktyg som de kan använda sig av nu och i framtiden för sin fysiska aktivitet för att 

bland annat höja prestationsnivån, motivationsnivån och minska den upplevda ansträngningen. I 

kursplanen för idrott och hälsa i de nationella styrdokumenten (Skolverket, 2011) står under 

syftet för ämnet att läsa: ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna 

utvecklar … intresse för att vara fysiskt aktiva” (Lgr 11, s.51) och ”Eleverna ska också ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan 

påverka sin hälsa genom hela livet.” (Lgr 11, s.51). Vi menar alltså att lärare genom att använda 

sig av välvald musik i undervisningen och genom att göra eleverna uppmärksamma på den 

påverkan musik kan ha på fysisk aktivitet, kan komma en bit på vägen till att uppnå dessa syften. 
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4.4 Vidare forskning 

 

I vår studie undersökte vi om det uppstod några skillnader i ett submaximalt och ett maximalt 

test om dessa utförs med musik jämfört med utan. Ursprungligen var vi även intresserade av att 

testa hur mätvärdena påverkas då testpersonerna lyssnar på musik de ogillar. Med tanke på att 

testet är relativt fysiskt krävande plus att vi hade begränsad tidsåtgång, valde vi att inte utöka 

antalet testtillfällen. Dock föreslår vi detta som vidare forskning. 
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5 SLUTSATS 

 

Resultatet i denna studie indikerar att fysiskt arbete i samband med musik motiverar till en högre 

prestationsinsats, vilket kan ta sig form i att arbetet utförs under en längre tid. Det har visats, i 

motsats till många tidigare studier, att detta framför allt sker vid maximala arbeten. Att den 

avverkade distansen i det maximala testet var signifikant längre med musik jämfört med utan 

musik, visar på att musik verkligen påverkar i samband med fysisk aktivitet. En löpare, till 

exempel, kan lyssna på motiverande musik för att lägga fokus på något annat än själva löpningen 

och således bidra till förbättrad prestation. Aktivitetsledare kan använda sig av välvald musik för 

att inspirera aktivitetsdeltagarna till att ta i mer. Musik kan också användas som motivering för 

en utövare som drar sig för att utföra en fysisk aktivitet. Musik kan alltså, enligt denna studie, 

användas som motivation för att prestera bättre samt verkar ta fokus från den fysiska aktiviteten, 

vilket är till nytta för både enskilda utövare och ledare. 
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Bilaga 1 

 

BORGSKALAN 

 6 Extremt lätt 

 7 Extremt lätt (45% av max) 

 8 Extremt lätt 

 9 Mycket lätt (55% av max) 

 10 Mycket lätt 

 11 Lätt (65% av max) 

 12 Lätt 

 13 Ganska ansträngande 

 14 Ganska ansträngande (75% av max) 

 15 Ansträngande 

 16 Ansträngande (85% av max) 

 17 Mycket ansträngande 

 18 Mycket ansträngande (92% av max) 

 19 Extremt ansträngande 

 20 Maximalt ansträngande (95-100% av max) 
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Bilaga 2 

 

 Jag har fått information om hur testet kommer att gå till. 

 

 Jag godkänner att jag inte har ätit på två timmar innan testet. 

 

 Jag har fått uppmaning om att äta minst två timmar innan testet. 

 

 Jag är införstådd med att förutsättningarna för att jag ska kunna delta i undersökningen, 

är att ta jag kan medta cirka 40 minuters egenvald musik i någon form av bärbar 

musikspelare med tillhörande hörlurar. Musiken som jag medtar tycker jag är passande 

att träna till. Musikutrustningen kan användas vid löpning.  

 

 Jag anser mig vara frisk från infektion (exempelvis förkylning), hjärtsjukdomar och 

skador.  

 

 Jag är införstådd med att mitt deltagande sker anonymt och jag kan avbryta testet när som 

helst.  

 

 Jag är införstådd med att mitt testresultat inte kommer att kunna knytas till mig som 

privatperson. 

 

 

Datum:   / -  2011  

 

Underskrift:         


