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Abstract 
 

Introduction Athletes use music in training and competition to achieve right 

emotional states and increase arousal. Aim The purpose of this study was to 

examine the effect of music on performance, heart rate (HF), blood lactate (BL) and 

perceived exertion (RPE) during maximal cycling exercise. A secondary purpose 

was to examine if the effect differ between instrumental and vocal music. Method 

Twelve physically active adults, aged 24 ± 3 years participated in the study. After 

a familiarization all subjects completed 2*30 sec WAnT (Wingate Anaerobic Test) 

under three conditions in randomized order: without music (UM), with vocal music 

(VM) and with the instrumental version of the same music (IM). Dependent 

variables measured were PP (peak power), MP (mean power), HF, BL and RPE 

after completion of every WAnT. Motivational components of the music were 

measured using BMRI-2 (Brunel Music Rating Inventory-2). Results The only 

statistically significant difference demonstrated in this study was for HF which was 

higher after WAnT2 with IM compared to UM (p=0,037). There were no other 

significant differences across the three conditions (p>0,05). Conclusion The results 

of this study suggest that music (IM) might have the ability to increase HF in 

physically active adults during high intensity cycling exercise. Music had no 

considerable effect on performance, BL or RPE. There were no differences between 

the effect of VM and IM for any variable. Due to methodological limitations, no 

definite conclusions can be made about the effect of VM and IM during high 

intensity exercise, this needs further investigation. 
 

Keywords: acoustic stimulation, anaerobic exercise, arousal, athletic performance, 

motivation, Wingate 
 

Abstrakt 
 

Introduktion Många idrottare använder musik som ett hjälpmedel i sin träning och 

vid tävling för att uppnå önskade känslotillstånd och för att öka den kroppsliga 

aktiveringen. Syfte Syftet med studien var att undersöka musikens effekt på 

prestation, hjärtfrekvens (HF), blodlaktat (BL) och upplevd ansträngning (RPE) vid 

maximalt cykelarbete. Ett sekundärt syfte med studien var att undersöka om 

effekten av musiken skiljer sig beroende på om den är instrumental eller innehåller 

text. Metod Tolv fysiskt aktiva vuxna försökspersoner (fp) i åldern 24 ± 3 år deltog 

i studien. Efter ett familiariseringstillfälle genomförde fp 2*30 sek WAnT (Wingate 

Anaerobic Test) under tre olika förhållanden i randomiserad ordningsföljd: utan 

musik (UM), med vokal musik (VM) samt med instrumental version av samma låt 

(IM). Beroende variabler som mättes var PP (Peak Power), MP (Mean Power), HF, 

BL och RPE efter varje WAnT. Fp fick skatta hur motiverande de ansåg att musiken 

var med hjälp av BMRI-2” (Brunel Music Rating Inventory-2). Resultat Den enda 

signifikanta skillnaden som påvisades var att HF var högre efter WAnT2 med IM i 

jämförelse med UM (p=0,037), i övrigt påvisades inga signifikanta skillnader 

mellan de tre förhållandena (p>0,05). Slutsats Studien visade att musik (IM) verkar 

kunna öka HF hos fysiskt aktiva vuxna vid högintensivt cykelarbete. Musiken hade 

inte någon effekt på prestationen, RPE eller BL. Det fanns inga signifikanta 

skillnader mellan effekten av VM och IM för någon variabel. På grund av 

metodologiska begränsningar går det dock inte att dra några säkra slutsatser kring 

effekten av VM respektive IM under högintensivt arbete, detta behöver undersökas 

vidare. 
 

Sökord: akustisk stimulering, anaerobt arbete, idrottsprestation, kroppslig 

aktivering, motivation, Wingate 
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Definitioner och begrepp 
 

BL Blodlaktat, anges i mmol/liter 

BMRI-2 Brunel Music Rating Inventory-2: Mäter de motiverande 

egenskaperna i musik. Mätinstrument innehållande sex 

frågor som ska besvaras med hjälp av en skala från 1-7, där 

1 motsvarar ”håller inte alls med” och 7 motsvarar ”håller 

fullständigt med” 

HF Hjärtfrekvens, anges i slag/minut  

IM   Testförhållande: Instrumental musik (samma låt som 

   med text, men texten borttagen) 

MP Mean Power: Genomsnittlig power (effekt)  

PP Peak power: Högsta mekaniska power output 

RPE Rating of Perceived Exertion/upplevd ansträngning som 

mäts med Borg-skalan som går från 6 (ingen ansträngning 

alls) till 20 (maximal ansträngning) 

UM   Testförhållande: Utan musik 

VM   Testförhållande: Vokal musik (musik med text) 

W Watt: Enhet för power 

WAnT Wingate Anaerobic Test: 30 sekunder långt supramaximalt 

cykeltest för att fastställa muskulär power, muskulär 

uthållighet och utmattning 
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Introduktion 

Musik kan idag höras vid många större sportevenemang och i de flesta 

idrottsfaciliteter, dessutom har utvecklingen av ny, mer kompakt och portabel 

musikutrustning såsom MP3-spelare och I-pods bidragit till att musik har blivit mer 

tillgänglig och bekvämt (Brooks & Brooks, 2010a). Idag lever vi i en tid där 

teknologin har fört oss närmare musik än någonsin (Karageorghis & Priest, 2012a).    

Idrottares användning av musik 

I ett flertal studier har idrottares användning av musik undersökts, det vill säga vad, 

varför och när de lyssnar på musik. I en studie av Bishop, Karageorghis och Loizou 

(2007) studerades unga tennisspelares användning av musik. De lyssnade på musik 

bland annat för att uppnå lämpligt mentalt fokus, öka känslan av självsäkerhet, 

uppnå positivt emotionellt tillstånd och med syfte att bli ”psyched up” (peppad) 

eller avslappnad.  De mest frekvent rapporterade effekterna som musiken ledde till 

var förbättrat humör, ökad arousal (kroppslig aktivering) samt visuell och auditiv 

visualisering. Arousal definieras som en generell fysiologisk och psykologisk 

aktivering, som rör sig på ett kontinuum från djup sömn till extrem upphetsning 

(Williams & Krane, 2015, s.209). Vidare speglar den motivationens intensitetsnivå 

och oavsett om arousal startar med en tanke eller ett externt stimuli, resulterar det i 

att det autonoma nervsystemet svarar med att t.ex. öka pulsen, andningsfrekvensen, 

muskelspänningen och svettning. Termen aktivering används synonymt med ordet 

arousal och syftar också till det generella fysiska och mentala tillstånd som krävs 

av en idrottare för att vara redo att prestera i en aktivitet (Williams & Krane, 2015, 

s.209). 

Laukka och Quick (2011) visade att idrottare i de flesta fall lyssnar på musik 

under förberedelse inför tävling, under uppvärmning samt under träning och det 

vanligaste motivet till att lyssna på musik var även här för att öka aktiveringen inför 

tävlingar och öka positiva känslor, men också för att öka motivationen och 

prestationsnivån samt för att uppleva ”flow”. Motivation kan definieras som 

riktningen och intensiteten i en individs ansträngning (Weinberg & Gould, 2010, s. 

51) och flow definieras som det tillstånd då en person är så involverad i en aktivitet 

att ingenting annat verkar spela någon roll (Williams & Krane, 2015, s 161). Vidare 

är det tre nyckelfaktorer; autonomi, kompetens och samhörighet, som ligger till 
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grund för den så kallade inre motivationen enligt självbestämmande teorin (STD, 

Self-Determination Theory) (Ryan & Deci, 2000). Med inre motivation menas att 

göra något för den ”naturliga” tillfredsställelsen som aktiviteten i sig själv medför. 

Det är uppenbart att idrottare använder musik som ett hjälpmedel i sin träning 

och vid tävling bland annat för att uppnå olika önskade känslotillstånd och för att 

öka den kroppsliga aktiveringen. Det finns också flera rapporterade fall av berömda 

idrottare som har använt musik för att förbättra sina prestationer. Exempelvis 

synkade den kända etiopiska distanslöparen Haile Gebreselassie sin löpning till 

tempot i pop-låten ”Scatman” när han satte världsrekordet på 2000 meter år 1998 

(Lane, 2015, s. 295). Ett annat exempel är den amerikanske simmaren Michael 

Phelps som idag har 18 olympiska guldmedaljer (Olympic.org, 2015). I en intervju 

rapporterade han att han lyssnade på hip-hop musik innan sina lopp för att bli 

fokuserad och ”peppad” (Time, 2007).  

Forskning  

Gällande de vetenskapliga bevisen för musikens effekt så har forskare i över 40 år 

intresserat sig för de förordade fördelarna av musik i idrotts- och 

träningssammanhang (Karageorghis & Priest, 2012a). Det första begreppsmässiga 

ramverket för att förutsäga effekten av musik i idrottssammanhang, utvecklades av 

Karageorghis, Terry och Lane (1999) (figur 1). Enligt denna modell finns det fyra 

faktorer som bidrar till ett musikstyckes motiverande egenskaper: rytmisk respons 

(syftar till effekten av musikens rytm, framför allt tempo, det vill säga musikens 

hastighet mätt i slag/min), musikalitet (syftar till element som är relaterat till tonläge 

i musiken, såsom harmonin, närmare bestämt hur tonerna är kombinerade när de 

spelas tillsammans), kulturell effekt (rör musikens genomslag i ett samhälle eller 

subkulturell grupp) samt association (syftar till associationer som görs av en person 

när han/hon hör ett musikstycke). Denna modell är uppbyggd som en hierarki vilket 

betyder att rytmisk respons är den viktigaste faktorn och association den minst 

viktiga men det är dessa fyra faktorer som tillsammans avgör musikens 

motiverande egenskaper och som i sin tur kan inverka på förmågan att kontrollera 

den kroppsliga aktiveringen samt påverka upplevelsen av ansträngning och 

humörstämningen (Karageorghis et al., 1999). Vidare verkar detta kunna påverka 

tillgivenhet till träning och för-tävlingsrutinen för idrottare.  
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Figur 1. Hierarkiska fyra-faktor modellen utvecklad av Karageorghis et al. (1999), för att

 förutsäga musikens effekt i idrottssammanhang. RPE: upplevd ansträngning. 

Musikens effekt på olika typer av fysiskt arbete  

Musik har bland annat visat sig kunna förbättra isometriskt uthållighetsarbete 

(Crust & Clough, 2006), skjut-prestationen hos netball-spelare (Pates, 

Karageorghis, Fryer & Maynard, 2003) och prestationsfaktorer under explosivt 

arbete (Biagini et al., 2012). De flesta studier har dock undersökt musikens effekt 

vid aerobt arbete där många av dem har påvisat positiva eller delvis positiva 

resultat. Bland annat har tid till utmattning förbättrats vid arbete till musik (Baldari, 

Macone, Bonavolontà & Guidetti, 2010; Karageorghis et al., 2009; Terry, 

Karageorghis, Saha & D’auria, 2012). Psykologiska effekter såsom minskad 

upplevd ansträngning och förbättrade humörtillstånd har också påvisats vid 

submaximalt arbete till musik (Edworthy & Waring, 2006; Lim, Karageorghis, 

Romer & Bishop, 2014; Terry et al., 2012; Yamashita, Akimoto, Sugawara & 

Kono, 2006) och det finns också studier som har funnit fysiologiska förändringar 

såsom minskad syrekonsumtion och lägre nivåer av blodlaktat (BL, mmol/l) i 

samband med löpning på submaximal intensitet till musik (Terry et al., 2012). Det 

finns dock också studier som inte har kunnat påvisa några effekter av musik på 

denna typ av arbete (Schwartz, Fernhall & Plowman, 1990).   

Många studier har alltså undersökt effekten av musik på kardiovaskulär 

uthållighetsprestation, men studier som har undersökt musikens effekt på 

högintensivt eller supramaximalt arbete är inte lika många och de studier som har 

gjorts har visat på varierande resultat (Brooks & Brooks, 2010a). Vissa studier har 

visat att musik kan förbättra Peak Power (PP) och/eller Mean Power (MP) vid 

genomförande av WAnT (Wingare Anaerobic Test) (Brooks & Brooks, 2010b; 
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Chtourou, Chaouachi, Hammouda, Chamari & Souissi, 2012a; Chtourou, Jarraya, 

Aloui, Hammouda, & Souissi 2012b; Eliakim, Meckel, Nemet & Eliakim, 2007; 

Haluk, Turchian & Adnan, 2009; Hutchinson et al., 2011; Jarraya et al., 2012; 

Stork, Kwan, Gibala & Martin Ginis, 2015). Andra studier ha påvisat förbättrade 

sprinttider på 400 m löpning (Simpson & Karageorghis, 2006) och 500 m rodd 

(Rendi, Szabo & Szabó, 2008). Dock finns det också ett flertal studier som inte 

kunnat påvisa några prestationsförbättringar under högintensivt arbete med musik 

(Atan, 2013; Pujol  & Langenfeld, 1999; Yamamoto et al., 2003).  

Under högintensivt arbete visar flertalet studier att musiken inte har någon 

effekt på varken upplevd ansträngning (Chtourou et al., 2012a; Eliakim, Meckel, 

Gotlieb, Nemet & Eliakim, 2012; Hutchinson et al., 2011; Jarraya et al., 2012; 

Rendi et al., 2008; Stork et al., 2015) hjärtfrekvens (HF, slag/min) (Atan, 2013; 

Eliakim et al., 2007; Jarraya et al., 2012; Yamamoto et al., 2003) eller 

blodlaktatnivåer (Atan, 2013; Yamamoto et al., 2003). Dock påvisade Chtourou et 

al. (2012b) en signifikant ökning av upplevd ansträngning efter utförande av WAnT 

med uppvärmning till musik och Eliakim et al. (2012) visade att genomsnittlig HF 

var högre under ett RST (repeated sprint test, 12*20 m) med musik i jämförelse 

med utan musik.  

Beroende på de varierande resultaten gällande musikens effekt under 

högintensivt arbete, krävs mer forskning inom detta område för att klargöra dess 

effekt på olika faktorer. Huruvida musikens effekt skiljer sig beroende på om den 

är instrumental eller innehåller text är inte heller ett välstuderat område 

(Karageorghis & Priest, 2012b) och de fåtal studier som har gjorts har studerat detta 

vid submaximalt arbete (Sanchez, Moss, Twist & Karageorghis, 2014; Savitha, 

Sejil, Rao, Roshan & Avadhany, 2013) och inte på maximalt, anaerobt arbete. I den 

kvalitativa studien av Bishop et al. (2007), där unga tennisspelares användning av 

musik undersöktes, framgick det att spelarna lyssnade uppmärksamt på texten i 

musiken och att detta var en viktig del när de valde musik som de lyssnade på. En 

försöksperson beskrev följande:  

”Um, there’s like, “I can climb a mountain high.” . . . It’s just like, I can do 

anything, I can achieve anything. It makes me think of that when I listen to 

it” (s.600).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Eliakim%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17024625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Meckel%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17024625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Nemet%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17024625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Eliakim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17024625
http://www.cabdirect.org.proxybib.miun.se/search.html?q=au%3A%22Hutchinson%2C+J.+C.%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Jarraya%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Simpson%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17115524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Karageorghis%20CI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17115524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Langenfeld%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10214656
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Det verkar således som att texten i musik kan trigga positiva känslor som kan 

utnyttjas vid fysiska prestationer. I idrotter där det krävs en hög aktiveringsnivå 

eller under ”tråkiga träningar” eller då idrottaren börjar känna sig trött, med andra 

ord när de saknar tillräcklig stimulus för att skapa det optimala mentala och fysiska 

aktiveringstillståndet för att prestera, kan det vara en effektiv strategi att använda 

sig av ”energizing verbal cues” (energigivande ”signaler”) för att öka arousal 

(Williams & Krane, 2015, s.230). Det kanske är så att vissa fraser i musiktexter kan 

fungera som sådana energigivande signaler. Dock är det frågan om det finns någon 

skillnad i hur motiverande vokal musik är i jämförelse med instrumental musik. I 

en studie av Omar-Ali och Peynircioglu (2006) fick försökspersonerna skatta 

”nivån/intensiteten” av fyra olika känslor (glad, ledsen, lugn, arg) i instrumental 

musik och i musik med text. Resultatet visade då att melodin hade starkare inverkan 

på emotioner än texten. 

Syfte  

Det primära syftet med studien var att undersöka musikens effekt på prestation, 

hjärtfrekvens, blodlaktat och upplevd ansträngning vid maximalt cykelarbete, 

närmare bestämt 2*30 sekunders (sek) WAnT med 4 minuter (min) vila mellan. Ett 

sekundärt syfte med studien var att undersöka om effekten av musiken skiljer sig 

beroende på om den är instrumental eller innehåller text.  

Hypoteser och frågeställningar 

Hypoteser: 

1.  Prestationen kommer att öka vid utförande av maximalt cykelarbete med 

musik i jämförelse med utan musik.  

2.  Musiken kommer inte att påverka hjärtfrekvensen eller blodlaktatnivån vid 

utförande av maximalt cykelarbete.  

3.  På grund av den höga intensiteten kommer den upplevda ansträngningen 

inte att förändras av musiken.  
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Metod och material  

Försökspersoner 

Tolv friska försökspersoner (fp) (åtta kvinnor och fyra män) i åldern 21-33 år deltog 

i studien. Alla fp var friska i den bemärkelsen att de inte hade några 

kontraindikationer enligt PARQ (physical activity readiness questionnaire) 

(http://www.csep.ca/cmfiles/publications/parq/par-q.pdf). Demografisk data för fp 

redovisas i tabell 1. Majoriteten av fp (n = 8) rekryterades från Mittuniversitetet i 

Östersund via mail och sociala medier och övriga (n = 4) rekryterades via sociala 

medier. Inkluderingskriterierna för att delta i studien var: man eller kvinna mellan 

18-35 år och aktiv på motionsnivå (definierades i denna studie som fysiskt aktiv 

minst 2-3 gånger (ggr) i veckan på minst medelhög intensitet). Elitidrottare (träning 

och tävling på nationell eller internationell nivå) samt helt otränade, stillasittande 

individer, exkluderades från studien för att få en så homogen försöksgrupp som 

möjligt. Enligt den enkät om fysiska aktivitetsvanor (bilaga 1) som fp fyllde i under 

familiariseringen, var alla fp fysiskt aktiva minst 5-9 ggr/vecka, där alla fp tränade 

på hög ansträngningsnivå minst 3 ggr/vecka (0,5h-2h/gång), på medelhög 

ansträngningsnivå 2-3 ggr/vecka (0,5h-2h/gång), samt på låg ansträngningsnivå 

alltifrån ”oregelbundet” upp till 3 ggr/vecka (0,5h-2h/gång) (se bilaga 1 för 

definitioner av de olika ansträngningsnivåerna). De olika idrotterna som fp ägnade 

sig åt var skidåkning (längd respektive alpint), löpning, simning, spinning, 

gruppass, klättring, gym/styrketräning, parkour, kampsport, snowboard och 

gymnastik.   

Tabell 1. Demografisk data för försökspersonerna 
 

 

 

 

 

BMI: Body Mass Index 

Etiska överväganden  

Efter att ha fått skriftlig och muntlig information om studien samt om eventuella 

risker och fördelar med att delta, gav fp ett skriftligt informerat samtycke till att 

delta i studien (bilaga 2). Försökspersonerna informerades om att deltagandet i 

studien var helt och hållet frivilligt och att deltagandet fick avbrytas och samtycket 

 Medel ± SD 

Ålder (år) 24 ± 3 

Längd (cm) 170,7 ± 9,0 

Vikt (kg) 65,6 ± 10,1 

BMI  22,6 ± 2,2 

http://www.csep.ca/cmfiles/publications/parq/par-q.pdf
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dras tillbaka när som helst och utan att ange skäl. Alla personuppgifter och resultat 

som samlats in under studiens gång har behandlats konfidentiellt för att skydda fp:s 

personliga integritet.  

Studiedesign 

I studien användes en inomgrupps design (upprepade mätningar), där varje fp 

genomförde 2*30 sek WAnT under tre olika förhållanden i randomiserad 

ordningsföljd: Utan musik (UM) (kontroll), med vokal musik (VM), samt med 

instrumental version av samma låt (IM). 

Testprocedur  

Försökspersonerna besökte laboratoriet vid fyra tillfällen, varav det första tillfället 

var ett familiariseringstillfälle som genomfördes 48-72 h före det första 

experimentella testet. Under de tre experimentella testtillfällena genomfördes 2*30 

sek WAnT antingen UM, med VM eller med IM. Alla tester genomfördes inom 

loppet av 13 dagar, inklusive familiarisering, där de tre experimentella testerna 

separerades med 48 h. Alla tre testerna genomfördes vid samma tidpunkt på dagen 

(± 2 h). Under familiariseringstillfället registrerades längd och vikt (Seca 704 

7021094, Hamburg, Tyskland), BMI (Body Mass Index, kg/m2) beräknades och 

ålder registrerades varefter fp fick fylla i ett hälsoformulär (bilaga 3), PARQ, samt 

en enkät för att fastställa fp:s fysiska aktivitetsnivå (bilaga 1). Under detta tillfälle 

registrerades även höjd på sadeln (fullt extenderat knä och 90 graders flexion i 

fotleden (Atan, 2013)). Därefter fick fp muntlig genomgång av hela testproceduren. 

Testprotokollet genomfördes sedan i sin helhet, dock togs inget blodlaktatprov 

under familiariseringen. 

I samband med de tre experimentella testtillfällena ombads fp att inte delta 

i någon fysisk träning dagen innan, men fick möjlighet att träna på testdagarna efter 

att de genomfört testerna. Dock fick fp instruktioner om att intensiteten på denna 

träning inte fick vara högre än att de skulle hinna återhämta sig helt på en dag. 

Vidare fick fp information om att se till att få tillräckligt med sömn (minst 7 h) samt 

äta och dricka normalt (undvika alkohol) under testveckan samt undvika 

vätskedrivande ämnen (t.ex. koffein) under dagen då testerna skulle genomföras. 

De ombads också att undvika mat/dryck 2 h före testets genomförande (med 

undantag för vatten). 
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Testprotokoll 

Innan testet startade genomfördes en 5 min lång uppvärmning på en 

uppvärmningscykel (Monark Ergomedic 828 E, Sverige) bestående av cykling på 

låg intensitet (50 Watt, W) innehållande två 5-sekunders sprinter i slutet av 3:e och 

4:e minuten. Därefter fick fp 3 min återhämtningstid (Inbar, Bar-Or & Skinner, 

1996, s.8-9), samtidigt som fp förflyttade sig till testcykeln. Instruktioner gavs till 

fp om att trampa så fort som möjligt och anstränga sig maximalt under hela 

genomförandet av WAnT. Försökspersonerna genomförde 2*30 sek WAnT 

separerade med 4 min vila och ombads att sitta ned på sadeln under hela 

genomförandet. Motståndet under testet motsvarade 7.5 % av fp:s kroppsvikt och 

släpptes automatiskt ned när fp uppnått en kadens på 75 varv per minut (rpm). 

Fotremmar på pedalerna användes för att fp skulle sitta fast och kunna utveckla 

maximalt med kraft (Inbar et al., 1996, s. 16). 

Ingen verbal stöttning gavs till fp under testet och den enda kommunikation 

som skedde mellan fp och testledaren var då testledaren gav fp information om 

tiden. Tidsangivelser gavs till fp vid 2 min, 1 min, 30 sek och 10 sek innan WAnT 

nummer 1 (WAnT 1) respektive WAnT nummer 2 (WAnT 2). Testledaren räknade 

ner från 5-4-3-2-1 och fp startade på testledarens kommando: KÖR! Testledaren 

räknade ner då det återstod 5 sek av testet och fp slutade trampa på testledarens 

kommando: STOPP! I övrigt fick fp inga tidsangivelser under själva utförandet av 

WAnT. Efter genomförde av båda WAnT satt fp kvar på cykeln i ytterligare 2 min 

(för laktatprovtagning), varefter fp genomförde en nedvarvning med cykling utan 

motstånd under 3 min. Detta för att minska den potentiella risken för yrsel och 

svimning som föreligger efter ett sådant här maximalt test (Inbar et al., 1996, s.9). 

Hela testproceduren inklusive uppvärmning och nedvarvning varade i 18 min. 

Beroende variabler och mätmetoder 

Prestation 

De prestationsfaktorer som undersöktes var PP och MP under WAnT 1 och WAnT 

2 som genomfördes på en cykelergometer (Monark Ergomedic 894 E, Sverige). 

Monark Anaerobic Test Software användes för att beräkna PP och MP. 
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Fysiologiska faktorer  

De fysiologiska faktorer som undersöktes var HF och BL. Hjärtfrekvensen mättes 

med pulsklocka (RS 400 Polar Electro Oy, Kempele, Finland). Det högst uppmätta 

värdet under de första 15 sek efter WAnT 1 respektive WAnT 2 registrerades 

(eftersom studier tyder på att HF når sin peak efter ett WAnT inom denna tidsram 

(Weinstein, Bediz, Dotan & Falk, 1998)). Ett kapillärprov togs från fingertoppen 

och blodlaktatnivån analyserades med en laktatmätare (Lactate Scout +, Leipzing, 

Tyskland) efter första respektive andra WAnT. Studier har visat att blodlaktatnivån 

stiger under en period efter denna typ av högintensivt arbete (Bret et al., 2013; 

Weinstein et al., 1998) därför avvaktades det till 2 min efter avslutat test innan 

laktatprovtagning skedde. Under de första 2 min av den 4 min långa vilan mellan 

WAnT 1 och WAnT 2 satt fp stilla på testcykeln och efter laktatprovtagningen 

tilläts fp att trampa utan motstånd under de återstående 2 min innan WAnT 2. Även 

efter WAnT 2 satt fp stilla i 2 min efter avslutat test, då laktatprovtagning nummer 

två genomfördes.  

Upplevd ansträngning  

Den upplevda ansträngningen (RPE) mättes med hjälp av Borg-skalan (BORGs 

Ratings of Percieved Exertion) (Borg, 1998, s.47) och fp fick muntliga instruktioner 

om hur skalan skulle användas innan testerna genomfördes. Registrering av RPE 

skedde direkt efter WAnT 1 och WAnT 2. 

Musiken 

Valet av musik i denna studie har baserats på den så kallade hierarkiska fyra-faktor 

modellen (Karageorghis et al., 1999) (för förklaring av modellen, se inledning). 

Dessutom har hänsyn tagits till rekommendationer enligt Karageorghis Priest, 

Terry, Chatzisarantis och Lane (2006).  Tio låtar (tempo >120 bpm) valdes ut av 

testledaren (tabell 2) med olika genre: alltifrån pop, rock, dans/house, till filmmusik 

och hip hop. Av dessa låtar fick varje fp välja ut den låt de önskade lyssna till under 

de tester som utfördes till musik. Vid val av låt fick fp instruktionen: ”Vilken av 

följande låtar skulle motivera dig under högintensivt fysiskt arbete, med ”motivera” 

avses musik som skulle göra att du vill arbeta hårdare/eller längre” (Karageorghis 

et al., 2006). Musiken spelades under WAnT 1 och WAnT 2 samt under den 4 min 

långa vilan mellan dessa (ej under uppvärmning och nedvarvning). Den vokala och 
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den instrumentala versionen av de valda låtarna laddades ner från Apples iTunes 

Store och redigeras så att de olika versionerna av samma låt hade samma tempo och 

samma längd samt passade durationen på testet (5 min). Musiken redigerades i 

programmet ”Audacity version 2.1.1” (http://audacityteam.org/download/?lang  

=sv). Efter varje genomfört test till musik (VM respektive IM) fick fp fylla i 

”BMRI-2” (Brunel Music Rating Inventory-2) (Karageorghis et al., 2006) (bilaga 

4) för att fastställa hur motiverande musiken var. BMRI-2 innehåller sex frågor som 

ska besvaras med hjälp av en skala från 1-7, där1 motsvarar ”håller inte alls med” 

och 7 motsvarar ”håller fullständigt med”. Maxpoängen är därmed 42 poäng (p). 

Musiken spelades genom headset av märket ”Roxcore; Street XS” kopplat 

till en Laptop (Acer Aspire E 15) via programmet Windows Media Player. Headset 

bars av fp även under testet UM. Volymen på musiken (VM respektive IM) fick fp 

själv bestämma. 

Tabell 2. Låtlista utifrån vilken fp fick välja låt till de experimentella testförhållandena 

Data och Statistisk analys 

För statistiska tester och analys användes mjukvaran Statistical Package for the 

Social Science version 22 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Data presenteras som 

medelvärde ± SD i text och tabeller. För att undersöka om data för de beroende 

variablerna var normalfördelade användes Shapiro Wilk´s test of normality 

(O´Donoghue, 2012, s.101) men även Q-Q-plots och värdena för kurtosis och 

skewness granskades för att kontrollera normalfördelningen (Pallant, 2010, 

s.57,63). Envägs variansanalys (ANOVA) med upprepade mätningar användes för 

att undersöka om det förelåg några statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika 

förhållandena för respektive beroende variabel (O´Donoghue, 2012, s. 202). Om 

envägs ANOVA avslöjade att det fanns signifikanta skillnader användes Post-Hoc 

Låt Artist  Tempo (slag/min) 

Can´t Hold Us (feat. Ray Dalton) Macklemore & Lewis 146 

The Phoenix Fall Out Boy 138 

Sun Is Shining Axwell /\ Ingrosso  132 

Sweet Lovin’ Sigala   125 

Timber (feat. Ke$ha) Pitbull 130 

Shut Up And Dance WALK THE MOON 128 

Find You (feat. Matthew Koma & Miriam Bryant) Zedd    128 

Don´t Worry Madcone 123 

I Love It Icona Pop 126 

What I did for Love David Guetta   128 

  Medel: 130 

http://audacityteam.org/download/?lang%20=sv
http://audacityteam.org/download/?lang%20=sv
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testet Bonferroni för att avgöra mellan vilka förhållanden som skillnaderna fanns. 

Ett parat t-test användes för att undersöka eventuella skillnader i motivationsgrad 

mellan VM och IM. Signifikansnivån sattes till p < 0,05 för alla statistiska tester.  

Resultaten för de beroende variablerna som registrerats från de olika 

förhållandena: UM, VM och IM jämfördes för WAnT 1 och WAnT 2 separat. Det 

sammanlagda resultatet från WAnT 1 och WAnT 2 (WAnT1+2) för samtliga 

beroende variabler jämfördes också mellan de tre testförhållandena. Därutöver 

jämfördes Power-drop (Pdrop) (PP och MP) från WAnT 1 till WAnT 2. 

Resultat 

Shapiro Wilk´s test visade att data var normalfördelad (p > 0,05) för majoriteten av 

variablerna. Vid vidare analys av Q-Q-plots och värdena för kurtosis och skewness 

visades endast små avvikelser från normalvärdena.  

Prestation 

Medelvärden ± SD för respektive beroende prestationsvariabel presenteras i tabell 

3. Vid jämförelse av PP och MP mellan de tre testförhållandena; UM, VM och IM, 

visade det sig att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader för varken 

PP (figur 2) eller MP (figur 3). Det kunde inte heller påvisas några signifikanta 

skillnader mellan de tre olika förhållandena då PP respektive MP från både WAnT 

1 och WAnT 2 summerades för respektive förhållande. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de olika förhållandena gällande PPdrop eller MPdrop.  För detaljerad 

information om resultatet från envägs ANOVA se bilaga 5. 

Tabell 3. Medelvärde ± SD för prestationsvariablerna  

 

 

 

 

 

 

PP: Peak Power; MP: Mean Power; WAnT 1+2: summan av resultat från WAnT 1 och WAnT 2; 

Pdrop: Power-drop från WAnT 1 till WAnT 2; UM: utan musik; VM: vokal musik; IM: instrumental 

musik. Inga signifikanta skillnader mellan förhållandena kunde påvisas (n = 12). 

 

 WAnT 1 WAnT 2 WAnT 1+2 Pdrop  

PP (W)      

UM 721,6 ± 220,8  657,4 ± 183,8  1 378,9 ± 403,7 64,2 ± 45,8  

VM 702,9 ± 186,7  662,3 ± 196,7  1 365,1 ± 381,4 40,6 ± 40,6  

IM 704,2 ± 196,1  659,2 ± 187,6 1 363,5 ± 381,0 45,0 ± 46,3  

MP (W)     

UM 496,0 ± 132,3 952,6 ± 243,4  952,6 ± 243,4  39,4 ± 27,6  

VM 496,7 ± 127,1 456,2 ± 115,2 952,9 ± 241,7 40,5 ± 21,8 

IM 494,8 ± 127,3 458,4 ± 110,7 953,3 ± 237,7  36,4 ± 20,3  
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Figur 2. Medelvärde ± SD för PP (Peak Power) som uppmättes under WAnT 1 respektive  

WAnT 2, vid de tre olika testförhållandena: UM: utan musik; VM: vokal musik; IM:

 instrumental musik. Inga signifikanta skillnader mellan förhållandena kunde påvisas (n =

 12). 

 

 

 

Figur 3. Medelvärde ± SD för MP (Mean Power) som uppmättes under WAnT 1 respektive

 WAnT 2, vid de tre olika testförhållandena: UM: utan musik; VM: vokal musik; IM

 instrumental musik. Inga signifikanta skillnader mellan förhållandena kunde påvisas (n=

 12). 

Fysiologiska faktorer 

Medelvärde ± SD för respektive fysiologisk variabel presenteras i tabell 4. Envägs 

ANOVA avslöjade att det inte fanns någon signifikant skillnad i HF efter WAnT 1 

mellan UM, VM och IM, men däremot påvisades en statistiskt signifikant skillnad 

i HF efter WAnT 2 mellan de tre förhållandena (p = 0,015; figur 4). Testet följdes 

upp med ett Post Hoc-test (Bonferroni) som visade att fp hade signifikant högre HF 

efter WAnT 2 IM i jämförelse med WAnT 2 UM (p = 0,037). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan de två musikförhållandena (VM och IM) (p = 1,00) och 

inte heller mellan VM och UM (p = 0,118) gällande HF. Den statistiska analysen 

visade vidare att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de tre 
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testförhållandena för BL efter WAnT 1 respektive WAnT 2 och inte heller när 

resultatet från WAnT 1 och WAnT 2 summerades för BL. I data där resultatet från 

WAnT 1 och WAnT 2 summerades för HF påträffades ett avvikande värde, vilket 

togs bort inför statistiska analysen (n=11). Men ingen statistisk signifikant skillnad 

kunde påvisas för HF WAnT1+2.  För detaljerad information om resultatet från 

envägs ANOVA, se bilaga 5.  

Upplevd ansträngning (RPE)  

Medelvärde ± SD för RPE efter respektive WAnT från de tre testförhållandena 

presenteras i tabell 4. Den statistiska analysen påvisade inga signifikanta skillnader 

i RPE mellan testförhållandena UM, VM och IM. Det fanns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan testförhållandena när resultatet för RPE från WAnT 1 

och WAnT 2 summerades. För detaljerad information om resultatet från envägs 

ANOVA, se bilaga 5. 

Tabell 4. Medelvärde ± SD för de fysiologiska variablerna och upplevd ansträngning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 12 för alla variabler med undantag för HR WAnT 1+2, n =11) 

 

HF: hjärtfrekvens; BL: blodlaktat; RPE: upplevd ansträngning; WAnT 1+2: summan av resultat 

från WAnT 1 och WAnT 2; UM: utan musik; VM: vokal musik; IM: instrumental musik. 

* signifikant skillnad i jämförelse med kontrollförhållande (UM) (p < 0,05) 

 WAnT 1 WAnT 2 WAnT 1+2 

HF    

UM 168,7 ± 9,6  169,4 ± 7,4  340,8 ± 14,4 

VM 168,3 ± 9,7 171,5 ± 7,3  341,7 ± 16,0 

IM 170,0 ± 9,5 172,1 ± 7,8 * 344,1 ± 16,5 

BL    

UM 9,7 ± 1,9  13,5 ± 2,4  23,1 ± 4,0  

VM 9,4 ± 2,9  14,1 ± 3,0  23,5 ± 5,6  

IM 8,7 ± 2,5  13,1 ± 2,4  21,7 ± 4,6  

RPE    

UM 17,2 ± 2,3  18,7 ± 1,4  35,8 ± 3,5  

VM 17,4 ± 2,1  18,6 ± 1,3  36,0 ± 3,1 

IM 17,1 ± 2,1  18,4 ± 1,6  35,5 ± 3,6  
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Figur 4. Medelvärde ± SD för hjärtfrekvensen som uppmättes efter WAnT 1 respektive WAnT 2,

 vid de tre olika testförhållandena: UM: utan musik; VM: vokal musik; IM: instrumental

 musik. * signifikant skillnad i jämförelse med kontrollförhållande (UM) (p < 0,05),

 (n=12). 

Resultat BMRI-2  

Resultatet från BMRI-2 för de olika musiktyperna var 35 ± 4 poäng (p) för VM och 

30 ± 7 p för IM, av högsta möjliga 42 p. Shapiro Wilk´s test visade att data var 

normalfördelad. Ett parat t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

motivationsgrad mellan de två musiktyperna (t11 = -2,1, p = 0,057, partial ɳ2 = 0,29).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Prestation 

Det primära syftet med den här studie var att undersöka musikens effekt på 

prestation, hjärtfrekvens, blodlaktat och upplevd ansträngning vid maximalt 

cykelarbete, närmare bestämt 2*30 sek WAnT. Huvudfyndet i denna studie var att 

musiken inte förbättrade prestationen, vilket var i motsats till den första hypotesen. 

Resultatet stämmer dock överens med flera tidigare studier som undersökt 

musikens effekt på prestationen under högintensivt arbete (Atan, 2013; Pujol & 

Langenfeld, 1999). I en studie av Yamamoto et al. (2003) fick fp lyssna på långsam 

respektive snabb musik innan de genomförde ett supramaximalt cykeltest på 45 sek, 

men inte heller i denna studie påverkades MP av musiken.  

Den här studiens fynd är dock i motsats till ett flertal studier som har visat 

att prestationen (PP och MP) förbättrades av musiken vid utförandet av WAnT 

(Brooks & Brooks, 2010b; Chtourou et al., 2012a; Chtourou et al., 2012b; 
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Hutchinson et al., 2011; Jarraya et al., 2012). Det kan finnas flera tänkbara 

anledningar till de skilda resultaten. Dels kan musikens egenskaper i den här studien 

ha skiljt sig från de studier som visat på positiva resultat av musik på prestationen. 

Exempelvis hade musiken i studien av Hutchinson et al. (2011) noga valts ut av en 

grupp studenter med motsvarande sociokulturell bakgrund som försöksgruppen. 

Den låt som gruppen skattade som mest motiverande användes sedan i studien. På 

det sättet kanske den mest optimala musiken valdes ut till just den försöksgruppen, 

vilket gjorde att fp också påverkades positivt av den. Det kan också ha haft 

betydelse att fp i denna studie endast fick lyssna på musiken under själva testet och 

inte under uppvärmningen. I flera av studierna som visat att musik förbättrat 

prestationen på ett WAnT, fick fp lyssna på musik under uppvärmningen (Chtourou 

et al., 2012a; Chtourou et al., 2012b; Jarraya et al., 2012).  

I en studie av Stork et al. (2015) fick fp genomföra fyra WAnT (separerade 

med 4 min vila), antingen med eller utan musik under såväl uppvärmning som hela 

testets genomförande (inklusive vilan). Resultatet visade att både PP och MP var 

högre då testet genomfördes till musik. Förutom att fp fick lyssna på musiken även 

under uppvärmningen, fick fp välja musik helt fritt i studien av Stork et al. (2015), 

medan de i denna studie fick välja musik utifrån en given lista. Det kan vara så att 

vissa fp i denna studie inte fick lyssna på den musik de skulle ha valt om de hade 

fått välja helt själva, vilket kan ha påverkat upplevelsen, välbehaget och 

sinnesstämningen under det fysiska arbetet och i sin tur påverkat motivationen och 

prestationen. I en studie av Tate, Gennings, Hoffman, Strittmatter och Retchin 

(2012), fick fp också välja musik helt själva. Studien visade att sim-prestationen 

förbättrades på såväl 50 m sprint (frisim) som 800 m (frisim).  

Det finns också studier som har funnit positiva effekter på prestationen vid 

andra typer av högintensivt arbete än WAnT. Simpson och Karageorghis (2006) 

visade att sprint-tiden på 400 m förbättrades signifikant när försökspersonerna 

sprang till musik i jämförelse med utan musik. Anledningen till att studien visade 

på en positiv effekt av musiken kan ha varit att den var synkroniserad till fp:s 

löptempo. Det finns nämligen studier på submaximal nivå där musikens tempo 

synkroniserades med fp:s löptempo, vilka visade på förbättrade prestationsfaktorer 

(tid till utmattning) (Karageorghis et al., 2009; Terry et al., 2012). I en annan studie 

av Rendi et al. (2008) visade det sig att snabb musik (144 slag/min) förbättrade 

sprint-tiden vid utförande av 500 m rodd och Karageorghis et al. (2013) visade att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Simpson%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17115524
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musik gav signifikant snabbare sim-tider i jämförelse med utan musik. Både 500 m 

rodd (> 105 sek), 400 m löpning (> 70 sek) och 200 m frisim (> 170 sek) är former 

av högintensivt arbete som har längre duration än ett WAnT (30 sek) som användes 

i denna studie, vilket kan ha haft betydelse för att musiken påverkade resultatet på 

dessa typer av högintensiva prestationer men inte resultatet i denna studie.  

Fysiologiska faktorer 

Musiken (VM respektive IM) hade inte någon effekt på BL, vilket bekräftade en 

del av den andra hypotesen. Detta var också i enighet med vad andra studier som 

har undersökt musikens effekt på BL vid högintensivt arbete har visat. (Atan, 2013; 

Yamamoto et al., 2003).  Dock visade Terry et al. (2012) att blodlaktatnivåerna 

sänktes vid fysiskt arbete med musik, men det var till skillnad från denna studie vid 

submaximalt arbete.  

Studiens resultat visade i motsats till den andra hypotesen att HF var högre 

när fp lyssnade på IM i jämförelse med UM efter WAnT 2. Eliakim et al. (2012) 

visade också att HF påverkades av musik vid högintensivt arbete, då den 

genomsnittliga HF under ett RST var högre med musik i jämförelse med utan. Dock 

har flertalet studier som undersökt musikens effekt på HF under det högintensiva 

arbetet inte kunnat påvisa några förändringar i HF (Atan, 2013; Jarraya et al., 2012; 

Yamamoto et al., 2003). Eliakim et al. (2007) kunde inte heller påvisa någon effekt 

av uppvärmningsmusik på HF under själva högintensiva arbetet (WAnT), men fann 

däremot att musiken bidrog till att HF direkt efter 10 min musikuppvärmning var 

högre i jämförelse med uppvärmning utan musik. Dessutom påvisades en förbättrad 

PP under WAnT efter musikuppvärmningen i jämförelse med uppvärmningen utan 

musik. Vidare har förhöjda adrenalinnivåer i plasman påvisats direkt efter 

lyssnande på snabb musik 20 min innan genomförande av 45 sek supramaximalt 

cykelarbete (Yamamoto et al., 2003). Yamamoto et al. (2003) kunde inte påträffa 

någon förändring i HF, dock påpekade författaren att förhöjda adrenalinnivåer visar 

på förändrade aktiviteter i det autonoma nervsystemet. I de flesta studier där 

musiken har visat sig påverka prestationen positivt under ett WAnT har musiken 

som tidigare nämnts, spelats under uppvärmningen eller både under uppvärmning 

och genomförande av det högintensiva arbetet (Chtourou, et al., 2012 a; Chtourou 

et al., 2012b; Jarraya et al., 2012, Stork et al., 2015). Det kan möjligtvis vara så att 

det krävs längre tid än 30 sek för att det den fysiologiska aktiveringen ska öka som 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Eliakim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17024625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Eliakim%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17024625
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svar på externa stimuli (musiken) och för att öka chansen att musiken ska ha någon 

betydelsefull effekt på prestationen. Om fp i den här studien hade lyssnat på 

musiken även under uppvärmningen hade kanske den fysiologiska aktiveringen 

ökat vid ett tidigare skede vilket i sin tur eventuellt hade kunnat påverka resultatet 

på WAnT positivt. I praktiken skulle musiken kanske kunna ingå i en 

”förtävlings/tränings”-rutin för idrottare, för att skapa det optimala mentala och 

fysiska aktiveringstillståndet som krävs för prestation på högintensiv arbetsnivå, 

eftersom den verkar ha förmågan att öka den kroppsliga aktiveringen. 

Upplevd ansträngning 

Resultatet i den här studien visade att varken VM eller IM hade någon signifikant 

påverkan på RPE vid utförande av WAnT vilket bekräftade den tredje hypotesen. 

Resultatet är i linje med flera tidigare studier som har undersökt hur musik påverkar 

den upplevda ansträngningen under högintensivt arbete (Chtourou et al., 2012a; 

Eliakim et al, 2012; Hutchinson et al., 2011; Jarraya et al., 2012; Rendi et al., 2008; 

Stork et al., 2015). Som nämndes i inledningen har det dock visat sig att musik kan 

reducera den upplevda ansträngningen under submaximalt arbete (Terry et al., 

2012; Yamashita et al., 2006). I sammanställningen av Karageorghis och Priest 

(2012a) beskrevs att nervsystemet har en begränsad bearbetningskapacitet, vilket 

är relevant för musikens effekt på vår uppmärksamhet. Sensorisk stimuli såsom 

musik kan förhindra fysiologiska feedbacksignaler som associeras med fysisk 

ansträngning. Det har rapporterats att arbetsintensiteten dock är avgörande för i 

vilken utsträckning musiken kan förhindra bearbetningen av andra sensoriska 

signaler (Karageorghis & Priest, 2012a). På höga arbetsintensiteter verkar det som 

att fysiologiska signaler dominerar bearbetningskapaciteten på grund av deras 

relativa styrka, medan på moderat arbetsintensitet kan både interna (kinestetiska) 

och externa signaler (t.ex. musik) bearbetas parallellt. 

Vokal vs. Instrumental musik 

Ett sekundärt syfte med studien var att undersöka om effekten av musiken skiljer 

sig beroende på om den är instrumental eller innehåller text. I författarens vetskap 

är det här den första studien som jämför effekten av samma musikstycke med 

respektive utan text, vid utförande av högintensivt arbete. Resultatet visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad för någon av de beroende variablerna som 
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berodde på att musiken innehöll text eller var instrumental. Resultatet stämmer 

överens med resultatet av Savitha et al. (2013) som inte heller kunde påvisa någon 

skillnad i effekten av instrumental och vokal musik vid submaximal löpning. I 

studien av Sanchez et al. (2014) trampade fp fortare (högre rpm) under ett 

submaximalt cykeltest (6 min) vid båda musikförhållandena (VM och IM) i 

jämförelse med utan musik. Musiken med text ökade kadensen något under den 

allra sista minuten i förhållande till den instrumentala musiken men i övrigt fanns 

inga skillnader mellan vokal och instrumental musik, trots att musiken med text 

hade skattats som mer motiverande av fp enligt BMRI-2 (Karageorghis et al., 

2006). I den här studien och även i de två ovannämnda användes instrumentala 

versioner av låtar som i vanliga fall hörs med text. De som komponerat dessa låtar 

har antagligen tänkt ut dem med mening att de ska innehålla text, det går därför inte 

att veta hur försökspersonerna skulle ha svarat på musik som från grunden var 

komponerade med syfte att vara rent instrumentala i sin natur. Det går inte heller 

att dra några slutsatser kring hur fp upplevde texten i de utvalda låtarna, eftersom 

ingen sådan information samlades in. Däremot visade resultatet från BMRI-2 att 

det fanns en tendens till att fp tyckte att VM var mer motiverande i jämförelse med 

IM, men skillnaden var alltså inte statistiskt signifikant (p = 0,057).  

Metoddiskussion 

I den här studien användes WAnT för att undersöka musikens effekt på 

prestationen, fysiologiska faktorer och upplevd ansträngning under högintensivt 

arbete. Det har visat sig vara ett reproducerbart, standardiserat test för att analysera 

fysiologisk och kognitiv respons till supramaximalt arbete (Inbar et al., 1996, s.1). 

WAnT är ett test med hög reliabilitet och validitet när det kommer till att ge 

information om mekanisk PP och om lokal muskeluthållighet (Inbar et al., 1996, 

s.6). Enligt Inbar et al. (1996, s. 9) är det dock viktigt att fp förstår hur testet ska 

genomföras och att fp är medveten om vikten av att ta i maximalt för att testet ska 

ge pålitliga resultat. Det finns studier som har bekräftat vikten av familiarisering 

inklusive ett komplett ”all-out” WAnT för att kunna få mer exakta och reliabla 

resultat vid utförande av test-retest (Ozkaya, 2013). Med anledning av detta fick fp 

genomgå ett familiariseingstillfälle innan de experimentella testerna, där hela 

testprotokollet med 2*30 sek WAnT genomfördes i sin helhet.   
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För att mäta den upplevda ansträngningen användes Borg-skalan (Borg, 

1998, s.47). Många studier som använt olika typer av protokoll har visat att detta 

mätinstrument har hög reliabilitet (Borg, 1998, s.31) och de flesta välkontrollerade 

studier har erhållit höga validitetskoefficienter (Borg, 1998, s.37).  

I denna studie valdes det parametriska testet envägs ANOVA med 

upprepade mätningar för statistisk analys. De flesta parametriska tester inklusive 

ANOVA är relativt “robusta” och toleranta för data som inte uppfyller kravet om 

”normalfördelning” (Pallant, 2010, s. 206; Stevens, 2009, s. 217). Med anledning 

av detta valdes det parametriska testet trots att all data inte var normalfördelad enligt 

Shapiro Wilk´s test.  

Åldersspannet hos fp (21-33 år) var relativt litet vilket var av fördel gällande 

gruppens homogenitet. Dock kan försöksgruppens homogenitet i övrigt diskuteras 

då det var förhållandevis stor spridning i resultaten på WAnT. Exempelvis låg CV% 

för PP mellan 27 % - 31 % (CV% = 100*SD ÷ medelvärde (O´Donoghue, 2012, s 

43)). Spridningen i resultatet kan troligtvis härledas till att träningsstatus och 

träningsbakgrunden hos fp varierade i stor grad. Vissa av fp var fysiskt aktiva hela 

9 ggr/vecka varav 6 ggr var på hög eller medelhög intensitet, medan andra fp var 

fysiskt aktiva endast 5 ggr/vecka med varierande träningsintensitet och 

träningsduration. Dessutom ägnade sig vissa fp åt aeroba träningsformer (löpning 

och skidåkning) medan andra ägnade sig åt mer explosiva, anaeroba träningsformer 

(styrketräning, gymnastik). De som är specialiserade på sprinter, hopp eller ägnar 

sig åt kraftidrotter uppnår vanligtvis bättre resultat på ett WAnT i jämförelse med 

uthållighetsidrottare (Inbar et al., 1996, s.61). Fördelningen mellan könen var inte 

heller optimal (män:kvinnor = 1:2), vilket antagligen också bidrog till spridningen 

i resultatet på WAnT. Ännu en begränsning med den här studien var att 

försöksgruppen var liten (n=12). För att öka statistisk power och därmed öka 

sannolikheten att upptäcka eventuella skillnader mellan förhållandena hade studien 

dels behövt en större försöksgrupp och dels skulle försöksgruppen ha varit mer 

homogen i den bemärkelsen att fp skulle ha haft ”samma träningsstatus” och 

eventuellt också samma kön, då detta minskar variationen i de beroende variablerna 

(Stevens, 2009, s. 164).  

En fördel med denna studie var att valet av musik beskrevs noggrant och 

musiken som användes under de två musikförhållandena (VM, IM), var noga utvald 

baserat på hierarkiska fyra-faktor modellen (Karageorghis et al., 1999) för att 
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försäkra att musiken skulle vara motiverande. Dessutom fick fp tio låtar att välja 

mellan för att även ta hänsyn till individuell preferens i viss mån. Som nämndes i 

inledningen är autonomi enligt STD en av tre nyckelfaktorer som ligger till grund 

för den så kallade inre motivationen och autonomi innebär en upplevelse av att 

kunna påverka eller kontrollera situationen (Ryan & Deci, 2000). Enligt STD kan 

det på så sätt ha betydelse för motivationen och därmed också för prestationen om 

fp själv får välja musik. Som det diskuterats tidigare kan det dock vara så att vissa 

fp hade föredragit att välja låt helt själva men det hade gjort det svårt att 

standardisera musiken. Då fp fick välja mellan tio på förhand bestämda låtar, 

försäkrades att alla låtar hade liknande tempo (>120 slag/min), samt att den vokala 

versionen (originalversionen) till största delen innehöll text, så att det blev en tydlig 

skillnad mellan VM och IM.  

BMRI-2 användes för att undersöka om musiken som användes i studien 

var motiverande enligt fp. Detta är ett validerat instrument som används för att mäta 

de motiverande komponenterna i musik som spelas under fysiskt arbete 

(Karageorghis, et al., 2006). Det har även använts i flera tidigare studier som har 

studerat effekten av musik under högintensivt arbete (Brooks & Brooks, 2010b; 

Stork et al., 2015). Resultatet från BMRI-2 visade att fp tyckte att musiken var 

motiverande då medelvärdet för motivationsgraden för VM respektive IM låg långt 

över medianvärdet (median = 21,5) för båda musiktyperna. Variationskoefficienten 

visade att det var större spridning i resultatet för IM (23 %) i jämförelse med VM 

(11 %), med andra ord var fp mer överens gällande uppfattningen om hur 

motiverande IM var i jämförelse med VM. 

Studiens resultat visade att HF efter WAnT 2 var signifikant högre då fp 

lyssnade på IM i jämförelse med UM. Detta resultat bör dock tolkas med viss 

försiktighet på grund av problem med mätutrustningen för registrering av HF vid 

ett antal tillfällen då testerna genomfördes. Det avvikande värdet för WAnT1+2 

som påträffades kunde troligtvis kopplas till mätfel, vilket var anledningen till att 

det avlägsnades inför statistisk analys. Det är oklart i vilken utsträckning det här 

har påverkat resultatet för HF, men med bättre mätutrustning hade värdena för HF 

och därmed också resultaten varit mer pålitliga. 

Resultatet från den här studien går endast att generalisera till den 

försöksgrupp som inkluderades: fysiskt aktiva, friska män och kvinnor i åldern 21-

33 år. Det går inte att dra några slutsatser kring hur andra åldersgrupper t.ex. äldre 
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eller barn och ungdomar påverkas av musik under högintensivt cykelarbete. Det är 

också oklart hur t.ex. helt otränade respektive elitidrottare hade reagerat på musiken 

i denna studie. Det finns de som påstår att musiken har större fördelar för otränade 

individer i jämförelse med tränade personer och att det skulle bero på att de tränade 

individernas fokus inte ligger på musiken utan på uppgiften och på specifika delar 

i träningen, likt det fokus som tävlingsidrottare har (Karageorghis & Priest 2012a).  

Slutsats 

Studien visade att musik (IM) vekar kunna öka HF hos fysiskt aktiva vuxna vid 

högintensivt cykelarbete. Musiken hade dock inte någon effekt på prestationen, 

RPE eller BL och det fanns inga signifikanta skillnader mellan effekten av vokal 

och instrumental musik för någon variabel. På grund av metodologiska 

begränsningar går det dock inte att dra några säkra slutsatser kring effekten av vokal 

respektive instrumental musik under högintensivt cykelarbete.   

Framtida forskning 

Det behövs mer forskning med större och mer homogena försöksgrupper som 

undersöker hur olika typer av musik (instrumental vs. icke instrumental, självvald 

eller icke självvald etc.) påverkar prestationen, fysiologiska faktorer samt RPE 

under högintensivt arbete. I framtida studier skulle det också vara intressant att 

undersöka om det finns specifika ord i texten till vokal musik som kan trigga igång 

specifika känslor. För att få en djupare förståelse för musiktextens betydelse i 

idrotts-, och träningssammanhang skulle kvalitativa undersökningsmetoder kunna 

inkluderas i sådana studier. Framtida forskning bör också undersöka om musiken 

kan förbättra olika typer av idrottsprestationer i verkliga tävlingssituationer, genom 

att ingå i en förtävlingsrutin, samt om det finns skillnader beroende på om musiken 

spelas under uppvärmning i jämförelse med under arbete. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Enkät för fysisk aktivitetsnivå 

                                
Enkät för fysisk aktivitetsnivå. 
Nedan följer ett antal frågor angående Dina fysiska aktivitetsvanor. Det är 
självklart frivilligt att fylla i enkäten men genom att göra detta är det lättare 
att definiera den aktuella försöksgruppens träningsstatus. Alla uppgifter 
kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att inga obehöriga kommer åt 
informationen. Läs instruktionerna till frågorna noga och svara så ärligt som 
möjligt. 
 
Fysisk aktivitet: 
Kryssa i hur ofta du ägnad dig åt fysisk aktivitet på hög, medelhög respektive 
låg ansträngningsnivå (motions-, idrotts-, friluftsaktiviteter). 

1) Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet på Hög ansträngningsnivå? (du 

har hög puls och blir andfådd och svettig) 

Aldrig 

Oregelbundet 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger eller fler/vecka 

 

- Hur lång tid varar denna aktivitet? 
30 minuter – 1 h 

1-2 h  

3 h eller mer 

 

 

2) Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet på medelhög 

ansträngningsnivå? (ansträngningsnivån är sådan att det skulle gå att 

föra ett samtal med någon) 

Aldrig 

Oregelbundet 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger eller fler/vecka 

 

- Hur lång tid varar denna aktivitet? 

30 minuter – 1 h 

1-2 h  

3 h eller mer 
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3) Hur ofta ägnar du dig åt fysisk aktivitet på låg ansträngningsnivå? (ex. 

lugna promenader och cykelturer)  

Aldrig 

Oregelbundet 

1 gång/vecka 

2 gånger/vecka 

3 gånger eller fler/vecka 

 

- Hur lång tid varar denna aktivitet? 
30 minuter – 1 h 

1-2 h  

3 h eller mer 

 

4) Håller du på med någon idrott? (ex. fotboll, skidåkning, gym etc.)  

  JA  NEJ 

Om ja, vilken idrott?....................................................................... 

Om nej, vad gör du istället?........................................................... 

 

5) Har Du under de senaste 3 månaderna haft besvär från någon 

kroppsdel? 

  JA  NEJ 

 

6) Om ja, har Du under de senaste 3 månaderna besvärats av något eller 

några av nedanstående tillstånd (markera med kryss i rutan JA eller 

NEJ) 

- Är du tveksam försök ändå att besvara frågan. 

a.  Ont i nacken           
b.  Ont i ryggen         
c.  Ont i axel         
d.  Ont i armbåge         
e.  Ont i hand         
f.  Ont i höft           
g.  Ont i knän         
h.  Ont i fot 
 

7) Om ja, har något av dessa besvär hindrat dig från att utöva fysisk 

aktivitet på din ”normala nivå”? 

JA, ofta 
JA, ibland 
NEJ, inte alls 
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Bilaga 2: Informerat samtycke 

 

                  
Informerat samtycke: 

  

Härmed anmäler jag………………………….. (namn) mig att frivilligt vara med i 

denna studie som kommer ligga till grund för en C-uppsats. Jag är medveten om 

att studien pågår januari-februari 2016 och att testerna kommer genomföras v.8. 

Jag har blivit väl informerad om och förstår studiens syfte och hur testproceduren 

kommer att gå till och vad det innebär att delta i studien samt vilka risker som 

föreligger. 

Jag är medveten om att mina personuppgifter och testresultat kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast kommer att användas för studiens syfte.  

I och med mitt skriftliga samtycke accepterar jag att följa testledarens 

instruktioner och anvisningar och de riktlinjer som gäller vid deltagandet, men är 

medveten om att deltagandet i studien är helt och hållet frivilligt och att jag när 

som helst under studien kan avbryta utan att ange skäl och utan att det får några 

konsekvenser. Jag är också informerad om att jag kan ställa frågor när som helst 

under studien och få de besvarade.  

Jag är medveten om och förstår att jag kommer att fylla i ett hälsoformulär samt 

PARQ i början av studien och om detta indikerar att det föreligger risker för min 

hälsa att delta så kommer inga vidare tester att genomföras.   

Jag lovar att informera testledaren om jag inte känner mig frisk eller om jag inte 

mår bra och är då beredd på att avbryta testerna. 

 

Underskrift av deltagare:   ………………………….. 

Datum och Ort:   ………………………….. 

 

Jag………………………….. (projektansvarig) har läst igenom 

försöksdeltagarens svar och bedömer att denne kan delta i studien. 

 

Underskrift av testledaren:   ………………………….. 

Datum och Ort:    ………………………….. 
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Bilaga 3: Hälsoformulär 

                             

                             Hälsoformulär 
Namn:………………………………….. 
Födelsedata:………………………… 
Längd:………………………………….. 
Vikt:……………………………………… 
 
Försök att besvara följande frågor så ärligt som möjligt innan genomförande 
av testerna: 

Ja       Nej  

□        □ Har du blivit ombedd av läkare eller sjukgymnast att avstå från 
  fysisk aktivitet? 

□        □ Brukar du få bröstsmärtor då du utövar fysisk aktivitet? 

□        □  Har du haft bröstsmärtor utan att du varit fysiskt aktiv (under 
  senaste månaderna)? 

□        □  Har du problem eller värk i rygg, knä eller andra leder, och som 
  blir värre under fysisk aktivitet (cykelarbete)? 

□        □ Har du någon annan skada? Om ja,vilken/vilka?:............................... 

□        □  Brukar du bli yr vid utförande av fysisk aktivitet? 

□        □ Har du högt blodtryck? 

□        □ Har du diabetes? Om ja, vilken typ?:…………………………….. 

□        □ Har du astma?  

□        □ Äter du någon medicin? Om ja, vilken/vilka?:………………………….  

□        □ Har du någon annan sjukdom eller finns det något annat som  
  gör att du inte bör utföra högintensivt fysiskt arbete? 

Om ja, Vilken/vilka/vad?:……………........ 

När var du förkyld senast?..................................................... 

□        □  Känner du dig fullt återhämtad sedan dess? 

 

Datum:……………………. 

Deltagares underskrift:……………………………… 
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Bilaga 4: BMRI-2 

 

Brunel Music Rating Inventory-2 
Instructions 

The purpose of this questionnaire is to assess the extent to which the piece of 

music you are about to hear would motivate you during exercise. For our 

purposes, the word ‘‘motivate’’ means music that would make you want to 

exercise harder and/or longer. As you listen to the piece of music, indicate the 

extent of your agreement with the statements listed below by circling one of the 

numbers to the right of each statement. We would like you to provide an honest 

response to each statement. Give the response that best represents your opinion 

and avoid dwelling for too long on any single statement. 
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Bilaga 5: Resultat Envägs ANOVA med upprepade mätningar 

 
Resultatet från statistisk analys (envägs ANOVA), för respektive beroende variabel, inklusive F-

värde (F), p-värde (p), och effektstorlek (partial ɳ2) 

 F2,22 p Partial ɳ2 
PP (W)    
WAnT1 1,107 0,348 0,091 
WAnT2 0,090 0,914 0,008 
WAnT1+2 0,339 0,716 0,030 
Pdrop 0,422 0,661 0,037 
    
MP (W)    
WAnT1 0,077 0,926 0,007 
WAnT2 0,177 0,839 0,016 
WAnT1+2 0,004 0,996 0,000 

Pdrop 0,422 0,661 0,037 

    
HF    

WAnT1 0,736 0,491 0,063 

WAnT2 5,078 0,015 0,316 

WAnT1+2 F2,20=1,021 0,378  0,093  

    

BL    

WAnT1 2,118 0,144 0,161 

WAnT2 1,484 0,249 0,119 

WAnT1+2 2,029 0,155 0,156 

    

+RPE    

WAnT1 0,443 0,648 0,039 

WAnT2 0,865 0,435 0,073 

WAnT1+2 0,507 0,609 0,044 

(n=12) för alla variabler med undantag för HF WAnT1+2 (n=11) 

PP: peak power; MP: mean power; HF: hjärtfrekvens; BL: blodlaktat; RPE: upplevd ansträngning; 

UM: utan musik; VM: vokal musik; IM: instrumental musik; WAnT1+2: summan av resultaten 

från WAnT 1 och WAnT 2; Pdrop: power drop från WAnT 1 till WAnT 2 
 


